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Høring over udkast til forslag til lov om ændring i sundhedsloven (øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af
behandling, herunder oprettelse af behandlingstestamente-ordning)
Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar i
forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven. Dette høringssvar er udarbejdet med bemærkninger fra Fagligt
Selskab for Sygeplejersker i Kommunerne.
Generelt
Vi støtter lovændringen, der er med til at sikre patienters selvbestemmelse. Mange borgere har ønsker til den sidste tid, der med de nuværende vilkår kan være svære at få opfyldt. Det vil den foreslåede
lovændring være med til at forbedre. Vi ser lovændringen som et vigtigt skridt hen imod imødekommelse af patienters ønsker for den sidste levetid.
Særlige Bemærkninger
Kompetent og oplyst beslutningsgrundlag
Som patient er man i en særlig sårbar situation, og derfor er det helt
afgørende, at sundhedspersonalet sikrer sig, at patienten foretager
beslutning om fravalg af behandling på et informeret og oplyst grundlag. Det stiller krav til informationen som skal indeholde oplysning om
sundhedskonsekvens ved ophør af behandling, men også faglig vejledning om forløb, hvis behandling fortsættes. Det kræver såvel de
rette kommunikative og faglige kompetencer samt en passende organisering, hvor der er mulighed for at have samtaler i et fortroligt rum,
og hvor der er mulighed for og tid til at besvare alle de spørgsmål,
som patienten har brug for afklaring af.
Vi skal sikre en fyldestgørende information og støtte i den aktuelle situation, der giver bedst mulig forudsætning for beslutning om tilvalg
eller fravalg af behandling. Derfor er det afgørende, at patienten tager
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beslutningen på et oplyst og kompetent grundlag. Derudover finder vi
det vigtigt, at patienter er ude af den mest akutte fase i deres sygdomsforløb, så en pludselig indtruffen krise ikke er afgørende for behandlingsbeslutningen.
Vi mener, at loven og tilhørende vejledninger bør præcisere, at de
rette kommunikative og faglige kompetencer skal være til stede.
Afbrydelse af behandling
Dansk Sygeplejeråd mener ikke, at en beslutning om at afbryde behandling, efter tilbagekaldelse af informeret samtykke må bero på én
sundhedsperson. Det er vigtigt, at der er et helt team omkring patienten, der i fællesskab sikrer sig, at afbrydelse af behandling er efter
patientens eget ønske. Det bør præciseres i §24 a, hvor sundhedspersonalet i nuværende ordlyd er omtalt i ental.
En sundhedsperson, der af etiske årsager ikke kan afbryde behandlingen, er forpligtet til at henvise til en anden sundhedsperson, der
kan afbryde behandlingen. Det er i loven ikke klart, hvordan man skal
forholde sig i det tilfælde at det ikke kan lade sig gøre.
Tilgængelighed af behandlingstestamente
Det er vigtigt at sikre, at behandlingstestamentet bliver tilgængeligt i
alle dele af sundhedsvæsenet i de forskellige elektroniske systemer.
Det skal være med til at øge sandsynligheden for, at patientens ønsker i testamentet bliver opfyldt.
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