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Høringssvar vedr. udkast til ændring af vejledninger om fravalg af livs-

forlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg og afbrydelse af behandling 

Hermed fremsendes høringssvar fra Kræftens Bekæmpelse. Indledningsvist takker foreningen 

for muligheden for at deltage i høringen.  

 

Kræftens Bekæmpelse har ved høringssvar af 30. september 2017 til Danske Patienter fremsat 

bemærkninger til lovændringen vedrørende øget selvbestemmelse for patienter i forhold til 

fravalg af behandling, herunder oprettelse af ordningen med behandlingstestamenter.  

 

Kræftens Bekæmpelse har endvidere ved høringssvar af 31. oktober 2018 til Styrelsen for Pa-

tientsikkerhed fremsat bemærkninger til bekendtgørelse om behandlingstestamenter samt 

fremsat bemærkninger vedr. de tidligere udkast til vejledninger om fravalg af livsforlængende 

behandling, herunder genoplivningsforsøg og afbrydelse af behandling.  

 

Der er siden blevet arbejdet videre med vejledningsudkastene, som er blevet ændret væsent-

ligt i formen i forhold til de tidligere vejledningsudkast.  

 

I det følgende fremgår Kræftens Bekæmpelses bemærkninger til de nye vejledningsudkast 

vedr. fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg og afbrydelse af 

behandling:  

 

• De nye vejledningsudkast fremstår meget mere brugbare, læsevenlige og overskuelige 

end de tidligere udkast.  

 

• Det giver god mening, at udforme vejledningerne således, at de (modsat tidligere) gæl-

der for alle sundhedspersoner, uanset om det er inden for eller uden for sygehus. 



 

 

 

• Selvom vejledningerne gælder for sundhedspersoner, er de opbygget og formuleret 

således, at de er læsevenlige og lette at orientere sig i. Dette gør vejledningerne rele-

vante for andre fagprofessionelle, patientforeninger samt patienter og pårørende at 

orientere sig i.  

 

• Det er beskrevet klart, hvordan sundhedspersonalet skal sikre sig, at et givent behand-

lingsforløb sker med respekt for patientens valg, ønsker og medinddragelse.  

 

• Vejledningerne afspejler, at der også er et stort hensyn at tage til patientens pårø-

rende. Det er medtaget i vejledningerne, hvornår de pårørende hhv. har og ikke har en 

medindflydelse, hvilken information de skal gives, og i hvilke tilfælde det er relevant 

for den behandlingsansvarlige læge at inddrage pårørende i sine overvejelser om for-

løbet.  

 

• Dog bemærkes det, at der i de tidligere udkast var en beskrivelse af, hvordan sund-

hedspersonalet skulle håndtere uenighed blandt de pårørende i de tilfælde, hvor pati-

enten i sit behandlingstestamente har gjort sine beslutninger betinget af sine nærme-

ste pårørendes accept. En sådan beskrivelse bør også fremgå af de nye vejledninger. 

Da patientens ønsker skal være det afgørende, bør det skrives klart ind i vejledningen, 

at en eventuel uenighed blandt de pårørende sidestilles med, at vedkommende ikke 

modsætter sig patientens ønske.  
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