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Legeforeningen ønsker deba en om dødshjelp velkommen,
også i våre demokratisk valgte organer. Det er der endringer
kan vedtas.
Blomkvist og medforfa ere mener at Den norske legeforening bør representere
medlemmenes syn på dødshjelp og gjenspeile at det er forskjellige syn på de e blant
medlemmene (1). De skriver at «motstandere i innﬂytelsesrike posisjoner overdøver en
betydelig andel kolleger som tenker annerledes», eksempliﬁsert ved Siri Brelin og Morten
Horn.
Det stemmer ikke med vårt inntrykk. I Tidsskriftet er det for eksempel publisert ﬂere
artikler om dødshjelp, og begge synspunkter er representert. Blomkvist har også tidligere
skrevet om emnet i Tidsskriftet (2). Blomkvist og medforfa ere hevder videre at
«Legeforeningens klare stø e til et totalforbud» motvirker åpenhet og deba . De e er
uriktig. Legeforeningen har ha ﬂere viktige deba er om temaet, senest på
landsstyremøtene i 2014, 2015 og 2021.

Demokratiske prosesser
Legeforeningen ly er til medlemmene, og styrende dokumenter som prinsipp- og
arbeidsprogram, etiske regler for leger og reglement for Rådet for legeetikk vedtas av
foreningens landsstyre. Men, på samme måte som i politikken, skapes standpunktene e er
demokratiske prosesser i Legeforeningens mange organer: yrkesforeninger, fagmedisinske
foreninger og lokalforeninger. Landsstyret i Legeforeningen fa er så endelige vedtak.
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«Endringene som ble vedtatt i 2021, og som resulterte i nåværende ordlyd,
ble enstemmig vedtatt»
Landsstyret oppnevner medlemmer til Rådet for legeetikk, vedtar reglement for Rådet for
legeetikk og Legeforeningens etiske regler. Av reglementet framgår det at «Rådet for
legeetikk er Den norske legeforenings sakkyndige organ i legeetiske spørsmål. Rådets
hovedoppgave er å utrede prinsipielle medisinsketiske og legeetiske spørsmål. Rådet skal
rådgi foreningens sentrale organer og medlemmer, samt delta i samfunnsdeba en om
medisinsketiske og legeetiske spørsmål» (3).
Paragraf 5 i etiske regler omhandler dødshjelp (4). Endringer i bestemmelsen har vært
diskutert på landsstyremøtene i 2014, 2015 og i 2021. Initiativ til justeringer og deba om
bestemmelsen har kommet fra Rådet for legeetikk. Endringsforslagene har vært på
omfa ende høring i organisasjonen, drøftet i sentralstyret og på landsstyremøtet.
Endringene som ble vedta i 2021, og som resulterte i nåværende ordlyd, ble enstemmig
vedta . Rådet for legeetikk vurderte det som naturlig å informere om og omtale disse
endringene, og artikkelen om de e ble forfa et av Horn og Brelin (5).

Det nøytrale standpunkt
Blomkvist og medforfa ere viser bl.a. til at legeforeningene både i Tyskland og Canada har
innta en mer «nøytral posisjon» (6). I begge disse landene har landets øverste domstol
åpnet for muligheten for dødshjelp. På denne bakgrunn har man i Tyskland ta bort
formuleringen som forbyr legeassistert selvmord, men eutanasi er fortsa ikke lov.

«De som ønsker å debattere behovet for endringer, må løfte debatten inn
i Legeforeningens demokratisk valgte organer»
At ﬂere land tillater dødshjelp, er også bakgrunnen for at Verdens legeforening (WMA) har
en mykere formulering enn tidligere. Standpunktet er likevel tydelig (7). Det vil være
krevende, men ikke umulig, for en forening å ha formuleringer som sier at det å utføre
oppgaver som er lovlige og som utføres e er pasientens u rykte vilje, bryter med
yrkesetikken. Men, da Californias legeforening i 2015 vedtok et nøytralt standpunkt, ble
de e oppfa et som at legene ikke lenger var motstandere av dødshjelp (8).

Medisinskfaglig problemstilling
Blomkvist og medforfa ere mener spørsmålet om dødshjelp er mer et etisk og politisk enn
et medisinskfaglig spørsmål. Det er vi uenige i. I de landene som har lover som tillater
former for dødshjelp, er det legene som avgjør om personen skal få dødshjelp ut fra gi e
kriterier. Det er legene som yter dødshjelpen, det gjelder både eutanasi og legeassistert
selvmord. Hvis det er tvil om dødshjelpen ble gi e er de vedta e kriteriene, blir leger
involvert i denne vurderingen.
Vi ønsker en deba om dødshjelp velkommen. Temaet er viktig. De som ønsker å deba ere
behovet for endringer, må løfte deba en inn i Legeforeningens demokratisk valgte
organer. Da sikrer vi en god og representativ deba om et vanskelig tema.
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