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Til de på vedlagte høringsliste anførte myndigheder, organisationer m.fl. 

Høring over udkast til ændring af vejledninger om fravalg af livsfor-
længende behandling, herunder genoplivningsforsøg og afbrydelse af 
behandling.

Styrelsen for Patientsikkerhed sender hermed følgende vedlagte udkast til vej-
ledninger i høring:

 Vejledning om genoplivning og fravalg af genoplivning (Erstatter vej-
ledning nr. 9374 af 29. maj 2018 og vejledning nr. 9375 af 29. maj 
2018)

 Vejledning om fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling 
(Erstatter vejledning nr. 9374 af 29. maj 2018 og vejledning nr. 9375 af 
29. maj 2018)

Høring pga. ønske fra organisationer
Baggrunden for revideringen af vejledningerne har været et ønske fra flere or-
ganisationer om, at Styrelsen for Patientsikkerhed nedsatte en arbejdsgruppe 
med deltagelse af læger, udvalgte foreninger og organisationer. Formålet med 
revideringen er at gøre vejledningerne mere overskuelige, tydelige og operatio-
nelle.

Revideringen indebærer
 Opdeling af vejledningerne i én vejledning om genoplivning og én vej-

ledning om øvrig livsforlængende behandling
 Begge vejledninger gælder nu både uden for sygehuse og på landets sy-

gehuse
 Gennemgående strukturændringer og fokus på læsbarheden
 Indholdsmæssigt er vejledningerne opdateret i overensstemmelse med 

behovet i praksis ifølge arbejdsgruppen 
 Der er i vejledningerne tilføjet nye afsnit om behandlingstestamenter og 

livstestamenter som følge af lovændringerne herom, som trådte i kraft 
den 1. januar 2019. 

Spørgsmål
Eventuelle spørgsmål til ændringerne i vejledningerne kan rettes til Pernille 
Kjersgaard på telefon 93518500 eller mail til pakj@stps.dk.

Styrelsen for Patientsikkerhed skal i høringsperioden anmode om at modtage 
eventuelle bemærkninger til udkastene. 



Side 2

Bemærkningerne bedes sendt til sjur@stps.dk med kopi til pakj@stps.dk senest 
den 8. oktober 2019 kl. 12.00, hvor sagsnummer 3-3010-272/1 bedes anført.

Med venlig hilsen

Pernille Kjersgaard
Fuldmægtig, cand.jur. 
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