
Lone Tuesen
Ph.d.-studerende, cand. cur., sygeplejerske

Anæstesiologiske Afdeling, Vejle Sygehus 

Institut for Regional Sundhedsforskning 

Syddansk Universitet

Afklaring af patienters ønsker for den sidste tid.



POLST Physician Orders for Life-Sustaining Treatment.

• Empower the patient

• Improve quality of life

• A quality process, documenting the 

effective communication of patient wishes

Fromme EK, Zive D, Schmidt TA, Cook JN, Tolle SW. Association between physician orders for life-sustaining treatment 

for scope of treatment and in-hospital death in Oregon. J Am Geriatric Soc. 2014 Jul;62(7):1246-51. 



• A medical order 

• A tool that encourages conversation 

about end-of-life treatment options

• Helps patients make more informed 

decisions

• It can prevent unwanted treatment and 

reduce patient and family suffering
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• Respect and patient autonomy

• Designed to help healthcare professionals

• Legal principle of patient self-determination
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Livstestamente

Sæt kryds — et, to eller begge steder:

1. Jeg ønsker ikke livsforlængende behandling, hvis jeg er i en 

situation, hvor jeg er uafvendeligt døende.

2. Jeg ønsker ikke livsforlængende behandling i en situation, hvor jeg 

ligger hjælpeløs hen uden håb om bedring, hvor sygdom, 

fremskreden alderdomssvækkelse, ulykke, hjertestop eller lignende 

har medført så svær invaliditet, at jeg varigt vil være ude af stand til 

at tage vare på mig selv fysisk og mentalt

Underskrift__________________________________



Behandlingstestamente

I behandlingstestamentet, der bliver gældende fra 1. januar 2019,  tilkendegives, om man 

ønsker livsforlængende behandling eller ej i tre konkrete situationer:

1. Hvis lægerne vurderer, at døden alligevel er nært forestående.

2. Hvis du bliver så svært invalideret, at det ikke længere er muligt at klare dig selv —

hverken fysisk og mentalt.

3. Hvis du kommer i en tilstand, hvor de fysiske konsekvenser af sygdommen eller 

behandlingen er forbundet med meget alvorlige og stærke smerter

Det, som står i en persons behandlingstestamente, er bindende for sundhedspersonalet. 

Tidligere var det kun vejledende.

Sundheds- og Ældreministeriet, LOV nr. 254 af 06/04/2018



Hjertestop og forsøg på genoplivning

Primack BA, Roberts T, Fine MJ, Carpentier FRD, et al. ER vs ED: A Comparison of Televised and Real-life Emergency Medicine. 

J  Emerg. Med. 2012 Dec.;43(6):1160-1166.

17% fik hjertestop

75 % overlevede hjertestop

67 % blev umiddelbart udskrevet



Hjertestop uden for hospital i Danmark

http://genoplivning.dk/wp-content/uploads/2018/04/Dansk_Hjertestopregister2016.pdf
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Udfordringer

• Manglende registrering af ønske om ikke at blive genoplivet

• Manglende tilstedeværelse af person med tilstrækkelig kompetence

• Patientens ønske om ikke at blive genoplivet er registreret, men ikke tilgængelig i 

den akutte situation

• Specialiserede afsnit, flere forløb, overgange, transport



POLST dokumentet

POLST kan bruges til at planlægge pleje og 

behandling i forvejen, hvis patienten f.eks. bliver 

bevidstløs eller får hjertestop 

• Patientens ønsker er kendte og dokumenterede 

for evt. forsøg på genoplivning og for behandling

• Patientens ønsker er tilgængelige i akutte 

situationer

• Pårørende har hørt, eller kan se, hvilke ønsker 

patienten har for behandlingsniveau for den 

sidste tid



A

Sæt ét X

Hjertestop

☐ Forsøg genoplivning.

Hvis det behandlingsmæssigt giver mening.

☐ Ingen forsøg på genoplivning.

Tillad naturlig død.

Hjertestop



B

Sæt ét X
Lægebehandling

☐ Lindrende behandling – vigtigste mål er mest mulig lindring med behandling af 

symptomer. 

Lindring af smerte og lidelse. Ønsker ikke indlæggelse på sygehus til livsforlængende behandling. 

Hvis behov for lindrende behandling ikke kan imødekommes på aktuelle sted, da evt. indlæggelse 

på sygehus. 

☐ Udvalgt behandling – vigtigste mål er grundlæggende lægebehandling af sygdomstilstand. 

Ud over lindrende behandling gives behandling af sygdomstilstand som f.eks. antibiotika, væske, 

blodtransfusion og støtte af vejrtrækning uden brug af respirator. Indlæggelse på sygehus ved 

behov. Undgå som udgangspunkt indlæggelse på intensivt afsnit.

☐ Fuld behandling – vigtigste mål er livsforlængende behandling. 

Ud over lindrende behandling gives behandling efter behov, herunder indlæggelse på sygehus samt 

eventuelt intensivt afsnit og respirator behandling, hvis det behandlingsmæssigt giver mening.

Lægebehandling



C

Sæt ét X
Ernæring
☐ Hvis ikke i stand til at spise tilstrækkeligt i længere tid, ønskes ernæring i sonde 

eller drop. 

☐ Hvis ikke i stand til at spise tilstrækkeligt i længere tid, ønskes ikke ernæring i 

sonde eller drop.  

Ernæring



Status POLST pilottest
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Patienter:

”Det giver mulighed for at få tænkt og sat ord på, mens jeg stadig er i stand til det”.

”Jeg er glad for, at mine børn også kender mine ønsker”.

”Jeg vidste ikke, at man kunne gøre så meget for at hjælpe mig”.

Pårørende:

”Det er godt at høre min mors ønsker – også i lyset af, at pårørende kan være uenige i 

svære beslutninger”.

Spørgeskema pilottest



Patient og pårørende



Plejepersonale:

”Det er simpelt sat op i punktform og alligevel fyldestgørende”.

”Det inviterer til en frivillig snak om ønsker for den sidste tid”

”Inklusionskriterierne kan være interessante”

Læger:

”Overskueligt dokument i klart sprog”.

”Dokumentet er en god støtte i samtalen”.

”Grænsen vedrørende behandlingsniveauer…. kan være lidt svært at sætte krydser i ”.

Læger og plejepersonale



Patient: En god samtale

Det er vigtigt, at jeg bliver spurgt….At få sagt hvad jeg gerne vil.. at vi snakker åbent om det, så der 

ikke er noget ubeskrevet når jeg er væk. 

Læge: En svær samtale

Hvordan tør vi ta´ samtalen? Hvordan er det juridisk? Det er altid en ny samtale.

Pårørende: En informativ samtale

At vide hvad min mor ønsker…at have fået information nok, så man føler sig tryg nok til at træffe en 

beslutning

Plejepersonale: En samtale hvor vi kommer omkring det hele

”Det inviterer til en snak, som er relevant for alle på en eller anden måde”

Semi-strukturerede interviews



POLST storskalatest

• 15 projektsteder inkluderer op til 300 patienter 

• Første del af storskalatest forventes afsluttet i løbet af 2019



Dokumentationspraksis

Formålet med POLST er, at den enkeltes 

ønsker for behandlingsniveau for den 

sidste tid er:

• Kendte

• Dokumenterede

• Tilgængelige i akutte situationer



POLST Patient Og Lægebeslutninger for den Sidste Tid

TAK for jeres interesse.

Spørgsmål?

Lone Tuesen
Ph.d.-studerende, cand. cur., sygeplejerske
Anæstesiologiske Afdeling, Vejle Sygehus 

lone.tuesen@rsyd.dk
Direkte tlf. 2499 4501
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