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Høring over vejledninger om fravalg af livsforlængende behandling og fravalg
af genoplivning
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Tlf.: 75 34 12 17
medlemsservice@danskeseniorer.dk

Danske Seniorer har været en del af arbejdsgruppen i Styrelsen for Patientsikkerhed og vi vil gerne
benytte lejligheden til at takke for en god proces og et godt samarbejde. Vi mener, at vejledningerne er
blevet bedre og mere praktisk anvendelige efter møderne i arbejdsgruppen, og at der har været stor
lydhørhed over for de input, både vi og de øvrige organisationer er kommet med.
Når det kommer til vejledningen om fravalg af genoplivning, så er vi dog ikke tilfredse med det
endelige resultat. Danske Seniorer mener ikke, at vejledningen afspejler borgernes ønsker eller den
forventning, de har til deres egen selvbestemmelse og ret til at fravælge genoplivning.
For Danske Seniorer er borgernes selvbestemmelse et centralt princip, og vi er derfor stærkt kritiske
over for vejledningens definition på den aktuelle sygdomssituation. Vi mener, at definitionen på aktuel
sygdomsdefinition er blevet for snæver, og at borgerne skal have ret til at fravælge genoplivning
generelt og ikke kun i et konkret behandlingsforløb.
Det er vigtigt at fremhæve, at retten til at fravælge genoplivning handler om borgernes mulighed for en
værdig død. At forsøge genoplivning af svækkede borgere, der selv har frabedt sig genoplivning, er
uværdigt og etisk betænkeligt. Når man som menneske er afklaret med, at man ikke ønsker
genoplivning, bør man også kunne stole på at ens ønske bliver respekteret. Alt andet er en svækkelse af
vores ret til selvbestemmelse og en værdig død.
Vi gør opmærksom på, at mange ældre sent i livet har mange kroniske lidelser, og at det ikke giver
mening at indsnævre rette til selvbestemmelse og fravalg af genoplivning til kun at gælde aktuel
behandling eller aktuel indlæggelse. Som minimum bør også almen alderdomssvækkelse være et
kriterie, der giver borgeren ret til at fravælge genoplivning.
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