
Kære medlem af Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. 

Som du måske har bemærket, har Kristelig Lægeforening og ”Omsorg indtil døden” i anledning af 
den indgåede ”Politisk aftale om palliativ sedering og øget selvbestemmelse for patienter i fht. 
fravalg af behandling (behandlingstestamenter m.v.)” den 12.09.17 sendt en kommentar til 
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg: ”Lindre, men ikke slå ihjel”. 

Vi har nu fulgt debatten og blandt andet læst følgende citat fra en sundhedsordfører: ”Når lægen 
siger, du skal dø inden for nogle uger, så skal det være en mulighed at fjerne medicin, mad og 
drikkevarer og give sovemedicin, så man sover stille og roligt ind i døden”. 

Vi er enige i, at patienten efter grundig information skal have lov til at fravælge behandling (og 
også mad og drikke); men vi må stædigt fastholde, at enhver aktiv behandling inklusive indgift af 
medicin – og altså også sovemedicin – med det formål at fremskynde døden, er aktiv dødshjælp. 

Vi mener endvidere, at palliativ sedering kun bør anvendes i få udvalgte terminale tilfælde, hvor 
patienten er uafvendeligt døende, og hvor det ikke har været muligt at smertedække tilstrækkeligt 
på anden vis.  

Vi håber, at du i den videre bearbejdning af lovforslaget vil være med til at få dette klarificeret 
meget tydeligt, så man ikke lister aktiv dødshjælp ind ad bagdøren. Vi har noteret os, at der i 
bemærkningerne til lovforslaget i slutningen af punkt 1.1 står: ”Det er vigtigt at understrege, at 
regeringen ikke med forslaget legaliserer aktiv dødshjælp”, og vi sætter vores lid til, at dette står til 
troende. 

Herudover har vi bemærket, at lovforslaget er sendt til høring hos en meget lang række både 
relevante og irrelevante aktører inklusive to organisationer, der er sat i verden for at få indført aktiv 
dødshjælp (Landsforeningen En Værdig Død og Læger for aktiv dødshjælp). Men det er ikke sendt 
til nogen organisationer, som direkte kæmper mod aktiv dødshjælp. 

I den forbindelse vil vi gerne pege på Kristelig Lægeforening, som blev dannet i 1897 og dermed er 
den ældste kristelige lægeforening i hele verden. Kristelig Lægeforening har gennem alle årene haft 
et stort fokus på lægeetik og vil derfor være en relevant høringspartner i disse spørgsmål. Det kan i 
parentes bemærkes, at Kristelig Lægeforening i Norge er høringsberettiget i sådanne sager. 

Vi håber derfor, at du vil støtte vores anmodning om, at Kristelig Lægeforening optages på listen 
over de organisationer, der høres i sager om lægeetiske spørgsmål. 

Venlig hilsen 

Anne Bodilsen  

Nuværende formand for Kristelig Lægeforening. Se hjemmesiden: www.dkklf.dk. 

Ellen Kappelgaard  

Tidligere formand for Kristelig Lægeforening og tidligere medlem af Det Etiske Råd. 
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Hans Holmsgaard  

Tidligere formand for Kristelig Lægeforening og initiativtager til ”Omsorg indtil døden”. Se 
hjemmesiden: www.omsorgindtildoeden.dk eller følg debatten på Facebooksiden: ”Omsorg indtil 
døden”.  
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