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Høring - forslag til endring av etiske regler for leger kap I, § 5
Etiske regler for leger kap I, § 5 lyder nå:
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.
Rådet for legeetikk foreslår at denne endres til følgende formulering;
Leger skal ikke utføre aktiv dødshjelp, det vil si eutanasi, legeassistert selvmord, og andre
intervensjoner som har som eksplisitt målsetting å forkorte livet.
Begrensning av livsforlengende behandling i livets sluttfase, å avslutte eller ikke sette i gang
hensiktsløs behandling, er ikke å regne som aktiv dødshjelp. Legen skal vise respekt for
pasientens autonomi ved vurdering av behandlingsbegrensning.
Oslo legeforening behandlet ovennevnte sak i styremøte 12. februar 2015 og har følgende
innspill:
Vi mener «og andre intervensjoner..» i første setning i nytt forslag er uklart og foreslår at en
sletter dette. Setningen blir da som følger: «Leger skal ikke utføre aktiv dødshjelp, det vil si
eutanasi eller legeassistert selvmord, som har som eksplisitt målsetting å forkorte livet.»
Første setning i nåværende § 5 er flyttet til slutt i avsnittet, og ”selvbestemmelsesrett” er byttet
ut med ”autonomi”. I tillegg er det lagt til at dette bare gjelder ved behandlingsbegrensning.
Flyttingen og utvidelsen av setningen støtter vi.
Vi diskuterte spesielt ordet «autonomi». Selv om ordene autonomi og selvbestemmelsesrett
innholdsmessig dekker det samme, tror vi autonomi generelt vil oppfattes mer i retning av «å
ta hensyn til pasientens ønsker», mens selvbestemmelsesrett lett kan forståes dit hen at
pasienten har en rett til å bestemme selv. Vi støtter derfor endringen til bruk av ordet autonomi.
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