
Udkast til bekendtgørelse om behandlingstestamenter
I medfør af § 26, stk. 8, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018, fastsættes:

Drift af Behandlingstestamenteregistret 

§ 1. Sundhedsdatastyrelsen fører et elektronisk register for behandlingstestamenter, Behandlingstestamenteregistret.
Stk. 2. Formålet med at føre registret er, at testator kan registrere sin beslutning om behandling, og at sundhedspersoner 

kan opnå viden om testators beslutninger jf. sundhedslovens § 26.
Stk. 3. Sundhedsdatastyrelsen er dataansvarlig og driver og vedligeholder registret.

Oprettelse af behandlingstestamente 

§ 2. Et behandlingstestamente skal oprettes via digital selvbetjening af testator på en elektronisk 
behandlingstestamenteformular udfærdiget af Sundhedsdatastyrelsen. Testator skal opfylde kravene i sundhedslovens § 26, 
stk. 1, vedrørende alder og habilitet.

Stk. 2. Hvis Sundhedsdatastyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at testator ikke må forventes at kunne 
anvende digital selvbetjening, skal Sundhedsdatastyrelsen tilbyde, at behandlingstestamentet kan oprettes på anden måde.

Adgang til registreringer i behandlingstestamentet

§ 3. Testator kan til enhver tid få adgang til sin registrering i et behandlingstestamente via den digitale 
selvbetjeningsløsning, som stilles til rådighed af Sundhedsdatastyrelsen.

Ændring og tilbagekaldelse af behandlingstestamente
§ 4. Testator kan til enhver tid ændre eller tilbagekalde sit behandlingstestamente ved at ændre eller slette den elektroniske 

behandlingstestamenteformular ved hjælp af digital selvbetjening jf. § 2, stk. 1. Hvis Sundhedsdatastyrelsen finder, at der 
foreligger særlige forhold, der gør, at testator ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal 
Sundhedsdatastyrelsen tilbyde, at behandlingstestamentet kan ændres eller tilbagekaldes på anden måde.

Stk. 2. En ændring eller tilbagekaldelse har virkning fra det tidspunkt, den er registreret i Behandlingstestamenteregisteret.

§ 5. Et behandlingstestamente kan dog uanset § 3 tilbagekaldes eller ændres ved, at testator i forbindelse med en aktuel 
sygdomssituation utvetydigt tilkendegiver over for en sundhedsperson, at behandlingstestamentet ikke længere skal være 
gældende eller opretholdes i dets oprindelige form. Tilkendegivelsen har virkning fra det tidspunkt, den er fremsat, og har alene 
virkning for det aktuelle behandlingsforløb.

Gyldighed og sletning af behandlingstestamente 

§ 6. Et behandlingstestamente har kun gyldighed, såfremt det er registreret i Behandlingstestamenteregisteret.
Stk. 2. Et behandlingstestamente slettes i Behandlingstestamenteregisteret senest 1 år efter testators død.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser 

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.
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