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Vedr. Høring over udkast til vejledning om genoplivning og fravalg af genoplivning 

samt vejledning om fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling 

 

Dansk Erhverv har d. 10. september 2019 modtaget ovenstående vejledninger i høring. 

 

Dansk Erhverv arbejder generelt for et effektivt sundhedsvæsen, som borgerne har høj tillid til, og 

hvor de får behandling af højeste kvalitet uanset om det sker i offentlig eller privat regi. Dansk Er-

hverv repræsenterer i denne sammenhæng private sundhedsvirksomheder og har til indeværende 

høring indhentet kommentarer fra Falck, som leverer præhospitale ydelser til regionerne.   

 

Dansk Erhverv har ingen kommentarer til vejledningen vedr. fravalg og afbrydelse af livsforlæn-

gende behandling.  Nedenstående bemærkninger vedrører således kun vejledning om genopliv-

ningsforsøg og afbrydelse af behandling. 

 

Specifikke bemærkninger 

Punkt 2 

Undtagelse 3 

 

Information om øvrige sundhedspersoner 

I udkastet står der, ”lægens beslutning er også gældende efter sektorskifte, selvom behandlings-

ansvaret overgår til andre, fx ved indlæggelse og udskrivelse. Beslutningen om fravalg skal videre-

formidles til præhospital enhed og sygehus ved indlæggelse, fx i henvisningen. Tilsvarende skal 

sygehuslægen formidle sin beslutning til præhospital enhed, den praktiserende læge og eventuelt 

modtagende behandlingssted, fx hjemmesygeplejen eller plejecenter, ved udskrivelse eller over-

flytning. Den praktiserende læge kan som udgangspunkt orienteres via epikrisen, mens øvrige 

sundhedspersoner, herunder ved præhospitale enheder og på plejecentre, orienteres særskilt”. 

 

Dansk Erhverv mener, at der mangler en præcisering af hvad særskilt indebærer, f.eks. er det 

skriftligt, eller en fremvisning af journal hvoraf lægens beslutning fremgår? og opfordrer til at 

dette præciseres i den endelige vejledning. 

 

Øvrige sundhedspersoners ansvar, når der er sket et lægeligt fravalg 

I udkastet fremgår det, at får patienten hjertestop, og er der tilkaldt præhospitalt personale, skal 

de tilstedeværende sundhedspersoner informere det præhospitale personale om den behandlings-

ansvarlige læges beslutning, så vidt muligt ved forevisning af lægens skriftlige meddelelse om fra-

valget. 
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Dansk Erhverv foreslår, det præciseres hvad alternativet er, til så vidt mulig skriftlig meddelelse, 

i det tilfælde dette kan lade sig gøre. Det præhospitale personale herunder ambulanceredderne 

har krav på at dette er entydigt forståeligt for ikke at starte genoplivning. 

 

Undtagelse 5 

Sundhedspersoners ansvar i forhold til behandlings- og livstestamenter 

Det fremgår at, ”alle sundhedspersoner har, når det er relevant, pligt til at undersøge, om en va-

rigt inhabil patient har oprettet et behandlings- eller livstestamente. Det gøres ved at fremsøge 

patienten i FMK-online og se under fanen ”Livs-/Behandlingstestamente”. 

 

Dansk Erhverv bemærker, at dette er indtil videre ikke muligt for nogen i det præhospitale setup, 

heller ikke de autoriserede ambulancebehandlere eller paramedicinere. 

 

Punkt 3  

Skriftlig information mellem behandlingssteder om fravalg af genoplivning 

Det fremgår, at ”alle beslutninger om fravalg af genoplivning, herunder revurdering, skal overle-

veres skriftligt mellem de forskellige behandlingssteder. I akutte situationer kan beslutningen 

meddeles mundtligt, men dette skal hurtigst muligt følges op skriftligt”. 

 

Dansk Erhverv finder ikke denne formulering klar nok, da der i teksten står, skal overleveres 

skriftligt. I akutte situationer kan det meddeles mundtligt, og skal følges op hurtigst muligt skrift-

ligt. Hvem og hvor hurtigt i forhold til en akut situation hvor man har fravalgt at genoplive (red-

dere har behov for rette dokumentation inden de forlader stedet). 

 

Generel bemærkning om behandlingstestamentet (punkt 6 stk g) 

Ambulancetjenesten kan ikke anvende dette, da det det er en lægelig vurdering, om patienten hel-

bredsmæssigt befinder sig i en situation, som er omfattet af behandlingstestamentet. 

En præhospital AMK-læge eller ALB-læge har fortsat mulighed for at afstå fra videre behandling 

ved umiddelbar lægelig vurdering. 

 

Der skal altså således være tale om en aktuel forudgående lægelig beslutning før ambulanceperso-

nale må anvende behandlingstestamentet som dokumentation for fravalg af genoplivning. 

 

Dansk Erhverv stiller sig til rådighed for uddybende spørgsmål.  

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

Katrina Feilberg 

Sundhedspolitisk chef 

Dansk Erhverv  


