
 

 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar vedrørende generelt informeret samtykke 
 
Kræftens Bekæmpelse takker for muligheden for via Danske Patienter at komme med be-
mærkninger til høringen over udkast til bekendtgørelse om generelt informeret samtykke til 
mindre behandlinger af varigt inhabile patienter.  
 
Det er Kræftens Bekæmpelses overordnede holdning, at det er fornuftigt med den allerede 
vedtagne lovændring af sundhedsloven, som udvider sundhedslovens regler om informeret 
samtykke på vegne af varigt inhabile patienter. Kræftens Bekæmpelse ser positivt på, at der 
fremadrettet bliver mulighed for at pårørende (samt værger og fremtidsfuldmægtige) kan give 
et generelt informeret samtykke til mindre behandlinger, således at man kan undgå at skulle 
give samtykke i forbindelse med hver enkel behandlingssituation.  
 
Lovændringen vurderes, at være til gavn for såvel patient som pårørende. For patienten har 
det den fordel, at behandling vil kunne iværksættes, allerede når det vurderes at være relevant, 
idet behandlingen ikke skal afvente indhentelse af samtykke. Formentligt vil lovændringen 
kunne mindske belastningen ved at være pårørende, idet den pårørende frivilligt og på forhånd 
får mulighed for at tage stilling til mindre behandlinger.  
 
Udkast til bekendtgørelsen, som aktuelt er i høring, og som udspringer af den vedtagne lovæn-
dring, fastsætter de nærmere regler om generelt informeret samtykke til mindre behandlinger 
af varigt inhabile, herunder:  
 

 Det er frivilligt, om der gives et generelt informeret samtykke. Dvs. hvis en pårørende er 
mere tryg ved som hidtil at forholde sig til hver enkel behandling, så er der fortsat mu-
lighed for det. 

 Samtykket skal være skriftligt og informeret, og de almindelige regler om samtykke fin-
der fortsat anvendelse, hvilket bl.a. indebærer krav om journalføring af samtykket. 

 Patienten informeres og inddrages i det omfang, patienten forstår behandlingssituatio-
nen, og hvis patienten modsætter sig behandlingen, kan behandlingen ikke gennemfø-
res. 
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Side 2 

 Samtykket er begrænset til mindre behandlinger, hvilket er overskueliggjort ved den så-
kaldte "grundpakke" og "tilvalg". 

 Samtykket kan maksimalt gælde i 9 måneder, men det kan aftales, at det gælder for en 
kortere periode. 

 Samtykket kan på ethvert tidspunkt helt eller delvis tilbagekaldes.  
  
Kræftens Bekæmpelse vurderer, at der er lagt op til en god og meningsfuld ordning både for 
patienter og pårørende. Det vurderes, at lovændringen samt vilkårene, som er beskrevet i be-
kendtgørelsen, medfører en forbedring, som Kræftens Bekæmpelse kan bakke op om. 
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