
 

 

 

 

 

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af 
sundhedsloven (Fravalg af genoplivningsforsøg ved 
hjertestop) 
 

Vedlagt fremsendes udkast til forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Fravalg af 

genoplivningsforsøg ved hjertestop). 

 

Lovforslaget er en udmøntning af Aftale om udmøntning af midlerne afsat til Det 

gode ældreliv af 18. december 2020 (efterfølgende justeret i februar 2022) indgået af 

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, 

Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, 

Alternativet, Nye Borgerlige og Frie Grønne. 

 

Som udmøntning af den politiske aftale foreslås det at give habile borgere, som er 

fyldt 60 år, mulighed for at tilkendegive et ønske om fravalg af genoplivningsforsøg 

ved hjertestop på sundhed.dk eller via en papirblanket. Fravalget vil træde i kraft syv 

dage efter, at borgeren har registreret sit fravalg. Et fravalg kan fortrydes af 

borgeren, så længe den pågældende er habil. 

 

Som led i forslaget udvikles og etableres et centralt register, hvor borgerens fravalg af 

genoplivningsforsøg registreres. Dette gøres for at sikre automatik ift. ikrafttræden 

og en eventuel senere fortrydelse af et registreret fravalg. 

 

De registrerede oplysninger skal kunne tilgås digitalt af det sundhedspersonale, som 

skal kende og efterkomme en borgers fravalg, hvorfor det sikres, at al relevant 

sundhedspersonale får hurtigt og nem adgang til oplysningen om fravalg. Dette 

gælder f.eks. personale på AMK-vagtcentraler, ambulancereddere, sygehuspersonale, 

sundheds- og plejepersonale i kommuner og praktiserende læger. 

 

Sundhedsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til 

udkastet senest den 18. august 2022.  

 

Bemærkningerne bedes fremsendt til sum@sum.dk med kopi til csk@sum.dk og 

sagl@sum.dk. 

 

Der vedlægges en oversigt over hørte myndigheder og organisationer mv. 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Sabine Godsvig Laursen 
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