København den 19/8 - 2022
Til Sundhedsministeriet
Att.; Sabine Godsvig Laursen

Høringssvar fra DASYS vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven (fravalg af
genoplivningsforsøg ved hjertestop).

Dansk Sygepleje Selskab (DASYS) har modtaget forespørgsel på overstående, og vi takker for
muligheden for at afgive høringssvar. Vi har sendt anbefalingerne til DASYS’ s medlemmer, som
denne høring har relevans for, og vi har fået kommentar tilbage fra Fagligt selskab for
Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker samt Sygeplejersker i Kommuner.
Generelt
DASYS kan tilslutte sig, at danskere får mulighed for at fravælge genoplivningsforsøg ved
hjertestop ved aktiv tilmelding til et register, der oprettes med dette formål, hvor det tillige er
muligt at framelde sig igen. Det bør ligeledes fremgå entydigt og nemt tilgængeligt, at
borgeren/patienten har fravalgt genoplivning tidligere, da de var habile, også i forhold til den
nuværende registrering af fravalg af genoplivning. Det er er vigtigt at dette hænger sammen, idet
der i forvejen findes Livs- og behandlingstestamente samt den lægefaglige vurdering af hvorvidt en
borger ikke skal genoplives ved hjertestop.
Et forslag kunne være at fravalget registreres i FMK, ligesom livs- og behandlingstestamentet. Det
vil spare tid og økonomi til at opbygge et nyt register samt integrationer til relevante systemer.
Specifikke kommentarer
Følgende afsnit er utroligt vigtig og en god måde at få den enkelte borger til at tænke over
konsekvenserne for sit valg:
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“Borgeren vil undervejs i registreringen af sit fravalg blive mødt af en tekst, der leder borgeren
igennem overvejelser om at tale med en læge, anden sundhedsperson eller en anden, som
borgeren har en tæt relation til, og overvejelser om at orientere de pårørende.”
Det er yderst relevant, at der skal gå 7 dage inden, beslutningen træder i kraft, så borgeren kan nå
at fortryde en spontan handling. Det er meget nemt at klikke sig ind og foretage en beslutning. Det
skal være lige så nemt at ændre det igen, og her skal der ikke gå 7 dage. Her skal det træde i kraft
med det samme.
Side 21: "Såfremt en patient i et aktuelt behandlingsforløb tilkendegiver over for en
sundhedsperson, at vedkommende ønsker at tilbagekalde sit fravalg af genoplivningsforsøg ved
hjertestop, vil den pågældende sundhedsperson skulle informere alle de involverede
sundhedspersoner i det aktuelle behandlingsforløb om denne beslutning."
Dette er lidt ukonkret, hvorfor er det pludselig sundhedspersonens ansvar og ikke borgerens selv,
når det er borgeren, der selv har valgt det, og det er borgerens ansvar i andre sammenhænge.
Afslutningsvist
Afslutningsvist kan man undres over, at der er sat en aldersgrænse for retten til at
fravælge genoplivningsforsøg ved hjertestop. Det fremgår ikke tydeligt, hvorfor der er sat en
aldersgrænse - og hvorfor 60 år.
Det er vigtigt, at loven ikke træder i kraft før der er sket tilpasninger i de enkelte fagsystemer ift.
opkobling til registeret, så relevant sundhedspersonale nemt kan tilgå disse oplysninger i eget
fagsystem.
Skulle høringssvaret give anledning til spørgsmål, står DASYS naturligvis til rådighed for yderligere
uddybning af ovenstående synspunkter.

Med venlig hilsen
For Dansk Sygepleje Selskab, DASYS

Pernille Olsbro
Bestyrelsesmedlem
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