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Procedure  
 

 
 

Emne: Livsforlængende behandling, fravalg. 
 
 

 
Henvender sig til: Sundhedsfagligt uddannet personale i Plejeboligområdet. 
 
Formål: 
At personalet i Plejeboligområdet har viden om hvorledes og af hvem der kan træffes 
beslutninger om livsforlængende behandling eller fravalg af dette. 
At alle har viden om beboernes evt. fravalg af livsforlængende behandling, samt hvordan 
dette skal dokumenteres i omsorgssystemet. 
 
Begreber: 
 
Habil beboer: 
 Beboeren anses som habil, når denne har evnen til at forstå en information og kan overskue 
konsekvenser af sin stillingtagen på baggrund af informationen. Beboeren anses som 
samtykkekompetent. Det er den behandlingsansvarlige læge (typisk egen læge) som 
foretager vurderingen af habilitet. 
 
Varigt inhabil: 
Beboeren anses som varig inhabil, når denne varigt mangler evnen til at give informeret 
samtykke. 
 
 
 
Livsforlængende behandling: 
Behandling hvor der ikke er udsigt til helbredelse, bedring eller lindring, men alene til en hvis 
livsforlængelse, det kan f.eks. være forsøg på genoplivning ved hjertestop. 
 
 
 
Fravalg af livsforlængende behandling: 
Betyder at der ikke skal gøres forsøg på genoplivning ved hjertestop, at beboeren ikke 
indlægges på hospital til behandling, at der ikke ordineres ny medicin eller ved seponering af 
allerede ordineret medicin, forudsat at dette ikke vil påføre beboeren lidelser. 
 
 
 
Uafvendelig døende: 
En beboer anses for uafvendelig dødende, når døden med stor sandsynlighed indtræder 
inden for dage eller uger, også selvom der ud fra viden om grundsygdommen foreligger 
behandlingsmuligheder. Det er den behandlingsansvarlige læge (typisk egen læge) som 
foretager vurdering af om beboeren er uafvendelig dødende. 
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Livstestamente: 
En erklæring hvori beboer har tilkendegivet, at denne ikke ønsker at modtage livsforlængende 
behandling, hvis den pågældende kommer i en situation, hvor selvbestemmelsesretten – 
inhabil – ikke længere udøves af borgeren selv. Reglerne for livstestamente er i 
Sundhedsloven §26 og § 27. 
 
Ændring fra d.1 januar 2019: 
Fra d.1 januar 2019 omdøbes livstestamente til Behandlingstestamente.  
Har beboeren allerede et livstestamente er dette fortsat gældende. 
Disse kan kun ses på  FMK.online.dk. 
 
Behandlingstestamente: 
Behandlingstestamente er et juridisk bindende dokument hvori beboere kan frasige sig 
livsforlængende behandling og som pårørende og sundhedspersonale skal respektere. 
Såfremt at beboeren ønsker at pårørende skal kunne træffe beslutning om fravalg af 
livsforlængende behandling Skal dette være noteret i behandlingstestamentet. 
 
 
Det sidste ord i tre specifikke tilfælde: 
I behandlingstestamentet kan der stå, at man ikke ønsker livsforlængende behandling i tre 
specifikke tilfælde: 

• Hvis lægerne vurderer, at døden alligevel er nært forstående 

• Hvis man bliver så svært invalideret, at man ikke længere kan klare sig selv hverken 
fysisk eller mentalt 

• Hvis man kommer i en tilstand, hvor de fysiske konsekvenser af sygdommen eller 
behandlingen er forbundet med meget alvorlige og stærke smerter 

 
 
 
Beslutningskompetence: 
Hvis der ikke er oprettet livstestamente/behandlingstestamente, er det den praktiserende 
læge (behandlingsansvarlige læge) der har beslutningskompetencen om fravalg af 
livsforlængende behandling herunder genoplivningsforsøg. Ved beslutningen om fravalg af 
livsforlængende behandling skal dette gøres i respekt for det enkelte menneske, dets 
integritet og selvbestemmelse. 
 
Hvornår kan der træffes beslutning om fravalg af livsforlængende behandling: 

- Beboeren er uafvendelig dødende. 
- En beboer er invalideret/permanent vegetativ. 
- En ikke uafvendelig dødende beboer, hvor behandlingen måske kan føre til 

overlevelse men hvor de fysiske konsekvenser af sygdommen eller behandlinger 
vurderes til, at være lidelsesfulde. 

 
Dette skal du gøre: 
Det vil som udgangspunkt være kontaktpersonerne. 
 
Du skal informere praktiserende læge om væsentlige ændringer i beboerens helbredstilstand. 
Fravalg af livsforlængende behandling bør ikke ske i akutte situationer, men ske ud fra en 
faglig vurdering mellem dig og praktiserende læge. 
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Du skal inden have talt med beboeren og evt. pårørende om livsforlængende behandling eller 
fravalg af dette således at de kan indgår i beslutningsprocessen. Dette er en snak det 
anbefales at begynde på ved indflytningssamtalen. Disse informationer skal også 
viderebringes til egen læge. 
 
Tal med beboer og evt. pårørende om der er oprettet et 
livstestamente/behandlingstestamente. Livstestamentet/behandlingstestamentet kan ses på 
FMK.online.dk. 
 
Hvis du oplever at en beboer bliver dårligere over tid, skal du tale med beboer og evt. 
pårørende om dine faglige observationer. Samtidigt skal du tale med beboer og evt. 
pårørende om fremtiden, ønsker til livsforlængende behandling, genoplivning og evt. 
indlæggelser. Noter dette i omsorgssystemet. 
 
Kontakt praktiserende læge, der har den endelige beslutningskompetence vedrørende fravalg 
af livsforlængende behandling, genoplivning og evt. indlæggelser. 
 
Den praktiserende læge skal videregive sin beslutning til personalet, SKAL VÆRE 
SKRIFTLIGT. 
Personalet skal skrive beslutningen ind i omsorgssystemet. 
 
Når du kontakter praktiserende læge skal du: 

- Sikre du har kendskab til beboeren og evt. pårørendes ønsker. 
- Formidle dette til egen læge. 
- Formidle fagligt hvordan beboeren har det. 
- Drøfte med den praktiserende læge om genoplivning, livsforlængende behandling og 

evt. hospitalsindlæggelser, så detaljeret som muligt. 
- Bede den praktiserende læge sende beslutningen på korrespondance. 
- Dokumentere drøftelsen og beslutninger i helhedsvurderingen, generelle oplysninger i 

omsorgssystemet. 
- Når/hvis der forelægger skriftlig beslutning fra praktiserende læge, kan denne scannes 

ind i omsorgssystemet. 
 
Hvis den praktiserende læge ikke i den akutte situation ønsker at træffe beslutning om at 
livsforlængende behandling kan fravælges skal det dokumenteres at forholdet har været 
drøftet og hvilken beslutning lægen har truffet 
Ingen beslutning er i denne forbindelse altså en beslutning om at vi skal agere aktivt ved 
livstruende situationer og behandlingsbehov. 
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Kilde: 
Vejledning om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg og 
afbrydelse af behandling, udenfor sygehusene: 
 
 
 
 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205086 
 
 
 
 
 
https://stps.dk/da/borgere/patienters-retsstilling/en-god-afslutning-paa-
livet/behandlingstestamente/ 
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