8. oktober 2017

Vedr.: Høring over udkast til forslag om ændring af sundhedsloven.
Dansk Psykiatrisk Selskab anerkender ønsket om øget selvbestemmelse for patienter i forhold til
fravalg af behandling herunder oprettelsen af behandlingstestamente-ordning.
Lovforslaget indbefatter uafvendeligt døende (hvor døden med stor sandsynlighed forventes at
indtræde inden for dage til uger trods anvendelsen af de – ud fra den tilgængelige viden om
grundsygdommen og dens eventuelle følgetilstande – foreliggende behandlingsmuligheder).
Patienter underlagt tvang i henhold til psykiatriloven er ikke indbefattet.
Habile patienter – uanset diagnose – kan lave et behandlingstestamente. Det skal bruges til at
udtrykke ønsker, hvis man kommer i en tilstand, hvor man ikke kan udøve sin selvbestemmelsesret.
Patienten kan f.eks. frasige sig at blive behandlet i henhold til lov om anvendelse af tvang ved
somatisk behandling af varigt inhabile. Det er bindende for sundhedspersoner og kan ikke omgøres
f.eks. af pårørende. Formålet med loven er at undgå langstrakte ”døds-forløb”.
Vi kan imødese nogle udfordringer i forbindelse med udarbejdelsen af et behandlingstestamente:
• Det forudsættes, at almindelige mennesker er i stand til at sætte sig ind i de utallige typer af
komplekse behandlingssituationer, der kan komme, hvilket os fra klinikken ved er svære at
foregribe. De fleste forestiller sig nok de "klassiske" situationer, hvor der måske er tale om
livsforlængende behandling, mens de ligger demente og svært syge i en seng. Men
virkeligheden kunne sagtens være en patient, der har underskrevet ønsket om ingen
somatisk tvang og modsætter sig at få opereret åbne knoglebrud, blindtarmsbetændelse eller
andre potentielt livstruende tilstande, hvor der findes forholdsvis hurtig, sikker behandling,
men som uden behandling vil medføre større lidelse i forløbet.
• Manglende proportionalitet mellem, at uafvendeligt døende fortsat i henhold til serviceloven
kan få bad og tandbørstning med tvang på plejehjemmene, men ikke kan modtage
behandling mod blødning, knoglebrud o.l., som kan medvirke til en mere smertefuld død
end nødvendigt.
• Lovforslaget indeholder mulighed for, at læger kan frasige sig omsorgen for en patient, der
har udarbejdet et behandlingstestamente. Men denne mulighed understreger blot det, der i
denne sammenhæng er den etiske udfordring – at de kan binde sig til et ufravigeligt ønske
om, at andre ikke må hjælpe dem i nød.
• Manglende præcisering af hvem der skal informere og bistå patienten i udarbejdelsen af et
evt. behandlingstestamente.

På Dansk Psykiatrisk Selskabs vegne.
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