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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar er að meta hvort aldraðir hafi rétt til að deyja með reisn, og 

hvað það merki að ,,deyja með reisn“ í því samhengi. Kanna þarf rök fyrir slíkum rétti og 

hvaða forsendur þurfa að vera til staðar til þess að hann sé virtur. Þetta er mikilvægt 

vegna aukinnar tæknivæðingar heilbrigðiskerfisins, slakrar stöðu aldraðra í samfélaginu, 

óljósrar notkunar virðingar við umönnun og rýrs lagalegs baklands réttinda þeirra. 

Markmið ritgerðarinnar er að skýra hugtakið virðingu, bæði þá virðingu sem felst í 

viðhorfi hvers og eins og er því á ábyrgð samfélags og heilbrigðisstétta en einnig reisn 

sem eiginleika (eða ástand)hvers manns. Sérstaða ritgerðarinnar felst ekki síst í því að 

tengja saman kröfurnar um virðingu byggða á göfgi mannsins og mannréttindi sem 

grundvöll að réttinum til reisnar við lok lífs. Heimildasamantekt og röksemdafærsla tengd 

henni, kemur því víða við. Kastljósinu er beint að mikilvægi mannlegra samskipta og 

virðingarinnar sem nauðsynlegs hluta þeirra. Þetta er sett í samhengi við helstu 

hugmyndir um virðingu og reisn í sögu heimspekinnar. Því næst er litið sérstaklega til 

vandkvæða sem skapast hafa við tengingu reisnar og dauða og stöðu virðingar fyrir 

hinum öldruðu í samfélaginu. Þá verður hugað að viðhorfi hinna öldruðu til virðingar og 

reisnar, sem felur í sér sterkar vísbendingar um ábyrgð umönnunaraðila í 

stofnanaumhverfinu og mikilvægi virðingar byggðri á manngöfgi í því samhengi. 

Réttindaumræðan felur í sér að dregin er fram tilgangur og mikilvægi  lagalegs réttar og í 

því samhengi gert grein fyrir vandkvæðum hinnar íslensku löggjafar, sérstaklega hvað 

varðar nær algerann skort siðferðilegra réttinda. Í ljósi þess eru siðareglur 

heilbrigðisstétta á Íslandi skoðaðar. Ófullnægjandi lagalegur og faglegur grunnur 

kröfunnar um að heilbrigðisstéttir uppfylli rétt hins aldraða til að deyja með reisn valda 

því að litið er til mannréttinda sem hluta siðferðilegra réttinda.  Með vísun til 

mannréttinda má gera kröfuna um mannhelgi virka og skýra þannig hvað það er sem reisn 

felur í sér og einnig hvernig á að standa vörð um hana. Þannig má renna stoðum undir 

skilyrðislausa skyldu heilbrigðisstétta til að nýta sammannlegar tilfinningar sínar á 

meðvitaðan hátt til þess að hinn aldraði viðhaldi reisn sinni allt til dauða. Forsendur réttar 

hins aldraða til að deyja með reisn eru því á ábyrgð heilbrigðisstarfsmannsins og felast í 

siðferðilegri viðurkenningu á aðstæðum hans og manngildi með manngöfgi að leiðarljósi. 
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Abstract 

In this dissertation, I explore whether the elderly have a right to a dignified death and 

define what that right entails. I outline the argument for such a right and the necessary 

prerequisites for the practical implementation of that right. This is an important subject 

on account of rapid advances in medical technology, the social marginalization of the 

elderly, the undefined role of respect in the context of care-work, as well as on account of 

an inadequate legal grounding of the right to die with dignity. The central task of this 

dissertation is to define both "dignity" and "respect", where respect has to do with our 

attitudes towards other people, the conditions for which are distinctly social, whereas 

dignity refers to a state (or trait) of each person in her-self. The key contribution of this 

dissertation is to base the demand for respect grounded on human dignity in the wider 

context of human rights to support the right to dignity at the end of one's life. The 

analysis of dignity and respect is informed by the discussions of these concepts that are 

most central to the philosophical tradition. This puts the focus squarely on human 

relationships and respect as their key component. From thereon the focus shifts towards 

the problems that arise from relating dignity, death and the social respect of the elderly to 

one another. I also pay attention to the attitudes of the elderly themselves towards dignity 

and respect, which have clear implications for the responsibility of institutional care-

providers with regard to the safeguarding and implementing those values. The discussion 

of rights highlights the importance of legal rights, on the basis of which the shortcomings 

of the Icelandic legislation with regard to moral rights become apparent. The analysis is 

also extended to include the moral codes of the Icelandic medical professions. The 

inadequacy of the legal and moral foundations of the right to die with dignity shifts our 

attention to human rights as a deeper foundation for such moral rights. Human rights 

provide a basis for the demand for human dignity, thus clarifying what we mean by that 

term and how we might both safeguard and promote it in practice. From that we can 

derive a foundation for a categorical imperative that the medical professions ought to use 

empathy in a conscious manner to preserve the dignity of the elderly until the very end of 

their life. The medical professions are therefore responsible for preserving the dignity of 

the elderly on the basis of their moral standing as human beings facing particular 

circumstances. 
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1.Inngangur  

1.1 Efnistök  

Aukin tæknivæðing í heilbrigðiskerfinu hefur skapað siðferðilega klemmu, meðal annars 

vegna möguleikans á nær óendanlegri lengingu lífs. Vangaveltur um aðdraganda dauða 

hinna öldruðu og stöðu þeirra almennt í samfélaginu í dag eru því tilefni þessarar 

ritgerðar. Aðalspurning hennar er sú hvort aldraðir hafi rétt til þess að deyja með reisn. Í 

leit að svörum við þessari spurningu er nauðsynlegt að skýra rökin fyrir slíkum rétti og 

kanna þær forsendur sem þurfa að vera til staðar svo hann sé virtur. Reisn hins aldraða 

felur í sér virðingu sem er fyrir vikið órjúfanlegur hluti réttarins. Skýr úrlistun á 

hugtakinu virðingu er því þýðingarmikill hluti þessarar ritgerðar. Virðingarumræðan er 

einnig nauðsynleg til þess að skapa þær forsendur sem þurfa að vera til staðar til þess að 

slíkur réttur hafi raunverulegt notagildi fyrir rétthafann.  

Aðalkaflar þessarar ritgerðar snúast því um skilgreiningar á virðingu og rétti og 

röksemdafærslu mína út frá þeim. Ég byrja á hugtakinu virðing og fer í gegnum sögu þess 

hugtaks innan heimspekinnar sem og lífsiðfræðinnar. Ég tek sérstakt tillit til skilgreininga 

þessa hugtaks í tengslum við aldraða og bjargarleysi þeirra, sem orsakast af 

vandmeðförnu ástandi þeirra og neikvæðs samfélagsviðhorfs gagnvart þeim. Einnig reyni 

ég að skýra hvernig þeir sjálfir líta á virðinguna og mikilvægi þess viðhorfs í tengslum 

við dauðaferlið sjálft. Þá tek ég fyrir skilgreiningar fræðimanna, kosti þeirra og galla, sem 

og mikilvægi þeirra við sköpun virðingar sem nýtist til viðhalds reisnar á dauðastund. Ég 

mun leitast við að skapa algilda reglu um siðferðilega breytni manna í anda 

heimspekingsins Kants og að í því sambandi sé tekið tillit til afleiðinga gjörða manna í 

anda nytjastefnunnar. Í kaflanum um skilgreiningar á rétti fer ég í gegnum tilgang og 

tilurð lagalegs réttar sem lýtur að öldruðum  og huga þá einkum að íslenskum aðstæðum. 

Einnig dreg ég fram mikilvægi siðferðilegs réttar og hvað hann felur í sér. Í því samhengi 

fer ég í gegnum siðareglur heilbrigðisstétta í leit að siðferðilegum rétti hinna öldruðu til 

að deyja með reisn. Meðal annars vegna þess hve reisn hins aldraða birtist sem óljóst 

hugtak í siðferðilegu samhengi leita ég á náðir mannréttinda og mannhelgi að leiðum til 

að ná utan um hugtakið og styrkja stoðir þeirrar virðingar sem nauðsynleg er til viðhalds 

þess. Ályktunarkaflinn fer síðan í samantekt á rökum fyrir því hvernig hægt sé að renna 

stoðum undir rétt hins aldraða til að deyja með reisn, og hvernig þær er að finna í 
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viðurkenningu á tilvist sammannlegra tilfinninga. Í lokaorðum kemur síðan fram hverju 

þessi ritgerð á að skila hverjum þeim sem leggur í þessa vegferð með mér. Vegferð að 

lendingu hins fljótandi hugtaks virðingar í fang réttar hins deyjandi gamla manns sem á 

sér forsendur í sammannlegum tilfinningum. 

1.2 Rannsóknarspurningin, markmið ritgerðarinnar og skýring á 

hugtakanotkun. 

Markmiðið með þessari ritgerð er að leita svara við spurningunni um það hvort aldraðir 

hafi  rétt til þess að deyja með reisn. Markmiðið kallar á að rökin fyrir slíkum rétti séu 

könnuð ásamt helstu forsendum sem þurfa að vera til staðar þannig að hann hafi 

raunverulegt gildi. Þar sem reisnin er það sem rétturinn skal standa vörð um er 

nauðsynlegt að komast að því hvað felst í hugtakinu reisn. Til að ljóst sé að hverju skal 

stefnt er hluti af þeirri leit að beina athyglinni að lífi með reisn til hinstu stundar  

Reisn og virðing eru nátengd hugtök sem erfitt getur reynst að aðskilja. Sá 

skilningur sem almennt er lagður í orðið virðing virðist vera lýsing á ákveðnu viðhorfi.
1
  

,,Respect“ á ensku á sér enga þýðingu á íslensku aðra en virðingu sem er sama og enska 

orðið ,,dignity“.  Samkvæmt hefðbundinni íslenskri málnotkun felur orðið virðing því í 

sér hvorttveggja, eiginleikann og hugarfarið eða viðhorfið. Nauðsynlegt er hins vegar að 

halda þessu aðskildu til þess að notkun hugtaksins verði ekki svo óljós að það missi 

marks. Ég mun því skilgreina hugtakið með því að ganga út frá því annars vegar að reisn 

feli í sér að viðkomandi búi yfir eiginleika (þýðing á ,,dignity“) sem hluta af sjálfum sér. 

En hins vegar að virðing (þýðing á ,,respect“) feli í sér að hafa ákveðið viðhorf og hegða 

sér í samræmi við það. 

  Sem tilraun til þess að draga upp  mynd af reisn og virðingu sem nýtist í þessari 

ritgerð mun ég reyna að draga fram helstu niðurstöður sem koma fram í skrifum 

fræðimanna og sameina þær minni hugsun og setja þær svo fram á einfaldari hátt. Það 

geri ég með því benda á vankanta og styrki þeirra leiða sem farnar hafa verið í notkun 

hugtaksins í umræðum um stöðu aldraðra. Með þessari leið reyni ég að draga fram hvað 

reisn felur í sér, hvers vegna nákvæm skilgreining á henni er nauðsynleg hinum deyjandi 

einstaklingi og einnig hvernig hægt sé að nota virðingu sem leiðsögutæki þegar kemur að 

umönnun deyjandi aldraðra einstaklinga. Hér tengist rétturinn inní umræðuna. Því reisnin 

                                                 
1
Nordenfelt, 2009, bls.29  
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er það sem rétturinn stendur fyrir og virðingin, sem meðvitað viðhorf 

heilbrigðisstarfsfólks, er ein forsenda hans. Réttindaumræðan kemur því í röklegu 

samhengi við umræðuna um virðingu. 

Réttinn mun ég því tengja við virðinguna og leggja þannig töluverða ábyrgð á 

hendur þeim sem annast deyjandi einstaklinga. Í leit að frekari forsendum fyrir réttinum 

lít ég á helstu siðareglur og lög sem tengjast umönnun sjúklinga og tengslum sjúklinga 

við alla umönnunaraðila. Í þessari leit minni kemur hins vegar fram að slíkur réttur 

verður að vera meira en lagalegur réttur. Sjaldan í lífi hvers manns er mikilvægara að 

aðrar manneskjur standi vörð um reisn hans en einmitt þegar dauðinn nálgast. Þá varpast 

af manninum allar varnir og bjargarleysi hans magnast í návígi við dauða sem alltaf hafði 

virst svo fjarlægur. Eðli réttar sem gert er að standa vörð um menn á slíkum 

augnablikum, felur í sér að ákveðnir aðilar sinni rétthafanum með tilteknu hugarfari sem 

á sér rót í einlægni, auðmýkt og kærleik en ekki til dæmis löghlýðni.  

Eins og sést á þessari kynningu er rannsóknarspurning mín margþætt en þættirnir 

tengjast þó innbyrðis. Því mun ég fara þá leið að hefja framsetningu mína á skilgreiningu 

á virðingu og tengja hana svo við framsetninguna á réttinum. Markmiðið með því að fara 

þessa leið er fyrst og fremst það að finna skýra og einfalda leið til þess að gera virðingu 

að áþreifanlegu hugtaki. Þannig getur þetta fljótandi og oft óljósa hugtak orðið til að gera 

umönnun deyjandi aldraðra betri og tryggja réttindi þeirra og reisn til hinstu stundar. 

Þannig tel ég að gera megi dagana í aðdraganda dauða aldraðrar manneskju að ferli þar 

sem allir geta verið öruggir, bæði einstaklingurinn sjálfur, umönnunaraðilar og 

aðstandendur. Þrátt fyrir að slíkt ferli geti verið ógnvekjandi og óraunverulegt er hægt að 

fara leiðir til þess að bæta gæðum við síðustu daga lífsins og lifa þannig með reisn til 

hinstu stundar. Því trúi ég og ætla að reyna að sýna fram á það með þessari ritgerð. 

1.3 Kveikjan að vali á rannsóknarspurningu 

Ég hef, í starfi mínu sem hjúkrunarfræðingur, haldið á aldraðri manneskju í fanginu þegar 

hún dó, ég var hrædd en reyndi að gleyma mér og vera til staðar fyrir hana. Það var ekki 

auðvelt og tók á en ég tel mig þó hafa gert þessa stund örlítið auðveldari fyrir hana 

sérstaklega þar sem þetta bar brátt að. Ég gat um leið ekki einbeitt mér að aðstandendum 

og útskýrt hvað var að gerast. Stundum á að vera í lagi að leyfa tilfinningum úr kjarna 

okkar að streyma. Þetta andartak fól ekki í sér neina dramatík heldur einungis auðmýkt 
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mína fyrir aðstæðum annarrar lifandi manneskju sem komin var að endastöð. Mér leið 

ekki eins og ég væri ekki starfi mínu vaxin, heldur fyrst og fremst þannig að ég væri að 

starfa í sönnum anda hjúkrunar. Ég sem fagmaður greindi aðstæður þannig að skylda mín 

lægi fyrst og fremst hjá hinum deyjandi og hluttekning vegna aðstöðu hans yrði að 

byggjast á því að vera manneskja, sem væri hrædd og þjáð. Þetta væri grundvallaratriði 

svo ég gæti sinnt starfi mínu vel. Ég einfaldlega leyfði mér í ljósi aðstæðna að vera 

manneskja sem leitaði í hinn sammannlega reynsluheim að tengingu við upplifun hins 

deyjandi. Sú auðmýkt sem ég fann þar, gerði mig að betri fagmanni að mínu mati þó að 

hún krefði mig um ákveðna nálægð við skjólstæðing minn og reyndi á mig 

tilfinningalega.  

Í starfi mínu á hjúkrunar- og dvalarheimilum fyrir aldraða hef ég oft upplifað 

umdeilanlegar aðstæður við aðdraganda dauða skjólstæðinga minna. Aðdragandi dauða er 

alltaf erfiður, jafnvel þó að hinn aldraði einstaklingur sé orðinn saddur lífdaga og 

reiðubúinn til að fara. Þau vandamál sem mér finnst einkum valda auknum erfiðleikum 

snúa yfirleitt að framkomu við hinn deyjandi og hræðslu sem aðstæðurnar valda öllum 

sem hlut eiga að máli. Margsinnis hef ég velt því fyrir mér hvað hægt sé að gera til þess 

að upplifunin verði betri, sérstaklega fyrir hinn deyjandi og aðstandendur hans.  

Hluti af vandamálinu er það hversu óskýrar reglur hafa verið í gangi um meðferð 

við lok lífs inni á stofnunum fyrir aldraða, að minnsta kosti hér á Íslandi. Þá á ég við á 

þeim stöðum þar sem ekki er um skilgreindar líknardeildir að ræða. Á líknardeildum er 

ferlið skýrara og unnið eftir hugmyndafræði sem felst í því að líkna fólki allt til dauða en 

ekki lækna. Þessi óskýrleiki felst aðallega í því að ekki er hugað að því hvernig 

einstaklingur vill haga dauða sínum fyrr en hann er orðinn alvarlega veikur og það setur 

bæði starfsfólk, sjúkling og aðstandendur í erfiða aðstöðu. Einstaklingur getur því dáið úr 

krabbameini inni á öldrunarstofnun en ekki fengið neina líknandi meðferð. Þetta er 

staðreynd. Það er þó alltaf reynt að lina kvalir og hlú eins vel að einstaklingum og hægt 

er. Það sem ég hef helst gagnrýnt í starfi mínu er hve oft er gripið allt of seint inn í ferlið 

og þá helst vegna möguleikans á lengingu lífs með lækningum. Þetta hefur það í för með 

sér að einstaklingur sem er deyjandi er látinn þjást að óþörfu vegna þess að reynt er lækna 

hann til hinstu stundar. Þegar starfsfólk vinnur við slíkar aðstæður reynir það að gera sitt 

besta fyrir sína skjólstæðinga, en það getur reynst erfitt þegar kerfið vinnur á móti því. 

Það er ansi erfitt að ætla að  reyna að hughreysta og útskýra meðferð fyrir aðstandanda 
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deyjandi krabbameinssjúklings þegar 29 aðrir einstaklingar þurfa lyfin sín fyrir ákveðinn 

tíma og kannski 5 af þeim eru alvarlega veikir, og þú ert bara eini hjúkrunarfræðingurinn 

á vakt. Slíkar aðstæður setja hjúkrunarfræðinga í erfiða siðferðilega stöðu sem síðan 

kallar á áleitnar siðferðilegar spurningar. 

Þrátt fyrir að þær aðstæður sem ég ætla að einbeita mér að í þessari ritgerð séu í 

hálfgerðri gíslingu meðal annars af stjórnvöldum vegna fjármagnstakmarkana, tel ég 

möguleika í stöðunni. Það er að styrkja siðferðisvitund þeirra sem við þetta starfa og ekki 

síst að tryggja öryggi og trú hins aldraða á kerfið sem hann neyðist oft á tíðum til að láta 

dauða sinn í hendur. Á þennan hátt ætti líka að vera hægt að ná til stjórnenda þessara 

stofnana og ráðamanna, til þess að þeir átti sig á þeirri gríðarlegu ábyrgð sem þeir bera á 

umönnun manneskju í aðdraganda dauða hennar. Það er ekki nóg að opna eina líknardeild 

á landinu þar sem aldraðir fá að deyja, en slík deild er á Landakoti. Þrátt fyrir að það sé 

gríðarlega jákvæð þróun, þarf að ná til fjöldans. Breytingar þurfa að ná til hinna almennu 

hjúkrunarheimila og almennra deilda spítalanna. Til þess að það verði þarf að auka 

umræðu og meðvitund heilbrigðisstarfsfólks og almennings um mikilvægi góðrar 

umönnunar við lífslok. 

  Þær fullyrðingar sem ég hef sett hér fram til áhersluauka og kveikju þessarar 

ritgerðar geta litið út sem neikvæðar, dramatískar og órökstuddar. Ég vil hins vegar benda 

á, mér til varnar, að þetta eru einfaldlega ályktanir mínar eftir 10 ára starf í 

heilbrigðisgeiranum. Þar hef ég unnið sem öldrunarhjúkrunarfræðingur og átt í ótal 

samræðum bæði við samstarfsfólk mitt á hinum ýmsu deildum spítala, sem og við hina 

öldruðu sjálfa og aðstandendur þeirra. Útkomuna eftir þessi samtöl og mína reynslu vil ég 

nota hér til þess að draga fram mikilvægi viðhalds framkomu í anda virðingar við 

deyjandi aldraða á hjúkrunar-og dvalarheimilum sem og inni á spítölum.  

 

1.4 Kynning og útskýring á þeim vandamálum sem eru tilefni 

þessarar ritgerðar. 

Stór hluti þess vanda sem skapast hefur við umönnun aldraða sem eru deyjandi má rekja 

til þess að dauðanum hefur verið kippt úr samhengi við lífsferil einstaklinga. Að baki 

þeirri staðreynd liggja rök sem ég mun fara í gegnum í þessum kafla. Þótt þau séu 

umdeild er ekki hægt að horfa fram hjá þeim við gerð þessarar ritgerðar. 
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Hér áður fyrr þótti dauðinn sjálfsagður hluti lífsins. Mistækur þótti hann þó í 

ákvörðunum sínum og þykir enn. En þó var litið á hann sem staðreynd sem enginn gæti 

vikið sér undan eða afneitað. Síðan hefur margt breyst. Með tæknivæðingu og framþróun 

læknavísindanna á dauðinn nú að vera undir okkar stjórn. Nútímalæknisfræði hefur lýst 

yfir stríði gegn dauðanum og orsökum hans og vill um leið yfirvinna hamlanir 

náttúrunnar.
2
 Skiptar skoðanir eru þó um afleiðingar þessa stríðs. Allir eru sammála um 

þær jákvæðu afleiðingar að líf fólks hefur lengst en einnig hafa komið í ljós neikvæðar 

afleiðingar sem litla athygli hafa fengið hingað til og mjög skiptar skoðanir eru um. Að 

mati hins bandaríska  Daniels Callahan hefur þessi framþróun leitt af sér ýmsar 

neikvæðar afleiðingar. Til dæmis hefur hún ekki skilað sér í betri leiðum til að auðvelda 

dauðastríðið sem slíkt. Það hlýtur líka að teljast neikvætt að með tæknivæðingu dauðans 

hafa læknavísindin valdið brengluðum væntingum almennings sem um leið hafa kynnt 

undir ringulreið innan læknavísindanna. Dauðinn er nú álitinn líffræðilegt vandamál sem 

hægt sé að leiðrétta. Það ríkir því mótsagnakennd staða vegna þess að enginn er með á 

hreinu hvort líta eigi á dauðann sem hluta af lífinu eða líkt og slys sem hægt er að 

fyrirbyggja.
3
 Framfarir í læknavísindum og læknisfræðilegar forvarnir hafa getið af sér 

þær óraunverulegu væntingar að það sé til töfralausn fyrir hvað sem amar að þér. Við 

neitum því að við séum dauðleg og erum sálfræðilega vanbúin til þess að takast á við 

afdrif okkar á gamals aldri.
4
 Læknavísindin og geta þeirra eru því orðin hluti af því að 

takast á við dauðleika sinn.
5
  Enginn getur spáð því nákvæmlega hvenær fólk deyr sem er 

í ótryggu ástandi eins og til dæmis hjartabilun. Hjá öldruðum flækir það svo málin enn 

frekar við greiningu að þeir upplifa yfirleitt margbreytileg og víxlverkandi 

heilbrigðisvandamál. Aðalhættan er þá sú að þegar tekin hefur verið ákvörðun um að þeir 

séu við lok lífs sé of seint að gera ráðstafanir eins og til dæmis að gefa viðeigandi 

verkjalyf.
6
 

 Þessi kreppa nútímalæknavísnda hefur leitt af sér blekkingu sem snýst ekki síður 

um það að við teljum okkur geta stjórnað aðkomu sálar okkar að dauðanum á sama hátt 

og um áþreifanlegt viðfangsefni væri að ræða.
7
 Angistin þegar dauðinn nálgast er því 

                                                 
2
 Callahan, 2000, bls.57-58 

3
 Callahan, 2000, bls.58 

4
 Kovach, 2007, bls.3 

5
 Callahan, 2000, bls.25 

6
 Gott, Stosz og Alaszewski, 2008, bls.25 

7
 Callahan, 2000, bls.37 
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ekki lengur álitin eðlileg heldur eitthvað sem heilbrigðisstarfsfólk á líka að laga. Ekki nóg 

með það heldur hefur tæknivæðingin leitt af sér aukna angist vegna dauðans því nú er 

erfiðara, eins og áður sagði, að ákvarða hvenær manneskja er raunverulega að deyja og 

ekkert meira hægt að gera.
8
 Þessi stjórn yfir dauðanum nær því oft út fyrir það sem talist 

getur viðeigandi.
9
 Það veldur síðan spennu milli þess sem hægt er að gera 

læknisfræðilega og þess hvað ætti að gera, siðferðilega. Og enn sem komið er hallar á 

siðferðilegu hliðina að mati Callahan.
10

 Það verður þó að teljast líkt mannskepnunni að 

vaða áfram í vímu nýjunga en gleyma alveg að hugsa hvaða siðferðilegu vandamál 

skapast. Krafan um að gera allt sem hægt er, er orðin allsráðandi, því annars liggur 

ábyrgð á dauða einstaklings hjá lækninum en skýrist ekki af ástandi þess deyjandi.
11

 Hér 

hefur samhliða faglegri skyldu komist á tvíræð siðferðileg skylda til að gera allt til að 

forðast dauðann og lina þjáningar.
12

 Læknavísindin eru því í raun búin að mála sig út í 

horn óraunhæfra væntinga og þungra siðferðilegra byrða. Því olli yfirtaka þeirra á valdi 

náttúrunnar yfir dauðanum. Nú standa menn stjarfir vegna þess að slíkt vald kunna þeir 

ekki að fara með sökum mennsku sinnar, vanmáttar og hræðslu. Allt þetta hefur að mati 

Vilhjálms Árnasonar orðið til þess að virðingunni fyrir hinum deyjandi hefur verið 

ógnað. Það kemur ekki síst fram með þeim hætti að aukinn tæknilegur búnaður og sá 

hugsunarháttur sem honum fylgir hafa hindrað þau mannlegu samskipti og nálægð sem 

eru virðingunni nauðsynleg.
13

  

Krafan um sigur yfir dauðanum nær ekki bara til læknanna á gjörgæslu sem hafa 

öll tæki og tól til þess að halda líkama manneskjunnar gangandi út fyrir öll 

skynsemismörk. Krafan nær líka til starfsmanna til dæmis öldrunardeildar. Spurningin er 

alltaf sú sama ,,- hvað er langt eftir”? Hvernig maður svarar slíkum spurningum hefur 

alltaf vafist fyrir mér, því á slíkum stundum er ekki viðeigandi að fara út í útskýringar á 

takmörkunum læknavísindanna og uppbyggingu óraunhæfra væntinga sem þau hafa 

staðið fyrir undanfarna áratugi. Svarið sem oftast kemur hljóðar svona ,,það er ómögulegt 

að segja”. En af hverju þarf að svara og hvers vegna er spurt? Hefur dauðinn komið af 

stað bylgju óöryggis meðal fólks þar sem hinu náttúrulega ferli hans hefur verið stillt upp 

                                                 
8
 Callahan, 2000, bls.23 

9
 Callahan, 2000, bls.37 

10
 Callahan, 2000, bls.60–61 

11
 Callahan, 2000, bls.61 

12
 Callahan, 2000, bls.62 

13
 Vilhjálmur Árnason, 2003, bls.306 
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sem tæknilegum bresti í annars fullkomnu lífshlaupi hverrar manneskju? Það vekur síðan 

þennan mikla óhug í stað þess að setja af stað ferli ábyrgðar og samhugs með hinum 

deyjandi. Það sem einkennir slíkar stundir inni á öldrunarstofnunum, að mínu mati, er 

hræðsla. Hræðsla starfsfólks við hinn deyjandi og aðstandendur hans, hræðsla hins 

deyjandi við það sem koma skal og hræðsla og reiði aðstandenda sem beinist yfirleitt að 

starfsfólki. Hér má því sjá að það ríkir ringulreið í þessum aðstæðum og angistin er við 

völd.
14

 

Helsta vandamálið sem Callahan sér við meðferð við lífslok aldraðra er sú 

klemma sem ellin og dauðinn eru komin í. Það er búið að slíta dauðann úr samhengi við 

árafjöldann með tæknivæðingu hugfars heilbrigðisstétta. Í stað þess að líta á dauðann sem 

hluta af ellinni, er ekki gert ráð fyrir samhengi þar á milli. Slíkt hefur skemmt mjög fyrir 

allri þróun og umræðum um meðferð við lífslok innan heilbrigðiskerfisins.
15

 Að hætta 

meðferð virðist enn erfiðara nú um stundir en áður fyrr, sama hvort um unga eða gamla er 

að ræða. Þetta er staðreynd, þrátt fyrir meiri skilning í hinni almennu og faglegu umræðu 

um réttindi þess deyjandi til að deyja með reisn ef svo má segja. Ákveðinn tvískinningur 

er við völd. Aldraðir kæra sig oft á tíðum ekki um lífslengjandi hátæknimeðferð. En þrátt 

fyrir það gera þeir ákveðnar kröfur til tækninnar um lausn á vandamálum sínum.
16

 

Hræðslan við að deyja einn og yfirgefinn eða við að vera haldið lifandi fram í hið 

óendanlega er í stanslausri baráttu við þá eðlilegu mannlegu þrá að lifa. En að deyja einn 

eftir langvarandi veikindi og heilabilun inni í litlu herbergi á hjúkrunarheimili er 

raunveruleiki sem allir ættu að hræðast. Og sífellt betri meðferðir og tækni gera þennan 

raunveruleika nálægari fleirum en áður. Þrátt fyrir að tækninýjungarnar séu einnig til 

góðs er vert að hafa í huga afleiðingarnar. Æskileg þróun ætti að vera í átt að afléttingu 

sársauka og viðeigandi meðferðar en ekki ofmeðferðar og skaðlegrar lengingar lífs. En 

hluti vandans felst í vandræðum við ákvarðanatöku og greiningu ástands hvers veiks 

einstaklings. Oft er gripið til aðgerða því mjög óljóst er hvort einstaklingur sé það veikur 

að það leiði til dauða.
17

  

Það felst í afstöðu Callahans að virðing skiptir miklu máli í tengslum við dauða 

aldraðra. Mikil áhersla hefur verið lögð á það að fólk fái að deyja með reisn hvað svo sem 

                                                 
14

 Callahan, 2000, bls.24 
15

 Callahan, 2007, bls.159 
16

 Callahan, 2007, bls.160 
17

 Callahan, 2007, bls.161 
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hrjáir það. Þetta var sett fram þegar ljóst var hvað framþróun læknavísindanna hafði 

skilið eftir stórt siðferðilegt gat í reynsluheimi sjúklinga. Að deyja með reisn er að mati 

Callahans enn ein leið til þess að reyna að stjórna dauðanum.
18

 Með þeirri sýn er þó ekki 

reynt að flýja dauðann eða afneita nálægð hans, heldur reynt að bæta leiðir til að takast á 

við dauðastríðið sjálft. Í þessari umræðu hafa aldraðir orðið útundan. Það virðist vera að 

vegna flókinna sjúkdómsmynda og ástands sem erfitt er að ráða í, ávinni hinir öldruðu sér 

ekki næga virðingu til þess að tryggja sér það að þeir fái fullnægjandi verkjastillingu í 

dauðastríðinu. Hinn aldraði stendur til dæmis ekki samhliða krabbameinssjúklingi á 

miðjum aldri sem fær hluttekningu og virðingu allra vegna ástands síns. Það kemur fyrir 

að litið sé á ástand hinna öldruðu sem óleysanlega gátu vegna þess hve margir sjúkdómar 

hrjá sama einstaklinginn. Því er oft erfitt að segja nákvæmlega til um hvers vegna þeir 

öldruðu deyja. En það ætti ekki að skipta neinu máli að mínu mati. Það er því margt sem 

vinnur gegn hinum aldraða sem er deyjandi, fastur inni á misgóðum stofnunum. Enn 

meiri áherslu þarf því að leggja á bætta umönnun þeirra. Dauða hins aldraða manns sem 

saddur er lífdaga, skal ekki hræðast heldur taka honum opnum örmum án allrar skammar. 

Það er staðreynd sem þarf að koma inn í samfélagsvitundina á ný. 

Hið stóra hlutverk sem virðingin gegnir í aðdraganda dauða hvers einstaklings 

gerir þá kröfu að hugtakið sé skoðað og greint í réttu samhengi. Ég mun reyna að varpa 

ljósi á það í næstu köflum. 

2.Úrvinnsla hugtakanna virðing og réttur 

2.1 Virðing og reisn – grunnurinn lagður að komandi köflum 

Í köflunum sem hér á eftir koma mun ég fara á ítarlegan hátt í gegnum hluta þeirra 

skilgreininga sem settar hafa verið fram á hugtökunum virðing og reisn, og meta kosti 

þeirra og galla.  Ég byrja á að gera grein fyrir grunn hugmyndum heimspekinnar  um 

virðingu og reisn og reyni svo að varpa ljósi á þær í tengslum við hugmyndir sem seinna 

hafa bæst við. Þeir kaflar skiptast niður í umfjöllun um hugmyndir lífsiðfræðinnar um 

virðinguna og notagildi hennar. Síðan tekur við umræða um það sem átt hefur sér stað við 

tilraunir til þess að nota hugtakið reisn í tengslum við  aðstæður við lok lífs einstaklinga. 

Að lokum taka við kaflar þar sem ég kanna hvernig virðingarumræðan hefur tengst 

                                                 
18

 Callahan, 2000, bls.157 
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hinum öldruðu sjálfum. Ég geri í því sambandi grein fyrir rannsóknum sem voru gerðar 

til þess að kanna viðhorf þeirra sjálfra til virðingar sem og tenginguna við notagildi 

virðingar og reisnar við lok lífs hinna öldruðu. Meginmarkmið þessara kafla er að leita 

leiða til þess að gera virðingu og reisn að áþreifanlegum og skýrum hugtökum sem hægt 

sé að nota jafnt við skilgreiningu sem og framkvæmd réttarins að deyja með reisn. 

Skapast hafa umræður um merkingu hugtaksins virðingar í siðferðilegu samhengi. 

Hið siðferðilega samhengi á bæði við um fræðaheiminn, til dæmis lífsiðfræðina, en ekki 

síður umræðuna sem upp kemur þegar skapast siðferðileg vandamál í samfélaginu. Það er 

umdeilanlegt hvort orðið virðing er bara notað til skrauts í almennu tali en nokkuð ljóst 

að hlutverk þess í siðferðilegri umræðu vísar oftast til algildrar reisnar, það er 

eiginleikans sem allir menn eiga sameiginlegann.
19

 Þessi algilda mannlega reisn er álitin 

hluti þess að vera mannlegur og tengir einstaklinga saman sérstaklega gagnvart þeim sem 

sýna þeim vanvirðingu eða ógna á annan hátt. Í þessu samhengi er ljóst að litið er á reisn 

sem grundvallar mannréttindi.
20

 Að missa reisn sína, á hvaða máta sem það er, er það 

sama og að missa tilfinninguna fyrir því að vera manneskja, og það felur í sér algera 

örvæntingu, sem allir menn geta upplifað, sama hvað veldur.
21

 

Virðing hefur margskonar notagildi og þannig skapar hún sinn sess sem endalaus 

smiðja skilgreininga og merkinga. Af því skýrist nauðsyn þess að gera greinarmun á reisn 

sem eiginleika annars vegar og virðingar hins vegar sem felur í sér framkomu í anda 

ákveðins viðhorfs. En það er ekki síður mikilvægt að athuga hvenær virðing og reisn eiga 

raunverulega við og eru til staðar.
22

  

Þrátt fyrir að notagildi hugtaksins sé ljóst er það þó staðreynd að merking þess er 

mjög teygjanleg. Merking hugtaksins samkvæmt orðabókum segir okkur lítið þar sem 

það er takmark þeirra að útskýra orð en ekki hugtök, eins og fram kemur þegar íslenska 

þýðingin var skoðuð.
23

 Í íslensku orðabókinni er þýðing virðingar tengd við það að meta 

til verðs eða virða einhvern. Þegar það að virða einhvern er skoðað kemur fram að til 

þess telst til dæmis það að bera traust til einhvers. Reisn þýðir svo að vera reisulegur, 

stórlæti og tignarbragur, sem útskýrir ekki hugtakið sem slíkt heldur orðið sjálft.
24

 Þetta 
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 Nordenfelt, 2009, bls.26–27 
20

 Nordenfelt, 2003, bls.99 
21

 Nordenfelt, 2003, bls.99 
22

 Macklin, 2004, bls.213 
23

 Macklin, 2004, bls.213 
24

 Íslenska orðabókin í ritstjórn Marðar Árnasonar,  2002. 
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vandamál kemur einnig fram þegar útskýringar hinna ýmsu tungamála, sem koma fram í 

orðabókum, eru skoðaðar. Þá má sjá mismunandi áherslur. Hjá Nordenfelt (2009) kemur 

fram að á frönsku er virðing meðal annars skýrð með því að það sé hegðun sem túlki 

virðingu. Í sænsku kemur meðal annars fram að það sé næmi fyrir því hvað sé virðuleg 

hegðun. Á tékknesku er þýðing virðingar áhugaverð. Þar er virðing tengd við 

virðingarverða hegðun gagnvart samfélaginu öllu.
25

 Sjá má á þessum skýringum að ekki 

er sérstaklega greint milli þeirrar virðingar sem felst í viðhorfi eða framkomu og 

reisnarinnar sem býr innra með hverjum manni, 

Vert er því að skoða grunn skilgreininga á hugtakinu virðingu eða reisn áður en 

lengra er haldið. 

 

2.1.1 Heimspekilegur grunnur virðingarinnar 

Virðingarhugtakið hefur óhjákvæmilega skapað og skapar enn yfirgripsmiklar umræður á 

sviði siðfræðinnar og annarra mannlegra fræða. Margir heimspekingar hafa tekist beint á 

við hugtökin mannleg virðing og mannréttindi. Einn sá þekktasti er hinn þýski Immanuel 

Kant. Grundvöllur að öllu virðingartali Kants er sú hugmynd hans að manneskjan sé 

skynsemisvera, persóna sem er markmið í sjálfu sér. Persónur eru huglæg markmið að 

því leyti sem þær hafa gildi fyrir aðra líkt og um tæki væri að ræða því þær hafa áhrif 

með breytni sinni. Persónur eru einnig hlutlæg markmið því þær hafa sína eigin tilveru að 

markmiði. Það þýðir að ekki má nota persónur eingöngu sem tæki sem setur öðrum 

persónum takmörk.
26

 Ef við sýnum öðrum vanvirðingu, komum við ekki fram við 

viðkomandi sem persónu. Ef samskipti okkar eru hins vegar á persónulegum nótum, 

hvort sem það er jákvætt eða neikvætt, komum við fram við manneskjuna sem persónu. 

Hin persónulega nálgun er nauðsynleg ef koma á fram við manneskju sem persónu, og 

koma þannig í veg fyrir að hún sé notuð eingöngu sem tæki en ekki sé horft til hennar 

sem markmiðs í sjálfu sér.
27

 Í ljósi þessa setur Kant fram verklegt skylduboð: Breyttu 

þannig að þú komir aldrei fram við manneðlið, hvort sem það er í persónu þín sjálfs eða 

persónu allra annarra, einungis sem tæki heldur ávallt um leið sem markmið.
28

   

                                                 
25

 Nordenfelt, 2009, bls.27–28 
26

 Kant, 2003  (ísl.þýðing),  bls.152 
27

 O´Neill, 1989, bls.105–106 
28

 Kant, 2003  (ísl.þýðing), bls.153 línur 7–9 
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Kant segir að siðferðið sé eina skilyrði þess að skynsemisvera geti verið markmið 

í sjálfu sér. Mannkynið, að svo miklu leyti sem það geti verið siðferðilegt, það eina sem 

hafi til að bera göfgi sem er innra gildi persónu, það er skynsemisveru. Göfgi er gildi 

þeirra eiginleika sem hafnir eru yfir verð. Það sem Kant nefnir verð eru afstæð gildi, það 

er athafnir sem svala hneigðum og þörfum manna eða valda ánægju. Þau gildi sem hafa 

að bera göfgi ráðast hins vegar af reglu en ekki eðlisávísun. Við gerð lögmála sem 

maðurinn sem skynsemisvera setur sér hlýtur því það gildi sem öllu ræður að hafa göfgi 

sem er skilyrðislaust og óviðjafnanlegt. Kant telur að virðing sem eiginleiki sé hið eina 

sem lýsir mati skynsemisverunnar við gerð slíkra laga.
29

 Þetta þýðir að reisn er 

órjúfanlegur hluti skynsemisveru Kants og spilar stórt hlutverk við setningu lögmála hans 

um siðferðilega breytni, bæði gagnvart öðrum sem og sjálfum þér. Skilgreiningin felur 

því í sér að maðurinn sem persóna hefur að geyma reisn sem hluta síns innra gildis. Sem 

skynsemisvera og markmið í sjálfu sér á manneskjan einnig kröfu á virðingu frá öðrum 

skynsemisverum í heiminum, það er kröfu um ákveðið viðhorf.
30

  Sem siðferðisvera er 

maðurinn því jafn öðrum mönnun þegar kemur að þessari kröfu sama hver staða hans er í 

samfélaginu og hann getur þurft aðstoð annarra til að standa vörð um reisn sína.
31

  Þessa 

tegund virðingar mætti kalla hlutlæga virðingu, því að hún lýsir ákveðnu viðhorfi sem á 

að vera ótruflað af tilfinningum eða persónulegum löngunum hvers og eins.  

Þrátt fyrir að Kant hafi skilgreint manneskju sem krefst virðingar sem 

skynsemisveru kom það ekki í veg fyrir að hann sjálfur teldi að til dæmis ungabörn hefðu 

mannréttindi þar sem þau hefðu möguleika á að verða að skynsemisverum. Kant lagði 

ríka áherslu á kröfuna um áðurnefnda hlutlæga virðingu sem allir menn eiga sameiginlega 

og er ófrávíkjanleg.
32

 Virðingin sem slík er því að hluta til á ábyrgð annarra sem viðhorf 

þeirra en grundvallast á göfgi hverrar manneskju, sem hún hefur að bera sökum skynsemi 

sinnar. Reisn hvers og eins, sem grundvöllur þessarar göfgi kallar Kant eigingildi 

mannsins og gefur það mönnum sem skynsemisverum ómetanlegt gildi.
33

 Við erum ekki 

yfirhöfuð full af skynsemi en sem skynsemisverur höfum við þann eiginleika að geta 

                                                 
29

 Kant, 2003  (ísl.þýðing), bls.162–163 
30

 Häyry, 2004, bls.8–9 
31

 Häyry, 2004, bls.8–9 
32

 Häyry, 2004, bls.8–9 
33

 Rachels, 1997, bls.170 
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spurt sjálfa okkur hvað hin skynsama vera mundi gera í ákveðinni stöðu, vitandi það sem 

við vitum.
34

 

Framlag Kants er ekki síst í því fólgið að hann dregur upp skýrar og 

afdráttarlausar viðmiðanir um breytni manna. Það kemur ekki síst fram í einni 

framsetningu hans á hinu skilyrðislausa skylduboði, virðingu fyrir mennskunni, sem 

hljómar svo: ,,Breyttu einungis eftir þeirri lífsreglu sem þú getur á sama tíma viljað að 

verði að algildu lögmáli”
35

 Röng breytni í anda Kants fæli því meðal annars í sér blátt 

bann við því að við misnotum sjálfa okkur eða ráðskumst með aðra í því skyni að ná fram 

eigingjörnum markmiðum. Fullyrðing Kants um að einstaklingar beri gildi sitt í sjálfum 

sér er skýr sem þýðir að okkur beri ávallt að sýna hverjum einstaklingi siðferðilega 

virðingu burtséð frá aðstæðum eða ástandi. Þetta kemur skýrt fram í kærleiksreglu Kants 

úr Die Metaphysik der Sitten frá árinu 1785 sem hvetur fólk til að nálgast hvert annað í 

nafni kærleikans en að fjarlægjast hvert annað í nafni virðingar sem gerir alltaf þá kröfu 

að menn virði sjálfstæðan vilja hverrar manneskju.
36

 Virðing fyrir öðrum þarfnast því, 

samkvæmt Kant, þess að við forðumst fyrirlitningu og hæðni, og viðurkennum tilvist 

viðkomandi. Kærleikur og velgjörð öðrum til handa gera það að verkum að við getum 

greint þarfir annarra sem þeir þurfa aðstoðar með, til þess að ná sínum markmiðum.
37

 

Slíkt krefst göfuglyndis og virkrar samúðar.
38

 

Ákveðið vandamál felst í því hve erfitt getur verið að samræma kröfuna um 

virðingu fyrir sjálfræði manns þegar þær stangast á við aðra þætti velferðar hans.
39

 Þetta 

vandamál hafa margir heimspekingar tekist á við og einn af þeim er Vilhjálmur Árnason. 

Í bók sinni Siðfræði lífs og dauða dregur hann upp mynd siðferðilegrar virðingar í anda 

Kants. Þar felur virðing fyrir sjálfræði persónu og dómgreindar í sér kröfu um fjarlægð, 

umhyggja fyrir velferð manneskju felur í sér kröfu um nálægð og framkoma í anda 

réttlætis felur í sér kröfu um óhlutdrægni. Um leið gerir Vilhjálmur grein fyrir innri 

togstreitu þeirra krafna sem siðferðilega virðingin gerir og bendir sérstaklega á það í 

tengslum við raunverulegar aðstæður í heilbrigðiskerfinu, svo sem vandmeðfarið 

                                                 
34

 O´Neill, 1989, bls.109 
35

 Kant, 2003(þýðing), upprunalega 1785, bls.140 línur 12–13 
36

 Vilhjálmur Árnason, 2003, bls.24 
37

 O´Neill, 1989, bls.115 
38

 O´Neill, 1989, bls.116 
39

 Vilhjálmur Árnason, 2003, bls.27 
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jafnvægi forræðishyggju og virðingar fyrir sjálfræði sjúklinga.
40

 Í anda Kants er krafan 

hjá Vilhjálmi um siðferðilega virðingu, skilyrðislaus og krefur þátttakendur í erfiðum 

aðstæðum um að greina vandann og leysa hann í anda virðingar.  Krafa Vilhjálms um að 

virða sjúkling felur það í sér að ekki er litið á viðkomandi sem einangraðan einstakling 

heldur sem meðlim í samfélagi. Það kallar á gagnkvæma ábyrgð, viðurkenningu og traust 

allra sem hlut eiga að máli.
41

 Að mati Vilhjálms er krafan um að virða sjúkling sem 

manneskju, hugsjón sem verður að hafa að leiðarljósi í allri umönnun.
42

 

Það sem Kant skilaði fyrst og fremst í virðingarumræðuna er krafan um 

skilyrðislausa uppfyllingu hlutlægrar virðingar fyrir hverri manneskju burtséð frá 

aðstæðum. Tengsl virðingar og reisnar við samfélagsgerð og menningu hafa átt greiðari 

leið inní virðingarumræðuna nú en áður fyrr og skapað ýmis vandamál að sumra mati, 

svo sem menningarlega afstæðishyggju. 

Fleiri frumkvöðlar heimspekinnar tóku þátt í virðingarumræðunni þó svo að það 

hafi ekki verið á beinan hátt enda tengjast mörg önnur hugtök virðingunni. Í alþjóðlegum 

yfirlýsingum um mannréttindi er virðing tengd fleiri hugtökum eins og jafnræði, velferð 

og frelsi. Heimspekingarnir bresku, Bentham og Mill ræddu þessi hugtök, meðal annars 

Mill í Frelsinu, sem hluta af heimspekistefnu sem tengd er við þá og nefnist nytjastefnan. 

Þeirra markmið var að skapa hamingju fyrir sem flesta og að allir hefðu jafnt gildi eða 

jafna siðferðilega stöðu. Sú fullyrðing þeirra er góður grunnur til þess að skapa 

meðvitund fyrir sammannlegan útgangspunkt sem er þýðingarmikill við framsetningu 

virðingar sem viðhorfs eins og fram mun koma síðar í þessari ritgerð. Þrátt fyrir að þeir 

hafi ekki beint notað hugtakið virðing hafa fylgismenn þeirra til að mynda rætt um dauða 

með reisn og þá á því formi að deyja þegar þeir kjósa án íhlutunar heilbrigðisstarfsfólks. 

Þetta byggist á þeim skilningi þessara fylgismanna nytjastefnunnar að grunnur jafns 

siðferðisgildis hvíli á getu okkar til að þjást og það kalli svo á kröfu um virðingu. Það 

þýðir að aldrei skuli valda einstaklingi óþarfa sársauka og að allt sé gert til að koma í veg 

fyrir hann. En þá er spurning hvað verður um þá sem ekki geta fundið til sársauka til 

dæmis fóstur á fyrstu stigum meðgöngu. Samkvæmt viðhorfi nytjastefnunnar er ekki 

hægt að takmarka virðingu við manngildi eða skynsemi, og ekki heldur reisa hana á 

guðfræðilegum eða líffræðilegum útlistunum. Grunnur hennar liggur í hinni raunverulegu 

                                                 
40

 Vilhjálmur Árnason, 2003, bls.23–24, 27  
41

 Vilhjálmur Árnason, 2003, bls.28 
42

 Vilhjálmur Árnason, 2003, bls.29 
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upplifun þjáningarinnar, sem tilfinningar, og hún hefur það að markmiði að standa vörð 

um velferð skyni gæddra vera svo sem manneskja og dýra.
43

  

Það að afleiðingar gjörða okkar skipti einar máli við mat á siðferðilegu gildi 

þeirra, er óaðskiljanlegur hluti nytjastefnunnar og það atriði hennar sem hefur verið hvað 

mest gagnrýnt.
44

 Þó velti ég því fyrir mér hvort ekki sé einmitt í þessu atriði að finna 

góðar leiðbeiningar í virðingarumræðunni þar sem kenningunni er ætlað að hjálpa okkur 

að taka ákvarðanir í raunverulegum aðstæðum. Lítið tillit sem nytjastefnan er sökuð um 

að hafa til siðferðilegra grundvallarhugtaka, til dæmis réttinda einstaklings og 

fortíðarástæðna, hafa gert það að verkum að margir fræðimenn hafa hafnað henni með 

öllu.
45

 Þó er vert að athuga að sumir nytjastefnumenn færa áhersluna frá réttlætingu á 

athöfnum (sem kallast athafnanytjastefna) til réttlætingar á reglum í tilraun til varnar og 

ná þannig að samræma hana siðferðilegu innsæi okkar.
46

 Þessi stefna nefnist 

reglunytjastefna og felur í sér að maður spyr sig hvaða almennu hegðunarreglur stuðla að 

sem mestri hamingju í hverjum aðstæðum.
47

 Þessi áhersla á afleiðingar breytni okkar er 

gríðarlega mikilvæg og þar liggur helsti styrkur nytjastefnunnar og kemur í raun í veg 

fyrir að hafna megi henni með öllu. Einnig er mikilvægur þáttur nytjastefnunnar sú 

óhlutdrægni sem hún krefur hvern mann um, sama í hvaða aðstæðum hann lendir.  

Athafnanytjastefnumenn minna svo á að við getum ekki alltaf treyst heilbrigðri skynsemi, 

sem getur litast af fordómum og þekkingarskorti.
48

 Nytjastefnan hvetur okkur því til 

endurskoðunar siðferðiskenndar okkar og hegðunar í margbreytilegum aðstæðum.
49

 

Þannig hefur nytjastefnan sneitt hjá allri hættu að festast í viðjum einstaklingsmiðaðra 

tilfinninga og innsæis sem engar röklegar forsendur eru fyrir.
50

 Slíkt tel ég gríðarlega 

mikilvægt í umræðu um virðinguna sem verður að eiga sinn stað í tilverunni burtséð hvað 

mönnum finnst eða þeir halda. Þetta þýðir það að virðing sem viðhorf verður að vera 

byggð upp af sameiginlegum mannlegum tilfinningagrunni, en ekki út frá hverjum og 

einum einstaklingi. Þar ætti að vera að finna, í sammannlegum upplifunarbanka, ákveðin 

                                                 
43

 Häyry, 2004, bls.10–11 
44

 Rachels, 1997 í þýðingu Jóns Á. Kalmannsonar, bls.143 
45

 Rachels, 1997 í þýðingu Jóns Á. Kalmannsonar, bls.148 
46

 Rachels, 1997 í þýðingu Jóns Á. Kalmannsonar, bls.152 
47

 Rachels, 1997 í þýðingu Jóns Á. Kalmannsonar, bls.151 
48

 Rachels, 1997 í þýðingu Jóns Á. Kalmannsonar, bls.154 
49

 Rachels, 1997 í þýðingu Jóns Á. Kalmannsonar, bls.153 
50

 Rachels, 1997 í þýðingu Jóns Á. Kalmannsonar, bls.155 
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grunn gildi mannlegrar tilveru sem nota má til styrkingar stoða reisnar sem á að vera 

ófrávíkjanlegur hluti hvers einstaklings og virðingar sem grundvallast á henni.  

Með góðum vilja má finna ákveðinn samhljóm milli siðfræði Kants og 

nytjastefnunnar. Kant segir að breytni þín verði að geta orðið að almennu lögmáli, sem 

hægt er að þýða í tengslum við virðinguna þannig að hún sé ófrávíkjanleg, í samfélagi 

manna sem hlutlægt gildi. Nytjastefnan segir að breytni þín verði að skapa sem mesta 

hamingju fyrir sem flesta. Hamingjan eða lausn þjáningar sé þá það sem stefnt er að fyrir 

alla í samfélagi manna. Því má segja að hægt sé að nota kenningarnar samhliða til þess að 

renna stoðum undir umræðuna um framkomu sem einkennist af virðingu fyrir 

manneskjunni. Þess háttar virðing gefur ekkert eftir duttlungum og  eigingirni 

manneðlisins, heldur finnur sína upprettu í sammannlegum reynsluheimi.  

Þrátt fyrir mismunandi útlistanir hinna ýmsu skilgreininga á virðingu virðist 

ákveðinn grunn að finna í því að reisn sé jöfn að minnsta kosti milli fullveðja 

einstaklinga. Þetta er þó tiltölulega nýleg sameiginleg lending. Hið viðtekna viðhorf sem 

bundið er í hefðunum felur meira í sér að reisn sé óvenjulegur verðleiki sem veitir þeim 

sem hann hafa stöðu og mikilvægi öðrum framar, í félagslegu tilliti. Það getur hins vegar 

orðið til þess að skilgreining á reisn allra manna verði að menningarbundnu og 

einangruðu fyrirbæri sem skapar þá hættu að hlutverk reisnar í alþjóðlegumsáttmálum 

eins og Mannréttindasáttmála Sameinuðuþjóðana missi marks.
 
 En einnig felst ákveðin 

áhætta með þess háttar alheims skilgreiningu reisnar. Sérstæði skilnings á henni milli 

samfélaga eru hluti þess menningararfs sem talinn er af sumum mjög dýrmætur og beri að 

varðveita. Hvort slíkt er jákvætt eða neikvætt í beinum tengslum við notkun reisnar og 

virðingar til dæmis tengt hefðum, er umdeilanlegt. 
51

 

Hinar fljótandi og margbreytilegu myndir virðingar hafa því skapað sjóðandi pott 

hugmynda og tillagna meðal almennings og fræðimanna. Það er því mikilvægt í vinnslu 

hugtaksins að líta betur á hvað átt hefur sér stað þegar reisn og virðing hafa verið tengd 

ákveðnum málaflokki, það er meðferð við lok lífs og aldraða. Þar hefur lífsiðfræðin tekið 

af skarið. 
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2.1.2 Virðing í ljósi lífsiðfræðinnar 

Hugtakið reisn er vandmeðfarið innan fræðaheimsins sem og annarsstaðar. Innan 

lífsiðfræðinnar hefur það valdið nokkrum átökum sem ég tel þó af hinu góða þar sem það 

heldur hugtakinu lifandi. Í alþjóðlegri umræðu lífsiðfræðinnar hefur verið reynt að setja 

hugtökin reisn og virðingu þannig fram að allir skilji burtséð frá mennningarsamfélögum. 

En það skapar ákveðna hættu því ef fólk lítur mjög þröngt á hugtakið getur það gert þá 

kröfu á aðra að þeir sjái það á sama hátt og ef það tekst ekki eigi viðkomandi ekki að nota 

það. Slík niðurnjörvun þýðingar hugtaksins hefur þó einnig þá jákvæðu afleiðingu í för 

með sér að það dregur fram skapandi samræður, bæði um mismunandi skilgreiningar 

hugtaksins sem og stöðu þess innan hinnar siðferðilegu umræðu. Það er einmitt það sem 

hefur gerst innan lífsiðfræðinnar.
52

  

Það verður ljóst við skoðun fræðanna að fræðimenn eru ósammála um hvernig 

skuli skilja merkingu hugtaksins virðingar eða reisnar, líkt og sá ágreiningur sem liggur 

milli menningarheima um skilning hugtaksins. Til dæmis liggur ágreiningurinn í því 

hvort í raun sé til einhver alheimsskilningur á hugtakinu, eða hvort alltaf þurfi að skilja 

það á sama veg, eða hvort sjálfræði sé nauðsynlegur hluti þess, eða hvort það eigi 

einungis við um lifandi menn og svo framvegis. Þessi skoðanaágreiningur mun ekki 

hverfa en það þarf ekki að valda mönnum örvæntingu. Á hinn bóginn ætti það að halda 

mönnum á tánum í hvert skipti sem þeir ætla að notast við virðingar- eða reisnarhugtakið, 

og varna því að menn noti það án þess að ætla sér að leggja of mikið á sig í greiningu 

merkingar þess í hverju tilfelli fyrir sig.
53

 

Því hefur verið haldið fram að hugtakið reisn sé notað innan lífsiðfræðinnar til 

þess að komast hjá umræðu um raunveruleg samfélagsleg deiluefni sem snúa til dæmis að 

trú. Sumir ganga jafnvel svo langt í átökunum að þeir segja að reisnar hugtakið megi 

missa sig í slíkri umræðu og þvælist bara fyrir.
54

 En þessari skoðun hefur verið mótmælt 

hástöfum þó svo að flestir fræðimenn setji ákveðið spurningarmerki við reisnina. Reisn er 

grundvallarhugtak í allri umræðu um siðferði að mati hins kanadíska Daryl Pullman 

(2004) en nánari skilgeining á því er þörf.
55

 Reisn er alls ekki ónothæft hugtak að mati 

hinnar bandarísku Ruth Macklin (2004), sem hefur þó sett hvað stærstu varnaglana við 
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notkun hugtaksins í siðferðilegri umræðu. Hennar rök fyrir mögulegri notkun hugtaksins 

eru helst þau að það er notað á marga vegu í raunveruleikanum og því er svo auðvelt að 

skoða það. Hún telur hugtakið verðmætt, mikilvægt, ómissandi og skipta máli í tengslum 

við lög, mannréttindi, meðferð við lok lífs og svo framvegis. Þar sem menn hafa fundið 

óteljandi möguleika til nota á hugtakinu og eru áfjáðir í því að hugtakið viðhaldi gildi 

sínu og mikilvægi í siðferðilegu tilliti, liggja ljós sóknarfæri hugtaksins að mati 

Macklin.
56

 

Til eru alþjóðlegar skilgreiningar á reisn, sem til dæmis eru settar fram í 

mannréttindayfirlýsingum. Þetta eru yfirborðslegar lýsingar, einskonar algild reisn, sem 

standa í raun vörð um mannkynið í heild sinni. Þetta kallar Pullman í grein sinni ,,Death, 

Dignity and Moral Nonsense” (2004) einskonar grundvallarreisn (basic dignity). Þess 

konar reisn gerir þá kröfu á okkur að við viðurkennum að allar manneskjur hafi jafna 

siðferðislega stöðu. Enginn gerir neitt til að afla sér þessarar reisnar, og ekki er hægt að 

taka hana frá fólki né getur fólk misst hana. Pullman talar samt um að skilningur á hvað 

grundvallarreisn standi fyrir sé undir áhrif samfélagsins, en meira um það síðar. Á hinn 

bóginn eru skilgreiningar sem spretta af áherslunni á sjálfræði og val einstaklinga. Það er 

í raun einskonar persónuleg reisn (personal dignity) að mati Pullmann. Þarna á milli er 

svo mikill akur skilgreininga og notkunar á reisn og virðingu, allt frá dýpstu 

persónulegustu málefnum til kurteisisvenja og fagurfræði. Það ræðst svo af menningu, 

siðferðilegu samhengi og mörgu fleiru hvers konar virðing á við í hverri umræðu eða 

aðstæðum.
57

   

En upp koma vandamál í öllum tilraunum til niðurnjörvunar hugtaksins reisnar. 

Hin bandaríska Kay Toombs, (2004) hefur bent á vandkvæði þess að tengja reisn og 

sjálfræði þar sem sjálfræðið felur í sér kröfu til einstaklings um að geta staðið vörð um og 

framfylgt sínu persónulega vali. Í sjálfræðinu felst því ákveðið gildi sem alls ekki allir 

geta staðið undir í nútíma samfélagi. Aðrir, svo sem hin kanadíska Susan Sherwin (1992) 

hafa bent á annars konar útlistun sjálfræðisins í feminískum anda sem kallast ,,relational 

autonomy” eða sjálfræði samskiptanna sem hafnar því algerlega að athafnir mannanna 

geti verið framkvæmdar í algerri einangrun og án tillits til annarra einstaklinga sem þeir 
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eiga samskipti við.
58

 Þetta er merkileg afstaða og í henni kemur fram tenging reisnar og 

virðingarinnar við þá samfélagsgerð sem manneskjan hrærist í. Þarna er mesta hættan við 

notkun algidrar reisnar og virðingar dregin fram því skilningur á þessum hugtökum 

verður, að mínu mati, að vera yfir samfélagsgerð hafin, allavega í sértækum aðstæðum 

hinna deyjandi öldruðu einstaklinga. Það þýðir að þau siðferðilegu viðmið sem gilda um 

þá virðingu sem reisn leyðir af sér, verða að vera algild og því ekki afstæð við ríkjandi 

siði og venjur samfélagsins. Sjálfræðið og reisn tengd því er hins vegar alltaf  bundin við 

getu einstaklingsins eins og Toombs bendir á, og því er vert að skoða vel hvað tekur við 

hjá einstaklingi þegar sjálfræði hans er ekki lengur gilt ef svo má segja til dæmis sökum 

meðvitundarleysis. Þá verður, að mínu mati, reisn hvers eintaklings að fela í sér algilda 

kröfu á aðra um hlutlæga virðingu, sem tekur við af sérstöðu einstaklingsins. 

 Hafa verður í huga þá staðreynd að merking virðingar og reisnar er kannski önnur 

í augum utanaðkomandi en þeirra sem á þurfa beint á henni að halda, því þeir eru oft í 

svo varnarlausri og berskjaldaðri stöðu. Ábyrgð þeirra sem á horfa er því mikil og oft 

vanmetin að mínu mati. Sem dæmi má nefna að þeir sem eru deyjandi líta á til dæmis 

missi hreyfigetu sem missi reisnar meðan sá sem á horfir sér það ekki, því honum finnst 

ef til vill nálægð dauðans skipta meira máli og sú hræðsla sem það skapar. Það er því ljóst 

að því fleiri sem spurðir eru hvað felist í því að missa reisn sína, því margbreytilegri 

verða svörin.
59

 

Að mati Pullman er mikilvægt fyrir alla framtíðarnotkun á hugtakinu reisn, bæði 

innan lífsiðfræðinnar sem og annarsstaðar, að reyna að samræma grundvallar og 

persónulega reisn. Hann telur að grundvallarreisn án persónulegrar reisnar sé tóm og 

persónuleg reisn án grundvallarreisnar sé blind. Grundvallarreisnin er hins vegar 

óhjákvæmilega að mati Pullman, tengd sögulegum, félagslegum og menningarlegum 

þáttum og er þannig frábrugðin skilgreiningu Nordenfelt hér á eftir á manngöfgi, sem er 

þó reisn sem hugsuð er á svipaðan hátt, einskonar sameiginlegur skilningur allra manna á 

reisn. Samspilið við persónulegu reisnina er því að mati Pullman, alltaf breytilegt og 

margslungið. Þessar skilgreiningar eru hins vegar báðar mikilvægar fyrir okkur öll sem 

siðferðisverur.
60
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Í raunveruleikanum eru því að mati Pullman, alhliða og sértækar skilgreiningar á 

virðingu aldrei algerlega aðgreinanlegar. Sögulegur, félagslegur og menningarlegur 

skilningur á því hver og hvað við erum í samfélagslegu samhengi sem og út frá hverjum 

einstaklingi, leiðir ekki bara til sérstaks skilnings á virðingu og reisn heldur þjónar einnig 

því hlutverki að móta skilning okkar á grundvallarreisn.
61

 Slíkt veldur síðan ýmiskonar 

ágreiningi og áhættu, líkt og rætt var um í kafla 2.1.1, og dregur um leið fram mikilvægi 

þess að upphefja virðinguna yfir hefðirnar allavega að hluta til.  

Fleiri fræðimenn hafa lagst í það að skilgreina virðingu sem reisn til að gagn sé af 

fyrir hina siðferðilegu umræðu. Hinar fjórar skilgreiningar Svíans Lennarts Nordenfelt 

(2003) á virðingu eru:  

-1)Reisn sem manngöfgi Menschenwürde, er reisn sem allar manneskjur hafa eða 

gert er ráð fyrir að hafi einvörðungu sökum mennsku sinnar.  Menschenwürde felur í sér 

ákveðið jafnræði, sem gerir þá kröfu á aðra að sýna öllum virðingu í anda hlutlægrar 

virðingar Kant. Það þýðir að engum skal sýnd minni virðing en öðrum í samhengi við 

grundvallar mannréttindi, burtséð frá sögulegum, menningar eða félagslegum þáttum. 

Þess háttar  virðing  byggist á viðurkenningu á göfgi mannsins, þinni eigin sem og 

annarra. 
62

  

-2) Reisn tengd verðleikum (dignity of merit): getur verið tengt stöðu í 

samfélaginu eða starfi, og leiðir af sér félagslega virðingu. En einnig er mikilvægt að 

viðurkenna einskonar óformlega reisn tengda meintum verðleikum, til dæmis þegar fólk 

hefur áunnið sér reisn vegna þess sem það hefur skilað af sér til samfélagsins til dæmis og 

á þannig skilið ákveðin réttindi. Innan þessarar skilgreiningar geta einstaklingar kannski 

ekki beint krafist réttar síns á grunni þess háttar reisnar en samt er komið fram við þá eins 

og þeir hafi slík réttindi. Hér er til dæmis átt við íþróttamenn og listamenn. Þessari reisn 

getur þannig verið mjög misskipt milli fólks öfugt við reisn tengda Menschenwürde eða 

manngöfgi. Af reisn tengdri verðleikum sprettur félagsleg virðing sem birtist í viðhorfi 

samfélagsins og er því mismunandi milli menningarsamfélaga.
63

  

Nú skal huga að tveim tegundum sjálfsvirðingar(viðhorf einstaklings til sjálfs 

síns) sem er grundvallar hugtak í samhengi við þessar áðurnefndu tegundir Nordenfelt:  
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-3) Reisn tengd siðferðilegri breytni (dignity of moral stature), eða virðing fyrir 

sjálfum þér sem siðferðilegri mannveru. Þá er ákveðin siðferðileg vitund nauðsynleg því 

að öðrum kosti getur þú ekki virt sjálfan þig á þennan hátt. Ef þú kemur fram ósiðlega 

áttu ekki einungis á hættu að missa virðingu samborgara þinna heldur ættir þú einnig að 

missa sjálfsvirðingu þína. Og þar með að upplifa tilfinningalega vanlíðan það er að segja 

ef þú hefur áðurnefnda siðferðisvitund. Mikilvægt er að greina hér frá því að þess háttar 

reisn fylgja engin réttindi til handa þeim sem hana hefur. Reisn birtist hér einungis sem 

einstaklingsmiðað viðhorfs-hugtak, sem sjálfsvirðingin tengist órjúfanlegum böndum. 

Það er því ljóst að þess háttar reisn getur haft mismikið vægi og aukist eða minnkað með 

hegðun og framkomu þess sem hana hefur.
64

 

- 4) Virðing fyrir því að vera sá sem maður er eða reisn sjálfsmyndarinnar (dignity 

of identity). Þess háttar reisn er nátengd sjálfsvirðingu hvers og eins (það er hvernig þú 

lítur á sjálfan þig), en er ekki á neinn hátt tengd við neina siðferðilega verðleika 

viðkomandi heldur fremur hvernig viðkomandi skilgreinir sig sem persónu. Viðkomandi 

finnur til virðingar fyrir því hver hann er, sem gefur honum ákveðna tilfinningu fyrir því 

að vera heil manneskja. Manneskja sem samanstendur af  líkamsímynd, sjálfræði og því 

að eiga í góðum samskiptum við aðrar menneskjur. Þess háttar reisn getur laskast vegna 

utanaðkomandi aðstæðna eða atburða, og um leið er hans innra gildi laskað vegna 

ónærgætni utanaðkomandi afla. Það getur verið á þann hátt að viðkomandi er 

niðurlægður, í orðum eða gjörðum annarrar manneskju. Sjálfsvirðing viðkomandi getur 

þannig laskast án þess að hann missi reisn sína tengda manngöfgi (Menschenwürde).
65

 

Þetta  er vert að hafa í huga þegar kemur að viðkvæmni reisnar einstaklings sem er í 

varnarlausri stöðu eins og þegar um deyjandi aldraða er að ræða. En meira um það síðar í 

þessari ritgerð.  

2.1.3  Virðing við lok lífs 

Þegar hreyfing sem kenndi sig við réttinn til að deyja koma fram í byrjun sjöunda 

áratugarins, var sá réttur tengdur við reisn. Þá var ekki einungis verið að tala um 

líknardráp heldur réttinn til þess að deyja þannig að reisn manneskju sé varðveitt. Þrátt 

fyrir stanslausar tilvísanir til þessarar reisnar við lok lífs, hefur hugtakið sem slíkt nánast 

verið skilgreiningarlaust. Það hefur verið teygt út til þess að ná yfir margs konar réttindi 
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til dæmis í alþjóðlegum mannréttinda sáttmálum, en hvergi hefur komið fram sérstök 

merking reisnar sem slíkrar í þessum kringumstæðum. Það hefur valdið því að hugtakið 

hefur legið undir töluverðri gagnrýni í þessu samhengi sem og öðrum eins og fram hefur 

komið.
66

 Um leið hafa tengsl líknardráps og líknandi meðferðar einnig haft skemmandi 

áhrif á alla þróun viðeigandi meðferðar við lok lífs. Í þessari umræðu hefur reisn orðið að 

margræðu hugtaki. Mikilvægt er því að skýra þetta hugtak og einfalda merkingu þess í 

tengslum við meðferð við lok lífs.
67

 Ég hef tekið þá stefnu í þessari ritgerð að einskorða 

umræðuna, um viðhald reisnar og virðingar tengda henni við lífslok, almennt við meðferð 

við lok lífs og sneiða um leið algerlega hjá allri umræðu um líknardráp.  

Sjálfsvirðing í ýmsum útgáfum meðal annars undir áhrifum persónulegrar reisnar 

Pullman, hefur verið meginþemað í umræðum um dauða með reisn síðustu áratugi. Að 

hans mati er það skiljanlegt af nokkrum ástæðum. Í fyrsta lagi er það orðið viðurkennd 

leið, í ljósi þess hversu einstaklingsmiðað nútímasamfélag er, að hver einstaklingur fái að 

velja hvernig hann lifir og deyr. Í öðru lagi er þetta skiljanleg þróun vegna skyldleika 

persónulegrar reisnar og sjálfræðis. En að mati Pullman byggist sá samleikur ef til vill á 

misskilningi á til dæmis Kant sem að hans mati leggur ekki aðaláherslu á perónulegt 

sjálfræðið, eins og margir álíta, heldur vill Kant setja sjálfræðið í það samhengi að það 

felist í því að fólk fylgi siðalögmálum sem tryggja öllu mannkyninu siðferðilega 

virðingu. Þetta skýrist með því að skoða tilvísanir hans sem sjást hér að framan í hinu 

verklega skylduboði og skilyrðislausa skylduboði hans, því þá sést að hann er að tala um 

virðingu sem viðhorfs hugtak en um leið er hún meira í anda þess sem grundvallarreisnin 

á að leiða af sér frekar en persónulega reisnin, sjá betur hér að framan.
68

 Þetta felst 

aðallega í áherslu hans á ábyrgð einstaklingsins gagnvart fjöldanum því að skylduboð 

hans eiga að ganga jafnt yfir alla. En grunnurinn að hlutlægu virðingu Kant er þó reisn 

sem er yfir samfélagsáhrif hafin ólíkt grundvallarreisn Pullman. Í þriðja lagi er ástæðan 

fyrir meiri áherslu á persónulega reisn en grundvallarreisn þegar kemur að dauða með 

reisn sú, að grundvallarreisn er líkt og algild reisn, alþjóðlegt hugtak sem á við um alla 

burtséð frá sértækum aðstæðum. Að liggja fyrir dauðanum hlýtur að teljast til sértækra og 

persónulegra aðstæðna. Krafan um grundvallarreisn í svoleiðis aðstæðum er erfið við að 

eiga í samfélagi þar sem ekki er hægt að gera ráð fyrir sameiginlegum skilningi og 
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upplifunum allra hlutaðeigandi. Því virðist það ljóst að erfitt gæti verið að koma algildri 

grundvallarreisn inní þessa umræðu.  Grundvallarreisn sem ver rétt hvers og eins ætti hins 

vegar að, að mati Pullman, að geta virkað sem hömlur á merkingu hugtaksins reisn 

almennt í lífsiðfræði því þannig er hægt að aðskilja það frá samfélagsáhrifum. Það er 

einungis hægt með því að viðurkenna þá grunnkröfu grundvallarreisnarinnar sem felur í 

sér að í margbreytileika manneðlisins býr grundvallar eðlislægt siðferðisgildi, og það 

gerir kröfu á siðferðilega umhugsun.
69

 Slík viðurkenning þarf að byggja á hinni 

sammannlegu upplifun sem ég er mjög hænd að og mun renna styrkari stoðum undir 

þegar líður á þessa ritgerð. 

Í tengslum við persónulega reisn Pullmans, sem grundvöll sjálfsvirðingarinnar, 

koma þó upp ákveðin vandamál í tengslum við hvar skal draga mörk hins persónulega 

vals. Sem dæmi um þessi vandamál, nefnir hin bandaríska Rebecca Dresser (2004), 

hvernig haga skuli meðferð við lok lífs þannig að hver einstaklingur upplifi að reisn hans 

sé virt. Hvaða hömlur má samfélagið setja á val hvers einstaklings í tengslum við líf og 

dauða sem styðja við reisn viðkomandi? Ef gengið væri út frá því að hver og einn hefði 

alveg frjálst val í tengslum við varðveislu sinnar sjálfsvirðingar heyrist strax í 

viðvörunarbjöllum.
70

 Það eru takmörkuð til dæmis fjárúrræði innan 

heilbrigðisþjónustunnar sem geta hamlað því að meðferð hvers einstaklings tryggi 

sjálfsvirðingu hans það er stríði ekki gegn persónulegri reisn einstaklingsins. Einnig getur 

það komið upp að einstaklingur vilji til dæmis taka þátt í rannsókn sem gæti bjargað 

honum en uppfyllir ekki nauðsynleg skilyrði og því vilji viðkomandi að 

heilbrigðisstarfsfólk gangi lengra í aðstoð sinni en siðareglur þeirra leyfa. Að endingu er 

það nokkuð algengt að dauðvona einstaklingar geti einfaldlega ekki komið því á framfæri 

hvað felst í varðveislu sjálfvirðingar þeirra, til dæmis börn og heilabilaðir aldraðir 

einstaklingar. Ákveðnir hlutar grundvallarreisnarinnar eru því nauðsynlegir fólki í slíkri 

aðstöðu. Það þarf aðstoð til viðhalds sjálfsvirðingar sinnar. Grundvallarreisnin hvílir því 

á, að mati Dressers, einhverkonar þverskurði á því hvernig fólk vill láta koma fram við 

sig til viðhalds sjálfsvirðingar sinnar. Sá þverskurður hlýtur að felast í sammannlegum 

reynsluheimi þar sem finna má sammannlegar tilfinningar. En hvar skal leita að slíkri 
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sameiningu og hvernig er hægt að gera slíka kröfu á hina ytri áhrifaþætti manneskju?
71

 

Sameiningin liggur að hluta til í þeirri vandmeðförnu og vanmetnu getu mannskepnunnar 

að setja sig í spor annarra en kröfuna um slíka tilslökun við hið eigingjarna eðli mannsins 

verður að finna í kjarna hvers og eins. Hjá Dresser (2004) kemur hins vegar fram að 

samkvæmt Simpson (2004) er það í verkahring laganna og þeirra sem marka stefnuna að 

draga fram þá merkingu sem samfélagið leggur í grundvallarreisn.
72

 Þannig má hafa 

ákveðin áhrif á þá ytri þætti sem hafa svo mikið að segja við mótun grundvallarreisnar. 

En lögin fleyta mönnum  bara ákveðið langt eins og ég tek fyrir hér í kaflanum um 

réttinn. 

Þegar stefna er mörkuð af samfélaginu um það hvað felast eigi í grundvallarreisn 

verður að taka með óskir og þarfir þeirra alvarlega veiku. Þetta er samstarfsverkefni 

þeirra sem setja lögin, þeirra sem vinna í heilbrigðiskerfinu og fræðimanna. 

Grundvallarreisn verður að halda á lofti í samfélaginu að mati Pullman, því mikilvægi 

hennar er mikið, og að setja henni mörk krefst áframhaldandi almennrar íhugunar.
73

  

Dauði með reisn er spurning um meira en það að val hvers einstaklings sé virt.
74

 Það að 

vera mannlegur felur því í sér grunnskyldu og afstöðu með öðrum mönnum sem krefur 

siðferðisverur um að hugsa sig vel um áður en þær reyna að losa sig undan þessari 

mannlegu einingu sem felst í þátttöku og sköpun hins almenna siðferðis.
75

 

 Í rannsókn á upplifun einstaklinga við lok lífs af reisn kom fram að reisn er 

kannski ekki alltaf það sem deyjandi fólki er efst í huga. Upplifun þeirra af reisn helst í 

hendur við margar aðrar breytur svo sem andlega angist, kvíða, þunglyndi, vonleysi og 

löngun til að deyja. Líkamleg vanlíðan og sársauki og það hversu háðir þeir eru öðrum 

hefur einnig mikið að segja. Af því leiðir síðan, að hvernig þeir koma öðrum fyrir sjónir 

eða það hvernig er litið á þá, hefur gríðarlega mikið að segja um það hvort þeir upplifi 

viðhald reisnar sinnar við lífslok. Engin vill að eingöngu sé litið á sig sem hýsil einhvers 

sjúkdóms, flest okkar mundu vilja að persóna okkar og lífssaga væru viðurkennd og virt á 

dauðastund okkar.
76
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Framkvæmdin bakvið dauða með reisn er því nokkuð augljóslega erfið. Fyrst 

verður að líta á að dauðinn er ekki val einstaklingsins og ekki eins og hver önnur reynsla. 

Að mati Nordenfelts (2003) er hægt að líta á dauða með reisn á tvennan hátt. Í fyrsta lagi 

er hinn deyjandi viðfangsefni hegðunar (,,object of conduct”). Viðkomandi þarf aðstoð 

annarra við að halda réttindum sínum á lofti og við að passa að komið sé fram við hann af 

ást og umhyggju. Þá er dauði með reisn það einfaldlega að komið sé fram við viðkomandi 

í anda manngöfgi (Menschenwürde) í skilningi Nordenfelts. Á annan hátt má líta svo á að 

hinn deyjandi hafi töluvert að segja um það hvernig dauðaferlinu er háttað.
77

 Í hans 

höndum er því að haga sér í anda sinnar sjálfsvirðingar, og þannig viðhalda reisn sinni 

eins lengi og hann getur. Dauði með reisn verður því að koma bæði frá öðrum og frá 

hinum deyjandi sjálfum.
78

 Manngöfgi er því nauðsynleg viðbót við reisn þess sem er 

máttfarinn af völdum ástand hins deyjandi og varnarlaus í meðförum dauðans. 

Manngöfgi, í  ljósi mikilvægis síns, verður því að vera reisn í anda Kants þannig að hún 

upphefur sig yfir hefðir, siði, tilfinningar og trú og er skilyrðislaus. Þetta eru mikilvæg 

atriði. Pullman telur að það hvernig grundvallarreisn sé skilin og túlkuð sé um of mótað 

af ófyrirsjáanleika sögu og menningar hvers samfélags, og dregur þannig fram þá 

erfiðleika sem menn að standa frammi fyrir við sköpun einnar algildrar 

grundvallarreisnar.
79

 Ég tel því mjög mikilvægt að hefja þá virðingu sem reisn 

grundvallar,  og er á ábyrð annarra en einstaklingsins sjálfs, upp yfir öll samfélagsleg 

áhrif, og mun ég því nota manngöfgi í þeim skilningi hér eftir. Það þýðir að í manngöfgi 

felst meðvitund um sameiginlega reisn allra manna og jafna siðferðilega stöðu. Þetta 

þýðir til dæmis að ef einstaklingur liggur fyrir dauðanum og er svo máttfarinn að hann 

getur ekki látið í ljós óskir sínar og vilja tekur við virðing í anda manngöfgi sem byggist á 

ákveðinni auðmýkt. Þar má nota hinn sammannlega tilfinningagrunn sem leiðarljós, því 

þrátt fyrir að þú vitir ekki hvað það er að liggja fyrir dauðanum þekkir þú tilfinningar 

hræðslu og vanmáttar. Þá skiptir engu máli í hvaða menningarsamfélagi þú býrð eða 

hvaða lífsreynslu þú hefur, tilfinningarnar eru þær sömu. Meðvitund um notagildi 

mannlegra tilfinninga er því nauðsynleg hverjum þeim sem telur sig hafa manngöfgi að 

bera, viðurkennir um leið þann eiginleika allra manna og hegðar sér í samræmi við það. 

Þessa útlsitun á manngöfgi má svo styðja með vísun í nytjastefnuna því hún hvetur menn 
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til að endurskoða siðferðiskennd sína í ljósi afleiðinga breytni í mismunandi aðstæðum. 

Þannig getur nytjastefnan hjálpað til við styrkingu sjálfstæðis manngöfgi með því að 

forða því að hún festir í viðjum einstaklingsmiðaðra tilfinninga og innsæis. Hvatinn að 

baki sjálfstæði hennar gagnvart samfélagslegum áhrifum, liggur því í áherslunni á 

sameiginlega velferð allra þegna sem verður að byggjast á sameiginlegum reynsluheimi 

sem felst í mannlegum grunn tilfinningum. Þetta þýðir að í heilbrigðiskerfinu verður að 

gera þá kröfu á starfsfólk sem fagaðila að það sé meðvitað um manngöfgi og allt sem því 

fylgir, og noti það síðan til þess að tryggja viðeigandi framkomu við þá sem eru deyjandi.  

Fram kemur hjá Johnson (1998) segir Nordenfelt, að mannúðin sem slík hafi 

mikið að segja þegar kemur að skilgreiningu reisnar og virðingar í tengslum við dauða 

með reisn. Mannúðin er byggð á hinum sammannlega reynslugrunni. Sá grunnur er 

samansafn mannlegra tilfinninga sem allir þekkja þó að ástæður að baki þeim 

tilfinningum séu ef til vill mismunandi samanber vanvirðingu. Fram kemur hjá 

Nordenfelt að viðhald reisnar er í beinu sambandi við samskipti milli hins deyjandi 

einstaklings og þeirra sem hlú að honum. Þar spilar samtalið stóran part og er 

nauðsynlegt til þess að hinn deyjandi geti miðlað því sem skiptir hann máli á hverjum 

tíma, á þessari leið sinni að dauðanum.
80

 Að geta sett sig í spor þess varnarlausa og fá 

þannig hlutdeild í hinni einstöku reynslu hins deyjandi er mögulegt og nauðsynlegt til 

þess að hinn deyjandi haldi sinni reisn. Aðstæður þess deyjandi og umönnunaraðila þurfa 

ekki að vera þær sömu til þess að það sé mögulegt. Hin sammannlegi reynslugrunnur 

gefur ummönnunaraðilanum leiðbeiningar í formi tilfinninga sem allir geta fundið fyrir 

og þangað getur hann sótt visku til þess að standa sem kröftugast að baki hinum deyjandi 

og til að tryggja varðveislu reisnar hans með aðstoð manngöfgi sem hann veitir með 

samhygð sinni. En hugum nú að sérstæði aðstæðna hinna öldruðu og viðkvæmni þeirra 

gagnvart reisninn og virðingunni.  

2.1.4 Virðing og aldraðir 

Allar tegundir reisnar sem Nordenfelt og Pullman standa fyrir eiga sinn stað í 

virðingarumræðu tendri öldruðum. En þó sumar meira en aðrar. Hægt er að líta á  

manngöfgi (Menschenwürde) Nordenfelt sem einskonar grunn, í anda hinnar hlutlægu 

kantísku virðingar. Manngöfgin er því sá eiginleiki mannsins sem kallar á hina hlutlægu 
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kantísku virðingu. Í henni felst krafa um framkomu sem grundvallast á sameiginlegri 

mannlegri reisn sem hver og einn einstaklingur býr yfir einvörðungu sökum mennsku 

sinnar. Þessi birtingarmynd virðingarinnar nær því yfir ansi stóran hluta þeirra virðingar 

sem nauðsynleg er hinum öldruðu. Ábyrgð utanaðkomandi afla er því gríðarlega mikil 

þegar kemur að viðhaldi reisnar hinna öldruðu. En leiðin að viðurkenningu á göfgi hvers 

manns er þyrnum stráð í nútímasamfélagi og oft er reisn hinna öldruðu hunsuð og þá 

sérstaklega í stofnanaumhverfinu. Ástæðan fyrir því er að hluta til sú lága eða lélega 

félagslega staða sem hinir öldruðu hafa í samfélaginu.
81

 Í svörum viðmælanda rannsóknar 

hinnar austurrísku Sabine Pleschberger (2007) á viðhorfi aldraðra til virðingar og reisnar, 

kom fram að virðing byggð á löngu lífi er á undanhaldi en baráttan fyrir virðingu í 

tengslum við háan aldur hefur tekið við.
82

 Það er því nauðsynlegt að styrkja forsendur 

reisnar hinna öldruðu. 

 Nordenfelt vill kanna möguleikan á að nota reisn tengda verðleikum(dignity of 

merit) til slíks, eða einskonar félagslega reisn. Margir aldraðir hafa reisn sem tengist 

stöðu þeirra til dæmis sem listamenn eða stjórnmálamenn, sem felur í sér ákveðna 

virðingu eða væntingar eftir ákveðinni framkomu. En slíkt hefur takmarkað gildi þegar 

aldurinn og hrörnunin færast yfir. Því geta hinir öldruðu ekki stuðst við virðingu sem 

fylgir slíkri reisn. Þá er mikilvægt að leita annarra leiða til þess að færa hinum öldruðu 

reisn tengda verðleikum og virðingu tengda því. Leið Nordenfelt er sú að gera langt líf og 

þá reynslu sem því fylgir, að raunverulegum verðleika hinna öldruðu. Þetta er hans leið til 

að færa rök fyrir því sem ætti í raun að vera bundið í siðgæðisvitund manna en er það 

ekki. Ástæður þess eru óljósar en einstaklingsmiðað háhraðasamfélag er ef til vill ein 

ástæðan. Nordenfelt reynir því að færa rök fyrir því að viskan sem lífið hefur fært hinum 

öldruðu feli í sér einstakann verðleika og að það eigi að geta fært þeim reisn í anda gildis 

viskunnar.
83

 Slíkt er viðurkennt í mörgum menningarsamfélögum svo sem Kína og Japan, 

en ekki í hinum vestræna heimi eins og staðan er í dag. En vandkvæði slíkrar 

skilgreiningar eru þó ljós að mati Nordenfelt. Þau eru meðal annars að lífsreynsla fólks er 

misjöfn og ekki búa allir aldraðir yfir visku, því sumir virðast bara aldrei læra af 

reynslunni. Til nánari útskýringar verður því að draga upp skýrari mynd af því hvað felst 

í þessari visku hinna öldruðu. Viskuna felur því Nordenfelt í þeirri kunnáttu sem felst í 
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mannlegu lífi. Í því felst til dæmis að gera sér grein fyrir því hversu flókið lífið er og 

hvernig ber að haga sér í ákveðnum aðstæðum vegna þess að viðkomandi hefur upplifað 

slíkt áður. Það er samt ljóst að ekki geta allar manneskjur búið yfir þess háttar visku þrátt 

fyrir að hafa lifað löngu lífi og upplifað margt. Því verður að viðurkennast að þrátt fyrir 

að hægt sé að halda því fram að hinir öldruðu búi yfir visku verður að gera ráð fyrir að 

slík viska sé af mismunandi stigum. Fólk er til dæmis misvel gefið bæði tilfinningalega 

og gáfnalega. Viska þeirra getur því ekki verið jöfn að mati Nordenfelt, því menn eru 

ekki jafnir af náttúrlegum gjöfum ef svo má segja. En þetta á engu máli að skipta þegar 

kemur að grundvallar réttindum og forgangsröðun sem varða grundvallar þarfir. Þá tekur 

við jafnræði í anda manngöfgi (Menschenwürde).  

Þrátt fyrir að viska hinna öldruðu sé ekki jöfn er reisn sem menn finna fyrir 

sökum hennar og framkoma tengd henni, að mati Nordenfelt nauðsynleg til þess að skapa 

ákveðinn grunn. Þar geta rök fyrir sameiginlegu manngildi hjálpað sem ákveðin 

grundvöllur að manngöfgi. Í manngildinu felast sérmannlegir eiginleikar, til dæmis 

sjálfsvitundin, rökhyggjan, getan til þess að nýta frelsi sitt og sjálfræðið. Manngildið er 

hið innra gildi hverrar manneskju, samsvarandi eigingildi Kants, sjá betur hér að 

framan.
84

 Einstaklingar hafi það til að bera í mismiklum mæli, en það eru til staðar hjá 

öllum. Mikilvægt er gera sér grein fyrir að það veldur því ekki að manngöfgi sé mismikið 

milli manna. Ef svo væri, væri hið sameiginlega manngildi allra manna ekki viðurkennt.
85

  

Hugmyndin um jafnt gildi manna er grundvöllur raunsæs samfélags þar sem fólk 

getur lifað í sátt og samlyndi. Til að hægt sé að gera slíkt, þrátt fyrir mismunandi getu 

fólks, verður að færa skilgreininguna frá hverjum einstaklingi út í það að hugsa um 

mannkynið í heild sinni. Þá er hægt að líta svo á að þegar á heildina er litið búi 

manneskjan yfir manngildi þrátt fyrir mismun í verðleikum milli manna. Manngöfgi á 

grunni manngildisins er mikilvægari fyrir heildina en duttlungar til dæmis 

menningarsamfélaga og hefða. Þetta er síðan hægt að yfirfæra á hina öldruðu sem hóp 

þegar kemur að hinni áðurnefndu visku. Þannig er hægt að segja að reisn og virðing tengd 

visku hinna öldruðu megi yfirfæra á allan hópinn vegna sameiningarinnar sem felst í 
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lengd lífs þeirra. Geta hvers og eins verður þannig afgangs því hagsmunir heildarinnar 

skipta meira máli.
 86

  

 Hægt er að styðja virðingu, það er viðhorfið sem fylgja á reisn sem skapast af 

visku hinna öldruðu sem hóps, á fleiri vegu að mati Nordenfelt. Þá er vert að líta til 

þakklætis. Samfélagið stendur almennt í mikilli þakkarskuld við hina öldruðu. Þetta á 

sérstaklega við innan hverrar fjölskyldu. Börn standa í þakkarskuld við foreldra sína sem 

hafa gefið þeim vinnu sína, peninga og umhyggju upp í 20 ár og oft lengur. En slíkt hefur 

minna og minna gildi í hinum vestræna heimi í dag, líkt og svo mörg önnur grundvallar 

gildi mannlegs samfélags. Slíku er tekið sem sjálfsögðum hlut og sjaldgæft er að börnin 

geri sér grein fyrir skuld sinni við foreldra sína. Ákveðin vakning er nauðsynleg í 

samfélaginu þegar kemur að þessu. Þessi samfélagstenging Nordenfelt er ef til vill 

umdeilanleg því siðferðið verður að vera að hluta til yfir samfélagið hafið og marka því 

skýrar línur en ekki stjórnast af því, líkt og gildir um manngöfgi. Það held ég að 

Nordenfelt geri sér grein fyrir og er hann því á nútímalegan hátt að reyna að rökstyðja, 

með góðum árangri að mínu mati, heilsteyptari grunn að manngöfgi sem byggja þarf upp 

í samfélagi sem tapað hefur siðferðilegum áttum. Þetta þykir mér aðdáunarverð tilraun. 

Þakklætið sem hann talar um á sér ekki bara stað innan fjölskyldunnar. Okkur í 

nútímasamfélagi ber skylda til að þakka forfeðrum okkar fyrir uppbyggingu samfélags 

okkar, fórnum þeirra fyrir til dæmis lýðræðið og önnur mikilvæg gildi í samfélaginu, og 

einnig fyrir vinnuframlag þeirra til að halda samfélaginu gangandi. Þakklætið ætti því að 

vera leiðandi gildi þegar kemur að framkomu við hina öldruðu, og renna styrkari stoðum 

undir brotna ímynd þeirra sem einstaklinga í samfélagi manna. En á ný bendir Nordenfelt 

á að menn geti mótmælt þessu því ekki hafa allir aldraðir til dæmis unnið mikið hvorki 

fyrir samfélagið né sinnt börnum sínum vel. Mikill munur er á mönnum í þessu tilliti. En 

hér er krafan um að litið sé á heildina jafnvel enn sterkari en þegar kemur að viskunni 

sem áður var rædd. Það er mjög erfitt að finna manneskju sem ekkert hefur lagt af 

mörkum, það er hins vegar mun auðveldara að finna aldraðan sem ekki býr yfir mikilli 

visku. Þrátt fyrir að þeir sem yngri eru eigi rétt á virðingu vegna afreka sinna hafa hinir 

öldruðu með langri ævi sinni sterkari kröfu til virðingar í þessum anda vegna þess að þeir 

hafa safnað meiru í sarpinn. Því við enda lífsins er hægt að taka svo margt saman sem 

krefst þakklætis sem kallar svo á virðinguna. Þannig er því hægt að skilja á milli hinna 
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öldruðu og hinna yngri í þessu tilliti. Grundvöllurinn verður að vera sá að þakklætið kalli 

á framkomu í anda virðingar fyrir hinum öldruðu þrátt fyrir að við getum ekki verið eins 

þakklát þjófi og móður Teresu.
87

  

Annað atriði telur Nordenfelt mikilvægt að komi fram í tengslum við þá kröfu að 

sýna hinum öldruðu sérstakt tillit. Það tengist ekki reisn og virðingu beint heldur því hve 

hinir öldruðu eru berskjaldaðir vegna stöðu sinnar. Þessi sérstaka veika staða hinna 

öldruðu er ekki vegna þess til dæmis hve útsettir þeir eru fyrir sjúkdómum heldur frekar 

vegna stöðu þeirra í tilverunni. Þeir nálgast enda lífs síns og angist þeirra verður 

viðvarandi og bjargarleysi þeirra opinbert. Þeir sem yngri eru hafa því sterka skyldu til 

þess að rétta hinum öldruðu meðbræðrum sínum hjálparhönd í þessu tilliti.
88

 Hér hefur 

Nordenfelt hitt naglann á höfuðið að mínu mati. Þrátt fyrir vandmeðfarin tengsl sem hann 

reynir að mynda milli samfélagskyldu þegnanna og rétts aldraðra til virðingar vegna 

visku og þakklætis, nær hann hér að koma fram með grundvallaratriði sem hægt er að 

byggja meira á, að mínu mati. Með því að draga fram mikilvægi þessa varnarleysis hins 

aldraðra er hægt að hvetja ennfrekar til hegðunar sem byggist á manngöfgi. Þessi aukna 

varnarleysi gæti einnig leitt okkur í átt til nytjastefnunnar og áherslu hennar á að 

hamingja og lausn þjáninga sé það sem stefnt er að fyrir alla í samfélaginu. Hinir öldruðu 

liggja vel við höggi og því skapast enn sterkari skylda til þess að manngöfgi sé gert hátt 

undir höfði í sértækum aðstæðum hinna öldruðu. Að viðurkenna skilyrðislaust mikilvægi 

manngöfgi skiptir miklu máli fyrir hinn aldraða til viðhalds reisnar hans, því hún er 

yfirbyggingin sem heldur verndarhendi yfir sjálfsvirðingunni sem getur skaddast vegna 

utanaðkomandi áhrifa eins og fram kemur hjá Nordenfelt og Pullman.  

 

2.1.4.1  Viðhorf aldraðra til virðingar 

Nú er vert að athuga hvernig hinir öldruðu sjálfir líta á reisn og virðingu, tengt umönnun 

innan stofnana fyrir aldraða. Samkvæmt heimildaleit minni er sameiginlegt atriði í þeim 

rannsóknum sem gerðar hafa verið á virðingu innan hjúkrunar sú áhersla að sérhverjum 

öldruðum sjúklingi sé sýnd sú virðing sem honum ber sem einstaklingi. Hjá Mitchell 

(2002) kemur fram að virðing fyrir öldruðum í umönnunarumhverfi feli í sér líkamlega, 

andlega og í raun trúarlega umhyggju. Sem dæmi kemur fram hjá Street og Love (2005) 
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mikilvægi þess að hlustað sé á þarfir og óskir hins deyjandi. Samkvæmt Gallagher (2004) 

og Edlund (2002) er hægt að líta á virðingu bæði á huglægan og hlutlægan hátt í tengslum 

við grunn mannréttindi.
89

  Flestar skýringar á virðingu í þessu samhengi hafa hingað til 

virst fela það í sér hve hugtakið er huglægt, margrætt og oft háð áhrifum frá samfélags- 

og menningarlegu umhverfi og sögu hvers einstaklings. Mikilvægt er hins vegar að skýra 

hlutverk reisnar og virðingar nánar frá sjónarhorni hins aldraðra sjálfs til þess að merking 

þess tapist ekki í margbreytileika skilgreininga sem settar hafa verið fram í tengslum við 

notkun þess, til dæmis tengt líknandi meðferð.
90

 

Rannsókn Franklin, Ternestedt og Nordenfelt frá árinu 2006 var til þess gerð að 

kanna viðhorf til virðingar og reisnar meðal aldraðra einstaklinga sem lifðu á 

hjúkrunarheimilum í Svíþjóð. Þar kom meðal annars fram að missir líkamlegrar getu, á 

hvaða veg sem er, getur valdið því að hinir öldruðu upplifi að þeim sé sýnd vanvirðing 

sem getur síðan haft skaðleg áhrif á reisn þeirra. Framkoma þeirra sem voru í kringum 

hina öldruðu kom fram sem mikill áhrifavaldur á upplifun þeirra á virðingu. Hegðun 

umönnunaraðila hefur því mikið að segja til um upplifun hins aldraða af virðingu og 

viðhald reisnar hans.
91

 Í íslenskri rannsókn frá 1998 um sjálfræði og aldraða inni á 

hjúkrunarheimilum kveður við svipaðan tón. Þar kemur meðal annars fram að viðhorf 

starfsmannanna sjálfra eigi þátt í því að skerða sjálfræði hinna öldruðu vistmanna. Í 

stofnanaumhverfi er þrengt að möguleikum hins aldraða til að vera hann sjálfur og því 

nauðsynlegt að starfsfólk sé meðvitað um mikilvægi sitt til verndar reisnar þeirra 

vistmanna sem þeir sinna.
92

  

Hjá Franklin o.fl kom einnig fram að með aukinni þörf fyrir aðstoð við athafnir 

daglegs lífs lýstu viðmælendur greinanlegum mun í framkomu umönnunaraðila við þá, 

sem leiddi svo óhjákvæmilega til þess að sjálfsmynd þeirra breytist. Margir drógu sig því 

frekar í hlé en að biðja um aðstoð þegar þeir þurftu. Bjargarleysi og berskjöldun 

viðmælenda kom skýrt fram og undirstrikar mikilvægi þess sem Nordenfelt talar um, að 

aukið tillit sé tekið til þessa atriðis, í kröfunni um virðingu fyrir hinum aldraða og 

viðhalds reisnar þeirra. Þessi afstaða skýrist enn frekar þegar staða hinna öldruðu í lífnu 

er lýst af þeim sjálfum sem heimi fullum af hræðslu og kvíða, yfir framtíðinni, yfir missi 
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stjórnar og að verða öðrum meira háður, og yfir þeirri berskjöldun sem því muni fylgja. 

Þeir lýstu erfiðleikum í samningaviðræðum við starfsfólk um hvað væri þeim fyrir bestu 

sem endaði yfirleitt sem upplifun sem samanstóð af móðgunum og ógn við sjálfsmynd 

þeirra. Framkoma starfsfólks hafði því enn og aftur mikið að segja þegar kom að 

sjálfsmynd gamla fólksins líkt og fram kemur í rannsókn Vilhjálms og Ástríðar á 

sjálfræði og öldruðum. Framkoma sem oft var lýst var ekki á persónulegum nótum, 

heldur var komið fram við hinn aldraða sem staðalímynd og af skeytingarleysi. Þar 

kenndu hinir öldruðu aðallega um almennu samskiptaleysi.
93

 Hinir öldruðu litu svo á að 

starfsfólk væri almennt líkamlega viðstatt en ekki tilfinningalega og það gerði gamla 

fólkinu erfitt fyrir með að ná tengslum og finna merkingu í daglegu lífi. Uppbyggileg 

framkoma og samskipti við starfsfólk og aðstandendur hjálpar hinum aldraða við að auka 

möguleika sína á viðhaldi reisnar sinnar, þrátt fyrir allar þær hindranir sem þeir standa 

frammi fyrir. Þetta er atriði sem vert er að skoða nánar og gerir kröfu á að skoða hið 

samfélagslega samhengi reisnarinnar betur, og um leið hvernig hægt er að gera reisn í ætt 

manngöfgi hærra undir höfði. Það kom skýrt fram í svörum hinna öldruðu að starfsfólk 

hefur lykilhlutverk í gæðum hins daglega lífs og upplifunum þeirra af virðingu. 

Mikilvægi þess að finna merkingu og tilgang í lífinu kom skýrt fram í þörf hinna öldruðu 

til þessa að upplifa sig sem þátttakendur og að tilheyra einhverju.
94

 

Af þessari rannsókn Franklin o.fl. má hins vegar ráða að það er auðveldara fyrir 

aldraða íbúa hjúkrunarheimila að lýsa því þegar þeim er sýnt virðingarleysi en þegar þeir 

upplifa framkomu sem einkennist af virðingu fyrir þeim. Þrjú meginþemu komu fram í 

þessari rannsókn þegar kannað var viðhorf hinna öldruðu til reisnar og hvað það er sem 

hefur mest áhrif á upplifun þeirra af virðingu. Þetta eru innri styrkur, ókunnur líkami og 

bjargarleysi og að vera einhverjum háður.
95

 Þessi þrjú þemu skarast og geta bæði aukið 

og komið í veg fyrir upplifun einstaklings á sjálfsvirðingu, sem stjórnast svo einnig af 

aðstæðum hvers einstaklings sem og andrúmslofti þeirrar stofnunar sem hann dvelur á.
96

 

Það er ljóst af tilsvörum gamla fólksins að til þess að þau geti viðhaldið sjálfsvirðingu 

sinni þarf að koma fram við þau af virðingu fyrir þeim manneskjum sem þau hafa að 

geyma. Þessi rannsókn hefur sýnt fram á að skilningur á því hvað reisn er, hefur mikið að 
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segja fyrir gæði þeirrar umönnunar sem veitt er á hjúkrunarheimilum og einnig dregið 

fram mikilvægi þess að fólki sé sýnd virðing byggðri á manngöfgi.
97

 Hvatinn fyrir 

umönnunaraðila ætti að vera sú staðreynd að skjólstæðingi hans liði betur ef hann ynni í 

anda manngöfgi þannig að hann virði hin aldraða sem lifandi persónu. Til að koma fram 

við manneskju sem persónu í anda Kant (skynsemisveru með ómetanlegt gildi sem felst í 

reisninni) felur í sér að taka tillit til þessarar ákveðnu manneskju, en ekki einungis 

einhverrar ímyndaðrar skynsemisveru, að mati hinnar bandarísku O´Neill (1989). Taka 

verður með í reikninginn takmarkanir viðkomandi, breytilegar aðstæður og persónuleika 

hvers og eins. Til að það sé mögulegt verður öll framkoma að vera á persónulegum 

nótum.
98

 Því þrátt fyrir að reisn sé eiginleiki sem allir hafa er tilfinning einstaklings fyrir 

henni(sjálfsvirðingin) sem og viðhorf starfsfólks(virðingin) nauðsynleg atriði til að 

einstaklingur viðhaldi reisn sinni. 

Að tileinka sér vinnubrögð í anda manngöfgi ætti ekki að vera erfitt, að mínu 

mati. Sú ábyrgð sem liggur í vellíðan annarrar varnarlausrar manneskju og byggist svo 

mikið á því að umönnunaraðili haldi á lofti manngöfgi, ætti að vera grundvöllur að 

skilyrðislausri skyldu. Hver umönnunaraðili ætti að geta fundið grundvöll þess háttar 

skyldu, innra með sjálfri sér, með því að leita í grunn sammannlegra tilfinninga. Lausnin 

liggur þar að mínu mati. Að leita í mennskan grunn okkar að skilyrðislausri kröfu um 

manngöfgi sem byggist á næmi fyrir tilfinningalegri upplifun þó að um mismunandi 

aðstæður sé að ræða. Það að finna til sársauka er til dæmis sammannleg reynsla. Rök í 

anda nytjastefnunar geta því hjálpað hér við uppbyggingu slíkrar skyldu og til eflingar 

áherslunni á sameiginlegan reynsluheim manna. Öllum þarf að vera ljóst hve uppbyggileg 

samskipti við aðra hafa mikið að segja til þess að hinn aldraði geti skapað sér einskonar 

nýtt sjálf sem hann sættir sig við að lifa í og veitir honum tilfinningu sjálfsvirðingar og 

reisnar. Það er áhugavert að velta fyrir sér sambandinu milli þess virðingarleysis sem 

hinir öldruðu verða fyrir og þeim krafti sem þeir virðast búa yfir til þess að berjast fyrir 

viðhaldi sjálfsmyndar sinnar. Þeir virðast byggja á traustum grunni sjálfsvirðingar, sem er 

að hluta til óhagganleg líkt og manngöfgi.
99

 Hér kemur því skýrt fram hve manngildi 

hverrar manneskju, sem reisn er hluti af, getur verið sterkt afl til viðhalds virðingarinnar. 

Út frá þessu er einnig hægt að segja að manngöfgi  hvers og eins skiptir miklu máli þegar 
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kemur að því að virða manngöfgi hjá annarri manneskju. Sjáfsskoðun er því 

nauðsynlegur hluti þess að gera virðingu fyrir göfgi mannsins að meðvitaðri leið til 

bættrar framkomu við hina deyjandi.  

En hugum nú að fleiri rannsóknum í þessum anda. Samkvæmt niðurstöðum 

eigindlegrar rannsóknar Pleschberger (2007) á viðhorfi aldraðra inni á 

hjúkrunarheimilum má skipta virðingu niður á eftirfarandi hátt. Reisn í tengslum við 

umhverfi einstaklings (Interpersonal dignity) inniheldur þá þætti sem eiga sér grunn í 

persónulegum skoðunum, trú og líkamsímynd. Þetta er í raun sjálfsvirðing eins og ég hef 

talað um. Hér er um að ræða reisnina sem engann er hægt að svifta undir neinum 

kringumstæðum en hægt að skadda með ónærgætni. Þessi kjarni er síðan umlukinn 

virðingu sem viðhorfs hugtaks. Sú virðing er byggð upp á samfélagslegan hátt af grunni 

viðurkenningar að mati Pleschberger.
100

 Þess háttar virðingu kallar hún samskipta 

virðingu (relational virðing) sem byggist á raunverulegum félagslegum samskiptum sem 

verða að vera til staðar, og er því einskonar félagsleg virðing. Íbúar hjúkrunarheimila eru 

sérstaklega viðkvæmir þegar kemur að þessu því möguleikar þeirra til að mynda ný 

tengsl eru afmarkaðir innan hjúkrunarheimilis.
101

 Samskipti við fjölskyldu skipta miklu 

máli en hafa verður í huga að margir aldraðir eiga enga fjölskyldu eða samskiptin eru 

bæld vegna ótta hins aldraða við að vera byrði á sínum nánustu.
102

 

Samkvæmt þessari rannsókn Pleschberger er aukin þörf fyrir aðstoð við athafnir 

daglegs lífs og umönnun mikil ógn við reisn hinna öldruðu og virðingu gagnvart þeim, af 

ýmsum ástæðum, líkt og kemur fram í rannsókn Franklins o.fl. Veikindi ógna 

sjálfsvirðingu því þau hafa bein áhrif á líkamann og um leið á sjálfsmynd fólks. Af því 

leiðir að erfiðara er fyrir aldraða að viðhalda sjálfvirðingu sinni og stundum ómögulegt 

þegar hinn aldraði upplifir sig sem byrði. Því er ljóst að þörfin fyrir hjálp og umönnun 

hefur áhrif á félagslega virðingu. Þetta kemur hvað sterkast fram þegar um heilabilaða er 

að ræða.
103

 Mikilvægt er að nefna að mannréttindi komu ekki fram sem mikilvægt atriði 

hjá viðmælendum, þeir tengdu þau ekki við sínar aðstæður. Ef til vill á það eftir að 

breytast með komandi kynslóðum.
104

 Það er ljóst að skilningur á reisn og virðingu er ekki 

eingöngu einstaklingsmiðaður og persónulegur, heldur telur Pleschberger hann frekar í 
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nánu sambandi við samfélagslegar hugmyndir um gildi, sem á endanum hafa grundvallar 

áhrif á undirstöður stofnana þar sem ,,hrörnuð gamalmenni” búa.
105

 Hér er víti til 

varnaðar og nokkuð ljóst að félagsleg virðing er ekki nægur grundvöllur til þess að komið 

sé fram við hina öldruðu í anda manngöfgi, þar sem hún getur sveiflast of með 

samfélagslegum viðhorfum. Leiðin verður að liggja í átt hinnar hlutlægu Kantísku 

virðingar sem byggist á skilyrðislausa skylduboðinu. Innleiðing hugsunar í anda 

manngöfgi inná stofnanir fyrir aldraða virðist hins vegar erfið í nútímasamfélagi eins og 

kemur svo glögglega fram í næsta kafla.  

 

2.1.4.2 Virðing og aldraðir við lok lífs 

Rætt hefur verið um að þrátt fyrir æ meiri þýðingu hjúkrunarheimila í nútímasamfélagi 

skorti þar á gæði í meðferð við lífslok.
106

 Breska heilbrigðisráðuneytið hefur viðurkennt 

að ekki sé staðið nógu vel að meðferð við lífslok hjá hinum öldruðu, og að það sé 

ólíðandi. Þrátt fyrir ýmsar nefndir um bætt úrræði fyrir hina deyjandi öldruðu og 

aðstandendur þeirra er óljóst hversu vel það skilar sér útí umönnunina sjálfa.
107

 Markmið 

nútíma heilbrigðisþjónustu er til dæmis að mæta umönnunarþörfum aldraðra, en þar 

gleymist um leið hve mikið sú þjónusta stjórnast af aldursmisrétti, þar sem litið er á 

aldraða sem einsleitan hóp af staðalímyndum. Í nýlegri breskri viðtalsrannsókn meðal 

aldraðra kemur fram einlæg ósk þeirra að fá að deyja snöggt í stað þess að þurfa að 

upplifa þennan ,,samfélags-dauða” sem felst í því að vera aldraður og deyjandi í 

samfélagi sem virðir ekki þá sem eru hrörnandi. Fáir þátttakendur í þessari rannsókn 

höfðu áhuga á að stjórna því hvað gera skyldi þegar dauði þeirra sjálfra væri yfirvofandi, 

þrátt fyrir aukna áherslu á val hinna deyjandi samkvæmt opinberum stefnuyfirlýsingum. 

Því er ljóst að margt sem hinir öldruðu leggja áherslu á í meðferð við lok lífs er algerlega 

á skjön við það sem fræðimenn hafa reynt að setja fram.
108

 Tökum sem dæmi að hinn 

aldraði segist vilja fá að deyja fallega. Hvað þýðir það? Út frá hinum aldraða felst slíkt 

ekki endilega í því að hann fái að ákveða hvort hann vill líknandi meðferð eða ekki, 

sýklalyf eða ekki, næringu í æð eða ekki. Það þýðir til dæmis það að hinn aldraði leggur 
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traust sitt á umönnunaraðila til þess að fá að deyja í ljósi persónu sinnar en ekki einhverra 

pappíra sem líta á aldraða sem einsleitan hóp. Það má ekki afgreiða bætta meðferð við 

lífslok með áherslunni á fleiri papíra til undirritunar, en slík hætta er fyrir hendi þegar 

ákvörðun um líknandi meðferð er tekin sem grundvöllur allrar umönnunar einstaklings. 

Það ber merki um ákveðið tengslaleysi við raunveruleikann. Slík undirritun skjólstæðings 

og umönnunaraðila tryggir viðkomandi ekki með neinum hætti viðeigandi framkomu á 

dauðastund, sem er einmitt atriði sem er flestum deyjandi öldruðum ofarlega í huga.  

Ríkjandi viðhorf í samfélaginu gagnvart öldruðum virðist ekki innihalda svigrúm 

fyrir persónulegt val og stjórn, og vera auk þess algerlega ómeðvitað um reynsluheim 

hinna öldruðu og þá sérstaklega þeirra sem búa á hjúkrunarheimilum. Virðing sem 

byggist á samfélagsviðhorfi er því ansi götótt og ekki til þess fallin að veita öldruðum það 

skjól sem þeir þarfnast þegar dauðinn nálgast.
109 

Mikilvægt er því að leita leiða til þess að 

marka stefnu innan dvalarheimila fyrir aldraða sem hefur það að markmiði að hinir 

öldruðu fái að lifa vel þar til þeir deyja. Þannig er hægt, með vísun í sammannlegar 

upplifanir, að styðja við framkomu við hina öldruðu í anda manngöfgi, því flestir vita 

hvað í því felst að lifa vel. Hræðsla umönnunaraðila við dauðann má ekki valda því að 

horft sé fram hjá þörfum þeirra sem mest þurfa á nærgætni og stuðningi að halda og hafa 

dauðann alltaf í sætinu við hliðina á sér. Með áherslu á að lifa vel allt til enda væri því 

hægt að treysta stoðir manngöfgi til þess að tryggja og halda betur utan um reisn hins 

aldraða sem hann þarf svo mikið á að halda þegar dauðinn nálgast. Þess háttar nálgun 

felur það einnig í sér að hinir öldruðu eigi skilyrðislausan rétt á gæða meðferð við lok 

lífs. Aðbúnaður á hjúkrunarheimilum verður að gera þetta mögulegt, því einungis þannig 

er hægt að tryggja líf með reisn til hinstu stundar.
110

   

Ábyrgð á framkomu í anda manngöfgi liggur ekki einvörðungu hjá 

umönnunaraðilum heldur ekki síður hjá stjórnvöldum sem halda utan um fjármagn og 

uppbyggingu stofnana sem sinna öldruðum. Hér er því nokkuð erfitt að líta kalt og 

einangrað á virðinguna sem siðferðilegt hugtak því það er margt sem hefur áhrif. Það eina 

sem verður að vera á hreinu er að þótt yfirbyggingin sé götótt gefur það umönnunaðilum 

engan slaka í að gera sitt besta og tryggja reisn sinna skjólstæðinga. Þar þarf því að gilda 

hið skilyrðislausa skylduboð og krafan sem felst í manngöfgi. Þessi krafa er líklega enn 
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sterkari en menn gera sér grein fyrir því einhversstaðar þarf að vinna gegn hinum 

viðteknu viðhorfum samfélagsins til hinnar öldruðu og er efling siðferðisvitundarinnar 

mikilvægur hluti þess ferlis. Til eflingar siðferðisvitundar tel ég nauðsynlegt að setja fram 

undantekningarlausa kröfu um siðferðilega breytni sem byggist ekki á hneigð eða vilja, 

heldur á skyldu. Siðferðilegar skyldur í nútíma samfélagi hafa á síðustu árum verið á 

hröðu undanhaldi og áhrif þess hafa komið fram víða í samfélaginu. Það er ekki líðandi 

að vegna skilaboða samfélagsins um hversu kostnaðarsöm umönnun aldraðra er, vilji 

gamla fólkið deyja sem fyrst eins og kemur fram í rannsókn Pleschberger (2007).
111

 Það 

sem skipti viðmælendur þeirrar rannsóknar mestu í aðdraganda dauðans tengt reisn var 

eftirfarandi: að vera virkur til hinstu stundar, að vilji þeirra sé virtur og vera leyft að 

deyja, að finna ekki til sársauka, að vera nálægt einhverjum sem er náinn viðkomandi, 

njóta viðurkenningar og vera sýnd virðing á meðvitaðan hátt.
112

 Manngöfgi er því 

nauðsynleg fyrir vellíðan hins deyjandi aldraða. En hvernig er hægt að gera meðferð við 

lok lífs betri inni á hjúkrunarheimilum? Umræðan hefur helst verið í þá átt að innleiða 

hugmyndafræði líknandi meðferðar inná hjúkrunarheimili. En þá koma upp vandamál. 

Þegar líknandi meðferð er virk meðferðarleið leggur starfsfólk sig sérstaklega 

fram við að sinna sálrænum og andlegum þörfum deyjandi fólks um leið og sérstök 

áhersla er lögð á verkjameðferð. Reynt er að bjóða fólki upp á líknandi meðferð bæði inni 

á sjúkrahúsum og í heimahúsum. Á Íslandi er starfrækt ein líknardeild á Landakoti, 

sérstaklega fyrir aldraða.
113

 Hve virk þessi meðferð er inni á hjúkrunarheimilum landsins 

vil ég ekki fullyrða neitt um. Ég veit hins vegar til þess að nú er í gangi rannsókn til að 

kanna þekkingu hjúkrunarfræðinga á líknandi meðferð og virkri notkun hennar á 

hjúkrunarheimilum hér á landi.
114

 Það er ljóst að með aukinni sérhæfingu 

heilbrigðisstofnana og starfsfólks eykst sú tilhneiging að skipta þörfum skjólstæðinga 

niður. Hinn andlegi og tilfinningalegi stuðningur sem hinn deyjandi þarf á að halda 

verður hins vegar ekki svo auðveldlega hólfaður niður.
115

  

Líknandi meðferð hefur almennt bætt umönnun við lífslok til muna. En það er 

ekki þar með sagt að hún mæti þörfum hinna ölduðu sem eru stærsti hópurinn sem 

þarfnast meðferðar við lífslok eða aðdraganda dauða vegna þess að þessi hópur er að 
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deyja úr mörgum samverkandi sjúkdómum.
116

 Hugmyndafræði þessarar meðferðar er að 

stærstum hluta sótt í fræðaheim sértækrar líknandi meðferðar sem hefur aðallega þróast í 

kringum þarfir ungs og miðaldra fólks sem er að deyja úr krabbameini. Líknandi meðferð 

sem er yfirheiti meðferðar við lok lífs, miðast því við þarfir fólks á aldrinum 45― 64, þar 

sem þetta er stærsti hópurinn sem deyr á almennum líknardeildum. Það virðist gleymast 

að tíðni krabbameins hækkar töluvert í aldurshópnum yfir 65 ára.
117

 Hugmyndafræði 

líknandi meðferðar þarf því að þróa þannig að hún mæti þörfum aldraðra, og að margra 

mati ætti hún sem slík að vera í boði fyrir þennan hóp þegar annarri meðferð er lokið.
118

 

Hækkandi lífaldur í vestrænum samfélögum felur það í sér að fleiri lifa með króníska 

sjúkdóma. Það hlýtur því að vera mikilvægt að útvíkka umræðuna um líknarmeðferð
119

 

En það gerist ef til vill hægar en þörfin segir til um. Það er eðlilega afleiðing þessarar 

hægu þróunar líknandi meðferðar að meðferð við lífslok aldraðra sé oft á tíðum á skjön 

við skoðanir og upplifanir hinna öldruðu sjálfra.
120

 Kannski er því vert að athuga hvaða 

aðrar leiðir eru færar til bættrar umönnunar hins deyjandi aldraða.  

Í grein Gott, Stosz og Alaszewski frá 2008 er talað um að aldraðir á 

hjúkrunarheimilum deyi án þess að andlegum, líkamlegum og félagslegum þörfum sé 

mætt. Þeir eru sagðir deyja í aðstæðum sem virða hvorki einstaklingseðli þeirra né 

sjálfsvirðingu. Sum staðar virðist það líka gleymast að það að eldast og deyja er 

samtvinnað.
121

 Slík gleymska byggist kannski fyrst og fremst á afneitun dauðans og væri 

ef til vill þolanleg ef líf með reisn til hinstu stundar væri ekki markmiðið.
122

 Ótti og 

afneitun samfélagsins á dauðanum er því farin að hafa mikil áhrif á umönnun íbúa 

hjúkrunarheimla við lífslok.
123

 Aldraðir eru viðkvæmur hópur vegna bágrar 

samfélagslegrar stöðu, því gildi þeirra fyrir samfélagið hefur breyst svo gríðarlega á 

síðustu árum.
124

 Þessi gríðarlega viðkvæmni endurspeglast svo í aðstæðum hins aldraða 

inni á hjúkrunarheimilum og kemur fram í viðhorfi þeirra til virðingar og reisnar í 
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rannsókn Gott o.fl.
125

 Þar kemur meðal annars fram, eins og í rannsókn Franklins o.fl., 

mikil áhersla á tengsl virðingar og reinsnar og líkamlegrar hnignunar. Mikilvægt er því að 

athuga eftirfarandi: Það að hjálpa deyjandi einstaklingi að upplifa jákvæða sjálfsmynd allt 

að dauðastundu, er líklegt til að auka möguleika á því að hann upplifi góðan dauðdaga. 

Hér kemur í ljós að manngöfgi, er nauðsynleg á viðkvæmum stundum til að hjálpa 

annarri manneskju að viðhalda sjálfvirðingu sinni. Gott umönnunar- og 

meðferðarsamband, þar sem manngöfgi einstaklings er höfð að leiðarljósi í allri 

framkomu, er því mikilvægt atriði til viðhalds tilfinningarinnar að halda reisn sinni.
126

 

Hin miklu áhrif sem missir líkamlegrar getu virðist hafa á upplifun hinna öldruðu 

af virðingarleysi, hefur í för með sér marga möguleika til þess að bæta umönnun þeirra 

sem eru deyjandi. Ef manngöfgi á að vera leiðarljós í umönnun þeirra deyjandi inni á 

hjúkrunarheimilum er mikilvægt að starfsfólk skoði viðhorf sitt til reisnar í tengslum við 

það að eldast og aldraðs fólks yfirhöfuð, með það að leiðarljósi að geta styrkt og 

viðhaldið reisn þeirra sem eru deyjandi.
127

 Rannsóknir hafa sýnt að aldraðir með króníska 

sjúkdóma og þeir sem skortir félagslegt stuðningsnet eru líklegri til þess að upplifa 

vanvirðingu og vanrækslu af annarra hendi.
128

 Meðvitund um mikilvægi sitt er eitthvað 

sem starfsfólk sem umönnunaraðilar verður að taka alvarlega og um leið verður það að 

taka ábyrgð á að framkoma þeirra sé í anda manngöfgi.  

Andrews (2002) telur mikilvægt að stofnanir þar sem fólk deyr, líkt og 

hjúkrunarheimili, verði að færa sig meira í átt til hjúkrunar byggðri á næmni sem hefur 

reisn að leiðarljósi því á þessum stöðum er persónum hvers og eins ekki gert hátt undir 

höfði.
129

 Áhugavert er að athuga að hér er ekki lögð áhersla á að færa umönnun hinna 

öldruðu nær líknandi meðferð heldur frekar að leggja áhersluna á framkomu sem 

einkennist af virðingu. Aldraðir mundu nefnilega hljóta góða aðhlynningu við lok lífs ef 

alltaf væri komið fram við þá af virðingu. Þeir fengju tækifæri til að ræða um meðferð 

sína við lok lífs og um leið væri andlegum, líkamlegum og félagslegum þörfum þeirra 

fullnægt.
130

 Hluti þess að tryggja þessa framkomu, er að styrkja hinar siðferðilegu stoðir 

virðingar á grundvelli manngöfgi því hún er nauðsynleg til að hinir öldruðu fái viðhaldið 
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reisn sinni. Ákveðna meðvitund um manngöfgi tel ég vera eina forsendu þess að réttur 

hins aldraða til að deyja með reisn hafi einhverja þýðingu. En er þessi réttur til og hvers 

konar réttur er þetta þá, hvað leiðir hann af sér, hvers vegna skiptir hann máli, og hvernig 

er hægt að festa hann í sessi? Það verður rætt í síðari hluta ritgerðarinnar. 

2.1.5 Samantekt 

Í upphafi kaflanna um virðinguna geri ég ljósan greinarmuninn sem verður að setja á 

milli reisn annars vegar og virðingar hins vegar. Reisn er eiginleikinn sem hver og einn 

býr yfir en virðing sem slík er hugtak sem felur í sér lýsingu á viðhorfi og framkomu. Í 

kaflanum um heimspekilegan grunn virðingarinnar dreg ég fram fullyrðingar Kants um 

það að hver manneskja hafi að bera reisn og geti á grundvelli þess gert kröfu um virðingu 

frá öðrum burtséð frá aðstæðum og ástandi, svokallaða hlutlæga virðingu. Síðan geri ég 

grein fyrir hugmyndum nytjastefnunnar um að hamingja allra vegi jafnþungt, að tillit 

verði að taka til afleiðinga þegar athafnir manna eru skoðaðar og að krefjast megi 

endurskoðunnar siðferðiskenndar í ljósi þessa.  

Í kaflanum um lífsiðfræðina geri ég grein fyrir greiningu Pullman á 

grundvallarreisn og persónulegri reisn. Grundvallarreisn er að hans mati reisn sem gengið 

er út frá að hver og einn búi yfir, og er skilningur á henni oft á tíðum undir áhrifum 

samfélagsviðhorfa. Þennan varnagla hans nota ég svo til að undirstrika nauðsyn þess að 

framkoma við hinn deyjandi stjórnist ekki af slíkri reisn því þá getur hún um of sveiflast 

með duttlungum einstaklingsmiðaðs samfélags. Persónuleg reisn Pullman er sú reisn sem 

hver og einn býr yfir, skilgreind af hverjum og einum einstaklingi og er sjálfvirðing 

sprottin af henni. Að mati Pullman er nauðsynlegt að vinna að því að færa þessar 

skilgreiningar nær hver annarri til þess að ná lendingu þannig að reisnar hugtakið verði að 

áþreifanlegu og nothæfu hugtaki innan lífsiðfræðinnar. Einnig geri ég grein fyrir 

hugmyndum Nordenfelts sem skiptir reisn upp á fjóra vegu. Í fyrsta lagi setur hann fram 

reisn sem manngöfgi. Það þýðir að hver og einn einstaklingur hefur að bera reisn sem 

felur í sér manngöfgi og í því felst jafnræði meðal manna óháð gildum og viðhorfum 

samfélaga. Manngöfgi gerir þá kröfu á alla menn að þeir sýni hver öðrum virðingu í anda 

hinnar hlutlægu kantísku virðingar. Munurinn á manngöfgi Nordenfelt og 

grundvallarreisn Pullman felst í því að manngöfgi er grundvallað á hinum sammannlegu 

eiginleikum, manngildinu, sem útskýrt verður nánar í kafla 2.1.2, og er yfir 
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samfélagsáhrif og menningu hafið en grundvallarreisn Pullman er í raunveruleikanum 

mótanleg af samfélaginu, þrátt fyrir að í henni felist möguleikinn á jafnri siðferðilegri 

stöðu.  Í öðru lagi setur Nordenfelt fram reisn tengda verðleikum, sem þýðir að vegna 

samfélagsstöðu sinnar finni menn til ákveðinnar reisnar til dæmis vegna starfs. Í þriðja 

lagi er það reisn tengd siðferðilegri breytni, sem er tengd sjálfvirðingunni eða því hvernig 

viðkomandi lítur á sjálfan sig. Í fjórða lagi er það svo reisn sjálfsmyndarinnar sem tengist 

sjálfvirðingunni. Reisn sjálfsmyndarinnar er forsenda sjálfvirðingarinnar, sem sveiflast 

með því hvernig viðkomandi lítur á sjálfan sig.  

Næst ræði ég um það vandamál sem skapast hefur þegar reynt er að nota 

grundvallarreisn sem viðmið fyrir reisn einstaklinga í staðinn fyrir persónulega reisn. 

Pullman bendir réttilega á að slíkt er erfitt í einstaklingsmiðuðum heimi. Raunin er hins 

vegar sú að slík nálgun er nauðsynleg að mínu áliti ef gera á reisn að hugtaki sem 

eitthvað gagn er af. Því næst lýsi ég því hvernig manngöfgi getur tekið að sér það 

hlutverk, með því að hefja skilning á því yfir öll samfélagsleg og einstaklingsmiðuð 

viðmið. Þannig getur manngöfgin virkað sem sameiginleg reisn allra manna og hvatt 

menn þannig til ákveðinnar framkomu. Hin jafna siðferðilega staða er hafin yfir 

samfélagsáhrif og krafa gerð á framkomu í því ljósi. Til hvatningar má svo notast við 

hinn sammannlega upplifunarbanka sem hefur að geyma tilfinningar manna sem eru í 

kjarna allra þótt menn finni fyrir þeim á mismunandi hátt, við mismunandi aðstæður. Í 

þessu samhengi bendi ég einnig á áherslu nytjastefnunnar á endurskoðun 

siðferðiskenndar með tilliti til afleiðingar breytni manna.  

Næst ræði ég beint um það hvernig reisn og virðing snýr að hinum öldruðu. Ég 

byrja á því að bæta við skilgreiningu á manngöfgi með því að segja að manngöfgi sé 

forsenda fyrir hinni hlutlægu kantísku virðingu sem ég kynnti í kafla 2.1.1. Þannig hefur 

bæst í rökin fyrir því að manngöfgi sé haldið á lofti. Ég greini því næst frá rökum 

Nordenfelt fyrir því að öldruðum sé sýnd tilhlýðileg virðing í samfélaginu. Þar vill hann 

nota virðingu fyrir visku þeirra og þakklæti fyrir verk þeirra. Fyrir þá sem mótmæla 

þessari nálgun bendir hann á að ekki þurfi allir að búa yfir mikilli visku til að hlotnast 

þessi sess heldur geti rök fyrir manngildi, sem sérmannlegum eiginleika hjálpað. Allir 

hafa þessa mannlegu eiginleika svo sem rökhyggju. Slíkt veldur því hins vegar ekki að 

manngöfgi sé misskipt milli manna. Hin veika staða aldraðra í samfélaginu sem og 

berskjöldun þeirra fyrir óvægi lífsins ýtir svo enn frekar undir kröfuna á því að 
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manngöfgi sé notað til að hvetja til þess að þeim sé sýnd viðeigandi virðing. Því næst 

skoðaði ég rannsóknir á viðhorfi hinna öldruðu sjálfra til reisnar og virðingar. Þar var 

áberandi sú staðreynd að missir líkamlegrar getu hefur neikvæð áhrif á upplifun þeirra af 

reisn sinni og virðingu sem aðrir sýna þeim. Framkoma umönnunaraðila kom ítrekað 

fram sem mikill áhrifavaldur á upplifun hins aldraða á virðingu og reisn sinni. Því er 

nokkuð ljóst að sú virðing sem ræður ríkjum innan stofnana fyrir aldraða verður að vera 

úthugsuð til þess að hún skili sér í framkomu umönnunaraðila. Þetta tel ég vera 

grundvallaratriði til þess að draga fram þá staðreynd að félagsleg virðing, það er virðing 

sem ræðst af persónulegum hæfileikum hvers og eins og sveiflast með 

samfélagsviðhorfum, er ekki næg forsenda til þess að standa undir þeirri kröfu að reisn 

hins aldraða sé virt. Þar getur svo margt haft áhrif, til dæmis samfélagstaða hins aldraða, 

starfsandi stofnunar og hefðir og fordómar gagnvart öldruðum. Hér eru því komin fram 

enn frekari rök fyrir því að manngöfgi sé gert hátt undir höfði í umönnun aldraðra og 

notað til þess að bæta framkomu starfsfólks og þar með líðan skjólstæðinga. Þannig 

liggur leiðin áfram í átt hinnar kantísku virðingar sem felur í sér skilyrðislausa 

skylduboðið. Að endingu geri ég grein fyrir vandamálum sem finna má við það að skoða 

meðferð aldraðra við lífslok. Samkvæmt rannsóknum skiptir virðing þá miklu máli til 

viðhalds reisnar sinnar þegar dauðinn nálgast. Þeir telja ekki að nákvæm stjórn á 

dauðaferlinu geti fært þeim þessa virðingu. Líknandi meðferð er góð og gild en hefur 

misst marks meðal þeirra öldruðu sökum fárra líknardeilda og lítillar áherslu á þá sem 

markhóp við þróun þeirrar meðferðar. Lausnin virðist liggja í því að þróa hjúkrun í 

aðdraganda dauða í átt að næmni fyrir aðstæðum og persónu einstaklingsins. Gildi þess 

að vera mannlegur er því orðið að nauðsynlegu vopni gegn því að hinir öldruðu deyi án 

andlegs og tilfinningalegs stuðnings sem er þeim svo nauðsynlegur við viðhald reisnar 

sinnar. Þær takmarkanir sem stefnumótun stjórnvalda setur svo aðstæðum hinna öldruðu 

inni á stofnunum styrkir ennfrekar rökin fyrir því að gera meðvitund um mikilvægi 

manngöfgði almenna, þá helst vegna þess hve miklu það gæti skilað til bætingar 

framkomu og þar með umönnunar hinna deyjandi öldruðu. Þessa meðvitund tel ég 

forsendu fyrir réttindum að deyja með reisn. Næstu kaflar fara í að finna leið til að 

skilgreina þennan rétt nánar, forsendur hans og það hvernig gera megi hann virkan í 

aðstæðum hins deyjandi aldraða. 
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2.2 Rétturinn ― grunnur lagður að komandi köflum 

Í köflunum hér á eftir mun ég leita leiða til þess að renna stoðum undir rétt hins aldraða 

til að deyja með reisn, kanna forsendur hans, og hvað þurfi að leggja áherslu á til að hann 

virki sem slíkur. Ég byrja á því að kanna hvað lagalegur réttur stendur fyrir og skoða í því 

skyni íslenska lagagrunna sem verja réttindi aldraðra. Því næst tek ég fyrir hina 

siðferðilegu umgjörð réttarins og kanna í þeim tilgangi siðareglur heilbrigðisstétta með 

sérstakri áherslu á að skoða hvaða hlutverk virðing og reisn hafa þar. Því næst leita ég að 

styrkari stoðum fyrir réttinum í rökum fyrir mannréttindum. Þar fjalla ég um réttinn til 

mannhelgi og það sem í honum felst. Þannig leiði ég saman kröfuna um virðingu fyrir 

göfgi mannsins og  mannréttindi. Í lok kaflans kemur því fram hvers vegna virk notkun 

mannréttinda er forsenda kröfunnar til þess að deyja með reisn. 

2.2.1 Hin vandmeðfarna staða aldraðra við lok lífs ― Lagaleg  

og siðferðileg umgjörð réttarins til að deyja með reisn 

Eins og nefnt var hér áður er mjög mismunandi hvernig staðið er að umönnun deyjandi 

einstaklinga inni á hjúkrunarheimilum, hér heima og erlendis. Það er mikilvægt að hafa 

það skýrt að fólk inni á hjúkrunarheimilum deyr af völdum ýmissa sjúkdóma. Oft er 

óljóst hvers vegna fólk deyr vegna fjölda þeirra sjúkdóma sem hrjáir það.
131

 Það vill líka 

oft gleymast að margir þessara einstaklinga deyja af náttúrulegum orsökum, það er vegna 

aldurs og hrörnunar líkamans. Sú staðreynd virðist hins vegar oft gleymast bæði hjá 

starfsfólki og aðstandendum. Það er mín reynsla að yfirleitt eru það hinir öldruðu sem 

gera sér hvað skýrasta grein fyrir þessari staðreynd. Engu að síður er yfirleitt allt gert til 

þess að aðstoða fólk við að deyja á eins líkamlega sársaukalausan hátt sem mögulegt er. 

Vert er þó að minnast á að ég hef oft orðið vör við óánægju hinna öldruðu með það 

hversu fast er haldið í það. Áhersla á lækningu virðist því ráða of miklu í þeirri umönnun 

sem fer fram innan hjúkrunarheimila. Hugmyndafræði umönnunnar inni á 

hjúkrunarheimilum hefur þó þróast töluvert í átt til líknar síðustu árin að mínu mati.  

Staðreyndin er sú að margir aldraðir deyja á bráðadeildum spítalanna. Bæta 

verður því umönnun á þessum deildum líka til þess að grundvöllur sé fyrir almennt bætri 
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meðferð við lífslok. Lítið er þó hugað að þessum þætti, sérstaklega þegar kemur að 

fjárútlátum ríkisins.
132

 Fullnægjandi meðferð við lífslok krefst þess að nægur tími sé til 

samskipta og samræðu og því þurfa fjárútlát að vera þannig að hægt sé að manna 

stofnanir á viðeigandi hátt.
133

 Einnig er mikil áhersla lögð á það í fræðunum að bætt 

meðferð við lífslok felist til dæmis í því að aldraðir fái að deyja í heimahúsum. En þá 

gleymast hins vegar alveg hinir öldruðu sem hafa hvorki vilja, getu né val um slíkt.
134

 Eitt 

af mörgum vandamálum, sem skapast hefur við notkun líknandi meðferðar við umönnun 

við lífslok aldraðra, er hve erfitt er að ákvarða hvenær tímabil dauðans hefst, eða hvenær 

dauðinn nálgast raunverulega. Talið er að þjálfun starfsfólks geti tekið að hluta til á þessu 

en óljóst er hve vel það mundi ganga þar sem þetta eru ekki nákvæm vísindi.
135

 Leiðin að 

bættri umönnun aldraðra við lífslok hlýtur því að vera að bæta framkomu þeirra sem 

sinna þeim, síðustu andartök lífsins. Leiðin þarf því ekki endilega að vera sú að tengja 

allar framfarir við hugmyndafræði líknandi meðferðar. Aðstæður  fólks geta verið svo 

mismunandi og umönnunin því eins fjölbreytt og fólkið er margt. 

Þrátt fyrir að flestir líti ekki á ákafa meðferð til að lengja líf sem leið að dauða 

með reisn er það þó stundum nauðsynlegur þáttur fyrir suma skjólstæðinga og fjölskyldur 

þeirra. Þar er oft um að ræða trúarlegar ástæður, sem krefjast takmarkalausrar baráttu til 

viðhalds lífsins. En þá geta einnig komið upp árekstar, því fagleg viðmið og siðferðilegt 

mat heilbrigðisstarfsfólks eru oft í andstöðu við þá afstöðu að gera allt til að viðhalda 

lífi.
136

 Krafan til fagaðilanna er sú að upplýsa eigi einstaklinga um allar mögulegar leiðir 

sem eru í stöðunni, kosti þeirra og galla, og taka aldrei einhliða ákvarðanir þegar kemur 

að meðferð sem einungis lengir líf. Mikilvægt atriði í tengslum við þetta, er að stofnanir 

komi sér upp einhverskonar stefnu sem getur þá auðveldað starfsfólki að takast á við erfið 

tilfelli þar sem viðhorf fagaðila og fjölskyldu skarast verulega. Það er til dæmis gert með 

því að hafa til hliðsjónar leiðbeiningar um takmörkun á meðferð við lok lífs sem finna má 

á vef Landlæknis. Þannig er hægt að viðhalda vali byggðu á manngöfgi sem tekur tillit til 

ákveðins hluta vals byggðu á sjálfsvirðingu. Lagagrundvöllurinn verður að vera skýr 

þannig að persónulegt val hvers og eins fái hljómgrunn en einnig sé til staðar ákveðið 
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aðhald í anda manngöfgi.
137

 En hvað gera lögin sem slík fyrir rétt hinna öldruðu til að 

deyja með reisn? Fyrst er vert að líta á hvaða hlutverk lagalegur réttur hefur yfirhöfuð. 

 

2.2.1.1 Hin lagalega umgjörð  

Lagalegur réttur liggur til grundvallar þeirri skyldu sem honum fylgir. Slíkur réttur gerir 

mönnum kleift að gera kröfur á aðra án þess að í því felist niðurlæging fyrir viðkomandi. 

Samfélag þar sem lagalegum rétti er gert hátt undir höfði,  samanstendur af borgurum 

sem allir hafa þennan rétt og í því samhengi bera allir virðingu hver fyrir öðrum og 

sjálfum sér, eða þannig á það að vera. Engin gildi, svo sem ást eða samúð, geta komið í 

stað þessarar virðingar.
138

 Sumar skyldur í samfélaginu eru þó ekki í neinu samhengi við 

réttindi annarra heldur eru þær einhverskonar hlýðniskyldur sem krefja þig um að stoppa 

á rauðu ljósi, svo dæmi sé tekið. Slíkar skyldur eru í raun skyldur sem almenn lög ná yfir 

en eru ekki í tengslum við réttindi einhverrar ákveðinnar manneskju heldur allra.
139

 

Sumar siðferðilegar skyldur eru hluti af þess háttar skyldum, svo sem skyldan til að gefa 

til góðgerðarmála.
140

 Það eru því til margskonar skyldur, bæði lagalegar og ekki 

lagalegar, sem eru ekki í beinum röklegum tengslum við réttindi annarar manneskju.
141

 

Hugtakið skylda er því notað á yfirgripsmikinn hátt yfir það sem okkur finnst við þurfa 

að gera.
142

 Samkvæmt Kant er skylda verkleg nauðsyn þess að breyta eftir hinu algilda 

lögmáli sem fólk setur sér sjálft sem skynsemisverur. Þessi skylda á því ekki á nokkurn 

hátt að byggjast á tilfinningum eða hneigðum, heldur eingöngu á sambandi milli 

skynsemisvera sem leiðir af sér lögmál sem vilji sérhverrar skynsemisveru setur sér.
143

 Sá 

vilji er hinn góði vilji, sem felur í sér æðstu gæði persónunnar og kemur fram sem krafa 

skynseminnar andspænis freistingum hneigðanna.
144

 Í skyldunni felst því, samkvæmt 

Kant, bæði hvatinn til þess að framkvæma á ákveðinn hátt og skuldbindingin til þess. 

Þetta í sameiningu markar sérstöðu siðferðilegrar breytni.
145
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Fólk upplifir skyldur sínar á mismunandi hátt, burtséð frá almennum landslögum. 

Því er mikilvægt að kanna þá kröfu sem felst í réttindum yfirhöfuð. Tilkall til ákveðinna 

réttinda liggur alltaf hjá þeim sem hafa réttinn. Það er munur á því annars vegar að hafa 

tilkall til einhvers og að hafa að baki sér lagalegan rétt, og því hins vegar að gera tilkall til 

einhvers án baklands í lögum. Ákveðið tilkall er nauðsynlegur hluti lagalegs réttar til þess 

að hann gangi upp.
146

 Hér er því ljóst að hinir öldruðu lenda strax í vandræðum þar sem 

rödd þeirra er ekki hávær í samfélagi nútímans. En vert er að benda á í því samhengi að 

gilt tilkall er siðferðilega réttlætanlegt en ekki heimting á einhverju, jafnvel ósanngjörnu. 

Einungis slíkt tilkall getur talist til réttinda. Að setja fram kröfu er því ekki það sama og 

að hafa réttindi. Kröfur geta því vegið misþungt meðan rétturinn vegur jafnþungt og 

gildir fyrir alla sem á við.
147

 Tilkall hinna öldruðu til að deyja með reisn er því með öllu 

gilt en vægi þess er óljóst lagalega séð, þar sem lagagrunnurinn íslenski er ekki sterkur í 

garð þeirra eins og fram kemur hér á eftir. Hins vegar er vert að benda á að það er hægt 

að hafa sterkt siðferðilegt tilkall svo sem til þess að loforð sé haldið, án þess að þar sé 

nokkurt bakland í lögum.
148

 

Þó að lagalegur réttur sé að baki kröfu eða tilkalli er mismunandi hvað hann hefur 

að segja til þess að gera þau gild. Þegar rætt er um þörf barna á til dæmis góðu uppeldi, er 

ljóst að það er ekki mögulegt á öllum stöðum í heiminum þar sem sums staðar skortir 

úrræði. Ef grundvallarþörfum einstaklinga er stillt upp sem réttindum felur það í sér að 

viðkomandi eigi rétt á einhverjum gæðum, en um leið felst ekki endilega í þeim tilkall til 

þess að einhver ákveðinn hafi skyldum að gegna gagnvart viðkomandi.
149

 Skyldur 

tengdar grunnþörfum eru því vandmeðfarnar eins og sést meðal annars í siðareglum 

heilbrigðisstétta hér á eftir. Algengt er að lagahöfundar leggi grunnþarfir mannsins í einn 

pakka mannréttinda, þar sem gerð er siðferðileg krafa á alheimssamfélagið til þess að líta 

á slíkar þarfir sem kröfu hvers og eins. En þrátt fyrir samhygð og að þessar kröfur séu 

teknar til greina sem réttindi er óljóst hvort hægt sé að líta á að hér sé um gilda kröfu að 

ræða þar sem óljóst er hvar skyldan liggur, samanber umræðuna um verknaðar- og 

taumhaldsskyldur hér á eftir. En manneskja í neyð er alltaf í stöðu til þess að setja fram 
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kröfur þrátt fyrir að enginn sé í aðstöðu til þess að verða við henni. Slíkt er nauðsyn þess 

að réttindi þróist.
150

  

Í lögum um stofnanaþjónustu aldraðra frá 1990 er aldraður einstaklingur sem 

dvelur í hjúkrunarrými, skilgreindur sem sjúklingur. Þar er hinn aldraði út frá sjónarhóli 

laganna því fyrst og fremst sjúklingur. Umhverfið sem hinn aldraði lifir í, sé hann á 

hjúkrunarheimili, skilgreinir hann því út frá sjúkdómum og veikleika sem dregur úr þrótti 

hans og styrk.
151

 Í nýju lögunum sem tóku gildi 11. janúar 2000 og hafa verið í 

endurskoðun til 1. janúar 2009, hefur hins vegar skilgreiningin vistmaður verið sett inn 

sem yfirskilgreining um alla þá sem nýta sér stofnanaþjónustu fyrir aldraða. 

Hinn aldraði er þar skilgreindur sem vistmaður þurfi hann á þjónustunni að halda 

eins og sést hér: 

,,2. Vistmaður: Sá sem dvelur á stofnun skv. 1. tölul. 1. mgr. 14. gr. og sá sem dvelur 

lengur en sex mánuði undanfarandi tólf mánuði á stofnun skv. 2. tölul. 1. mgr. 14. gr. eða 

í hjúkrunarrými stofnunar sem er á föstum fjárlögum.“
.152

 

Nöfn á köflum þessara laga eru til dæmis stjórn öldrunarmála og skipulag 

öldrunarþjónustu, öldrunarþjónusta, kostnaður við öldrunarþjónustu, framkvæmdasjóður 

aldraðra. Þar er einblínt á þjónustuhliðina en ekki kveðið á um nein ákveðin siðferðileg 

réttindi fyrir hvern einstakling. Allt miðast við þjónustustigið og kostnaðarskiptingu.  

Vegna þess hve aldraðir eru margbreytilegur hópur skýtur það skökku við að sett 

séu lög sérstaklega um þennan hóp fólks frá 67 ára aldri. Þessi ákveðni aldur hefur ekkert 

að segja um ástand þessara mismunandi einstaklinga, hvað þá um þörf þeirra fyrir aukna 

félags- og heilbrigðisþjónustu. Sumir aldraðir geta því ekki á nokkurn hátt nýtt sér þau 

réttindi sem slík lög veita þeim, þar sem þessi lög snúa aðallega að þjónustuhliðinni. Þar 

að auki er mikilvægt að gera grein fyrir þeirri hættu sem skapast á misrétti þegar lög eru 

sett um tiltekinn hóp fólks, því þá er jafnframt verið að segja að viðkomandi geti átt að fá 

meðferð ólíka þeirri sem allur almenningur nýtur.
153

 Oft er hins vegar mikilvægt að 

leiðrétta stöðu ákveðinna hópa með lagasetningu til þess að tryggja að samfélagið lagi sig 

að þörfum allra landsmanna. En lögin um málefni aldraðra eru fyrst og fremst sett til þess 

að tryggja öldruðum ákveðna þjónustu sem ekki er síðan ljóst að allir aldraðir geti nýtt 

                                                 
150

 Feinberg, 1973, bls. 67 
151

 Vilhjálur Árnason og Ástríður Stefánsdóttir, 2004, bls.50–51 
152

 Lög um málefni aldraðra nr.125,eins og þau litu út 1.janúar 2009. Sótt á vefinn  

www.althingi.is/lagas/nuna/1991125.html   23.mars 2009 
153

 Vilhjálmur Árnason og Ástríður Stefánsdóttir, 2004, bls.44 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1991125.html%2023.mars


51 

 

sér. Ekkert er hugað að betrumbótum á stöðu þeirra í samfélaginu. Sú sýn sem þessi lög 

draga upp af öldruðum sem hópi, getur að mati Ástríðar Stefánsdóttur, grafið undan trú 

manna á getu aldraðra til að ráða eigin málum.
154

 Ef setja á lög um þjónustu við aldraða 

verður að skilgreina þörf hins aldraða út frá ástandi en ekki aldri.
 155

 Þessu er reynt að 

mæta í nýju lögunum með því að segja í markmiðum þeirra að þjónustan sé veitt ,,á því 

þjónustustigi sem er eðlilegast miðað við þörf og ástand hins aldraða”.
156

 Ég tel þó ekki 

að hér sé nægjanlega langt gengið, lögin eru enn miðuð við hinn lagalega aldur aldraðra 

sem er 67 ár.  

Aldraðir eru einn af þeim hópum í samfélaginu sem eiga það á hættu að vera 

mismunað að því leyti að ekki er nóg tillit tekið til skoðana þeirra. Hinir öldruðu eiga því 

frekar á hættu að brotið sé á persónu þeirra og sjálfræði, en að þeir geti ekki nýtt sér 

heilbrigðisþjónustu sem stendur öllum opin. Lög um málefni aldraðra þyrftu því að 

standa vörð um mannréttindi þeirra og tryggja þeim jafnrétti í samfélaginu. Slík 

lagasetning þarf að vera skýr og ekki að fela í sér skilyrði eða hliðranir á grundvallar 

mannréttindum hinna öldruðu.
157

 Þörf fyrir löggjöf sem stendur vörð um mannréttindi 

aldraðra er því mikil að mati Ástríðar Stefánsdóttur.
158

 Löggjöfin frá 1999 um málefni 

aldraðra tryggir þeim ekki sjálfsögð mannréttindi heldur gera þau einungis grein fyrir 

þeirri þjónustu sem samfélagið telur rétt að hinir skilgreindu aldraðir fái aðgang að. Að 

mati Ástríðar þurfa lögin hins vegar að tryggja það að vilji aldraðra komi fram og um leið 

að sjálfsákvörðunarréttur þeirra sé virtur.
159

 Ekki veit ég hvort hin endurskoðaða útgáfa 

laga um málefni aldraðra gangi nógu langt í tilraun sinni til þessa. Í markmiðum þeirra er 

þó gerð heiðarleg tilraun til þess með því að segja í I. kafla, 1. grein að við framkvæmd 

laganna skal þess gætt að aldraðir njóti jafnréttis á við aðra þjóðfélagsþegna og að 

sjálfsákvörðunarréttur þeirra sé virtur”.
160

 Lögin þurfa hins vegar einnig að tryggja 

sérstaklega sjálfræði og stöðu aldraðra inni á öldrunarstofnunum, að því leyti að tryggt sé 

að hinn aldraði ráði því sjálfur hvernig hann nýti sér þá þröngu valkosti sem aðstæður 
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bjóða upp á hverju sinni.
161

 Í ljósi grundvallargildis laga sem fram kemur hjá Feinberg 

hér að framan er mikilvægt að velta því fyrir sér hvers vegna svo lítið er gert til að verja 

siðferðileg réttindi með lögum af þessu tagi.   

Meðal vandamála laganna um málefni aldraðra sem tóku gildi þann 11. janúar 

árið 2000 er það að ekki liggur ljóst fyrir hvenær eða hvort hinn aldraði verður sjúklingur, 

þar sem allir eru skilgreindir sem vistmenn. Kannski er erfitt að sjá það sem vandamál því 

margir mundu telja þessa afskrifun sjúklingastimpilsins nauðsynlega fyrir uppbyggingu 

heimilislegra aðstæðna inni á stofnunum sem eiga að hafa það að leiðarljósi að veita 

öldruðum betra líf en ekki að lækna þá. Þetta er hins vegar vandamál í því ljósi að með 

þessari breytingu geta hinir öldruðu ekki leitað réttar síns í lögum um rétt sjúklinga og 

því er lagalegur grunnur réttinda þeirra enn rýrari en áður. Það er nefnilega gríðarlegur 

munur á ástandi þeirra sem dvelja inni á öldrunarheimilum. Sumir eru miklir sjúklingar 

sem þarfnast umönnunar sem er í takt við það sem veitt er inni á sjúkrahúsum. Það er til 

dæmis ekki það sama að vera í dvalarrými eða hjúkrunarrými, og ástand þeirra sem þar 

dvelja getur einnig verið mjög mismunandi. Þetta skiptir samt litlu þegar dauðinn á í hlut, 

dauðanum er alveg sama hvað rýmið heitir sem hinn deyjandi er í.  

En þrátt fyrir útilokun sjúklingahugtaksins í nýjum lögum um þjónustu við 

aldraða taldi ég rétt að leita á náðir laga um réttindi sjúklinga. Þetta gerði ég til að reyna 

að finna eitthvað um þann lagalega bakgrunn sem gildir um meðferð við lok lífs og reyna 

að tengja það við hina öldruðu. En þar var ekki um auðugan garð að gresja. 

Í I. kafla 1.gr laga um réttindi sjúklinga frá 1997, endurskoðuð 2008 segir:  

,,Óheimilt er að mismuna sjúklingum á grundvelli kynferðis, trúarbragða, skoðana, 

þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti“.
162

 

Það skýtur kannski skökku við að gera athugasemd við þessa skýru uppsetningu á 

skilyrðislausum réttindum sjúklinga. Bæði er hægt að segja að þarna vanti inn mismunun 

eftir aldri (þó að hún felist líklega í stöðu að öðru leyti)en einnig er hægt að segja það 

óþarfa að setja aldraða þarna í sérklausu og jafnvel væri það í ætt við aldursmisrétti. 

Aldursmisrétti felur það í sér að framkoma við hinn aldraða litast af staðlaðri og 

rangsnúinni mynd af öldruðum, í þessu tilviki þá að allir aldraðir séu sjúklingar. Þannig 

eru alhæfingar um ástand hópsins settar fram út frá einstaka tilfellum og þær síðan 
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notaðar til réttlætingar á mismunun og óréttlæti.
163

 Það er nokkuð ljóst að það viðhorf 

sem hefur verið ríkjandi gagnvart hinum öldruðu í samfélaginu er í ætt við aldursmisrétti, 

því er vert að velta því fyrir sér hvort það að setja þá sérstaklega inn í lög um réttindi 

sjúklinga gæti ýtt enn frekar undir það.
164

 En ég spyr, hvert eiga hinir öldruðu þá að leita 

til lagalegs stuðnings við rétt sinn til að deyja með reisn? 

Í 5. kafla 24. gr.í lögum um réttindi sjúklinga kemur fram:  

,,Dauðvona sjúklingur á rétt á að deyja með reisn. Gefi dauðvona sjúklingur ótvírætt til 

kynna að hann óski ekki eftir meðferð sem lengir líf hans eða tilraunum til endurlífgunar 

skal læknir virða þá ákvörðun. 

Sé dauðvona sjúklingur of veikur andlega eða líkamlega til þess að geta tekið þátt í 

ákvörðun um meðferð skal læknir leitast við að hafa samráð við vandamenn sjúklings og 

samstarfsfólk sitt áður en hann ákveður framhald eða lok meðferðar.“
165

 

Hér koma vandamál virðingarinnar berlega í ljós því hér er reisnin einskorðuð við 

sjálfsákvörðunarréttinn en það er einungis forsenda þess að viðkomandi haldi reisn sinni 

en ekki allt sem reisnin stendur fyrir.
166

 En hvað gerist svo með framkomuna við hinn 

deyjandi þegar hann getur ekki lengur haft neitt að segja um meðferð sína? Sjúklingar eru 

sérstakur áhættuhópur þegar kemur að sjálfsákvörðunarrétti, þegar litið er á það sem hluta 

af því að vera virtur sem persóna. Bæði eiga þeir erfitt með að skilja þá læknisfræði sem 

liggur að baki ákvörðunum lækna um meðferð og það hversu háðir þeir eru 

umönnunaraðila gerir þeim mjög erfitt fyrir að taka sjálfstæðar ákvarðanir í tengslum við 

meðferð sína.
167

 Annað vandamál sem hér kemur upp er að hinn deyjandi aldraði sem er í 

hjúkrunarrými er skilgreindur vistmaður samkvæmt lögum en ekki sjúklingur. Það er 

einnig mikilvægt að benda á að engin ákvæði í þessum lögum tryggja framkomu í anda 

manngöfgi. Það er því nokkuð ljóst að skýrari laga er þörf, því hér með er lagagrunnurinn 

uppurinn hvað þetta málefni varðar. Hin siðferðilegu réttindi hins aldraða eru því 

augljóslega enn mikilvægari en ég taldi í upphafi og aldraðir hafa ekki í mörg skjól að 

leita sé sótt að þeim. Því skal nú reynt að renna styrkari stoðum undir hin siðferðilegu 

réttindi hins deyjandi aldraða. 
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2.2.1.2 Hin siðferðilega umgjörð 

Að hafa siðferðileg réttindi er augljóslega að eiga kröfu til einhvers sem er ekki endilega 

grundvallað í lögum heldur í siðferðilegum lögmálum eða lögmálum hinnar upplýstu 

meðvitundar/hins upplýsta einstaklings.
168

 Lög og réttindi sem tengjast ákveðnum 

stofnunum byggjast yfirleitt á reglum sem hægt er að finna í lagasöfnum og handbókum 

sem eru sýnileg rétthöfum eins og lögin umræddu hér á undan um réttindi deyjandi 

sjúklinga. En ekki eru öll réttindi byggð á svo sýnilegum grunni. Í mörgum tilvikum 

göngum við út frá því að manneskja hafi réttindi jafnvel þótt ljóst sé að slíkan rétt sé ekki 

að finna í ákveðnum lögum eða reglugerðum. Slíkt á við um siðferðileg réttindi. 

Siðferðileg réttindi eru þó mismunandi í grunninn. Réttur byggður á hefðum og 

væntingum er ein gerðin (A conventional right). Annað er réttur byggður á því sem ætti 

að vera, því hvað er það besta í stöðunni (ideal right). Hinn þriðji er svokallaður 

samviskuréttur (conscientious right) sem grundvallast á siðferðilegum lögmálum eða 

kalla mætti rétt byggðan á upplýstri ákvörðun. Fjórða gerð siðferðilegs réttar er ekki beint 

réttur heldur felur hann í sér siðferðilega réttlætingu á annarskonar réttindum (exercise 

right). Þó að menn tali um siðferðileg réttindi er ekki alltaf ljóst hvað af þessu fernu á við. 

Stundum skilar samhengið sér ekki þannig að ljóst sé um hvers konar siðferði er að ræða, 

og möguleikinn á notkun tvíræðni til blekkingar er alltaf til staðar.
169

 Samanber óljósa 

notkun virðingarinnar í tengslum við réttindi sjúklinga, sem kemur hvað skýrast fram hér 

á eftir í siðareglum heilbrigðisstétta. 

 Í siðferðilegum réttindum felst krafa á aðra um að uppfylla skyldur. Því er vert að 

líta til fagstéttanna og kanna grunn fagmennsku þeirra. Hinar siðferðilegu skyldur 

heilbrigðisstétta er reynt að innleiða í námi þeirra og þær eru bundnar í siðareglum þeirra.  

Ég mun reyna sérstaklega að líta til þeirra þátta sem snúa að hinum öldruðu og virðingu.  

 Í siðareglum sjúkraliða kemur fram: 

,,Sjúkraliði virðir rétt skjólstæðinga og rækir störf sín óháð sjúkdómsgreiningu, þjóðerni, 

litarhætti, trúarbrögðum, aldri, kynferði, skoðunum og þjóðfélagsstöðu“.
170

  

Merkilegt er að sjá að hér er aldur tiltekinn, sem hlýtur að vera hugsað til þess að verja 

rétt barna og aldraðra sérstaklega. En þó mætti setja upphrópunarmerki við það hvað 
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réttur skjólstæðingsins felur í sér. Ég geri þó ráð fyrir að hér sé um að ræða vísun í rétt 

sjúklinga sem svo aftur veldur vandræðum þegar kemur að hinum öldruðu inni á 

dvalarheimilum. Einnig mætti segja að hér væri um vísun til mannréttinda að ræða. Það 

er þó nokkuð óljóst. Þessi grein kemur heldur ekki inn á sértækar aðstæður frekar en 

aðrar siðareglur heilbrigðisstétta eins og sést hér á eftir. 

 Í siðareglum hjúkrunarfræðinga kemur fram: 

,,Hjúkrunarfræðingur á umfram allt skyldum að gegna við þá sem þarfnast hjúkrunar. 

Frumskylda hans er að virða velferð og mannhelgi skjólstæðings.“ 
171

 

Virðingin er þarna tengd við velferð og mannhelgi sem er góð leið til að skilgreina hana 

betur, þrátt fyrir að um leið séu opin hugtök notuð. Einnig er hið opna orðalag um alla þá 

sem þarfnast hjúkrunar betra en að tengja skylduna einungis við sjúklinga, því slíkt getur 

reynst erfitt eins og áður hefur verið nefnt. En ekki er tiltekið sérstaklega í þessum reglum 

umönnun við lífslok og því er umræða um dauðann ekki til staðar. En svo mætti spyrja 

sig aftur hvort það að lifa vel allt til dauða sé ekki nóg, en þá þyrfti að útskýra það nánar. 

En áfram með siðareglurnar.  

Í siðareglum lækna stendur:  

,,Lækni ber að virða mannslíf og mannhelgi. Læknir skal leitast við að hjálpa 

heilbrigðum til að varðveita heilsu sína og sjúkum til að öðlast heilbrigði að nýju“.
172

 

Þarna er mannhelgin á blaði líkt og hjá hjúkrunarfræðingum, sem vísun í tilkall hvers 

einstaklings til mannréttinda, sem ég tel gríðarlega mikilvægt atriði. Virðingin sjálf er 

einnig tengd lífinu. Áherslan er skiljanlega, í ljósi eðlis starfs lækna, á heilsuna en ekki 

dauðann. Ekkert ákvæði fann ég í siðareglum lækna um aðstoð við dauða með reisn en 

tek þó fram að ég fullyrði ekkert um tilveru slíkra ákvæða í alþjóðasiðareglum lækna.
173

 

En þó er hægt að líta á þessa siðareglu sem kröfu um líf með reisn til hinstu stundar. 

Áherslan í þessum siðareglum lækna er á að aðstoða fólk til heilbrigðis á ný, sem í 

raunveruleikanum er ekki alltaf mögulegt.  

 Fjarlægð frá dauðanum og opnar skilgreiningar hugtaka er það sem þessar 

siðareglur eiga sameiginlegt. Nú hafa eflaust margir skoðun á því að ekki þurfi að tala 

sérstaklega um dauðann ef hugað er að lífi með reisn til hinstu stundar og er það einnig 

það sem ég ýjaði að hér að framan í kafla 2.1.4.2. En í ljósi sérstakra aðstæðna hinna 
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öldruðu sem eru deyjandi tel ég mjög mikilvægt að sækja í sterkari grunn en þessar 

siðareglur, þegar unnið er að bættri umönnun hinna deyjandi. Og dauðinn verður að fá að 

vera með, þrátt fyrir að áherslan sé á virðingu og lífið til dauðastundar. Dauðinn leikur 

stórt hlutverk við sköpun þess andrúmslofts sem er ríkjandi í aðstæðum þar sem hvað 

mest reynir á þessar siðareglur. Þar reynir á fagmennina að tína allt sem til er upp úr hatti 

siðfræðinnar í ljósi margra siðferðilegra álitamála sem upp koma í aðdraganda dauðans. 

Því vil ég þrátt fyrir áhersluna á líf með reisn til hinstu stundar leyfa umræðum um 

dauðann að vera með. 

 Það er nefnilega hræðslan við dauðann sem litar hefðir og siði inni á mörgum 

öldrunarstofnunum þegar kemur að umönnun við lífslok. Erfitt getur verið að berjast 

gegn því þar sem það er ríkt í mannlegu eðli að hræðast dauðann og tæknivæðing 

dauðans hefur ýtt enn frekar undir það, eins og fram hefur komið. Réttur hins deyjandi 

verður því oft út undan í þeim ólgusjó sem myndast þegar dauðinn nálgast. Aðstandendur 

reyna oft mikið á starfsfólk og krafa þeirra um að vera vel upplýstir og umvafðir 

stuðningi, er sterk. Ég hef oft á tíðum upplifað að einbeitingin og orkan fer aðallega til 

aðstandenda en ekki sjúklings þó að frumskylda heilbrigðisstétta sé við skjólstæðing 

sinn.
174

 Margur segir ef til vill að hér sér bara um slæma fagmennsku að ræða þar sem 

krafa aðstandenda verður ráðandi yfir hinum faglegu siðareglum og frumskyldunni. En 

fagmenn eru líka mannlegir.   

Hægt er að líta svo á að faglegt siðferði sé sprottið af gildum starfsins. Þá er litið á 

siðferði fagmannsins jafnhliða hinu almenna siðferði en ekki að það sé undir því komið. 

Fagið sem slíkt er rót siðferðis skyldnanna sem af því vaxa, því eru siðferðileg vandamál 

sem upp koma ekki á sama grunni og þau sem hinn almenni borgari stendur frammi fyrir. 

Siðferðileg klemma fagmannsins er mun meiri en hins almenna borgara, því fagmaðurinn 

er ekki einungis bundin faglegri skyldu heldur þarf hann einnig að mæta vandamálum í 

ljósi almennra siðferðilegra skyldna. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að það 

viðhorf sem ríkir gagnvart fagstéttinni hefur gríðarleg áhrif á það til hvers er ætlast af 

henni. Þetta viðhorf hefur síðan áhrif á það hvaða siðferðilegu lögmál eru talin leiðandi 

afl í starfi fagstéttarinnar.
175

 Hér liggur kannski einmitt svarið við því hvers vegna 
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áherslan í siðareglum heilbrigðisstétta liggur í viðhaldi lífsins en ekki hjálp til dauða. 

Þeirra hlutverk á fyrst og fremst að vera það að viðhalda lífinu og styðja við það. 

Það er því auðvelt að flýja á vit viðhorfs almennings til að hlífa sér við nálægð 

dauðans. Starfsaðstæður heilbrigðisstétta eru alltaf siðferðilegar þar sem þær fela í sér 

samskipti einstaklinga með mismunandi þarfir, tilfinningar, líðan og réttindi. Siðareglur 

stéttanna geta ekki komið í veg fyrir að upp komi aðstæður þar sem meta þurfi á 

siðferðilega hátt hvað best sé að gera í stöðunni. Siðareglur tryggja ekki framkomu sem 

einkennist af umhyggju og sanngirni gagnvart sjúklingi. Þess háttar framkoma á alltaf 

rætur í fagmönnunum sem einstaklingum með mannkosti og dómgreind.
176

  Það að vera 

fagmaður snýst ekki eingöngu um að ráða yfir tækni á tilteknu sviði. Fagmaður verður 

einnig að vera ábyrgur fyrir því í hvaða skyni hann beitir kunnáttu sinni.
177

 Sú kunnátta 

hlýtur einnig að byggja á þeirri reynslu sem felst í því að vera manneskja. Því má segja að 

meðvituð notkun hins sammannlega tilfinningagrunns sé órjúfanlegur hluti starfs 

fagmannsins. 

Í ljósi þessa er skýrt hve mikilvægt hið mannlega eðli er í samhengi við rétt hins 

deyjandi aldraðra. Því er vert að byggja hinn raunverulega rétt á því sammannlega því 

þannig verður hann að mínu mati sterkari, bæði sem krafa hinna öldruðu og sem skylda 

fagaðila og þeirra sem að hinum aldraða standa.  

2.2.2  Stoðir reistar undir réttinn að deyja með reisn ― leitað á 

náðir mannréttinda  

Til þess að virðingarumræðan og lagaumræðan hér á undan skili sér til bættrar 

umönnunar hinna deyjandi öldruðu, er mikilvægt að kafa dýpra. Tilurð og mikilvægi 

réttarins helst í hendur við það hversu erfiðar aðstæður deyjandi einstaklinga eru og 

hvernig þær draga úr mætti þeirra til þess að viðhalda reisn sinni.  Til að um rétt sé að 

ræða þarf að taka tillit til fleiri þátta en hinna lagalegu. Það kom glögglega í ljós í 

kaflanum hér á undan að lagalegt leiðarljós er ekki til staðar þegar kemur að umönnun 

við lok lífs hinna öldruðu. Einnig tel ég víst að lagalegur réttur veiti bara aðhald til réttrar 

breytni upp að vissu marki. Þegar kemur að mannlegri hegðun og tilfinningum verður 

rétturinn að sækja undirstöður í fleiri þætti. Siðferðið og mannlegt eðli eru þess háttar 
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undirstöður. Að sækja undirstöður réttar í mannlega reynslu og siðferðilegar skyldur, 

almennar sem faglegar, ætti að skila sér í bættri framkomu og betri umönnun í siðuðu 

samfélagi. Siðferðileg réttindi hinna deyjandi öldruðu skipta því miklu máli, bæði hvað 

varðar þeirra vegferð sem og fyrir þá fagmennsku sem á að ríkja inni á 

hjúkrunarheimilum. Tilgangur réttar í þessum aðstæðum hlýtur að liggja ljós fyrir. Það er 

ekki nóg að segja að bera eigi virðingu fyrir viðkomandi einstaklingi sem liggur fyrir 

dauðanum. Það þarf að byggja sterka siðferðilega kröfu á alla þá sem hlut eiga að máli til 

þess að sýna virðingu á meðvitaðan hátt. Í ljósi þess hve erfiðar þessar aðstæður eru fyrir 

alla aðila tel ég mikilvægt að leggja grunn að skyldu sem krefur starfsfólk um að leggja 

meira af mörkum en einungis starf í anda siðareglna fagstéttanna. Vísun í þær kemur 

aldrei í stað þess að geta greint aðstæður í ljósi almennra siðareglna og verðmæta.
178

 Það 

á ekki að vera leyfilegt, vegna mikilvægis stéttanna gagnvart því verðmæti sem felst í 

velferð annarra, að vísa gagnrýnislaust í siðareglur og framfylgja þeim án tillits til 

aðstæðna og persónulegrar ábyrgðar. Það á að vera ljóst líkt og Aristóteles benti á, að 

siðferðileg viðfangsefni rísa alltaf í tilteknum aðstæðum og því er meginatriði að þekkja 

vel sjálfar aðstæðurnar og hafa auga og tilfinningu fyrir þeim.
179

 Gildi siðferðilegrar 

dómgreindar verður að blása mönnum í brjóst baráttuanda fyrir betri tilveru hins deyjandi 

einstaklings. Réttlætistilfinning getur skilað mönnum langt á þeirri leið en ekki vísanir í 

einhverja lagagrunna. Því er vert að leita á náðir mannréttinda sem eru óháð 

lagasetningum og eru því náttúruleg að því leyti að eiga sér stoð í hugmyndum um 

mannlegt eðli.
180

 Þar gæti því leynst leiðin að styrkari stoðum undir rétt hins aldraða til að 

deyja með reisn.  

En um hvað snúast mannréttindi? Mannréttindi eru meðal siðferðilegra réttinda. 

Feinberg flokkar mannréttindi sem almenn siðferðileg réttindi af grundvallar gerð, sem 

eru jöfn meðal manna, óskilorðsbundin og óbreytanleg. Öll nánari siðferðileg útlistun 

þessara réttinda kallar á margar opnar spurningar, til dæmis má draga það í efa hvort til 

eru í raun einhver manréttindi og hvað þau fela þá í sér.
181

 Þeim siðferðilegu skyldum 

sem fyglja mannréttindum er hægt að skipta niður í taumhaldsskyldur og 

verknaðarskyldur. Taumhaldsskyldur fylgja svokölluðum griðarétti og hvetja menn til að 
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láta eitthvað ógert en verknaðarskyldur sem fylgja svokölluðum gæðarétti og fela í sér 

hvatningu til athafna í þágu náungans. Hér kemur strax upp vandamál  í tengslum við 

notagildi mannréttinda í þágu hinna deyjandi, því að þegar þessar skyldur rekast á er það 

yfirleitt þannig að verknaðarskyldan víkur fyrir taumhaldsskyldunni eða réttlætið verður 

kröfunni um kærleika yfirsterkari. Lausn þessa vandamáls er grundvöllur þess að 

mannréttindin nýtist til bættrar framkomu við hinn deyjandi aldraða.
182

  Dæmi um 

birtingarmynd þessa vandamáls er þegar aldraður einstaklingur á erfitt með að taka 

ákvörðun um hvort hann vilji fara á líknandi meðferð eða ekki. Þegar slík spurning er 

lögð fyrir veikann einstakling getur það gleymst hversu mikla hræðslu hún veikur hjá 

honum sem byggist meðal annars á hræðslu hans við sársauka en einnig á skorti á 

hluttekningu, skýrum upplýsingum og stuðningi frá umönnunaraðilum. Með því að 

byggja meðferð einstaklings einvörðungu á virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti hans, er 

hættan sú að umönnunaraðilar, til dæmis hjúkrunarfræðingar, gefi sér ekki tíma til þess 

að tala við viðkomandi og komast að raun um hvað það er sem hann vill án þess að 

hengja sig í formlega beiðni um líknandi meðferð. Þetta er dæmi sem ég tek úr 

raunveruleikanum. Það sýnir meðal annars fylgikvilla áherslunnar á líknandi meðferð 

sem hefur, þrátt fyrir góðan ásetning, valdið að mínu mati neikvæðum áhrifum á þau 

samskipti sem verða að vera til staðar þegar aldraður einstaklilngur verður það veikur að 

hann nær sér ekki upp úr því þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir til að lækna hann. Lausnin 

liggur því í krafti kærleikskröfu mannréttinda sem felst í verknaðarskyldu þeirra, en 

meira um það síðar.  

Mannréttindum er sumum kastað fram sem geislandi hugmyndum í hinni almennu 

umræðu, sem dæmi má nefna réttinn til að komið sé fram við einstakling eins og 

manneskju. Hluta þessara réttinda er varpað fram á óljósan hátt eins og, að vera virtur, þó 

svo að enginn hafi hugmynd um hvað það þýði raunverulega. Sum mannréttindi eru þó 

almennt álitin  takmarkalaus og ósnertanleg (án undantekninga), eins og til dæmis réttur 

hverrar manneskju til þess að sæta ekki pyndingum, og er slíkur réttur skilyrðislaus fyrir 

alla menn. Þegar upp koma aðstæður sem ekki eru á valdi manna verður rétturinn ekki 

algjör því ekki er hægt að setja lög um náttúruna en það er hægt að setja lög yfir menn.
183

 

Hér má því sjá að það skiptir litlu hvaða lög eru sett eða réttindi tryggð, dauðinn verður 
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ekki flúinn, því betri verður ástæðan að leggja sterkari skyldur á mennina sem standa 

frammi fyrir hörku náttúrunnar.  

Að til séu mannréttindi yfirhöfuð, sem séu jöfn réttindi allra manna hefur alla tíð 

valdið miklum deilum og heilabrotum. Algengast er að byggja réttinn á ómælanlegu 

manngildi sameiginlegu öllum mönnum. En þetta er umdeilt eins og fram kemur hér á 

eftir.
184

 Það er ljóst að í samfélagi þar sem mannréttindi eru í heiðri höfð eru alltaf 

einhver réttindi sem gilda jafnt fyrir hinn almenna borgara og glæpamanninn. Það eru 

réttindi sem hafa ekkert að gera með persónulega eiginleika eða hæfileika. Að viðurkenna 

manngildið áðurnefnda hjá annarri manneskju er hægt að hluta til að líkja við þá ást sem 

við berum til manneskju burtséð frá því hvaða hæfileika hún hefur að geyma, líkt og sú 

ást sem foreldrar bera til barna sinna. Slík ást er birtingarmynd viðbragða sem við sýnum 

öðrum einstaklingi, og getur ekki breyst þrátt fyrir misbresti þessa einstaklings í 

hæfileikum (merit). Við tengjum í eðli okkar ákveðið gildi við líf hvers manns burtséð frá 

persónuleika hans, til dæmis hjálpum við drukknandi manni þó að við vitum ekki hvort 

hann er góður eða vondur.
185

 Í siðferðilegu samfélagi getur ekkert gefið okkur leyfi til 

þess að koma illa fram við vonda manneskju, því þrátt fyrir að viðkomandi hafi stigið út 

fyrir hin siðferðilegu lög, er hann ennþá verndaður af sömu lögmálum og góð 

manneskja.
186

   

Réttindi hins aldraða til þess að deyja með reisn eru því hluti mannréttinda, þar 

sem þau byggjast fyrst og fremst á þeirri kröfu að umönnunaraðilar virði manngildi 

annarrar manneskju í ljósi manngöfgi. Þetta sameiginlega manngildi grundvallast á því, 

að einstaklingar geti átt sameiginlegan eiginleika sem ekki byggist á neinu mælanlegu 

gildi eða hæfileikum. En það er umdeilanlegt hvað þessi eiginleiki felur í sér. En það að 

allir menn séu jafnir í einhverjum skilningi, skiptir mestu máli út frá siðferðilegum 

sjónarhóli.
187

 Spurningin er því hvort leit að þessum sammannlega eiginleika sé svo 

mikilvæg? Ég tel hins vegar vegna sérstöðu aldraðra að greining þessa manngildis sé 

mikilvæg við að það að skapa kröftuga skyldu heilbrigðisstarfsfólks til að virða 

mannréttindi þeirra. Með því að finna leið til þess að hvetja fólk til að setja sig í spor 

hinna öldruðu verður viljinn til að standa undir slíkri skyldu sterkari, að mínu áliti. 
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Til að tilgreina nánar þetta manngildi hefur verið litið til hæfileikans til að 

rökræða, bjargarleysið gagnvart sársauka og þjáningum og þess að allir menn séu 

markmið í sjálfu sér. En aftur og aftur kemur þessi spurning upp því ekkert af þessu er 

fullnægjandi svar, að mati Feinbergs, við því af hverju allir menn eiga að vera jafnir í 

þessu samhengi. Fólk er misgott í því að rökræða eða nota dómgreind sína og fólk finnur 

mismikið fyrir sársauka.
188

 En það skiptir ekki máli að mínu mati hver er bestur í að 

rökræða eða nota skynsemi sína eða finnur mest til. Leiðin að sátt hlýtur að vera að 

viðurkenna að allir hafa þessa eiginleika, til dæmis geta fundið til, sama hversu mikið. Ég 

er því ekki sammála Feinberg hér. Að menn séu markmið í sjálfu sér og persónur skýrir 

ekki heldur nógu vel þetta jafnræði meðal manna að mati Feinbergs vegna þess hve óljós 

grundvöllur slíks jafnræðis er. Það að áðurnefnt manngildi sé heilagt er hluti ákveðins 

viðhorfs sem ekki er hægt að réttlæta eða koma yfir á hvern mann nema einungis í nafni 

einfaldleikans, að hans mati. Á sama hátt telur Feinberg það ófullnægjandi að láta rök 

fyrir jafnræði meðal manna hvíla á ,,hinu sammannlega” eins og ég hef reynt að gera, því 

hann segir að nauðsynlegt sé að vita nákvæmlega hvað það er.
189

 Hann leitar að 

undirstöðum sem hann telur að finna megi, meðal annars með því að segja að hin 

almenna virðing milli manna geti verið að hluta til án útskýringar, líkt og ást foreldra á 

börnum sínum. Þá virðingu er hægt að útskýra en ekki er hægt greina nákvæmlega 

undirstöðurnar samanber ást foreldris á barni sem hefur komið illa fram. Virðingin sem 

slík getur að mati Kants og fleiri verið krafa hverrar manneskju til samborgara sinna. 

Þrátt fyrir að ekki sé um ást foreldris eða hrifningu að ræða í þessu tilliti, geta gilt sömu 

grunnrök sem gera ráð fyrir því að slíkt viðhorf eða líðan sé án nokkurrar ástæðu eða 

enda. Það að þurfa enga ástæðu til þess að finna til virðingar fyrir samborgara sínum er 

þó mun dularfyllra og erfiðara fyrirbrigði að fást við.
190

 

Að útskýra manngildið er því augljóslega meira en að segja það. Það má segja að 

allir menn geti fundið einhverjar undirstöður með því að setja sig í ákveðnar stellingar og 

líta á samborgara sína sem upplifunarbræður eða systur. Slíkar stellingar þurfa einungis 

að byggjast á því að fólk sé meðvitað um aðrar manneskjur. Við sjáum fólk í mismunandi 

ljósi, til dæmis sem gáfað, skemmtilegt, aðlaðandi og í ljósi stöðu þeirra, til dæmis sem 

læknir. Hjá Feinberg (1973) kemur fram að, að mati Bernard Williams getur fólk haft það 
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viðhorf að reyna að sjá heiminn út frá hverjum einstaklingi fyrir sig, meðal annars í ljósi 

áðurgreindra persónutilbrigða, þannig að horft sé á hvern einstakling út frá því hvernig 

hann lifir í ljósi sinnar persónu. Þannig telur hann að hver maður geti séð heiminn út frá 

öðrum með öllum þeim merkimiðum sem hver einstaklingur hefur til að bera. Því þrátt 

fyrir að allir menn hafi sérstæðan útsýnispunkt í lífinu er hægt að finna grundvöll hinar 

sammannlegu reynslu. Þetta er mjög í anda þeirra sammannlegu tilfinninga sem ég hef 

rætt um. Við vitum öll hvernig virðingarleysi lætur okkur líða, við þurfum ekki að vita 

nákvæmlega hvað veldur heldur er nóg að þekkja tilfinninguna. Þrátt fyrir efasemdir 

Feinbergs um manngildið telur hann að allir menn séu jafnir þegar kemur að kjarna eða 

grundvelli hinnar sammannlegu reynslu.
191

 Um leið hafa allir þann möguleika að aðrir 

geti séð heiminn út frá þeirra og annarra sjónarhóli. Allir hafa spor sem aðrir geta reynt 

að setja sig í og það krefst upplifunar sem felur í sér ákveðin gæði en krefst ekki endilega 

ákveðinna verka. Þetta er hinn sameiginlegi útgangspunktur. Þessi sameining getur síðan 

leitt af sér gagnkvæma manngöfgi sem er tengd hugmyndinni um manngildið. 

Manngöfgin er eiginleikinn sem liggur til grundvallar því viðhorfi, að leggja þá kröfu á 

aðra að sýna meðbræðrum sínum og systrum virðingu vegna hins mannlega sem finna má 

í hverri manneskju. Til þess að það sé mögulegt þarf að líta á hvern og einn út frá hinum 

sameiginlega útgangspunkti þrátt fyrir að slíkt sé ekki grundvallað á neinu öðru en sjálfu 

sér. Mannréttindi eru nauðsynlegur hluti skipulags samfélagsins og hin jafna staða allra 

manna, byggð á manngildinu, er í því tilliti grundvöllur að öruggari og siðaðri heimi. 

Feinberg vonar að slík rök þaggi niður í efasemdarmönnum.
192

 Virðing í anda manngildis 

Feinbergs er óhagganleg og getur ekki verið frá manni tekin svo lengi sem maður lifir.
193

 

Réttur hins aldraða til að deyja með reisn felur því í sér þá kröfu að umönnunaraðilar 

virði mannréttindi hans sem grundvallast á hinu sameiginlega manngildi. Undirstöður 

réttar hins aldraða er því að finna í rökum fyrir mannréttindum. Í  raunveruleikanum felur 

þessi réttur í sér kröfu um nálægð við hið sammannlega sem ýtir mönnum í átt til 

skilyrðislausrar auðmýktar gagnvart aðstæðum hins deyjandi og krefur þá einnig um 

viðurkenningu þeirrar staðreyndar að allir deyja að lokum. Rökin fyrir skilyrðislausri 

uppfyllingu mannréttinda hins aldraða er nú ljós að mínu mati, þrátt fyrir alla fyrirvara 
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um manngildið sem slíkt. Nú er komið að því að gera grein fyrir stöðu aldraðra gagnvart 

mannréttindunum og finna reisninni stað innan þeirra.  

2.2.3 Mannréttindi og aldraðir – Mannhelginni gerð skil 

Nú skal gengið er út frá því að hver einstaklingur hafi mannréttindi sem standa 

meðal annars vörð um mannhelgi hans sem grundvallast á því að hver einstaklingur hafi 

sitt áðurnefnda manngildi. Ekkert af þessum réttindum missa hinir öldruðu þótt aldurinn 

færist yfir. Þrátt fyrir að nokkur af þessum réttindum eigi ekki við, til dæmis rétturinn til 

grunnmenntunar, þá koma önnur réttindi í staðinn sökum aldurs og ástands, til dæmis 

rétturinn til umönnunar sökum veikinda og fötlunar.
194

 Sérstaða hinna öldruðu byggist á 

fleiru. Vegna minni ungbarnadauða og lengri líftíma, fjölgar öldruðum nú hraðar en 

nokkru sinni í heiminum. Flest samfélög eru ekki byggð til að takast á við þessa aukningu 

og þann fjárhagslega kostnað sem af henni hlýst vegna gríðarlegra heilbrigðis- og 

félagslegra þarfa hinna öldruðu. Hin gríðarlega fjölgun hinna öldruðu veldur því að brýnt 

er að draga fram í dagsljósið réttindi þeirra og stöðu í samfélaginu. Þess háttar 

samfélagsleg endurskoðun er gríðarleg áskorun fyrir bæði þegna samfélagsins sem og 

stjórnvöld. Almenn réttindi aldraðra eiga að snúast um vernd til að tryggja þeim 

líkamlegt, andlegt og tilfinningalegt öryggi vegna varnarleysi þeirra gagnvart slæmri 

meðferð, og hér á rétturinn á dauða með reisn því augljóslega heima. Oft er brotið á 

mannréttindum hinna öldruðu, svo sem réttinum til þess að sæta ekki pyntingum eða vera 

sýnd grimmd, vera auðsýnd ómanneskjuleg hegðun eða sæta niðrandi meðferð. Því 

veldur að menn notfæra sér bjargarleysi hins aldraða.
195

  Krafan um að réttur hins aldraða 

verði að fela í sér sérstaka áherslu á siðferðilegan rétt hans til mannhelgi, er því sterk. Í 

því felst að tilvera hans sé tekin gild allt til dauðastundar. Það að mannréttindi þeirra séu 

virt á að tryggja það og því er vert að skoða hvaða stað reisnin sem slík á sér innan 

mannréttinda.  

Rétturinn til þess að mannhelgin sé virt telst til grundvallar mannréttinda, ásamt 

rétti til lífs og frelsis. Mannhelgina er síðan hægt að greina í sundur til að inntak 

mannréttinda liggi ljósar fyrir. Í fyrsta lagi stendur mannhelgin fyrir ákveðinn frið fyrir 
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afskiptum annarra, það er persónulegt svæði hvers einstaklings sem hann hefur til 

umráða. Hægt er að tala um griðarétt í þessu samhengi því hann ver einstakling fyrir 

óréttmætum afskiptum annarra. Þess háttar réttur gerir því kröfur um fjarlægð á hendur 

þeim sem hafa skyldum að gegna við uppfyllingu hans.
196

 Þessi taumhaldsskylda krefur 

viðkomandi að halda að sér höndum til þess að sá sem réttinn hefur geti 

aðhafst/framkvæmt í ljósi persónu sinnar og sjálfræðis og geti nýtt sér til dæmis 

sjálfákvörðunarrétt sinn.
197

 Sem dæmi má nefna að þetta krefur heilbrigðisstarfsfólk til 

þess að virða ákvarðanir skjólstæðinga sinna til dæmis aldraðs einstaklings sem vill fá að 

deyja þrátt fyrir að hægt væri að bjarga honum með hjálp tækni. Í öðru lagi má segja að 

mannhelgin standi fyrir hugmynd sem tengja má við mannlega reisn. Í því samhengi er 

krafan sú að manneskja fái að rækta sjálfræði sitt og sjálfsvirðingu, því þar liggja 

forsendur reisnarinnar. Þess háttar réttur gerir því kröfur til annarra að gera eitthvað til 

þess að tryggja þessar forsendur. Hér er því komin fram verknaðarskylda sem tengist rétti 

til ákveðinna gæða sem meðal annars felur í sér viðhald reisnarinnar.
198

 Sem dæmi um 

birtingarmynd þessarar skyldu er að þegar aldraður einstaklingur sem er hræddur við að 

deyja, spyr umönnunaraðila sinn í sífellu hvað hann eigi að gera, verður 

umönnunaraðilinn að leggja sig fram við að tengjast viðkomandi en ekki bara að útskýra 

meðferðarmöguleika, til þess að hann hafi möguleika á að breyta í ljósi sinnar persónu og 

þá um leið að varðveita reisn sína. Innan mannréttinda má því bæði greina kröfu um 

fjarlægð sem felst í griðarétti til mannhelgi en um leið ákveðna nálægð við aðstæður 

viðkomandi sem felst í gæðaréttinum til mannhelgi.  

Gæðaréttur takmarkast ávallt af þeim gögnum og gæðum sem fáanleg eru og hægt 

er að líta svo á að ekki teljist brotið á einstaklingi sé gert eins vel og kostur er.
199

 Við að 

binda slíkan rétt við aðstæður skapast vandamál sem grafa undan þess háttar rétti því 

óljóst verður hver skyldan er þá raunverulega. Vandamál sem birtast hins vegar þegar 

litið er á griðaréttinn snúast fyrst og fremst um það hve lítið tillit er tekið til afdrifa 

annarra við ótakmarkaða uppfyllingu slíks réttar.
200

 Ákveðin afstaða til mannréttinda snýr 

að því að forðast slík vandamál og er nauðsynleg í samhengi við rétt hins deyjandi.
201
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Þannig ber að líta svo á að höfuðáhersla mannréttinda sé á griðarrétt manna og þann 

frumgæðarétt sem er forsenda hans. Inni í því felst að mannréttindi fela í sér gagnkvæmar 

skyldur einstaklinga og umhyggu fyrir sameiginlegri velferð borgaranna. Þar kemur fram 

sú sanngirniskrafa sérhvers einstaklings á hendur öðrum, að vera ekki sviptur 

frumgæðum lífsins sem meðal annars fela í sér möguleikann að halda reisn sinni. En til 

að slíkur réttur verði mögulegur í ljósi þess hve ótrygg sú skylda er að uppfylla þessi 

gæði, verður að gera þau að lagalegum rétti hvers manns og aðhald sé veitt með 

alþjóðlegu eftirliti og íhlutun ef á þeim er brotið.
202

  

Það er með öllu óskiljanlegt að fólk hafi réttindi sem tengjast á engan hátt þeim 

gæðum sem hlytust af viðurkenningu slíkra réttinda.
203

 Þess vegna þarf að horfa til 

afleiðinga í anda nytjastefnunnar um leið og horft er til algildra lögmála um breytni í 

anda Kants. Það er því ekki nóg að skapa lögmál sem krefur menn um að uppfylla 

skyldur gæðaréttarins, það er að tryggja reisn hins deyjandi, heldur þarf einnig að finna 

leiðir til þess að þetta lögmál verði að meðvituðu markmiði umönnunar við lífslok svo 

það skili sér sem raunverulegar afleiðingar breytni. Ef breytt er eftir lögmáli sem ekki 

tekur tillit til afleiðinga er engin tenging ljós við þær aðstæður sem lögmálið gildir við. 

Slík aðstæðutenging er því mikilvægur hluti þeirrar skyldu sem felst í því að uppfylla 

þarfir hins deyjandi. Þau gæði sem felast í reisn hverrar manneskju og það hversu 

mikilvægu hlutverki heilbrigðisstarfsfólk gegnir við að aðstoða aldraða við varðveislu 

hennar ætti að mínu mati að gera þessar aðstæður ljósar fyrir hverjum og einum. Þessi 

ábyrgð og sú tilfinning sem hið sameiginlega manngildi kveikir  ætti svo að geta komið í 

veg fyrir að starfsfólk skýli sér bak við erfiðleika aðstæðna sem krefjast meira af þeim 

andlega en þeir kæra sig um og komi sér þannig hjá því að uppfyllinga gæðarétts sinna 

skjólstæðinga. Þannig verður að styrkja stoðir gæðaréttar hluta mannréttinda til 

grundvallar mannhelgi, bæði hvað varðar skylduna sem slíka sem og tilliti til afleiðinga 

og aðstæðna. Þetta er forsenda réttar hins aldraða til að deyja með reisn.  

2.2.4 Samantekt 

Í upphafi kaflanna um réttinn geri ég grein fyrir þeim vandræðum sem fylgja dauða hinna 

öldruðu. Þar má meðal annars sjá vandamál sem tengjast, margbreytileika sjúkdómanna 

sem hrjá þá, kerfisins sem þeir láta dauða sinn í hendur og því þegar einblínt er á að 
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lausnin felist í líknandi meðferð. Ýmis vandamál skapast einnig vegna þess hve lagalegur 

bakgrunnur réttinda þeirra er rýr. Með það að leiðarljósi geri ég grein fyrir mikilvægi 

lagalegs réttar samkvæmt Feinberg og því hlutverki sem skyldur tengdar honum hafa. Þar 

minnist ég einnig á þá úskýringu Kants að í skyldunni eigi að liggja bæði hvatinn til þess 

að framkvæma á ákveðinn hátt sem og skuldbindingin til þess. Það kemur einnig fram að 

tilkall hinna öldruðu til að deyja með reisn er með öllu gilt þar sem ekki er um 

ósanngjarna eða óraunhæfa kröfu að ræða, en vægi þessi tilkalls er hins vegar óljóst þar 

sem hinn íslenski lagagrunnur er ekki sterkur í garð þeirra. Þar er aðalláherslan lögð á að 

tryggja rétt þeirra til ákveðinnar þjónustu en ekki að standa vörð um ákveðin siðferðileg 

réttindi fyrir hvern einstakling. Slíkt er einkennilegt í samfélagi þar sem staða hinna 

öldruðu er veik í félagslegum skilningi. Þetta vill Ástríður Stefánsdóttir laga með því láta 

lög um málefni aldraðra standa vörð um mannréttindi þeirra og tryggja þeim þannig 

jafnrétti í samfélaginu.  

Í ljósi grundvallargildis laga sem Feinberg leggur mikið uppúr, tel ég því 

mikilvægt að velta fyrir sér hvers vegna svo lítið er gert til að verja siðferðileg réttindi 

með lögum. Einnig dreg ég fram fleiri vandamál í hinum íslenska lagagrunni sem snúa að 

skilgreiningum, svo sem skilgreiningunni vistmaður um einstakling sem nýtir sér 

þjónustu fyrir aldraða í stað sjúlkings sem á þó við töluverðan hluta þeirra sem býr inni á 

hjúkrunarheimilum. Þrátt fyrir þennan lagalega skilgreiningarvanda fer ég í gegnum lög 

um réttindi sjúklinga og skoða þar ákvæði tengd réttindum dauðvona sjúklingum. Þar 

kemur berlega í ljós hvernig óljós notkun á hugtakinu virðing rýrir þennan rétt. Þar er 

einvörðungu talað um reisn sem sjálfsákvörðunarrétt, en hvergi er minnst á viðeigandi 

virðingu sem sýna skal viðkomandi þegar sjálfsákvörðunarréttur hans virkar ekki lengur, 

til dæmis vegna meðvitundarleysis. Þetta tel ég varhugavert þar sem aldraðir sem 

sjúklingar eru berskjaldaðir í ókunnu umhverfi fylltu tækniorðum og ókunnugu fólki. Því 

leita ég á náðir siðferðilegra réttinda sem grundvallast á lögmálum sem settar eru af hinni 

upplýstu meðvitund eins og Feinberg orðar það. Siðferðileg réttindi eiga það sameiginlegt 

að gengið er út frá því að menn hafi slík réttindi þó að grunn að slíkum rétti sé ekki að 

finna í ákveðnum lögum eða reglugerðum. Siðferðileg réttindi eiga það þó sameiginlegt 

með hinum lagalegu að illa skilgreind hugtök gera þau vandmeðfarin. Það kemur fram 

þegar ég fer í gegnum siðareglur heilbrigðisstétta á Íslandi sem eiga það allar 

sameiginlegt að vera fullar af góðum ásetningi en óljósar vegna órökstuddrar 
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hugtakanotkunar. Þar kemur þó fram mannhelgishugtakið, en í rök þess tel ég mikilvægt 

að sækja til að byggja megi sterkari grunn þeirrar skyldu sem ég tel að 

heilbrigðisstarfsmenn verði að ganga undir ætli þeir sér að starfa í anda virðingu fyrir 

göfgi mannsins sem ég skilgreindi í köflunum um virðinguna. Í því samhengi bendi ég á 

að það viðhorf sem ríkir í samfélaginu gagnvart fagstétt hefur áhrif á það til hvers er 

ætlast af henni. Það tel ég helstu útskýringuna fyrir því hvers vegna sumt 

heilbrigðisstarfsfólk veigrar sér við því að snúa frá lækningu til líknar, í aðstæðum sem 

kalla á slík viðbrögð og framkomu tengda því. Siðareglur eru ekki til þess fallnar að 

tryggja rétta framkomu í öllum aðstæðum. Fagmaður verður að vera tilbúinn til þess að 

nýta sína mannlegu eiginleika jafnhliða sinni fræðilegu þekkingu því aðeins þannig getur 

hann nálgast aðra manneskju. Til þess getur hann notað hinar sammannlegu tilfinningar.  

Stoðir réttarins til að deyja með reisn finn ég því í rökum mannréttinda sem eru 

líkt og siðferðileg réttindi óháð lagasetningu og eiga sínar stoðir í hugmyndum um 

mannlegt eðli. Þar ætti því að vera hægt að finna hvatann að meðvitaðri notkun 

mannlegra tilfinninga til eflingar framkomu sem byggist á virðingu fyrir göfgi mannsins 

því aðeins þannig getur rétturinn til þess að deyja með reisn virkað sem skildi fyrir 

rétthafann. Grundvöllur að því að viðurkenna tilvist mannréttinda felst í því að 

viðurkenna tilvis manngildisins, einskonar semeiningu allra manna. Því líkir Feinberg við 

þá ást sem foreldri ber til barns síns og breytist ekki sama hversu illa barnið hagar sér eða 

hversu litla kosti það hefur. Feinberg setur hins vegar spurningamerki við leit að þessu 

sameiginlega manngildi þar sem hann telur mismun milli manna of mikinn. En ég tel það 

hins vegar grundvallar atriði í ljósi þess að heilbrigðisstarfsfólk sjái sig knúið til þess að 

setja sig í spor hins deyjandi aldraða. Enda kemur í ljós, að þrátt fyrir efasemdir sínar 

telur Feinberg, að allir menn séu jafnir þegar kemur að kjarna þeirra eða grundvelli 

sammannlegrar reynslu. Þar er að finna hinar sammannlegu tilfinninga sem gera upplifun 

á aðstæðum annarrar manneskju mögulega án raunverulegrar hliðstæðu í lífi 

einstaklingsins.  

Frekari undirstöður réttarins til að deyja með reisn liggja í rökum fyrir 

mannréttindum. Ef gengið er út frá því að einstaklingar hafi mannréttindi missa þeir þau 

ekki þrátt fyrir að aldurinn færist yfir. Þvert á móti felur krafa hins aldraða í sér sérstaka 

áherslu á að rétt hans til mannhelgi. Mannhelgina verður að greina í sundur til þess að 

innihald þess ákvæðis sé ljóst sem og staða reisnarinnar. Mannhelgin stendur í fyrsta lagi 
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fyrir ákveðinn frið fyrir afskiptum annarra sem felur í sér taumhaldsskyldu sem 

afleiðingu þess griðaréttar sem slíkt ákvæði felur í sér. Þar með er til dæmis 

sjálfákvörðunarrétturinn tryggður. Annars vegar stendur mannhelgin fyrir hugmynd sem 

tengja má við mannlega reisn, það er rétt til ákveðinna gæða, gæðaréttur. Þar liggur 

krafan um að einstakingur fái að rækta sjálfræði sitt og sjálfvirðingu. Þess háttar réttur 

felur hins vegar í sér kröfur til annarra, verknaðarskyldur, til þess að tryggja forsendur 

fyrir slíku. Það er því ekki nóg að skýla sér bak við uppfyllingu á rétti skjólstæðings til 

sjálfákvörðunar, til dæmis hvort hann vilji fara á líknandi meðferð eða ekki,  heldur 

verður að tryggja viðeigandi framkomu til viðhalds reisnar viðkomandi þannig að hann 

geti tekið svo erfiða ákvörðun í ljósi sinnar persónu. Aðeins þannig er hægt að segja að 

mannréttindi hins aldraða sé framfylgt. Réttindi einstaklinga hafa litla þýðingu ef þau 

tengjast ekki þeim gæðum sem af þeim eiga að hljótast. Gæðin í þessu tilfelli felast í reisn 

hins aldraða sem er deyjandi og hana verður að tryggja til þess að þessi réttur hafi 

þýðingu. Með viðurkenningu á mikilvægi manngöfgi hvers manns og framkomu í anda 

hennar má því að mín áliti skapa skilyrðislausa skyldu heilbrigðisstarfsfólks til 

uppfyllingar gæðaréttar mannréttinda til mannhelgi því án þess missir  griðarétturinn 

marks. Því geri ég grein fyrir í ályktunarkaflanum hér á efir. 

 

3. Ályktanir 

Forsenda þess að aldraðir geti leitað á náðir mannréttinda til viðhalds reisnar sinnar við 

lok lífs er að tryggja stoðir manngöfgi og það sem henni fylgir, og gera hana með öllu 

óháða samfélagsgildum. Til að það sé mögulegt þarf að gera grein fyrir skýrri tengingu 

við hið skilyrðislausa skylduboð Kants sem krefur menn að breyta einungis þannig að 

maður geti viljað að lífsreglan sem maður breytir eftir geti orðið að algildu lögmáli og 

einnig að horfa til áhrifa afleiðinga gjörða manna í anda nytjastefnunnar með kröfu um 

tengingu við aðstæður.  Þetta tel ég mig hafa gert í þessari ritgerð. Þannig er hægt að 

koma í veg fyrir að samfélagsviðhorfið sem háir svo mjög réttarstöðu hinna öldruðu hafi 

stigmagnandi niðurrifsáhrif á virka notkun mannréttinda í þeirra þágu. Með algildi 

skyldunnar sem lögmálið setur er hægt að sneiða hjá því að einstaklingar gefi sig 

eigingjörnum tilfinningum á vald til þess að koma sér hjá þeim sársauka sem fylgir því að 

sýna manneskju á dauðastund þá hluttekningu sem er þörf. Þegar slík skilyrði eru uppfyllt 
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er komin forsenda fyrir því að manngildishugtakið sem forsenda manngöfgi, fái það vægi 

sem nauðsynlegt er til þess að tryggja gæðarétt til mannhelgi sem krefst upplifunar 

byggðri á auðmýkt fyrir aðstæðum hins aldraða og um leið meðvitundar um sína eigin 

manngöfgi. Upplifunin út frá hinum sammannlega útgangspunkti, sem Feinberg talar um, 

verður þannig skilyrðislaus skylda og hluti af fagmennsku allra heilbrigðisstétta sem 

sinna öldruðum við lok lífs. Því verða heilbrigðisstéttir að vera reiðubúnar að mæta í 

vinnu með kærleika og mannlega eiginleika sína tilbúna til notkunar. Ekki er boðlegt að 

vera tilfinningalega fjarverandi, eins og fram kom sem mikill áhrifavaldur á upplifun 

virðingar hjá hinum öldruðu í rannsókn Franklin o.fl. Það er ekki nóg, ef uppfylla á þessa 

skyldu, að mæta með faglegt siðferði eitt að vopni ef það felur ekki í sér skyldu til 

nálægðar, samanber óljósa framsetningu virðingar i siðareglum heilbrigðisstétta. 

Viðkomandi verður að vera tilbúinn að nálgast hinn deyjandi aldraða sem persónu með 

sjálfstæða tilvist en um leið með sammannlegar tilfinningar að leiðarljósi.   

Vandinn við notkun virðingar og reisnar í lögum og siðareglum er helst sá að þar 

standa þessi hugtök eingöngu vörð um sjálfsákvörðunarrétt viðkomandi einstaklings. 

Krafan um virðingu eða reisn verður einnig (í ljósi mikilvægis nálægðarinnar eins og 

fram hefur komið) að fela í sér beina tengingu við manngöfgi sem liggur í höndum þess 

sem ber skylduna. Segja verður það beinum orðum, í lögum og siðareglum, að ábyrgðin á 

virðingu, sem felur í sér þá auðmýkt sem þarf til þess að reisn viðkomandi sé tryggð, liggi 

hjá þeim sem skylduna ber. Þetta er ekki síður mikilvægt í ljósi þess að 

sjálfsákvörðunarréttur verður ekki uppfylltur nema til komi uppfylling gæðaréttarins. Svo 

dæmi sé tekið er virðing fyrir sjálfsákvörðunarrétti einstaklings erfið ef engin samskipti á 

mannlegum nótum eru til staðar. Það er hægt að virða sjálfsákvörðunarrétt sjúklings með 

því að spyrja hann hvort hann vilji til dæmis fara á líknandi meðferð og útskýra hvað það 

felur í sér, og halda þannig fjarlægðinni. En það ákveður enginn sem er deyjandi að núna 

vilji hann deyja, án stuðnings og samræðu í ljósi þess að hann er manneskja í erfiðum 

aðstæðum, full angistar og hræðslu í flestum tilvikum. Nálægð fagmannsins, í ljósi 

gæðaréttarins, við hinn deyjandi er því í raun órjúfanlegur hluti griðaréttarins, það er 

forsenda þess að reisn viðkomandi sé tryggð. Hún er ekki tryggð nema til komi samræður 

í ljósi mannlegra tilfinninga. Jafnvægi milli nálægðar- og fjarlægðarkröfunnar á 

fagmanninn í ljósi manngöfgi er erfiðleikum bundin. Oft er nálægðarkrafan meiri en 

menn gera sér grein fyrir í ljósi þess hve mikla þýðingu það hefur fyrir upplifun hins 
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aldraða af reisn sinni, hvernig aðrir líta á hann, eins og fram hefur komið. Um leið og hin 

aldraði verður háðari umönnunaraðilanum hvað varðar sínar grundvallarþarfir til dæmis 

að matast, verður krafan um manngöfgi í anda nálægðarinnar sterkari. Þú mundir ekki 

vilja láta troða í þig mat, eins og það sé hvert annað verk, þó þú hafir verið spurður hvort 

þú viljir borða og þannig sé komið til móts við þinn sjálfákvörðunarrétt. Slík náin 

samskipti verða að fela í sér auðmýkt og kærleik sem felast í nálægðinni sem hluta 

manngöfgi. Með meðvitund um mikilvægi þitt getur þú sett þig í spor þess sem getur ekki 

til dæmis matast sjálfur. 

Að sýna hinum aldraða virðingu við lok lífs þýðir í ljós þessa, meira en það að 

hann taki þátt í ákvörðunum og tekið sé tillit til viðhorfa hans. Til að viðkomandi haldi 

reisn sinni allt til loka, þarf að tryggja framkomu í anda manngöfgi. Það þýðir að þegar 

hinn deyjandi getur til dæmis ekki tjáð sig, verður gæðaréttarkrafa mannréttindanna til 

mannhelgi  enn virkari en áður sem þýðir að krafist er af þeim sem sinna honum að þeir 

gangi út frá hinum sammannlega útgangspunkti og setji sig í spor viðkomandi. Það er 

ekki hægt að ræða meðferðarleiðir eða umhverfisaðstæður við manneskju sem er 

meðvitundarlaus. Ef þú þekkir viðkomandi getur þú betur áttað þig á hvað það er sem 

hann mundi vilja og notað það til leiðbeiningar við umönnun og framkomu. En ef þú 

þekkir hann lítið sem ekkert verður þú enn frekar að leita á náðir hins sammannlega og til 

dæmis spyrja þig ,,ef ég væri hrædd og einmana mundi ég vilja að haldið væri í hönd 

mína eða að herbergið væri alltaf fullt af fólki og talað væri yfir mér eins og ég væri nú 

þegar dáin”. Svör við þessum spurningum er allar að finna með því að viðurkenna hið 

sameiginlega manngildi og þannig að greiða leið fyrir framkomu sem er í anda hinna 

sammannlegu tilfinninga. Með þannig upplifun greiða menn leið þeirrar forsendu sem er 

nauðsynleg til þess að hinn deyjandi aldraði haldi reisn sinni. Auðmýkt er nauðsynleg til 

að setja sig í þessar stellingar, til upplifunar mennsku sinnar og um leið upplifun á 

aðstæðum annarrar manneskju. Til þess að tilvist viðkomandi sé viðurkennd geta menn 

ekki skotið sér undan ábyrgðinni sem felst í því að uppfylla verknaðarskylduna um 

upplifun aðstæðna hins deyjandi, sem krafan um nálægðina gerir. Manngöfgi felur því 

ekki eingöngu í sér tryggingu á því að sjálfræði manna sé tryggt heldur einnig að upplifun 

þeirra sem manneskju séu viðurkenndar sem verðmæti sem hafa siðferðilega þýðingu í 

öllum aðstæðum. Þannig verður, að mínu mati, manngöfgi hvers einstaklings að fela í sér 
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algilda kröfu á aðra um hlutlæga virðingu, sem tekur meðal annars við þegar sérstaða 

einstaklingsins á undir högg að sækja í aðstæðum sem ógna innri gildum hans.  

Til þess að renna enn styrkari stoðum undir manngöfgi er vert að horfa til þess 

hvernig forðast megi að viðhorf og gildi samfélagsins virki sem eyðileggjandi öfl á 

innviði hennar. Ef horft er sérstaklega til hinna öldruðu kemur glögglega í ljós hversu 

mikilvægt þetta er. Vegna varnarleysis þeirra og ójósrar stöðu í samfélaginu liggja þeir 

vel við höggi mismununar og  misréttis. Því er mikilvægt að horfa til annarra þátta til að 

tryggja meðvitund um manngöfgi þeirra sérstaklega. Manngöfgi byggir á því skilyrði að 

manngildi hvers manns sé viðurkennt. Ef það á að vera skilyrðislaust og byggjast á 

skynsemi mannsins er það vandkvæðum bundið. Skynsemi mannsins er samofin reynslu 

hans, lífsöflum og lífsskilyrðum.
204

 Því er gott að hafa í bakhöndinni rök Nordenfelt um 

félagslega virðingu fyrir hinum öldruðu, byggða á visku og þakklæti. Þannig má að mínu 

mati reyna að sneiða hjá því hvað hverjum og einum finnst um það að eldast eða deyja. 

Þannig er skynsemi mannsins knúin á jákvæðan hátt, til þess að horfa til 

samfélagsaðstæðna aldraðra og nota þá sýn sem gerir bjargarleysi hinna öldruðu opinbert, 

til þess að byggja enn sterkari kröfu um virðingu byggða á manngöfgi.  Varnarleysi hinna 

öldruðu er mikilvægt atriði í byggingu skilyrðislausrar kröfu til viðurkenningar 

manngöfgi, og krafan verður sterkari, í ljósi sammannlegra tilfinninga eftir því sem 

bjargarleysið eykst líkt og þegar um deyjandi einstaklinga er að ræða. 

 En hvernig er hægt að tryggja slíka framkomu í raunverulegum aðstæðum? Fram 

kom í heimildum mínum að framkoma umönnunaraðila er sá þáttur sem hefur hvað mest 

áhrif á upplifun aldraðra af reisn sinni, virðingu annarra eða virðingarleysi. Í ljósi 

umræðunnar hér að ofan er ljóst að greiða þarf leið virðingarinnar, sem vel skilgreinds 

hugtaks, inn í siðareglur og lög sem varða sérstaklega umönnun hinna deyjandi.  

Reisn hvers og eins er ekki einungis mikilvæg þegar kemur að varðveislu hennar 

við lok lífs. Til þess að geta viðurkennt tilvist manngöfgi verða þeir sem skylduna bera að 

hafa meðvitund fyrir sinni eigin reisn, og því sameiginlega manngildi sem hún felur í sér. 

Því aðeins þannig geta menn viðurkennt tilvist manngildisins. Aðeins þá geta menn beygt 

sig undir skilyrðislausa skyldu til breytni í anda manngöfgi sem verndar rétt hins aldraða 

til að deyja með reisn. Sjáfsvitund þeirra sem sinna hinum deyjandi er því mikilvæg sem 

og sú staðreynd að menn horfi til afleiðinga gjörða sinna. Þau verðmæti sem felast í 
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vellíðan annarrar manneskju ættu að virkja þessa afstöðu. Þetta á ekki að vera flóknara en 

það að þú veist að það er vont að láta rífa sængina af sér snemma morguns og þess vegna 

gerir þú það aldrei við aðra manneskju, sama í hvaða aðstæðum eða hlutverki þú ert. 

Sjálfsskoðun og sjálfsefling þurfa því að vera hluti náms og endurmenntunar 

heilbrigðisstétta. Þannig er hægt að nota manngöfgi til að lögmál séu sett í ljósi hennar 

sem og aðstæðutenging þeirra tryggð með tilliti til afleiðinga. Spurningin sem þarf að 

vera leiðandi hvað varðar umönnum við lífslok aldraðra verður þá svona ,,hvernig vil ég 

láta koma fram við mig í ljósi mennsku minnar, í aðstæðum sem svipta mig allri stjórn á 

eigin velferð?”. Manngildi hvers manns er þá dregið fram og leiðir menn inn í skyldur 

tengdar við mannréttindi. Öflug umræða um mannréttindi er því nauðsynleg til þess að 

tryggja stoðir réttar hins aldraða til að deyja með reisn. Mannréttindi eiga ekki bara við í 

stríðshrjáðum löndum, þau eiga alltaf við sem órjúfanlegur hluti þess að vera manneskja. 

Sérstaklega eiga þau við þegar varnarleysi einstaklinga verða ríkjandi í lífi þeirra. Slíkt er 

augljóst þegar um aldraðan einstakling er að ræða og verður enn augljósara þegar sá hins 

sami liggur fyrir dauðanum eins og áður hefur komið fram. Mannréttindi eru siðferðileg 

réttindi af grundvallargerð. Þau eiga að vera óháð samfélagslegum viðhorfum sem oft á 

tíðum mismuna einstaklingum og eiga of greiða leið inn í hverfult manneðlið. Þau eiga að 

minna okkur á gildi hverrar manneskju sem felst meðal annars í mannhelgi hennar. Með 

tengingu við mannhelgina sem mannréttindi standa vörð um, er því hægt að útvíkka 

hugmyndir um notkun virðingar sem meðvitaðs hugtaks í umönnun við lífslok. Þannig er 

hægt, með vísun til mannhelginnar, að gera grein fyrir mikilvægi bæði fjarlægðar og 

nálægðar við virka notkun virðingar í samskiptum. Þá verður það ekki nóg fyrir 

heilbrigðisstarfsmann að segjast starfa í ljósi virðingar fyrir sjálfræði einstaklings, heldur 

verður viðkomandi að vera tilbúin til þess að reyna að upplifa raunverulegar aðstæður 

annarrar manneskju, en ekki bara aðstæður sem krefja hann um útskýringar kringum 

meðferð einhvers sjúklings. Sú auðmýkt sem það krefst verður erfiðlega tryggð með 

lögum, en þó er hægt að renna stoðum undir slíka kröfu með því að virkja 

mannréttindaumræðu meðal heilbrigðisstarfsfólks og greiða leið þeirra inní fagvitund 

stéttanna. Öll slík umræða er mjög fjarlæg í dag þar sem gengið er út frá siðareglum 

stéttanna, lögum um réttindi sjúklinga og almennra samfélagslegra viðhorfa, við 

uppbyggingu siðferðislegra viðmiðana í vinnuumhverfi heilbrigðisstétta. Þó verður að 

benda á að mannhelgin er nefnd í siðareglum lækna og hjúkrunarfræðinga, en hvað hún 
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stendur fyrir tel ég að sé mjög óljóst meðal stéttanna. Því þarf að efla alla umræðu um 

siðareglur og virka notkun þeirra þannig að þau hugtök sem þar koma fram séu skýrð á 

þann hátt að þau nýtist til bættrar framkomu. En reglur á blaði duga bara ákveðið langt til 

bættrar framkomu. Því þarf meira að koma til. 

Það er ljóst af þessari ritgerð að dæma, að ábyrgð umönnunaraðila er mikil til þess 

að hinn aldraði eigi möguleika á því að deyja með reisn. Ábyrgðin liggur hjá 

stjórnvöldum að því leiti að þau þurfa að tryggja aðstæður til þess að mannleg samskipti 

geti átt sér stað innan heilbrigðiskerfisins, með því að huga að fjárútlátum til mönnunar 

og menntunar starfsmanna. Ég vil þó ekki um of treysta á stjórnvöld til bættrar menntunar 

og eflingar sjálfsvitundar heilbrigðisstarfsfólks þar sem það skapar of mikið svigrúm fyrir 

starfsfólk kerfisins til þess að afsaka sig og skjóta sér undan ábyrgð. Ég vil fyrst og 

fremst leggja ábyrgðina í hendur hvers einstaklings, sem fagmanns og manneskju. Til að 

þetta sé mögulegt þarf að efla umræðuna innan heilbrigðiskerfisins, færa hana á annað 

stig. Láta spjallið í pásunni ekki snúast um Ice-save eða hvað það sé rosalega mikið álag 

eða hvað ákveðnir aðstandendur eru erfiðir, heldur um það hvernig hægt sé að vinna að 

bættri umönnun í anda manngöfgi. Hinar sammannlegu tilfinningar geta hjálpað mönnum 

á þeirri leið og því er spurningin sem hver þarf að spyrja sig: ,,hvernig get ég notað mína 

lífsreynslu og tilfinningaupplifanir til þess að nálgast aðrar manneskjur sem ég þekki 

mismikið, í aðstæðum sem gera þær berskjaldaðar fyrir slæmri framkomu?” Þessi 

sjálfsskoðun er nauðsynleg til þess að geta staðið undir skyldunni sem réttur hins aldraða 

til að deyja með reisn felur í sér. Skyldan felst í því að nota manngöfgi á meðvitaðan hátt 

til þess að manngildi hvers manns sé skýrt og mannhelgi hans tryggð með kröfunni um 

nálægð og fjarlægð fagmannsins. Til að skýra þetta nánar er hægt að hugsa sér aldraðan 

mann sem liggur fyrir dauðanum, og getur ekki lengur tjáð sig. Óljóst er hver vilji hans er 

í tengslum við líknandi meðferð og engir aðstandendur eru til að hafa samband við. 

Heilbrigðisstarfsmaður fer inn til hans og sér hræðslu og angist skína úr augum 

viðkomandi, heilbrigðisstarfsmaðurinn snýr viðkomandi á hina hliðina án þess að segja 

orð og gengur síðan út úr herberginu. Þarna á sér stað framkoma sem er ekki í anda 

manngöfgi. Hins vegar ef heilbrigðisstarfsmaðurinn hefði tekið i hönd viðkomandi og 

fullvissað hann um að allt sé gert til að honum líði sem best, snúið honum og spjallað við 

hann á meðan, stappað í hann stálinu, verið einlægur og hreinskilinn og ekki hætt 

samtalinu fyrr en hann væri sannfærður um betri líðan skjólstæðings síns, þá væri 



74 

 

viðkomandi að starfa í anda þeirrar skyldu sem ég hef reynt að setja hér fram. Hann lætur 

þannig ekki undan eigingjörnum varnarviðbrögðum og gengur út úr herberginu, heldur 

fer eftir skyldunni um manngöfgi sem aftrar honum frá því að gefa sjálfum sér leyfi til 

þess að snúa baki við ábyrgð sinni á vellíðan annarrar lifandi manneskju. Það eiga engar 

afsakanir að vera gildar í starfi sem snýr að ábyrgð á vellíðan annarra manneskja. Um leið 

og starfsmaðurinn hefur gengist undir skyldu sína ef svo má segja, upplifir sína göfgi og 

viðurkennir manngildi annarrar manneskju, það hversu einstök hún er, virkjar hann um 

leið sínar sammannlegu tilfinningar til þess að geta mætt hinum deyjandi aldraða í 

hræðslu og angist aðstæðna hans. Þannig getur hann sinnt taumhaldsskyldu sinni og 

einnig verknaðarskyldu sinni. Ef þetta er ójóst er hægt að nota dæmi um aldraðan 

deyjandi einstakling sem þorir ekki að deyja og er fullur angistar og kvíða yfir aðstæðum 

sínum. Ef læknirinn kemur inn til hans og segir ,,vilt þú meðferð, góði“ er hann að 

fullnægja taumhaldsskyldu sinni og gefa viðkomandi ráðrúm til þess að ákveða sjálfur 

hvað hann villl gera. En hann er engan veginn að tengja sig við aðstæður og ástand þessa 

ákveðna manns. Þarna er því að mínu mati ekki nálægt því uppfylltur hans réttur til þess 

að vera laus undan áhrifum annarra þar sem hann hefur ekki þær upplýsingar sem þarf til 

að taka ákvörðun né þann stuðning sem hann þarfnast. Gæðin sem felast í upplýsingagjöf, 

einlægni og stuðningi læknisins á slíkum stundum eru forsenda þess að viðkomandi geti 

tekið ákvörðun í ljósi persónu sinnar og þannig fengið griðarétt sinn uppfylltan. Gæðin 

sem felast í góðum samskiptum eru því grunnur þess að hinn aldraði geti dáið með reisn. 

Og grunninn að góðum samskiptum set ég hér fram í algildu skylduboði fyrir 

heilbrigðisstéttir sem segir að manngöfgi með öllu því sem tilheyrir, sé forsenda þeirrar 

auðmýktar sem hver og einn starfsmaður þarf til þess að geta staðið vörð um þau 

verðmæti sem felast í þeirri göfgi sem eru hluti reisnar annarrar manneskju. Þetta þarf 

hann að gera bæði með því að mæta henni á grundvelli persónu hennar með tilliti til óska 

viðkomandi en einnig út frá sammannlegum tilfinningum sem leiða hann í átt að þeirri 

einlægni sem nauðsynleg er í aðstæðum þar sem fólk getur ekki lengur tjáð vilja sinn eða 

þarf á aðstoð að halda við varðveislu reisnar sinnar.  

Í þessari skyldu á því að felast, í anda Kants, bæði hvatinn til þess að framkvæma 

á ákveðinn hátt og skuldbindingin. Einnig ljóst hve algilt lögmálið sem felur þessa skyldu 

í sér þarf að vera, sérstaklega ef horft er til mikilvægis afleiðinganna. Það ætti síðan að 

styrkja stoðir breytninnar, þvi ljós eru þau verðmæti sem felast í vellíðan annarrar 
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manneskju sérstaklega í svona erfiðum aðstæðum. Slík skylda þarf að vera undanskilin 

duttlungum og hræðslu hins eigingjarna manns. Það hversu ósnertanleg mannskepnan 

telur sig vera hefur haft neikvæð áhrif á mannleg samskipti og þar með meðferð við lok 

lífs. Óþægindin sem dauðastund hins aldraða skapar í sjálfi heilbrigðisstarfsmanns má 

ekki vera afsökun til þess að mannlegar tilfinningar séu aftengdar. Það verður að berjast 

gegn því að tæknivæðing læknisfræðinnar, sem grundvöllur að hugmyndafræði 

heilbrigðiskerfisins, skapi það ómannlegt umhverfi að réttindi hins deyjandi aldraða 

verða óþörf svo lengi sem hann segir já eða nei við líknandi  meðferð. Líknandi meðferð 

tryggir ekki framkomu í anda manngöfgi. Ábyrgð á framkomu í anda manngöfgi, liggur 

alltaf hjá hverjum einstaklingi sem umönnunaraðila. Meðvitund um slíka ábyrgð meðal 

heilbrigðisstarfsfólks er forsenda þess að réttur hins aldraða til að deyja með reisn virki til 

þess að bæta umönnun aldraðra við lífslok.  

 

4.Lokaorð 

Það sem þessi ritgerð á að skila er aðallega fernt: Í fyrsta lagi hve mikilvægt og tímabært 

það er að virðing sé skilgreind þannig að notkun hennar auki möguleika á bættri 

framkomu við lok lífs hinna öldruðu. Að kasta virðingu fram í tíma og ótóma í tengslum 

við lög og reglugerðir skilar sér ekki í bættri framkomu. Til að virðing verði að 

áþreifanlegu og virku hugtaki í meðferði við lífslok þarf að skilgreina hvað það er sem 

hún stendur fyrir. Það hef ég reynt að gera í þessari ritgerð með sérstöku tilliti til 

aðstæðna aldraðra við lífslok. Það þarf að vera ljóst að reisn stendur fyrir eiginleikann að 

finna til sjálfsvirðingar, hafa sjálfræði og verður fela í sér manngöfgi. Virðing þarf að 

standa fyrir viðhorf og skila sér í framkomu einstakinga.  

Virðing sem sýna þarf í aðstæðum hinna deyjandi öldruðu er hin hlutlæga virðing 

Kants sem er afleiðing af viðurkenningu á manngöfgi. Reisnin sem hin aldraði býr yfir og 

er hvatinn að framkomu í anda virðingar fyrir göfgi mannsins verður að vera á formi 

manngöfgi eins og ég hef sett fram í þessari ritgerð, til að rétturinn til þess að deyja með 

reisn skili sér til hins aldraða. Einungis með þannig nálgun er jöfn siðferðileg staða 

manna tryggð, manngildi viðkomandi tekið gilt og framkoman í samræmi við það. Þá er 

litið á hverja manneskju sem einstakling með tilfinningar, sjálfsvirðingu og mannhelgi. 

Þannig getur reisnar hugtakið virkað sem mótstöðuafl gegn viðteknum venjum sem draga 



76 

 

úr virði mannhelgi og upplifun hvers einstaklings. Reisnin er það gildi sem manngöfgi 

stendur vörð um með vísun til hins sammanlega, og er sérstaklega mikilvægt í aðstæðum 

þar sem skjólstæðingur er berskjaldaður og hans innri gildum getur verið hæglega ógnað 

með óviðeigandi framkomu og umhverfisaðstæðum.  

Munurinn á framkomu í anda manngöfgi og þeirrar sem felur hana ekki í sér felst 

aðallega í þeirri fjarlægð sem heilbrigðisstarfsfólk heldur frá upplifun þess sem er 

deyjandi. Slíkt er ekki algilt meðal heilbrigðisstarfsfólks en ég tel mig hafa með þessari 

ritgerð gert grein fyrir mikilvægi þess að skilyrðislausri skyldu sé komið á með því að 

nota manngöfgi til þess að tryggja hinum deyjandi viðeigandi framkomu. Skylda sem 

felur það í sér að fagfólk mæti í vinnuna með sína mannlegu eiginleika til taks ekki síður 

en fræðilega þekkingu. 

 Í öðru lagi á ritgerðin að sýna hversu mikilvægt það er að viðurkenna manngildi 

hverrar mannesju sem hluta manngöfgi. Þá er hægt sé að nota sammannlegar tilfinningar 

til þess að auðvelda framkomu sem einkennist af virðingu. Þannig er hægt að koma fram 

við skjólstæðing af nálægð og kærleika sem er stór liður í því að hann haldi reisn sinni 

eins og kom fram hér í kaflanum á undan. Það er engin afsökun að segja ,,ég veit ekki 

hvernig það er að deyja þannig að ég get ekki sett mig í spor þess deyjandi”. Þú sem 

manneskja getur spurt þig hvernig þér mundi líða í aðstæðum sem tækju frá þér alla 

stjórn, gerðu þig hrædda og fylltu þig angist. Þá upplifun getur þú síðan notað til þess að 

nálgast viðkomandi skjólstæðing, sýna honum auðmýkt og veita honum styrk. Slíkt er 

nauðsyn framkomu sem byggist á virðingu fyrir göfgi mannsins. 

Í þriðja lagi er það sú staðreynd að mannréttindi sem siðferðileg réttindi eru til 

margra hluta nytsamleg. Að líta sér nær og greina mikilvægi mannhelgiskröfu 

mannréttinda í aðstæðum hvers og eins er gríðarlega þýðingarmikil forsenda réttarins til 

að deyja með reisn. Slík viðurkenning krefur okkur um að líta á réttindi aldraðra 

einstaklinga út frá fleiri hliðum en hinni lagalegu hlið sem er mjög rír og óljós eins og 

fram hefur komið. Hin siðferðilega hlið er því mikilvæg og sterk tenging er þar við 

mannréttindin vegna mikilvægis hvers einstaklings í ljósi tilveru hans. Að skapa 

siðferðilega kröfu í anda mannréttinda, á þá fagaðila sem koma að umönnun aldraðra við 

lok lífs þeirra, er því leiðin að því að tryggja rétt aldraðra til að deyja með reisn. 

Í fjórða lagi dregur þessi ritgerð fram mikilvægi þess að auka siðferðilega 

meðvitund og ábyrgð heilbrigðisstétta, hvar sem þær starfa innan kerfisins. Til þess að 
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það sé mögulegt þarf að auka vægi kennslu í siðfræði í námi þeirra en ekki síður að 

skylda menn til siðferðilegrar endurmenntunar, reglulega, allan sinn starfsferil. 

Siðferðileg réttindi verða, í ljósi rýrs lagalegs baklands hinna öldruðu, að vera betur til 

þess fallin að virkja rétt þeirra til að deyja með reisn sem felst í viðurkenningu á 

manngöfgi allra mann.  Hinar siðferðilegu skyldur þurfa því að fá aukið vægi. 

Viðurkenning á tilvist þeirra og mikilvægi verður ekki tryggð nema með meiri 

siðferðilegri ábyrgð hvers og eins. Ábyrgðin liggur ekki síst í því að setja sér lögmál um 

framkomu sem byggist á tilliti til afleiðinga hennar og tengir hana við raunverulegar 

aðstæður. Þannig er hægt með virðingu fyrir göfgi manneskjunnar að starfa í anda 

hlutlægrar virðingar Kants. 

Ég tel mig hafa sýnt fram á í þessari ritgerð að það lögmál sem stjórna á 

framkomu við aldraðra við lok lífs, verði að vera skilyrðislaust, þar sem verðmætin sem í 

húfi eru felast í vellíðan varnarlausrar manneskju. Það er óafsakanlegt hve greiða leið hin 

neikvæðu samfélagsviðhorf til aldraðra eiga inní umönnun aldraðra við lífslok sem og 

aðrar aðstæður þeirra. Því tel ég tengingu réttinda hinna öldruðu við mannréttindi og að 

hefja manngöfgi yfir hin neikvæðu samfélagsviðhorf og eigingirni nútímannsins, ekki 

einungis tímabært innlegg í umræðuna heldur einnig nauðsynlegt í ljósi óvissutíma 

framundan sem þó fela í sér möguleika á endurmati og uppbyggingu innviða 

samfélagsins.     
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