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Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Fravalg af 
genoplivningsforsøg ved hjertestop) 
 
Ældre Sagen takker for muligheden for at afgive høringssvar.  
 
Overordnet er Ældre Sagen meget positiv overfor udkast til forslag om lovændring, der vil 
give alle habile borgere over 60 år mulighed for at fravælge genoplivningsforsøg i tilfælde af 
hjertestop. Det er en borgerret, som Ældre Sagen i flere år har kæmpet for at få indført i 
lovgivningen.  
 
Der mangler klarhed om gældende ret 
Det fremgår af høringsmaterialet, at loven først vil træde i kraft d. 1. december 2024. For en 
ældre, svækket borger er der derfor lange udsigter, før det bliver muligt på forhånd at sige 
nej til genoplivningsforsøg.   
 
Derfor er det afgørende, at der ikke råder tvivl om, hvilke rettigheder og muligheder den 
enkelte borger faktisk har allerede i dag til fravalg af genoplivningsforsøg.  
 
Ældre Sagen erfarer dog, at der blandt læger og andre sundhedspersoner er tvivl om 
fortolkningen af de eksisterende regler. Det står ikke klart og utvetydigt i ”Vejledning om 
genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg”, hvad gældende ret er. Det giver 
udfordringer i praksis – og for den enkelte borger kan det betyde, at man ikke får den 
vejledning eller behandling, man faktisk har ret til eller mulighed for.   
 
Derfor efterspørger Ældre Sagen en snarlig revidering af ”Vejledning om genoplivning og 
fravalg af genoplivningsforsøg”, således at gældende ret og fortolkningen heraf fremstår 
helt klart og tydeligt, samt at fortolkningen af lovgivningen er let at forstå og umiddelbart 
omsættelig for de borgere og patienter, der ønsker at gøre brug af den, og for de 
sundhedspersoner, der skal efterleve den.   
 
Det gælder især to fortolkninger af lovgivningen:  

• Fortolkning af begrebet ’aktuel sygdomssituation’  

• I hvilket omfang en læge kan fravælge genoplivningsforsøg hos en 
alderdomssvækket borger, der ikke lider af en konkret, alvorlig sygdom (jf. 
undtagelse 3c i vejledningen). 

 
Ifølge ”Vejledning om genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg” kan en ’aktuel 
sygdomssituation’ i nogle tilfælde være ”meget kortvarig, men i andre tilfælde vare mange 
år”. Ældre Sagen erfarer dog, at der råder tvivl om afgrænsningen af en ’aktuel 
sygdomssituation’. Styrelsen for Patientsikkerhed har givet udtryk for, at der ikke råder 
nogen nedre grænse for, hvilken sygdomssituation patienten skal befinde sig i. Og at 
patienter, der fx har KOL, hypertension og diabetes, således vil befinde sig i en aktuel 
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sygdomssituation, hvorfor de kan fravælge livsforlængende behandling, herunder 
genoplivningsforsøg, hvis de er habile og forstår konsekvenserne af beslutningen.  
Den slags fortolkninger bør fremgå tydeligt af vejledningen.    
 
Ifølge undtagelse 3 i ”Vejledning om genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg” kan 
den behandlingsansvarlige læge på forhånd beslutte, at der ikke skal forsøges genoplivning 
ved hjertestop, hvis patienten er alvorligt syg eller døende, og videre behandling vurderes 
udsigtsløst. Af undtagelse 3c fremgår det, at genoplivningsforsøg kan vurderes at være 
udsigtsløs, bl.a. når ”… der er tale om en ikke-uafvendeligt døende patient, hvor forsøg på 
genoplivning måske kan føre til overlevelse, men hvor de fysiske konsekvenser af 
sygdommen eller behandlingen vurderes at være meget alvorlige og lidelsesfulde.” 
 
Det bør fremgå tydeligt og klart i vejledningen, at alderdomssvækkelse i nogle situationer - 
ud fra en konkret lægelig vurdering - kan bevirke, at en ikke-uafvendeligt døende patient, 
der ikke i forvejen lider af alvorlig sygdom, men har fået hjertestop, og som måske kunne 
overleve på grund af genoplivningsforsøg, ikke skal forsøges genoplivet, fordi 
konsekvenserne af behandlingen i form af genoplivningsforsøget vurderes at ville være 
meget alvorlige og lidelsesfulde.   
 
Lovændring kræver målrettet formidling  
For at sikre, at flest muligt får gavn af lovændringen, kræver det, at informationen om den 
når bredt ud til både borgere, pårørende, personale i ældreplejen, praktiserende læger, 
sygehuspersonale, socialsygeplejersker, pårørendevejledere, forløbskoordinatorer og andet 
relevant personale, der har meget borgerkontakt.  
 
Det kræver god, lettilgængelig og letforståelig information. Derfor ligger der også en vigtig 
opgave hos myndighederne i at udarbejde materialer, lave kampagner mv., der kan bruges 
til formålet. Det er oplagt at samarbejde med relevante organisationer og foreninger for at 
nå bredt ud. Ældre Sagen stiller sig naturligvis til rådighed.  
 
Det er afgørende, at der ikke hersker tvivl om, hvornår en borger har ret til at fravælge 
genoplivning. Derfor skal det fremgå helt tydeligt, i hvilke situationer og for hvem 
ordningen gælder, og at alt sundhedspersonale skal følge og respektere den enkelte borgers 
beslutning. Der må ikke forekomme lokale fortolkninger af lovgivningen – det kræver klar 
og tydelig kommunikation, især rettet til sundhedsprofessionelle.  
 
Da det for mange borgere vil kunne opfattes som en ordning, der i alle situationer vil kunne 
sikre dem mod at blive genoplivet, bør det ligeledes tydeligt fremgå, i hvilke konkrete 
situationer fravalget kan efterleves, fx at forpligtelsen til at undlade genoplivning kun 
gælder for personale inden for social- og sundhedsvæsenets område, hvor den enkelte 
person er kendt, og hvor vedkommendes beslutning er registreret og kan slås op. 
 
Registrering af borgerens ønsker 
Det fremgår af den foreslåede ordning (s.19), at borgeren vil kunne registrere sit fravalg via 
Sundhed.dk eller ved en fysisk blanketordning. I begge tilfælde gælder, at fravalget træder i 
kraft syv dage efter registreringen, og at den udskudte ikrafttræden er sat ind for at give 
borgeren betænkningstid i forhold til fravalget.  
 
Det er i den forbindelse relevant at være opmærksom på, at for de borgere, som foretager 
fravalget via den fysiske blanketordningen, vil retten til fravalg i så fald træde i kraft på et 
senere tidspunkt, end for de borgere, som foretager en digital registrering af fravalget. 
Ældre Sagen lægger til grund, at det digitale fravalg medfører en øjeblikkelig digital 
registrering af borgerens fravalg, hvorimod et fravalg fremsat via fysisk blanket skal 
håndteres via flere fysiske led (herunder myndighed og fx PostNord). Dette vil medføre en 
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markant længere håndteringstid fra fravalget udfyldes på blanketten, og indtil det faktisk 
bliver registreret; man kan nemt forstille sig op mod yderligere syv dage i forhold til den 
digitale registrering (måske endnu længere, hvis blanketten modtages under ferieperioder 
mv.). 
  
Ældre Sagen foreslår derfor, at for så vidt gælder fravalg, der foretages via den fysiske 
blanket, skal selve ”rejsetiden” for blanketten tælle med, således at fravalget er gældende 
syv dage efter dateret underskrift.  
 
Bemærk dertil, at det fremgår af samme afsnit, at borgere fritaget for Digital Post vil 
modtage kvitteringer med almindelig post samt en årlig notifikation. Vi mener, at ordet 
notifikation relaterer sig til en elektronisk handling og foreslår, af hensyn til den sproglige 
forståelse, at årlig notifikation i stedet omtales som en årlig påmindelse per brev. 
 
Vi har bemærket, at det under afsnit 4 økonomiske konsekvenser og implementerings 
konsekvenser for det offentlige fremgår, at det ved afgivelse af blanketten vil være muligt at 
søge om undtagelse fra digital selvbetjening, således at såvel digitale som ikke-digitale 
borgere vil kunne gøre brug af den nye borgerret. I det øvrige materiale er der ingen steder 
anført, at det er en nødvendighed at søge om undtagelse fra digital selvbetjening for at 
kunne få registreret sit fravalg om digital selvbetjening. Ældre Sagen vil i den forbindelse 
bemærke, at det ikke fremgår af de foreslåede bestemmelser (§§ 25 a og 25 b), at fravalget 
skal ske digitalt. Vi mener, at såfremt det overhovedet er nødvendigt at søge om undtagelse 
fra digital selvbetjening, skal det fremgå af den fysiske blanket om fravalg, at borgeren ved 
underskrivelse og fremsendelse af denne i samme ombæring søger om at blive undtaget fra 
digital selvbetjening, hvorefter både kvitteringsbrev og årlige påmindelser sendes per brev 
til borgeren. Vi mener dertil, at en borgers valg om udfyldelse af den fysiske blanket i sig 
selv er tilstrækkeligt til at begrunde behovet for at blive undtaget evt. yderligere digital 
selvbetjening i relation til fravalget om genoplivning. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Michael Teit Nielsen 
Vicedirektør 


