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1. Formål 
 
Formålet med det retningsgivende dokument er at beskrive hvordan og hvornår 

medarbejderne skal anmode om en lægelig vurdering af borgerne med hensyn til fravalg af 

livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg og om afbrydelse af behandling.  

Derudover er formålet også at beskrive, hvilke krav vi stiller til denne vurdering. Se afsnit om 

dokumentation 

 

 

2. Anvendelsesområde 
 
Borgere tilknyttet de regionale sociale botilbud i Region Sjælland, for hvem det er aktuelt: 

 Borgere, der er uafvendeligt døende 

 Borgere, der er permanent vegetative eller svært invaliderede 

 Borgere, der ikke er uafvendeligt døende, hvor behandling måske kan føre til 

overlevelse, men de fysiske konsekvenser af sygdommen eller af behandlingen 

vurderes at være meget alvorlige og lidelsesfulde 

 

Lokale tilføjelser – hvis der er behov for uddybning af ovenstående: 
Skriv evt. lokale tilføjelser 

Synscenter Refsnæs har ingen lokale tilføjelser  

 

 

 
 

3. Fremgangsmåde  
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3.1. Vurdering af, om der er behov for en lægelig vurdering 

I de tilfælde, hvor det vurderes, at en lægelig vurdering af fravalg af livsforlængende 

behandling er aktuel skal følgende iværksættes: 

- Behandlingsansvarlige læge kontaktes 

- Punkter under dokumentation skal besvares uden undtagelse: 

 Dato for vurdering og revurdering 

 Navnet på den behandlingsansvarlige læge 

 Den aktuelle vurdering af borgerens tilstand  

 Den præcise angivelse af beslutning om fravalg af behandling og omfanget heraf 

 Oplysninger om samtaler med borgeren/pårørende og/eller værge som ligger til 

grund for denne beslutning. 

 Oplysninger om et eventuelt livstestamente 

 Beskrivelse af hvilke forhold der kræver revurdering af beslutningen  
  

- Erklæring fra behandlingsansvarlig læge skal scannes ind i Sensum og lægges under 

dokumenter. 

- Feltet, vedr. fravalg af livsforlængende behandling, på den enkelte borgers 

basisoplysninger skal afkrydses, så denne information hurtigt kan tilgås. 

 

3.2. Medarbejdernes ansvar 

 

I situationer hvor medarbejderne observerer at en borger eksempelvis bliver tiltagende dårlig, 

skal medarbejderne tage kontakt til den behandlingsansvarlige læge, når det vurderes 

relevant. Tidspunktet for en eventuel henvendelse til den behandlingsansvarlige læge 

fastsættes ud fra en konkret vurdering af borgerens samlede situation samt i samarbejde med 

borgeren og/eller pårørende/værge. 

Medarbejderne har ligeledes ansvar for løbende at informere og inddrage1 borgeren i plejen og 

behandlingen, medmindre borgeren ikke ønsker dette. 

Medarbejderne har desuden ansvar for at afklare borgerens ønsker og behov for information, 

og at vejlede borgeren i muligheden for at frabede sig information. Endvidere skal borgerens 

ønsker om inddragelse af pårørende afklares.  

 

Lokale tilføjelser – hvis der er behov for uddybning af ovenstående: 
Skriv evt. lokale tilføjelser. Beskriv fx hvis medarbejderen skal kontakte en person/leder, inden læge kontaktes – hvem 

der kan kontakte læge – hvem der vejleder borger – hvor vejledning dokumenteres 

 
Borgeren giver samtykke, i de tilfælde hvor de er i stand til det. Pårørende/værge kontaktes før der tages 
kontakt til praktiserende læge/Sygehus.   

- Det vurderes i samråd mellem nærmeste leder, sygeplejersker, primærpædagog/medhjælper, 
borgeren selv og de pårørende, hvem der tager kontakt til den praktiserende læge/sygehus, hvis 
en borger bliver tiltagende dårlig.  

 

- Afdelingslederen informerer områdelederen.  

                                                 
1 I forhold til inddragelse af borgeren og eventuelle pårørende skal forhold vedrørende værgemål altid afklares. 
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- Hvem der vejleder borgeren om konsekvenserne af fravalg af livsforlængende behandling, 
herunder genoplivningsforsøg og om afbrydelse af behandling, vurderes i samråd mellem 
afdelingslederen, primærpædagog, sygeplejerske og pårørende/værge, da det altid vil være en 
individuel vurdering.  
 

- Vejledningen dokumenteres i sundhedsmodul i Sensum One. Udvikling af borgerens 
sundhedstilstand dokumenteres endvidere løbende i Sensum One under relevant dagbogsnotat. 
Fravalg af livsforlængende behandling skal fremgå af borgerens sundhedsprofil i Sensum One.  

 

 

 

3.3. Ledelsens ansvar 

 

Ledelsen har ansvaret for, at de medarbejdere, som møder borgeren i dagligdagen får 

kendskab til lægens beslutning i de tilfælde, hvor en afklaring har været relevant. 

 

Lokale tilføjelser: 
Skriv evt. lokale tilføjelser. Beskriv fx hvordan leder informerer om fravalg af livsforlængende behandling - og hvem der 

skal informeres om hvad 

 

- Nærmeste leder er ansvarlig for, at dokumentet fra praktiserende læge/sygehus bliver lagt på 
Sensum One, under borgerens ”Dokumenter” i mappen, ”sundhed” -  ”praktiserende læge”- 
”journalnotat fra praktiserende læge”.  

               Dokumentation skal ydermere fremgå i borgerens sundhedsprofil.  
 

- Nærmest leder er ansvarlig for at sikre at, at egen læge i samråd med forældre tager stilling til 
livsforlængende behandling min. én gang årligt, evt. i forbindelse med årlig sundhedsstatus, 
samt at den bliver journaliseret i borgerens sundhedsprofil 

 

- Nærmeste leder gør endvidere opmærksom på dokumentet ved at skrive en mail til 
medarbejderne, i akutte tilfælde. Borgeren skrives med initialer, i henhold til lovgivning om 
GDPR.  
 

- På førstkommende personalemøde, orienteres det øvrige personale om dokumentet og 
beslutningen vedrørende fravalg af livsforlængende behandling.  

 

 

 

3.4. Lægens ansvar  

 

Den behandlingsansvarlige læge har det endelige ansvar for at træffe beslutning om fravalg af 

livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg. Lægen vurderer, om der i det 

konkrete tilfælde skal træffes en beslutning om at differentiere eller begrænse videre 

undersøgelse eller behandling enten helt eller delvist. Lægen skal inddrage borgeren i sine 

overvejelser, medmindre at borgeren ikke ønsker dette (”Retten til ikke at vide”).  

 

Lægen skal endvidere videregive sin beslutning til botilbuddets ledelse. Beslutningen skal 

videregives skriftligt, så der er fuldstændig klarhed om beslutningen og dens omfang. 

 

Lokale tilføjelser – hvis der er behov for uddybning af ovenstående: 
Skriv evt. lokale tilføjelser 

 
Synscenter Refsnæs har ingen lokale tilføjelser  
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3.5. Genoplivning i tilfælde af hjertestop 

Skal finde sted i de tilfælde, hvor der er tvivl om, hvorvidt der er fravalgt livsforlængende 

behandling. Ved tvivl skal førstehjælp altid iværksættes. 

Lokale tilføjelser – hvis der er behov for uddybning af ovenstående: 
Skriv evt. lokale tilføjelser 

Synscenter Refsnæs har ingen lokale tilføjelser 

 

 

 

4. Revurdering  

En beslutning om at ophøre eller at afstå fra livsforlængende behandling og genoplivning er 

ikke endegyldig. Beslutningen skal være vedvarende aktuel, hvilket indebærer at lægen sikrer 

løbende evaluering. Lægen skal informere medarbejderne om hvornår de skal tage kontakt til 

lægen med henblik på revurdering af en beslutning om fravalg af livsforlængende behandling.  

Dette kunne f.eks. være i tilfælde hvor medarbejderne observerer at borgerens 

helbredstilstand, mod forventning, forbedres væsentligt i forhold til det grundlag, som lægen 

foretog sin beslutning ud fra. 

 

Lokale tilføjelser – hvis der er behov for uddybning af ovenstående: 
Skriv evt. lokale tilføjelser 

Hvis borgerens tilstand er i bedring eller der er tvivl om dette, tager primærpædagog, sygeplejersker 
eller nærmeste leder, i samråd med borgeren og pårørende/værge, kontakt til tilknyttede praktiserende 
læge/sygehus med henblik på en revurdering og stillingtagen til hvorvidt proceduren for 
livsforlængende behandling fortsat er gældende.  Afdelingslederen informerer områdeleder.  

 

 

 

 
5. Dokumentation 
 
Beslutning om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg m.v., og 

afbrydelse af behandling skal dokumenteres i Sensum ved scannet dokument fra lægen. 

Yderligere skal feltet, vedr. fravalg af livsforlængende behandling, på den enkelte borgers 

basisoplysninger afkrydses. 

 

Dokumentationen fra lægen SKAL som indeholde: 

- Dato for vurdering og for revurdering 

 Navnet på den behandlingsansvarlige læge 

 Den aktuelle vurdering af borgerens tilstand  

 Den præcise angivelse af beslutning om fravalg af behandling og omfanget heraf 

 Oplysninger om samtaler med borgeren/pårørende og/eller værge som ligger til grund 

for denne beslutning. 

 Oplysninger om et eventuelt livstestamente 

 Beskrivelse af hvilke forhold der kræver revurdering af beslutningen  
 
Lokale tilføjelser – hvis der er behov for uddybning af ovenstående: 
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Skriv evt. lokale tilføjelser 

- Nærmeste leder er ansvarlig for, at dokumentet fra praktiserende læge/sygehus bliver lagt på 
Sensum One, under borgerens ”Dokumenter” i mappen, ”sundhed” -  ”praktiserende læge”- 
”journalnotat fra praktiserende læge”.  

               Dokumentation skal ydermere fremgå i borgerens sundhedsprofil.  
 

- Nærmest leder er ansvarlig for at sikre at, at egen læge i samråd med forældre tager stilling til 
livsforlængende behandling min. én gang årligt, evt. i forbindelse med årlig sundhedsstatus, 
samt at den bliver journaliseret i borgerens sundhedsprofil 

 

 
 

6. Ansvarsforhold i forhold til det retningsgivende dokument 

 
Det er ledelsens ansvar at medarbejderne er bekendt med det retningsgivende dokument. Det 

er ledelsen på det enkelte tilbud, der har ansvaret for at tilbyde personalet kursus i førstehjælp 

målrettet det enkelte tilbuds borgere. 

Det er den enkelte medarbejders ansvar at kende og følge anvisningerne i det retningsgivende 

dokument. 

Lokale tilføjelser – hvis der er behov for uddybning af ovenstående: 
Skriv evt. lokale tilføjelser 

Synscenter Refsnæs har ingen lokale tilføjelser 

 

 

7. Definitioner 
 
Behandlingsansvarlig læge henviser til borgerens praktiserende læge.  

 

Genoplivning, hermed henvises til basal genoplivning bestående af ventilation og 

hjertemassage. 

 

Hjertestop er betegnelsen for den tilstand, hvor blodcirkulationen i kroppen er standset, fordi 

hjertets pumpefunktion er ophørt. De første tegn på hjertestop er manglende bevidsthed, 

vejrtrækning og puls.  

 

Livsforlængende behandling henviser til behandling, hvor der ikke er udsigt til helbredelse, 

bedring eller lindring, men alene til en vis livsforlængelse. Der kan f.eks. være tale om 

respiratorbehandling eller genoplivning efter hjertestop. 

 

Nærmeste pårørende vedrører ægtefælle/samlever og slægtninge i lige linje. Fjernere 

slægtning, søskende eller plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nærmeste 

pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn. 

Familieforholdet er ikke altid det afgørende. Også en person, som borgeren er nært knyttet til, 

vil i det konkrete forhold kunne anses som nærmeste pårørende. Borgerens opfattelse af, 

hvem der er nærmeste pårørende, er af afgørende betydning. Hvem, der er nærmeste 

pårørende, må afgøres i det konkrete forhold.  

 

Permanent vegetativ tilstand er en tilstand, hvor borgeren ikke er ved bevidsthed, men 

alligevel kan være vågen.  
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Retten til ikke at vide vedrører borgerens ret til at frabede sig information om sin 

helbredstilstand m.v..  

 

Uafvendelig døende borger, er en borger hvor døden med stor sandsynlighed forventes at 

indtræde inden for dage til uger trods anvendelse af de – ud fra den tilgængelige viden om 

grundsygdommen og dens eventuelle følgetilstande – foreliggende behandlingsmuligheder. Om 

en borger er uafvendelig døende, beror på en lægelig vurdering.  
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