
 

 

 

 
Lukket ekspertmøde i Sundheds- og Ældreudvalget om palliativ sedering  

tirsdag den 14. marts 2017 kl. 15.30- 17.00 i lokale 2-141 
 

Program: 

 

15.30-15.35: Velkomst v. Liselott Blixt, formand for Sundheds- og Ældreudvalget 

 

15.35-15-45: Sundhedslovens § 25, stk. 3. Anvendelsesområde og afgrænsning 

 

Kent Kristensen, Lektor, Ph.d. (jur.), cand.scient.pol. ved Syddansk Universitet/Juridisk Institut 

 

Formålet er at få en kort juridisk gennemgang af anvendelsesområdet for sundhedslovens § 25 ift. palliativ 

sedering, herunder en afklaring af den juridiske forskel mellem aktiv dødshjælp og palliativ sedering, 

hvornår er man ”uafvendeligt døende”, hvornår (tidsmæssigt) kan man efter § 25 iværksætte sedering og 

er der overladt et skøn (rækkevidden af skønnet) til sundhedspersonalet i § 25, samt patientens mulighed 

for at tilvælge eller fravælge palliativ sedering. Samt om der ud fra et juridisk perspektiv er behov for 

ændring eller præcisering af bestemmelsen om sedering. 

 

15.45-16.15: Anvendelse af § 25 blandt sundhedspersonalet 

 

Bodil Abild Jespersen, overlæge fra det Palliative team, Aarhus Universitetshospital 

Praktisk anvendelse af palliativ sedering og efterlevelse af § 25, herunder behovet for/indholdet af fælles 

retningslinjer for palliativ sedering. 

 

Merete Karlsborg, overlæge ALS-teamet, Bispebjerg Hospital 

Erfaringer med anvendelse af palliativ behandling inkl. palliativ sedering til ALS-patienter. 

 

Anette Hedelund, formand for Sygeplejeetisk Råd  

Praktiske anvendelse og efterlevelse af sundhedslovens § 25 blandt sundhedspersonalet, herunder hvilke 

udfordringer/uklarheder e.l. den nuværende bestemmelse kan have for sundhedspersonalet, f.eks. hvornår 

sedering må iværksættes, hvem træffer afgørelse om sedering blandt sundhedspersonalet, og er der en 

ensartet praksis herfor? 

 

Formålet er at få et større indblik i, hvordan § 25 i praksis efterleves og anvendes blandt 

sundhedspersonalet, samt at få belyst hvorvidt og hvordan lovens anvendelsesområde er blevet 

kommunikeret videre til sundhedspersonalet, f.eks. ved udarbejdelse af retningslinjer, med det formål bl.a. 

at sikre en ensartet praksis omkring anvendelse af palliativ sedering i sundhedsvæsenet, og hvordan 

ledelsen på de enkelte afdelinger løbende sikrer, at personalet er fagligt klædt på til at anvende § 25.  

 

16.15-16.30: Livet med ALS 

 

Birger Bergmann Jeppesen, ALS-patient, forfatter til bøger om livet som ALS-patient og sundhedspolitisk 

debattør bl.a. inden for ALS-området 
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Formålet er at få en førstehåndsberetning fra en patient om livet med ALS, herunder drøftelse af aktiv eller 

palliativ behandling af ALS-patienter, og om der er behov for at styrke kommunikation/vejledning til 

patienter og pårørende om behandlingstilbud.  

 

16.30-16.40: Relevante begreber og etiske aspekter ved anvendelse af palliativ sedering 

 

Gorm Greisen, formand for Det Etiske Råd 

 

Formålet er at få kendskab til relevante begreber og forskelle, samt lejlighed til at drøfte etiske aspekter og 

overvejelser ved anvendelse af palliativ sedering.  

 

16.40-17.00: Spørgsmål og debat  

 


