AKTUELT I FORENINGEN

Tydeligere om aktiv dødshjelp
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Legeforeningen endrer formuleringene om aktiv dødshjelp i De etiske
regler for leger.
Rådet for legeetikk har sett behov for å tydeliggjøre og forenkle ordlyden i Etiske regler
for leger på området. Et enstemmig landsstyre vedtok rådets forslag til endringer i
kapittel 1, § 5: Leger skal ikke utføre aktiv
dødshjelp eller assistert selvmord. Det å
avslutte eller ikke sette i gang hensiktsløs

behandling (behandlingsbegrensning) er
ikke å regne som aktiv dødshjelp.
– Vi mener at dette er et godt forslag og i
våre øyne er dette forbedring gjennom forenkling, sa leder for Rådet for legeetikk,
Svein Aarseth til landsstyret i Trondheim.
Det var kommet inn 14 høringssvar og en
rekke av innspillene er blitt tatt hensyn til i
det endelige forslaget. Den tidligere formuleringen var slik:
Legen må ved livets avslutning vise respekt
for pasientens selvbestemmelsesrett. Aktiv
dødshjelp, dvs. tiltak som har til hensikt å
fremskynde en pasients død, må ikke anvendes. En lege må ikke hjelpe pasienten til selvmord. Å avslutte eller ikke sette i gang hensiktsløs behandling, er ikke å regne som aktiv
dødshjelp.
Mer om Rådet for legeetikk
på legeforeningen.no/etikk

Leder for Rådet for legeetikk, Svein Aarseth.
Foto: Thomas Barseth Eckhoff
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Toppkarakter til legene i Norge
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Dette er et av de mange svarene Legeforeningen fikk etter å ha stilt
befolkningen en rekke aktuelle og viktige helsepolitiske spørsmål.
Undersøkelsen er utført av Respons Analyse
og gjennomføres hver vår. Den har gått ut
til et representativt utvalg på 1002 respondenter.
Årets undersøkelse viser blant annet at:
90 prosent er enige i påstanden leger i Norge
gjør en god jobb. Dette er den høyeste
registrerte tilfredsheten noensinne
• Kun 16 prosent av befolkningen tror at
regjeringen vil lykkes med raskere gjennomføring av sykehusutbygging
• 70 prosent av befolkningen er bekymret
for hva en sammenslåing/nedlegging av
sykehus vil gjøre med reiseavstanden til
nærmeste sykehus
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• 9 av 10 leger har opplevd forsinkelser i
pasientbehandlingen grunnet datateknologi som ikke fungerer
• 60 prosent er positive til helseadvarsler på
alkoholholdige drikkevarer
Befolkningen har i tillegg blitt bedt om å ta
stilling til alt fra bevaring av taxfree-salget
og fritt behandlingsvalg, til hva de mener er
akseptabel reiseavstand til nærmeste sykehus.
Daniel Wærnes
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