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The Lady and the Reaper, Rupert Gribb



Vejledninger vedrørende fravalg af livsforlængende 
behandling og genoplivningsforsøg.

• 2012 Vejledning om forudgående fravalg af livsforlængende behandling, herunder 
genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling – til landets sygehuse.

• 2014 Vejledning om fravalg af livsforlængende behandling, herunder 
genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling, uden for sygehuse.

• 2018 Ikrafttrædelse af lovændring vedrørende øget selvbestemmelsesret, 
for patienter i forhold til fravalg af behandling. 

• 2019 Ikrafttrædelse af behandlingstestamenter (erstatter livstestamentet).

• 20?? Efterlyses: forståelig tekst og synlig registrering





Case 1: Den døende

Fru Rasmussen



Case 2: Selvbestemmelsesret

Hr. Nielsen



Case 3: Den lægefaglige vurdering

Fru Sørensen og evt. hendes pårørende



Forhindringer ?

Beslutning om fravalg af genoplivningsforsøg skal modnes

• Har personalet talt med patienten ?
• Kan patienten forstå budskabet ?
• Er pårørende medinddragede ?
• Uenighed ?

Umiddelbare fravalg af genoplivningsforsøg: 
Hvis borgen findes livløs af det sygeplejefaglige personale.



• Ved sektorovergang
• I hjemmet 
• I ambulancen

Manglende dokumentation udgør en stor risiko for 
at borgerens ønsker og de lægefaglige beslutninger om 
fravalg af genoplivningsforsøg ikke imødekommes.



1. Hos de fleste borgere i plejebolig kan genoplivningsforsøg fravælges
Ud fra borgerens eget ønske og/eller den lægefaglige vurdering.

2.  Lægen på alarmcentralen kan foretage et umiddelbart fravalg af 
genoplivningsforsøg, ud fra det sygeplejefaglige personales 
beskrivelse af findested og helbred

3. Registrering af fravalg af genoplivningsforsøg i fælles medicinkort, FMK, 



Spørgsmål ? 



Sygdom og fravalg 

11

30 dages overlevelse 
I plejebolig 1,7% (0,1-7,7%)
i egen bolig 4,9 % (0,4-24,2%)

30 dages overlevelse efter genoplivning, uden for privat hjem, var 24,0 % i 2014.

Rapport fra Dansk hjertestopregister, 2001- 2014 



Hvordan fravælges genoplivningsforsøg?

Ifølge vejledningen kan genoplivningsforsøg, fravælges på følgende måder, ved: 

Selvbestemmelsesretten 
Selvbestemmelsesretten kan anvendes når borgerene ikke ønsker den behandling der tilbydes og 
tages uafhængigt af lægens vurdering af behandlingstiltag, særlig hos den ældre borger gælder også 
dette fravalg af behandling hvis situationen forværres.

Lægefaglig beslutning
Den døende, permanent vegetativ eller at borgrens samlede helbredstilstand er svækket i 
en sådan grad at en behandling må skønnes omsonst eller give alvorlige følger, kan den 
fravælges.
Beslutningen træffes dels ud fra lægens vurdering ud fra sygdommens sværhedsgrad og borgerens 
svækkelse, om en behandling er udsigtsløs eller med stor sandsynlighed vil give alvorlige følger, OG 
dels ud fra borgerens ønsker om at modtage den tilbudte behandling. 

Umiddelbar lægelig beslutning  om fravalg af genoplivningsforsøg
Lægen vurderer fravalg ud fra personalets informationer telefonisk §5.1.3.1


