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Til parterne på høringslisten

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven 
(Øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling, 
herunder oprettelse af behandlingstestamente-ordning)

Sundheds- og Ældreministeriet sender hermed vedlagte udkast til forslag til lov om 
ændring af sundhedsloven (Øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af 
behandling, herunder oprettelse af behandlingstestamenteordning) i høring.

Lovforslaget har til hensigt at udmønte dele af den politiske aftale, som regeringen 
indgik med samtlige partier i Folketinget den 7. september 2017. Lovforslaget etablerer 
således det lovmæssige grundlag for øget selvbestemmelse for patienter i forhold til 
beslutninger om fravalg af behandling, herunder livsforlængende behandling.

Med lovforslaget forenkles reglerne om patienters selvbestemmelsesret. Det vil med 
de foreslåede ændringer blive slået fast, at habile patienter – uanset diagnose og 
helbredstilstand – kan afvise, at en behandling indledes, ligesom patienterne kan 
forlange igangværende behandling bragt til ophør, og dette uanset om afbrydelsen 
medfører, at patienten umiddelbart derefter afgår ved døden. 

Mere konkret vil rettighederne for habile patienter, uanset om de er uafvendeligt 
døende eller ikke-uafvendeligt døende, være reguleret af den gældende § 15, stk. 1, i 
sundhedsloven, som fastsætter den grundlæggende hovedregel om, at al behandling i 
sundhedsvæsenet skal være baseret på patientens informerede samtykke.
 
Der foreslås derudover etableret en behandlingstestamenteordning bestående af den 
eksisterende livstestamenteordning samt øgede muligheder for fravalg af behandling. 
Det gælder bl.a. muligheden for på forhånd – i et behandlingstestamente – at fravælge 
livsforlængende behandling, hvis man som patient måtte komme i en situation, hvor 
behandlingen kan føre til overlevelse, men hvor de fysiske konsekvenser af 
sygdommen eller af behandlingen vurderes at være meget alvorlige og lidelsesfulde, 
og hvor man som patient ikke længere er i stand til at udøve sin selvbestemmelsesret.
 
Det vil ligeledes blive muligt at tilkendegive i et behandlingstestamente, at man ikke 
ønsker, at der kan anvendes tvang efter lov om anvendelse af tvang ved somatisk 
behandling af varigt inhabile, hvis man en dag måtte blive varigt inhabil (f.eks. dement).

Patienten får mulighed for i behandlingstestamentet at tilkendegive, at den 
pågældendes beslutning om fravalg af behandling forudsætter de pårørendes, 
værgens eller fremtidsfuldmægtigens accept. 

Alle tilkendegivelser i behandlingstestamenter om fravalg af behandling vil efter 
forslaget blive bindende for sundhedspersoner, som således skal respektere 
patienternes selvbestemte fravalg af behandling.  
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Side 2

Sundheds- og Ældreministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger 
til lovudkastet senest den 10. oktober 2017. 

Bemærkningerne bedes sendt til ministeriets center for Sundhedsjura og Psykiatri, 
Enhed for Lovkvalitet, på jurpsyk@sum.dk med kopi til nbj@sum.dk. 

Med venlig hilsen

Kirstine F. Hindsberger 
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