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Bilag 6 – Advance Care Planning 

Typisk omhandler samtalerne dels patientens håb, bekymringer, værdier og mulige frygt i rela-

tion til livet med livstruende sygdom og dels de sundhedsprofessionelles vurdering af sygdom-

mens sværhedsgrad og aktivitet. ACP-samtalen bør munde ud i et dokument til patienten og 

indgå i journalen. Dokumentet kan endvidere anvendes til at beskrive ønsker til den sidste tid, fx 

hvor patienten ønsker at dø og ønsket behandlingsniveau af sygdommen.  

Ideelt set består ACP af flere samtaler, hvor der over tid skabes en fortrolig relation, således at 

emner af sårbar karakter kan drøftes, og eventuelle aftaler kan justeres. Ved at opnå en sådan re-

lation og fælles forståelse kan emner som behandlingsniveau af sygdommen og ønsker til den 

sidste tid italesættes. Ved at italesætte både patientens håb og frygt samtidigt med de mere 

prognostiske og behandlingsmæssige overvejelser, forbedres muligheden for at nå frem til en 

behandling, som både er realistisk og i overensstemmelse med patientens perspektiv (29). 

ACP kan ses som et middel til at bringe realistisk håb ind i dialogen, således at ACP på én gang 

er en samtale om, hvad der ikke er muligt og hvad der er muligt. ACP skal altid tage udgangs-

punkt i emner som patienten og de pårørende ønsker at tale om (42). En afklaring af disse øn-

sker er en del af starten på samtalen. 

Centralt i ACP-samtalen er at få patientens (og om muligt de pårørendes) oplevelser af livet 

med livstruende sygdom frem. På denne måde kan man systematisere og dokumentere planer 

for fremtidig pleje og behandling. Det er samtidigt vigtigt, at starte tilbuddet om ACP samtale 

tidligt i sygdomsforløbet, for at kunne nå at afholde flere samtaler, og for at markere, at anled-

ningen ikke behøver være en forværring i sygdommen, men snarere et ønske om at planlægge i 

god tid.  

Ved gentagne ACP-samtaler bliver det muligt for patient og pårørende at blive fortrolige med 

denne type af samtaler med sundhedsprofessionelle. Samtidigt er det vigtigt, at være opmærk-

som på, at ønsker, håb og frygt kan ændres i takt med sygdommens udvikling.  

Sygdomsspecifikke læge- og sygeplejerskekompetencer skal være til stede, når prognosen og 

den sidste tid drøftes, specielt i relation til patienter med non-maligne sygdomme, da disse syg-

domme ofte er præget af prognostisk usikkerhed. 

Som udgangspunkt er det bedste tidspunkt at afholde en ACP-samtale i en klinisk rolig fase 

(43), det vil bl.a. sige når patienten ikke er indlagt. Imidlertid kan en uventet progression af 

symptomer og sygdom medføre et behov for at afholde samtale under indlæggelse. I dette til-

fælde er det vigtigt, at der skabes tid (44) og fysiske rammer, som kan understøtte en sådan sam-

tale. ACP-samtalerne bør være tilgængelige på tværs af afdelinger, sektorer mv. 

I Danmark er metoden særligt blevet anbefalet på det lungemedicinske område, hvor der eksi-

sterer nationale anbefalinger for anvendelsen og en skriftlig vejledning til samtalen (2,45,46).  

  


