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Genoplivning

• Hjerteforeningen går ind for 

genoplivning, da tvivl kan koste liv



Sundhedsloven!

• Sundhedsloven giver retten til at sige ja 

såvel som nej tak til et behandlingstilbud. 

Kan og skal denne ret også gælde 

genoplivning?



Etiske overvejelser om selvbestemmelse 

og palliation ved livets afslutning

• Døden er et af menneskelivets 

grundlæggende vilkår. Men det er ikke på 

samme måde et vilkår, hvordan vi dør. 

Nogle dør på en intensivafdeling omgivet af 

medicinsk apparatur efter langvarig og 

udmattende behandling. Andre fravælger 

behandling og dør hjemme, på plejehjem 

eller på hospice. Et hjertestop fører kun med 

sikkerhed til døden, hvis ingen forsøger at 

genoplive én.



Værdier og ønsker!

• Det er sin sag at undlade forsøg på 

genoplivning, hvis man ikke er helt sikker 

på, at den bevidstløse person foran én 

gerne vil have lov til at dø i fred. Derfor 

skal det aftales på forhånd.

https://livetsafslutning.etiskraad.dk/



Værdier og ønsker!

• Det er sin sag at vælge at dø hjemme, 

hvis man dermed frasiger sig 

mulighederne for at få tilstrækkelig pleje. 

Derfor skal den palliative indsats 

forbedres.

http://www.etiskraad.dk/~/media/Etisk-Raad/Etiske-Temaer/Aktiv-doedshjaelp/Publikationer/2016-

Etiske-overvejelser-om-selvbestemmelse-og-palliation-ved-livets-afslutning.pdf



Værdier og ønsker!

• Det er sin sag at rådgive en døende 

patient om et forestående 

behandlingsforløb, hvis man ikke kender 

den enkeltes ønsker og forhåbninger for 

den sidste tid. Derfor er det nødvendigt at 

afholde en samtale om dette i rette tid.



Anbefalinger

• Der skal i højere grad, end tilfældet er i 

dag, skabes sikkerhed for, at man ikke 

bliver genoplivet eller forsøgt genoplivet 

ved hjertestop mod sin vilje.



Anbefalinger

• Sundhedspersonalet er forpligtet til at 

gennemføre en samtale med patienter på 

sygehus og borgere på plejehjem eller i 

eget hjem, hvis borgeren med stor 

sandsynlighed er uafvendeligt døende og 

risikerer at blive ukontaktbar eller på 

anden måde inhabil til at træffe 

beslutninger.



Anbefalinger

• Som en del af det samlede patientforløb 

skal der være bedre tilbud om palliativ 

behandling forstået som tidlig 

forebyggelse og lindring af smerter og 

andre problemer af både fysisk, psykisk, 

psykosocial og åndelig karakter.



Sundhedsloven!

• Hvis man siger ja tak er der vel ikke et 

problem?



Sundhedsloven!

• Hvis man siger nej tak til det, så må 
behandling ikke sættes i gang. Problemet er at 
man på det tidspunkt, hvor behandling skal 
sættes i gang i en fart, ikke er i stand til at sige 
nej. Så spørgsmålet formuleret som en jurist 
ville formulere det er, hvordan vi sikrer, at vi 
ikke genopliver mod patientens vilje. 



Hvornår?

• Hvis der ikke i selve situationen med 

hjertestop (hvor man ikke kan spørge pt. på 

grund af bevidstløshed) foreligger en gyldig 

(forudgående) lægelig ordination om at 

afstå fra genoplivning, så har man i 

situationen pligt til genoplivning – med 

mindre patientens helbredstilstand er sådan, 

at genoplivning vil have svære følger for 

patienten. Dette skøn foretages af læge i 

selve situationen. 



Vejledningen!
• Vejledning om fravalg af livsforlængende 

behandling, herunder genoplivnings-

forsøg, og om afbrydelse af behandling, 

uden for sygehuse.

(til landets praktiserende læger, 

præhospitalt personale, 

hjemmesygeplejen, plejecentre m.v.)
https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/suu/spm/71/svar/1357457/

1685728.pdf

• https://stps.dk/da/nyheder/2016/~/media/A6A286D8A9BA45378B3

D13216454DBDB.ashx

https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/suu/spm/71/svar/1357457/1685728.pdf


Beslutningskompetence!

Sundhedsfagligt fravalg af livsforlængende 

behandling mv. er en lægelig beslutning. 

Lægen skal inddrage borgeren i sine 

overvejelser jf. punkt 5.4. En borger kan ikke 

stille krav om, at lægen skal påbegynde en 

bestemt behandling. Lægen vil derfor af 

lægelige grunde kunne modsætte sig en 

borgers ønske om en bestemt behandling, 

fordi behandlingen vurderes at være 

udsigtsløs.



Genoplivning?

• Er du i tvivl så gå i gang! Heller en gang 

for meget end en gang for lidt!



http://www.etiskraad.dk/~/medi
a/Etisk-Raad/Etiske-
Temaer/Aktiv-
doedshjaelp/Publikationer/2016-
Etiske-overvejelser-om-
selvbestemmelse-og-palliation-
ved-livets-afslutning.pdf



Tak for ordet!


