
LIVSTESTAMENTE 

Härmed förordnar jag 

namn födelsedatum 

att om jag till följd av en allvarlig sjukdom eller olycka inte kan besluta om min egen vård, till 
exempel på grund av medvetslöshet eller ålderdomssvaghet, får vid min vård inte användas 
vårdformer som på ett konstgjort sätt upprätthåller livsfunktionerna/om det inte  
finns klara skäl att anta att mitt tillstånd förbättras/. Ovan nämnda metoder kan 
dock användas tillfälligt för att avhjälpa eller lindra svåra symtom. 

Intensivvård får ges endast om det rimligen kan antas att den leder till ett bättre resultat än 
enbart kortvarig förlängning av livet. 

Om den vård som hoppfullt har inletts visar sig vara resultatlös, måste man omedelbart avstå från 
den. 

Ort och datum 

Underskrift (namn, yrke och hemort) 

Vi särskilt anmodade och på en gång närvarande vittnen intygar att 

Testamentsgivarens namn 

som vi känner väl, egenhändigt har undertecknat ovanstående livstestamente och förklarat att 
det är hans/hennes fasta vilja. Han/hon har upprättat detta livstestamente vid sunt och fullt 
förstånd, av egen fri vilja och fullkomligt medveten om dess innebörd. 

Ort och datum 

Två ojäviga vittnen 

Underskrift Underskrift 

Yrke Yrke 

Hemort Hemort 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 



ANVISNINGAR TILL DEN SOM UPPRÄTTAR ETT 
LIVSTESTAMENTE 

På blanketten för livstestamentet ska testamentsgivarens namn och födelsedatum 
anges. De textavsnitt som avskiljts med snedstreck kan antingen lämnas kvar eller 
streckas över. – Det är viktigt att var och en överväger frågan för egen del och avgör 
den uttryckligen utgående från sin egen vilja. 

Om Ni har en behandlande läkare/husläkare, är det bra att informera läkaren om 
livstestamentet och eventuellt deponera en kopia av det hos läkaren. Det är bäst att 
förvara livstestamentet på en sådan plats där de anhöriga/närstående vid behov lätt kan 
hitta det. Det går naturligtvis bra att alltid ha ett exemplar med sig. 

Det finns skäl att välja vittnen omsorgsfullt. Det är bra att tillsammans med vittnena 
diskutera sina önskemål och sin inställning till livet, döden och förlängning av livet. 
Förhoppningsvis behöver vittnena inte besväras senare, annat än i det fallet att det 
uppstår en tvekan om att Ni själv upprättat livstestamentet eller om att det representerar 
Er verkliga vilja. 

Den finska originalblanketten har utarbetats av vicehäradshövding Paula Kokkonen.


