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Fravalg af genoplivningsforsøg 
 

 

Lægen kan beslutte, at der ikke skal forsøges genoplivning ved hjertestop, hvis patienten er alvorligt syg eller 
døende, og videre behandling vurderes at være udsigtsløs.1  
 

 

Fravalg af genoplivning skal overvejes, når: 

• Patienten er uafvendeligt døende 

• Genoplivningsforsøg kan føre til overlevelse, men hvor de fysiske konsekvenser vurderes at være meget 
alvorlige 

 

 

Fravalg af genoplivning kan også foretages af patienten selv i den aktuelle sygdomssituation.   

 

 

Vær opmærksom på Behandlings- og livstestamenter.  

 
 

Registrering af fravalget 
 

 

Dokumentationen af det forudgående fravalg af genoplivning består af to skridt:  

 
 
 
 
 
 
 

 
Det er IKKE nok, at beslutningen dikteres som journalnotat. 
 
 

Det videre patientforløb efter beslutning om fravalg af genoplivningsforsøg 
 

 

Intern transport (bl.a. til diagnostiske enheder):  

• Beslutning om fravalg skrives i henvisningen. 

• Telefonisk kontakt til modtagende afsnit, hvis patienten ikke ledsages af personale fra stamafsnittet. 

• Portør bedes (ifbm. bestillingen) tage kontakt til personalet ved afhentning, hvor information om fravalg 
overbringes mundtligt til portør. 

• Ved modtagelse af patienten dobbelttjekkes fravalget i epj under Behandlingsniveau. 
 

Ekstern transport: 
Anvend blanket fra PRI dokumentet:  
Fravalg af genoplivning ved ambulancetransport/liggende patienttransport af terminale eller kronisk syge patienter i 
Region Nordjylland (Dok. ID. 25823)  

 

 

Sektoroverdragelse: 
- Fravalget er gældende ved sektorskift.  
- Alle beslutninger om fravalg af genoplivningsforsøg, herunder revurderinger, overleveres skriftligt mellem de 

forskellige behandlingssteder, fx i henvisningen eller via epikrisen. 
- I akutte situationer kan beslutningen meddeles mundtligt, men følges op skriftligt. 
 
Praktiserende læge 
Beslutning videreformidles via epikrisen og epikrisen markeres med anbefaling om opfølgning – grøn epikrise. Vær 
opmærksom på, at patientens øvrige situation kan foranledige en gul eller rød epikrise. 
 
Plejepersonalet i hjemmesygeplejen, plejecenter mv. 
Beslutning videreformidles direkte telefonisk og også skriftligt ved, at journalnotatet Behandlingsnivau sendes 
med i Plejeforløbsplanen eller som et korrespondancebrev til hjemmeplejen. 
 

 

 
1 Se mere i: VEJ nr. 9934 af 29/10/2019 om genoplivning 

Dokumenteres i aktiviteten Behandlingsniveau 
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