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Til høringsparterne 

Høring over vejledning i medikamentel palliation i terminalfasen 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed sender hermed udkast til revideret vejledning om 

medikamentel palliation i terminalfasen med høringsfrist den 11. december 

2017. 

 

Den 6. september 2017 oplyste Sundheds- og Ældreministeriet, at regeringen 

(Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, 

Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF aftalte på 

et møde i den etiske kreds den 20. juni 2017, at der skal skabes klarhed om mu-

lighederne for anvendelse af palliativ sedering, jf. sundhedslovens § 25, stk. 3.  

 

Efter sundhedslovens § 25, stk. 3, kan en uafvendeligt døende patient modtage 

de smertestillende, beroligende eller lignende midler som fx sovemidler, som er 

nødvendige for at lindre patientens tilstand, selv om dette kan medføre frem-

skyndelse af dødstidspunktet. 

 

Efter lovforarbejderne til sundhedslovens § 25, stk. 3, er en person uafvendeligt 

døende, når døden med stor sandsynlighed forventes at indtræde inden for dage 

til uger. Ifølge en vejledning fra Sundhedsstyrelsen i medikamentel palliation i 

terminalfasen angives perioden for brug af palliativ sedering som timer til få 

døgn. 

 

Sundheds- og Ældreministeriet har på baggrund af en kortlægning af området 

konkluderet, at uoverensstemmelsen mellem den angivne tidsperiode i hhv. lov-

forarbejder og Sundhedsstyrelsens "Vejledning nr. 9619 af 20. december2002 i 

medikamentel palliation i terminalfasen” skyldes, at vejledningen ved sin omta-

le af perioden timer til få døgn kun redegør for anvendelsen af en bestemt form 

for palliativ sedering, nemlig den sene, afsluttende (kontinuerlige) sedering - og 

således ikke den periodiske (intermitterende) palliative sedering, som kan an-

vendes for alle uafvendeligt døende patienter, for hvem døden forventes at ind-

træden inden for dage til uger. 

 

Det fremgår af den politiske aftale, at den nuværende faglige vejledning om 

medikamentel palliation i terminalfasen derfor skal præciseres, så retningslin-

jerne for sundhedspersoners anvendelse af palliativ sedering bliver helt klare, 

og at vejledningen skal ændres, så det sikres, at sundhedspersoner får mulighed 

for at kunne give deres patienter den nødvendige palliative sedering. 

 



 

 Side 2 

Styrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes til mail-adressen: 

stpssjur@SST.DK med oplysning om sagsnr. 3-3016-92/1 senest 11. december 

2017. 

 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Henrik Kristensen på 

hkr@sst.dk eller til stpssjur@SST.DK 

 

Der vedlægges en liste over høringsparterne. 

 

Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på 

www.hoeringsportalen.dk, hvor modtagne høringssvar også vil blive gjort til-

gængelige. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Henrik Kristensen 

Chefkonsulent 
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