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Útdráttur
Markmið eftirfarandi rannsóknarritgerðar er að kanna viðhorf nemenda við Háskóla
Íslands til dánar- og sjálfsvígsaðstoðar og auka þekkingu á málefninu. Notast er við
megindlega rannsóknaraðferð. Könnun var send rafrænt á nemendur í grunn- og
diplómanámi. Leitað er svara við rannsóknarspurningunum: Hvert er viðhorf nemenda við
Háskóla Íslands til dánar- og sjálfsvígsaðstoðar? Hefur lögleiðing dánar- og/eða
sjálfsvígsaðstoðar áhrif á traust einstaklinga til heilbrigðiskerfisins? Hafa trúarbrögð áhrif
á viðhorf einstaklinga til dánar- og sjálfsvígsaðstoðar? Lagt var upp með þær tilgátur að
viðhorf nemenda væri almennt jákvætt gagnvart dánar- og sjálfsvígsaðstoð sem og
lögleiðingu. Trúarbrögð geta haft áhrif á viðhorf einstaklinga og að lögleiðing dánar- og
sjálfsvígsaðstoðar hafi jákvæð áhrif á traust til heilbrigðiskerfisins. Meginniðurstöður
rannsóknarinnar eru að viðhorf nemenda við Háskóla Íslands er almennt jákvætt gagnvart
dánaraðstoð, þeir telja hana vera siðferðilega réttmæta og eru yfirleitt sammála
lögleiðingu slíkrar aðstoðar hér á landi. Hvað sjálfsvígsaðstoð varðar eru þátttakendur
ekki eins jákvæðir. Þeir eru almennt sammála því að lögleiðing dánar- og
sjálfsvígsaðstoðar hafi ekki áhrif á traust þeirra til heilbrigðiskerfisins. Einnig kemur fram
að trúarskoðanir hafa ekki eins mikil áhrif á viðhorf til dánar- og sjálfsvígsaðstoðar eins og
talið var í upphafi rannsóknar.

Leitarorð: dánaraðstoð, líknardráp, sjálfsvígsaðstoð, líknarmeðferð, lög
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Abstract
The purpose of the following thesis is to examine the attitudes of students at the University
of Iceland towards euthanasia and physician assisted suicide and to increase knowledge of the
subject matter. Quantitative research method was applied in this research. A survey was sent
by email to students in undergraduate and certified diploma course studies. The answer to
the following research questions was sought: What is the attitude of students at the University
of Iceland towards euthanasia and physician assisted suicide? Does legalization of euthanasia
and/or physician assisted suicide affect the trust of individuals in the healthcare system? Does
religion affect the attitudes of individuals towards euthanasia and physician assisted suicide?
It was suggested that student’s attitudes would be generally positive towards euthanasia and
physician assisted suicide as well as the legalization of such assistance. Religion can affect the
attitudes of individuals towards euthanasia and physician assisted suicide. It was also
suggested that the legalization of euthanasia and physician assisted suicide has a positive
effect on trust in the healthcare system. The main findings of the study are that student’s
attitudes at the University of Iceland are generally positive towards euthanasia, which they
consider to be morally justified and generally agree with the legalization of such assistance in
Iceland. In terms of physician assisted suicide, participants are not as positive. They generally
agree that the legalization of euthanasia and/or physician assisted suicide does not affect their
trust in the healthcare system. It is also stated that religious beliefs do not have as much
influence on attitudes toward euthanasia and physician assisted suicide as assumed at the
beginning of the study.

Keyword: Euthanasia, physician assisred suicide, palliative care, law
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1 Inngangur
Dánar- og sjálfsvígsaðstoð eru ekki nýjar af nálinni og hafa lengi verið umræðuefni innan
læknisfræði, lögfræði, siðfræði og trúarbragða sem má sjá endurspeglast í öllum þeim
hugmyndum og löggjafarlausnum sem hafa þróast út um allan heim í gegnum tíðina (Banovic
og Turanjanin, 2014; Siu, 2010). Umræðan um lögleiðingu dánar- og sjálfsvígsaðstoðar er mjög
umdeild og skiptar skoðanir um réttmæti þess (Banovic og Turanjanin, 2014; Stafford, 2011).
Trúarbrögð hafa mikil áhrif á viðhorf fólks til þessa málefnis (Banovic og Turanjanin, 2014).
Segja má að vandamálið í hnotskurn liggi í spurningunni um hvort að til viðbótar við
réttinn til lífs, sem eru grundvallarmannréttindi tryggð af Mannréttindasáttmála Evrópu, sé
einnig réttur til að deyja með tilliti til sjálfræðis (Banovic og Turanjanin, 2014). Í 3. gr.
Mannréttindasáttmála Evrópu kemur fram að enginn einstaklingur eigi að þola pyntingar,
ómannúðlega eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Aftur á móti kemur fram í 2. gr.
sáttmálans að réttur einstaklingsins til lífs skuli vera verndaður með lögum og að enginn sé,
vísvitandi, sviptur lífi nema sekt um refsiverðan glæp er varðar lög liggi fyrir (Quffa og Voinea,
2013). Þeir sem hafa trúarlega stefnu leggja aðaláherslu á heilagleika lífsins og segja að dánarog sjálfsvígsaðstoð sé ekki einn af valkostum lífsins sem er staðfest með rökum trúarbragða
sem banna hvers konar sjálfsvíg eða dráp. Margir læknar trúa því hins vegar að siðferðisleg
skylda þeirra sé að stytta líf deyjandi sjúklings sem þjáist og leggja sterka áherslu á sjálfstæði
einstaklingsins hvað varðar líf og dauða. Rök beggja hópanna, með og á móti, snúast um að
virða sjúklinginn: huga að velferð hans, bera virðingu fyrir óskum hans og hagsmunum sem og
grundvallargildum lífsins (Banovic og Turanjanin, 2014).
Áhugi rannsakandans á viðfangsefninu vaknaði fyrir þónokkrum árum við störf á
spítölum landsins. Þar komu oftar en ekki upp aðstæður þar sem sjúklingar höfðu gefist upp í
baráttu sinni við sjúkdóma, sem höfðu tekið stóran toll af lífi þeirra, og viljað losna undan
þjáningum hans og þráðu hvíldina meira en lífið sjálft. En áhuginn vaknaði fyrir alvöru þegar
náinn aðstandandi var í þeirri aðstöðu að vilja binda endi á þjáningar sínar og fá að deyja með
reisn. Fyrir 10 árum síðan var hann greindur með taugahrörnunarsjúkdóm sem erfitt var að
meðhöndla. Vitað var hvernig sjúkdómsástand hans myndi þróast, batahorfur voru engar og
ekkert hægt að gera til að koma í veg fyrir það ástand nema að reyna að halda einkennum
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niðri. Ósk þessa einstaklings, eftir að hafa horft á sjónvarpsþátt um sjálfsvígsaðstoð í Sviss, var
að komast þangað út og fá að deyja með reisn. Eftir að hafa grennslast fyrir um stöðu mála hér
á landi kom í ljós að málefnið hefur lítið sem ekkert verið rannsakað. Fannst rannsakanda því
mikilvægt að rannsaka málefnið frekar til að sjá hver afstaða fólks væri til dánar- og
sjálfsvígsaðstoðar hér á landi.
Markmið þessarar rannsóknar er að kanna viðhorf nemenda við Háskóla Íslands til
dánar- og sjálfsvígsaðstoðar. Aukin umræða um málefnið í íslensku samfélagi gefur ástæðu til
að skoða það betur og auka við þekkingu. Viðhorf fólks til dánar- og sjálfsvígsaðstoðar hefur
lítið sem ekkert verið rannsakað hér á landi. Til að hægt sé að taka upplýsta og málefnalega
umræðu um málefnið þarf viðhorf almennings sem og fagfólks að liggja fyrir. Eins er mikilvægt
að upplýsingar um stöðu þessa málefnis í öðrum löndum séu aðgengilegar. Í þessari rannsókn
verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:
1. Hvert er viðhorf nemenda við Háskóla Íslands til dánar- og sjálfsvígsaðstoðar?
2. Hefur lögleiðing dánar- og/eða sjálfsvígsaðstoðar áhrif á traust einstaklinga til
heilbrigðiskerfisins?
3. Hafa trúarbrögð áhrif á viðhorf einstaklinga til dánar- og sjálfsvígsaðstoðar?
Í upphafi rannsóknarinnar voru settar fram tilgátur um að viðhorf nemenda við Háskóla
Íslands væri almennt jákvætt gagnvart dánar- og sjálfsvígsaðstoð sem og lögleiðingu hér á
landi. Trúarbrögð geta haft þónokkur áhrif á viðhorf einstaklinga gagnvart dánar- og
sjálfsvígsaðstoð. Og að lokum að þá hefur lögleiðing dánar- og sjálfsvígsaðstoðar að öllu jafna
jákvæð áhrif á traust einstaklinga til heilbrigðiskerfisins.
Þessi rannsókn gefur hugmynd um afstöðu fólks til dánar- og sjálfsvígsaðstoðar og gæti
verið stökkpallur fyrir frekari rannsóknir um málefnið.
Ritgerðinni er skipt niður í sex kafla sem eru inngangur, fræðilegur hluti, aðferð
rannsóknar, niðurstöður, umræður og lokaorð. Í inngangi er gerð grein fyrir viðfangsefni
rannsóknarinnar, markmiði, rannsóknarspurningum sem og tilgátu. Annar kafli inniheldur
fræðilega umfjöllun um viðfangsefnið. Byrjað er á skilgreiningu hugtakanna dánar- og
sjálfsvígsaðstoð, stöðu þekkingar, líknarmeðferð og réttindi sjúklinga. Því næst er fjallað um
lög hinna ýmsu landa hvað varðar dánar- og sjálfsvígsaðstoð, kenningarleg nálgun og að lokum
um viðhorf trúarbragða til dánar- og sjálfsvígsaðstoðar. Í þriðja kafla er fjallað um aðferð og
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framkvæmd rannsóknarinnar, farið yfir rannsóknaraðferðir, val á þátttakendum, gagnasöfnun
og mælitæki útskýrt, hvernig úrvinnslu gagna fór fram, siðferðileg álitamál og endað á
umfjöllun um styrk og veikleika rannsóknarinnar. Fjórði kafli, niðurstöður, fjallar um helstu
niðurstöður rannsóknarinnar. Þar eru niðurstöður settar fram á lýsandi tölfræðilegan hátt. Að
lokum eru það svo kaflarnir, umræða og lokaorð. Í þeim kafla fer fram umræða um helstu
niðurstöður rannsóknarinnar tengd fræðilega hluta viðfangsefnisins, rannsóknarspurningum
og tilgátum sem lagt var upp með í upphafi verður svarað.
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2 Dánar- og sjálfsvígsaðstoð
Til eru nokkrar skilgreiningar á dánar- og sjálfsvígsaðstoð í heiminum og eru þær mismunandi
á milli landa. Erfitt er að finna einhverja eina skilgreiningu sem er réttari en önnur (Emanuel,
Onwuteaka-Philipsen, Urwin og Cohen, 2016). Dánaraðstoð (e. euthanasia) og sjálfsvígsaðstoð
(e. physician assisted suicide) eru skilgreindar sem sá verknaður að binda enda á líf
einstaklings, af ásetningi, að beiðni sjúklingsins sjálfs. Þetta er gert í líknandi skyni vegna
óbærilegra líkamlegra, andlegra eða tilfinningalegra þjáninga sem ekki er hægt að meðhöndla.
Munurinn á milli þessara tveggja hugtaka liggur í því hver bindur enda á lífið. Þegar
dánaraðstoð á í hlut er það læknir sem framkvæmir verknaðinn en sjúklingurinn sjálfur þegar
um sjálfsvígsaðstoð er að ræða (Quffa og Voinea, 2013). Í ritgerðinni verður stuðst við þessa
skilgreiningu. Einnig er oft talað um skilgreiningar sem eru virkar (e. active) og óvirkar (e.
passive) aðferðir hvað varðar dánaraðstoð (Quffa og Voinea, 2013) sem og virkar/óvirkar
sjálfráða (e. active/passive voluntary) dánaraðstoð og virkar/óvirkar ósjálfráða (e.
active/passive involuntary) dánaraðstoð (Tulloch, 2005; Galbraith og Dodson, 2000) sem verða
betur skýrð hér að neðan.

2.1 Dánaraðstoð
Orðið euthanasia, eða dánaraðstoð á íslensku, áður þekkt sem líknardráp, á uppruna sinn úr
grísku og þýðir „góður dauði“ eða með öðrum orðum góður, sársaukalaus og auðveldur dauði
(Guo, 2006; Ledger, 2007; Þingskjal 530, 2016-2017). Dánaraðstoð hefur verið til í þúsundir
ára og var mikið notuð og almennt samþykkt af fylgjendum Sókratesar og Platons á Grikklandi
til forna. Á þeim tíma var notast við stórvaxna eiturjurt af sveipjurtaætt, sem kallast Hemlock,
í þeim tilgangi að flýta fyrir dauða þeirra einstaklinga sem voru haldnir ólæknandi og
þjáningarfullum sjúkdómum. Þessi aðferð hélt áfram á 16. og 17. öld en varð fljótlega eftir það
fyrir miklu mótlæti frá kristnum hugsuðum og sérfræðingum læknavísindanna (Ncayiyana,
2012).
Reynt hefur verið að finna skilgreiningu á dánaraðstoð svo áratugum skiptir. Það hefur
reynst mjög erfitt og valdið heimspekingum og siðfræðingum miklum heilabrotum.
Skilgreiningarnar eru breytilegar, allt frá nokkrum setningum upp í heila bókakafla, sem sýnir
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sveigjanleika á notkun hugtaksins og ábyrgðina sem felst í því að skilgreina afmörkun
hugtaksins (Ncayiyana, 2012).
Dánaraðstoð hefur verið skilgreind í fjórar tegundir aðferða og getur verið framkvæmd
bæði með og án samþykkis sjúklings sem og verið virk eða óvirk dánaraðstoð. Virk sjálfráða
dánaraðstoð (e. active voluntary euthanasia) er þegar sjúklingur óskar sjálfur eftir því að fá
aðstoð við að deyja. Læknirinn gefur sjúklingi banvænan skammt af lyfi sem veldur því að hann
deyr fyrr en ella. Óvirk sjálfráða dánaraðstoð (e. passive voluntary euthanasia) er þegar
sjúklingur óskar eftir því að fá að deyja með því að öll líflengjandi meðferð sé stöðvuð vitandi
að það leiði til dauða hans. Sjúklingurinn er með öllu hæfur til að taka slíkar ákvarðanir og
skilur inntak og afleiðingar ákvörðunar sinnar. Virk ósjálfráða dánaraðstoð (e. active
involuntary euthanasia) er þegar læknir gerir ráðstafanir og ákveður að stytta líf sjúklings í
líknandi skyni en án þess að fá hans samþykki. Óvirk ósjálfráða dánaraðstoð (e. passive
involuntary euthanasia) er þegar læknir ákveður að hætta meðferð án þess að ræða það
sérstaklega við sjúklinginn. Með öðrum orðum að þá er dánaraðstoð veitt, í báðum tilvikum,
án samþykkis sjúklings eða vitundar en samt sem áður í líknandi skyni. Sjúklingurinn er ófær
um að veita upplýsta beiðni um aðstoð við að stytta líf sitt, gæti verið meðvitundarlaus, ófær
um að hafa samskipti eða of veikur til að vita hvað er að gerast eða taka ákvarðanir (Tulloch,
2005; Galbraith og Dodson, 2000).
Einnig er til skilgreining þar sem dánaraðstoð er skilgreind sem virk dánaraðstoð (e.
active euthanasia) og óvirk dánaraðstoð (e. passive euthanasia). Þá er talað um að virk
dánaraðstoð sé þegar læknir gerir sérstakar ráðstafanir til að valda dauða sjúklings með eða
án hans samþykkis til dæmis með því að gefa sjúklingi banvæna sprautu sem er yfirleitt
ofskömmtun verkja- eða svefnlyfja. Óvirk dánaraðstoð er venjulega skilgreind sem sú athöfn
þegar læknismeðferð, sem nauðsynleg er til að varðveita líf sjúklings, er hætt eða hún ekki
hafin með vísvitandi áformum um að valda dauða sjúklingsins með eða án hans samþykkis.
Með öðrum orðum að þá er munurinn á virkri og óvirkri dánaraðstoð sá að í virkri dánaraðstoð
er eitthvað gert til að ljúka lífi sjúklings en í óvirkri dánaraðstoð er ekkert gert til að viðhalda
lífi sjúklingsins. Munurinn á þessum tveimur skilgreiningum hefur mikið verið gagnrýndur og
er talið að skilgreiningin á óvirkri dánaraðstoð sé þvættingur og vitleysa, raunverulega
vandamálið sé skortur á meðferðar- og/eða læknisfræðilegu inngripi. Þetta bendir til þess að
aðgerðaleysið sé virk athöfn eða virk dánaraðstoð (Quffa og Voinea, 2013).
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Í flestum löndum Evrópu þar sem dánaraðstoð er lögleg, þar á meðal í Hollandi og
Belgíu, er dánaraðstoð (e. euthanasia) venjulega takmörkuð við sjálfráða (e. voluntary) tilfelli
þar sem sjúklingurinn er andlega hæfur og óskar sjálfur eftir dánaraðstoð (Emanuel o.fl.,
2016). Í þessum löndum eru ósjálfráða (e. involuntary ) tilfelli, þar sem sjúklingur er ekki
andlega hæfur til að taka ákvarðanir um dánaraðstoð eða er ófær um slíkt vegna veikinda eða
málleysis, bönnuð samkvæmt lögum, það er að segja, ef sjúklingur getur ekki sjálfur óskað eftir
aðstoðinni er ekki leyfilegt að veita slíka aðstoð (Emanuel o.fl., 2016; Library of Parliament,
2015). Síðar í ritgerðinni verður farið betur yfir lög ýmissa landa sem lögleitt hafa dánarog/eða sjálfsvígsaðstoð.
Í opinberri skýrslu sem Evrópusamtök líknandi meðferðar (e. European Association for
Palliative Care) gáfu út árið 2016 kemur fram samkvæmt þeirra áliti, að ósjálfráða dánaraðstoð
ætti ekki að flokkast sem dánaraðstoð. Það að valda dauða einstaklings af ásettu ráði, án hans
samþykkis, sé ekki dánaraðstoð heldur morð og því geti dánaraðstoð aðeins verið framkvæmd
með samþykki einstaklingsins. Samtökin eru einnig ósammála skilgreiningunum á virkri og
óvirkri dánaraðstoð og finnst munurinn á þessum tveimur skilgreiningum óviðeigandi. Að
þeirra mati er dánaraðstoð alltaf virk athöfn eða ferli sem er framkvæmt og hvað varðar
aðgerðaleysi að þá passi það ekki við skilgreiningar þeirra (Radbruch o.fl., 2016).

2.2 Sjálfsvígsaðstoð
Sjálfsvígsaðstoð er skilgreind sem sá verknaður að sjúklingur óskar eftir aðstoð við að stytta líf
sitt. Sjúklingurinn framkvæmir sjálfur verknaðinn með aðstoð læknis, en hann ávísar banvænu
lyfi sem sjúklingurinn tekur inn sjálfur (Quffa og Voinea, 2013). Samkvæmt Evrópusamtökum
líknandi meðferðar er sjálfsvígsaðstoð skilgreind sem sú athöfn þegar einstaklingur aðstoðar
annan einstakling, vísvitandi, að enda líf sitt að hans eigin ósk (Radbruch o.fl, 2016). Þessar
tvær skilgreiningar eru nánast eins en í skilgreiningu Evrópusamtaka líknandi meðferðar er
ekki tekið fram að læknir þurfi að veita aðstoðina heldur að hver sem er geti veitt slíka aðstoð.
Í mótsögn við dánaraðstoð, þar sem einhver annar, til dæmis læknir, aðstoðar við að
sprauta viðkomandi með banvænum lyfjum, er sjálfsvígsaðstoð framkvæmd af þeim sem ætlar
að stytta líf sitt (Radbruch o.fl., 2016). Vert er að taka fram að ósk um dánar- eða
sjálfsvígsaðstoð getur eingöngu komið frá sjúklingnum sjálfum, án áhrifa frá öðrum, og krefst
þessi ákvörðun fullrar ábyrgðar. Sjúklingurinn þarf að vera hæfur til að taka slíkar ákvarðanir
og skilja raunverulegt inntak ákvörðunar sinnar og afleiðingar hennar (Quffa og Voinea, 2013).
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Sjálfsvígsaðstoð hefur verið stunduð í marga áratugi í þeim tilgangi að lina óbærilegar
þjáningar sjúklinga. Jack Kevorkian var þekktur sem faðir sjálfsvígsaðstoðarinnar, og
frumkvöðull þessarar hugmyndar og fékk viðurnefnið „Death Doctor“ (Quffa og Voinea, 2013).
Hann barðist fyrir réttindum einstaklinga, sem voru haldnir ólæknandi sjúkdómum, um að fá
að ráða sínum eigin dauðdaga. Hann byrjaði herferð sína á málstaðnum, kom umræðunni af
stað ásamt því að ögra saksóknurum og dómstólunum. Hann hunsaði bæði lög og reglur hvað
það varðar að valda annarri manneskju dauða og sinnti sínum sjúklingum sem leituðu til hans
eftir hjálp. Hann bauð upp á ráðgjöf, bæði til handa sjúklingum, sem voru að velta fyrir sér
dauðanum, og fjölskyldum þeirra. Hann lenti oft í kasti við lögin en var ekki kærður fyrir morð
fyrr en árið 1999 og sat í fangelsi í átta ár. Þá hafði hann aðstoðað yfir 130 sjúklinga við að
stytta líf sitt (Stafford, 2011). Aðferðin sem Kevorkian notaði var þekkt sem „miskunnarvélin“
en hún virkaði þannig að hann setti upp nál í bláæð sjúklingsins sem ýtti svo sjálfur á hnappinn
með þeim afleiðingum að vélin byrjaði að dæla banvænum lyfjum í æðina, sem leiddi
viðkomandi til dauða (Stafford, 2011; Quffa og Voinea, 2013).
Ekki voru allir sammála aðferðum Kevorkians og efaðist bandaríska læknasambandið
um markmið hans með lögleiðingu sjálfsvígsaðstoðar. Einnig efaðist læknasambandið um
sjúklingana sem hann aðstoðaði við að stytta líf sitt, margir þeirra voru ekki með sjúkdóma
sem gætu dregið þá til dauða. Margir þessara sjúklinga þjáðust af taugasjúkdómnum MS,
langvarandi beinmergsjúkdómum, lungnaþembu og hreyfihömlunarsjúkdómum en það sem
þessir sjúklingar áttu sameiginlegt var að þjáningar þeirra voru óbærilegar (Roberts og
Kjellstrand, 1996).

2.3 Viðhorf til dánar- og sjálfsvígsaðstoðar
Aukning er á löggildingu dánar- og sjálfsvígsaðstoðar í heiminum sem gerir það að verkum að
mikilvægt er að skilja viðhorf og starfshætti. Dánar- og/eða sjálfsvígsaðstoð hefur verið
stunduð löglega í Hollandi, Belgíu, Lúxemborg, Kólumbíu, Kanada og Quebec síðan 2014.
Sjálfsvígsaðstoð, að undanskilinni dánaraðstoð, er lögleg í Sviss og fimm fylkjum
Bandaríkjanna, Oregon, Washington, Montana, Vermont og Kaliforníu (Emanuel o.fl., 2016). Í
öðrum löndum, og þá sérstaklega í Norður-Ameríku, Ástralíu, Nýja Sjálandi og
mótmælendatrúaðra landa innan Evrópu, er aðstoð við að deyja, enn mjög umdeilt málefni og
það sjást engin merki þess að samstaða náist í umræðunni um lögleiðingu eða um að
afglæpavæða dánar- og sjálfsvígsaðstoð. Mikill skortur er á hágæða, óhlutdrægum
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upplýsingum um viðhorf almennings sem gæti haft áhrif á slíka lagabreytingu (Hendry,
Pasterfield, Lewis, Carter, Hodgson og Wilkinson, 2012).
Í ljósi þessara umræðna var gerð kerfisbundin samanburðarrannsókn á eigindlegum
rannsóknum og öðrum könnunum úr 11 rafrænum gagnagrunnum frá upphafi til lok árs 2011.
Markmið þessarar rannsóknar var að fá fram skoðanir fólks, skynjun, viðhorf og reynslu í
tengslum við dánar- og sjálfsvígsaðstoð sem og að opna umræðuna og þá með frekari
upplýsingum um viðhorf almennings víðsvegar um heiminn. Í þessari rannsókn felur hugtakið
„aðstoð við að deyja“ bæði í sér dánar- og sjálfsvígsaðstoð (Hendry o.fl. 2012).
Þetta var fyrsta kerfisbundna rannsóknin sem hafði verið gerð sem varpaði ljósi á
viðhorf almennings, annarra en heilbrigðisstarfsmanna, á dánar- og sjálfsvígsaðstoð. Þrátt fyrir
ólíkar lagalegar og menningarlegar aðstæður fólks náðist að finna sameiginlega þætti sem ollu
fólki áhyggjum. Fjórir samræmdir þemaflokkar komu fram í gögnunum sem voru, áhyggjur af
lélegum lífsgæðum, óskin um að hljóta góðan dauðdaga, áhyggjur af misnotkun ef aðstoð við
að deyja yrði lögleidd og mikilvægi skoðana og viðhorfs einstaklingsins varðandi dánar og
sjálfsvígsaðstoð. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að það sem hvatti fólk til að íhuga
dánar- og sjálfsvígsaðstoð væru aðallega óbærilegar þjáningar. Þjáningarnar þurftu ekki
endilega að vera sársauki eða önnur líkamleg einkenni heldur voru það einnig þjáningar sem
tengjast sálfræðilegum þáttum eins og vonleysi, að finnast maður vera byrði, áhugaleysi og
einmanaleiki. Sumir þátttakendurnir héldu að dánar- og/sjálfsvígsaðstoð myndi stuðla að betri
dauðdaga með því að koma í veg fyrir langvarandi þjáningu, varðveita virðingu þeirra og leyfa
þeim að deyja með reisn. Aðrir voru ekki hræddir við sársaukann og töldu að þeir gætu
stjórnað honum. Skiptar skoðanir voru um siðferðilega, trúarlega eða siðfræðilega þætti hvað
varðar dánar- og sjálfsvígsaðstoð sem og áhyggjur af hugsanlegri misnotkun lækna á dánar- og
sjálfsvígsaðstoð (Hendry o.fl., 2012).
Önnur rannsókn var gerð á viðhorfi almennings til dánaraðstoðar í 47 Evrópulöndum
þar sem unnið var úr gögnum Evrópskra gildisrannsókna (e. European Values Study) frá árinu
2008. Markmiðið var að ákvarða hversu hátt hlutfall evrópskra borgara samþykkti
dánaraðstoð og hvaða þættir útskýra muninn á milli landanna (Cohen, Landeghem, Carpentier
og Deliens, 2013).
Þau lönd sem voru sammála því að lögleiða dánaraðstoð voru Danmörk, Frakkland,
Svíþjóð og Spánn sem og lönd í Vestur-Evrópu, þar á meðal Holland, Belgía og Lúxemborg sem
þegar höfðu lögleitt slíka aðstoð. Í stórum hluta Evrópu var tiltölulega hátt hlutfall sem var
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sammála því að lögleiða dánaraðstoð. Lágt hlutfall var að finna í löndum eins og Kósóvó, Kýpur,
Tyrklandi, Georgíu og Armeníu. Þegar niðurstöður þessarar rannsóknar eru bornar saman við
niðurstöður Evrópsku gildisrannsóknarinnar síðan 1999 bendir allt til þess að fleiri séu hlynntir
því að lögleiða dánaraðstoð í Evrópu. Mesta aukningin var á Spáni og Ítalíu, einnig í Bretlandi
Portúgal og Þýskalandi en í löndum eins og Rússlandi, Úkraínu, Grikklandi, Slóvakíu og Hvíta
Rússlandi fækkaði fylgjendum dánaraðstoðar til muna. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að þeir
sem væru trúlausir eða hefðu litla trú væru líklegri til að samþykkja dánaraðstoð en þeir sem
væru trúaðir. Lönd eins og Kósóvó, Kýpur, Tyrkland, Georgía og Malta sem eru með sterka
trúarbragðamenningu höfnuðu dánaraðstoð algjörlega. Það gefur til kynna að trúarbrögð geti
haft áhrif á viðhorf einstaklingsins til dánaraðstoðar. Á sama hátt fannst sterkt samband á milli
þess að almenningur var sammála því að lögleiða dánaraðstoð og að virða skoðanir og atferli
annarra gagnvart frelsi eigin valmöguleika. Fólk virðist vilja fá að lifa frjálst og hafa val, fá að
ráða sínum eigin örlögum sama hver þau eru (Cohen o.fl., 2013).
Svipuð rannsókn var gerð á viðhorfi almennings og lækna sem og starfsháttum hvað
varðar dánar og sjálfsvígsaðstoð í Bandaríkjunum, Kanada og Evrópu. Lagaleg staða dánar- og
sjálfsvígsaðstoðar var skoðuð og stuðst við opinber gögn eins og niðurstöður skoðanakannana
almennings og lækna, gagnagrunna, viðtalsrannsóknir við lækna sem og dánarvottorð í
Hollandi og Belgíu frá árunum 1947 til 2016 (Emanuel o.fl., 2016).
Frá 1990 hefur stuðningur almennings við dánar- og sjálfsvígsaðstoð í Bandaríkjunum
verið frá 47% til 69%. Stuðningur almennings í Vestur-Evrópu við dánar- og sjálfsvígsaðstoð
hefur aukist og er orðinn mikill en fer minnkandi þegar Mið- og Austur-Evrópa eru skoðaðar. Í
Bandaríkjunum hafa tæplega 20% lækna greint frá því að þeir hafi fengið beiðni um dánar- og
sjálfsvígsaðstoð og innan við 5% læknanna hafa orðið við slíkri beiðni. Innan við 1% lækna í
Oregon og Washington ríkjum Bandaríkjanna ávísa, á ári hverju, banvænu lyfi sem notast er
við þegar um sjálfsvígsaðstoð er að ræða. Um helmingur allra lækna í Hollandi og Belgíu hafa
tilkynnt um beiðni vegna dánar- og sjálfsvígsaðstoðar og hafa um 60% hollenskra lækna orðið
við slíkri beiðni. Þar sem dánar- og sjálfsvígsaðstoð er lögleg eru dauðsföll af þeirra völdum
0,3% til 4,6% þegar öll dauðsföll eru skoðuð, og hefur tíðnin aukist eftir löggildingu. Þegar þessi
dauðsföll eru skoðuð sérstaklega kemur í ljós að í yfir 70% dauðsfalla hafa sjúklingar þjáðst af
krabbameini og eru yfirleitt komnir á efri ár. Sársauki er yfirleitt ekki tilkynntur sem aðalástæða
beiðninnar um dánar- og sjálfsvígsaðstoð. Stór hluti þeirra sjúklinga sem fengu sjálfsvígsaðstoð
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í Oregon og Washington ríkjum voru skráðir sem hjúkrunar- eða líknarmeðferðar sjúklingar
sem og í Belgíu (Emanuel o.fl., 2016).
Rannsókn var gerð í Svíþjóð árið 2007 á viðhorfi sænsku þjóðarinnar til
sjálfsvígaðstoðar, með sérstöku tilliti til

mögulegra

áhrifa

á

traust

þeirra

til

heilbrigðisþjónustunnar ef hún yrði lögleidd. Spurningalisti var sendur í pósti handahófskennt
til 1206 einstaklinga sem búa í Stokkhólmi. Heildar svörunarhlutfall rannsóknarinnar var 51%.
73% voru samþykk sjálfsvígsaðstoð, 12% voru á móti og 15% voru óákveðnir. 38% þátttakenda
töldu að traust þeirra til heilbrigðisþjónustunnar myndi aukast ef sjálfsvígsaðstoð yrði lögleidd
í Svíþjóð og 45% þeirra töldu að það myndi ekki hafa nein áhrif á traust þeirra. Hins vegar
höfðu 75% þeirra sem voru á móti sjálfsvígsaðstoð trú á því að traust þeirra myndi minnka
(Lindblad, Löfmark og Lynöe, 2009).
Fáar rannsóknir eru til hér á landi hvað varðar dánar- eða sjálfsvígsaðstoð. Þónokkuð
er til af fræðigreinum en engar kannanir sem snúa að þessu málefni.
Siðmennt (2016) framkvæmdi könnun í nóvember árið 2015 um lífsskoðanir
Íslendinga. Maskína sá um að leggja könnuna fyrir þjóðargátt á netinu sem fór fram um miðjan
þann mánuð. Spurningarnar voru 18 og voru þátttakendur Íslendingar á aldrinum 18-75 ára af
öllu landinu, 821 talsins. Spurningarnar voru um trú og lífsskoðanir eins og áður hefur komið
fram. Ein spurningin var um dánaraðstoð, hvort þeir væru hlynntir eða andvígir dánaraðstoð,
þar sem einstaklingur getur fengið aðstoð við að stytta líf sitt ef hann er haldinn ólæknandi
sjúkdómi. Niðurstaðan kom nokkuð á óvart þar sem þrír af hverjum fjórum svarenda voru
hlynntir dánaraðstoð.
Viðhorf serbneskra lækna til dánar- og sjálfsvígsaðstoðar var kannað í rannsókn sem
gerð var þar í landi árið 2015. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom í ljós að skiptar skoðanir
eru uppi hvað varðar þessa meðferð við lok lífs. Í rannsókninni var notast við lýsandi aðferð
með fræðilegri innihaldsgreiningu gagna. Gögnin voru fengin frá spítala í Serbíu og safnað
saman fyrrihluta árs 2015. Úrtakið náði til 88 lækna, 57 karla og 31 konu. Niðurstaðan var sú
að meirihluti lækna eða 56,8% töldu að dánaraðstoð væri ekki siðferðilega réttmæt, 35,2%
lækna töldu dánaraðstoð siðferðilega réttmæta og 8% siðferðilega réttmæta við ákveðnar
aðstæður. Hvað varðar sjálfsvígsaðstoð töldu einnig 56,8% lækna það ekki vera siðferðilega
réttmæta meðferð, 33% þeirra töldu þessa meðferð siðferðislega réttmæta og þeir sem eftir
voru eða 10,2% töldu sjálfsvígsaðstoð vera siðferðislega réttmæta í ákveðnum aðstæðum
(Banovic, Turanjanin og Miloradovic, 2017).
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Hjúkrunarfræðingar á spítölum eru oftast fyrstu umönnunaraðilarnir sem fá beiðni
sjúklings um dánar- eða sjálfsvígsaðstoð. Í þeim tilfellum þarf spítalinn að búa yfir þeirri
vitneskju hvað flokkist undir slíka meðferð og hvernig henni skuli háttað. Í Frakklandi er ekki
til nein skilgreining um hvaða meðferð sé talin dánar- eða sjálfsvígsaðstoð og hefur það haft
áhrif á lögleiðingu slíkra meðferða (Bendiane, Bouhnik, Galinier, Favre, Obadia og PerettiWatel, 2009).
Rannsókn var gerð meðal franskra hjúkrunarfræðinga, sem starfa á sjúkrahúsum þar í
landi, á viðhorfum þeirra til löggildingar á dánar- og sjálfsvígsaðstoð. Rannsóknin var
símakönnun þar sem 1502 franskir hjúkrunarfræðingar voru valdir með tilviljunarúrtaki
(Bendiane o.fl., 2009).
Rétt tæplega 50% hjúkrunarfræðinga studdu lögleiðingu dánaraðstoðar og 29% voru
fylgjandi sjálfsvígsaðstoð. Þeir hjúkrunarfræðingar sem voru trúaðir, unnu á líknardeild eða í
verkjateymi og höfðu trú á líknarmeðferð voru frekar neikvæðir gagnvart lögleiðingu bæði
dánar- og sjálfsvígsaðstoðar. Hjúkrunarfræðingar sem unnu næturvaktir og voru í litlu
samneyti við sjúklingana í daglegu lífi voru á hinn bóginn jákvæðari gagnvart lögleiðingu beggja
meðferðanna. Ályktun rannsakenda var sú að þeir hjúkrunarfræðingar sem studdu lögleiðingu
dánar- og sjálfsvígsaðstoðar myndu líklega ekki vilja framkvæma slíka meðferð. Aukin fagleg
þekking á líknandi meðferð og sameiginlegur skilningur gæti bætt meðferð við lok lífs og
hjálpað til við að koma í veg fyrir þessar deilur um dánar- og sjálfsvígsaðstoð í Frakklandi
(Bendiane o.fl., 2009).
Í rannsókn frá árinu 1996 þar sem viðhorf til dánar- og sjálfsvígsaðstoðar var kannað
meðal ítalskra sjúkrahúslækna kom í ljós að 17,9% þeirra voru fylgjandi dánar- og
sjálfsvígsaðstoð fyrir sjúklinga með ólæknandi sjúkdóm. 79,4% studdu það að hætta meðferð
sem lengir líf deyjandi sjúklings. Dánar- og sjálfsvígsaðstoð er ólögleg á Ítalíu og mega læknar
ekki framkvæma slíkar meðferðir samkvæmt lögum og reglum læknisfræðinnar. Engu að síður,
var þriðjungur ítalskra lækna sem stunduðu lækningar á líknardeildum samþykkir lögleiðingu
dánaraðstoðar og hafa 11,5% þeirra sem hafa fengið óskir um slíka meðferð framkvæmt hana
að minnsta kosti einu sinni (Grassi, Agostini og Magnani, 1999).
Einnig var gerð rannsókn um viðhorf lækna til dánar- og sjálfsvígsaðstoðar fyrir
sjúklinga með ólæknandi sjúkdóma í bænum Ferrara á norðausturhluta Ítalíu. Þátttakendurnir
voru 148 læknar á sjúkrahúsi á háskólasvæðinu (svarhlutfall 74,7%, meðalaldur 36,9 ára) og
182 læknar sem starfa inni í bænum (svarhlutfall 88,7%, meðalaldur 42,34 ára). Allir svarendur
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luku við að svara spurningalistanum um dánaraðstoð. Fram kom að minnihluti þátttakenda
tilkynna þegar þeir fá beiðni um dánaraðstoð (8,8%) eða sjálfsvígsaðstoð (3,1%), en 29,8%
lækna höfðu verið beðnir um að hætta meðferð, það er að segja, sjúklingar hafi óskað eftir því
að allri líflengjandi meðferð sé hætt. Hlutfallið sem var fylgjandi dánar- og sjálfsvígsaðstoð var
lágt (17,9%), en fleiri voru því fylgjandi að sjúklingar hafni allri líflengjandi meðferð (79,4%).
Trúarleg viðhorf og Læknaeiðurinn (59,9%) frekar en ótti við lagalegar afleiðingar (27,7%) voru
helstu hindranirnar í að veita stuðning sinn. 67,5% af úrtakinu voru sammála um að aukin
þekking og reynsla í líknarmeðferð og verkjastillingu myndu útiloka þörfina fyrir dánar- og
sjálfsvígsaðstoð. Enginn munur var á svörum hvað

varðar kyn eða sérgrein.

Sjálfsákvörðunarréttur var talinn mikilvægur réttur fyrir sjúklinga með ólæknandi sjúkdóm
(49,0%) og afturköllun á meðferð var ásættanlegri en sjálfsvígsaðstoð, sem var aftur á móti
ásættanlegri en dánaraðstoð. 88,6% þátttakenda voru sammála um að nota morfín til að ná
góðri verkjameðferð, jafnvel þó það geti flýtt fyrir dauða sjúklingsins (Grassi o.fl., 1999).
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3 Líknarmeðferð og réttindi sjúklinga
Þörfin fyrir líknar- og lífslokameðferð hefur aldrei verið eins mikil og í dag, í ljósi hækkandi
aldurs og fjölgunar á tilfellum ólæknandi sjúkdóma. Þrátt fyrir þörfina hefur aðgengi að slíkum
meðferðum verið ófullnægjandi og meðferðirnar víða vanþróaðar. Líknarmeðferð hefur samt
sem áður verið að aukast og verið viðurkennd sem mikilvægur þáttur í almennri
heilbrigðisþjónustu.

Þjóðir

um

allan

heim

hafa

notast

við

skilgreiningu

Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar á líknarmeðferð en í þó nokkur ár hefur verið talað um að
hún þarfnist endurbóta, markmið og framkvæmd þurfi að vera skýrari til að varpa ljósi á hversu
yfirgripsmikil og nauðsynleg hún er fyrir sjúklinginn og fjölskyldu hans (World Hospice
Palliative Care Alliance, 2014).
Hér verður fjallað um skilgreiningu WHO á þeirri meðferð sem er í boði hér á landi fyrir
sjúklinga sem greinst hafa með lífsógnandi sjúkdóma svo og réttindi sjúklinga.

3.1 Líknarmeðferð
Líknarmeðferð (e. palliative care) er einstaklingsmiðuð nálgun sem bætir lífsgæði sjúklings og
fjölskyldu hans sem standa frammi fyrir þeim vanda er tengist lífshættulegum veikindum. Lögð
er áhersla á að koma í veg fyrir og draga úr þjáningum með snemmbærri íhlutun og veita
skilvirka verkjameðferð sem og meðferð annarra vandamála, líkamlegra, sálfélagslegra og
andlegra.

Samkvæmt

skilgreiningu

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar

dregur

líknarmeðferð úr verkjum og öðrum átakanlegum einkennum. Líknarmeðferð er ekki aðferð
sem notuð er til að flýta eða fresta dauða heldur er lífið varðveitt og litið á dauðann sem
eðlilegt þróunarferli lífsins. Unnið er að því að samþætta líkamlega, sálfélagslega og andlega
umönnun, auka lífsgæði sem gætu haft jákvæð áhrif á framgang sjúkdómsins og styðja sjúkling
í að taka eins virkan þátt í lífinu og mögulegt er fram til lífsloka. Einnig er stutt við fjölskyldu
sjúklingsins, henni hjálpað í gegnum erfiða tíma á meðan veikindum stendur og að vinna úr
sorg eftir andlát. Áhersla er lögð á þverfaglega teymisvinnu til að takast á við þarfir sjúklings
og fjölskyldu hans, þar með talda sorgarmeðferð ef með þarf. Gott er að nota líknarmeðferð
snemma í sjúkdómsferlinu, samhliða öðrum meðferðum sem ætlað er að lengja lífið, eins og
lyfjameðferð, geislameðferð og þeim rannsóknum sem þarf til að skilja og stjórna klínískum
fylgikvillum betur (WHO, 2017).
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Árið 2009 gaf líknarráðgjafateymi Landspítalans út leiðbeiningar um líknarmeðferð
(LM) sem voru svo endurskoðaðar árið 2017. Unnið var eftir alþjóðlegum leiðbeiningum og
gerðar hagnýtar breytingar á leiðbeiningunum sem koma til með að nýtast starfsfólki spítalans
vel í sínu starfi. Í dag er líknarmeðferð skilgreind sem meðferð en ekki meðferðarstig eins og
áður. Lögð er meiri áhersla á að líknarmeðferð hefjist fyrr í sjúkdómsferlinu, nái til alls
sjúkdómsferlisins, og gagnist sjúklingum sem eru að greinast með ólæknandi og/eða langvinna
sjúkdóma en ekki eingöngu deyjandi sjúklingum. Einnig er lögð frekari áhersla á heildræna
nálgun, góð samskipti og þátttöku sjúklinga og aðstandenda þeirra í ákvarðanatöku og
samfellu í þjónustu. Líknarmeðferð á að veita á öllum þjónustustigum innan
heilbrigðiskerfisins, ná til sjúklingsins og fjölskyldu hans og byggja á þverfaglegu samstarfi
þeirra á milli (Landspítali, 2017). Þrátt fyrir að líknarmeðferð sé viðurkennd umönnun hefur
hún einnig verið umdeild í löndum Evrópu hvað varðar áherslur meðferðarinnar, markmið
hennar, hvenær í sjúkdómsferlinu eigi að byrja meðferð og hvenær lífslokameðferð tekur við.
Einnig má sjá mun á nálgun og skipulagi líknarmeðferðar hjá heilbrigðisstarfsfólki eftir
landsvæðum, þjóðerni og menningu og má sjá þessi ólíku sjónarmið endurspeglast innan
faglegra starfsstétta (WHO, 2017).

3.2 Réttindi sjúklinga
Samkvæmt 3. gr. laga um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 á heilbrigðisstarfsfólk að leitast við að
byggja upp traust og gott meðferðarsamband við sjúkling, veita honum fullkomnustu
heilbrigðisþjónustu sem er í boði á hverjum tíma, sem miðast af ástandi hans og horfum og
bestu þekkingu sem völ er á. Einnig kemur fram í 5. gr. sömu laga, sem og í 10. gr. læknalaga
nr. 53/1988 að sjúklingur á rétt á að kynna sér stöðu mála um heilsufar sitt, læknisfræðilegar
upplýsingar um ástand sitt og líkur á bata, áætlaða meðferð, hvernig hún fer fram, áhættu og
hvaða gagn hann hafi af slíkri meðferð. Sjúklingur á rétt á að fá upplýsingar um önnur möguleg
úrræði og hvað gæti gerst ef ekkert er að gert. Sjúklingur hefur fulla heimild til að hafna
meðferð og virða þarf sjálfsákvörðunarrétt einstaklingsins. Ákveði sjúklingur að hafna meðferð
þarf læknir og annað heilbrigðisstarfsfólk að virða ákvörðun hans og veita honum upplýsingar
um þær afleiðingar sem ákvörðun hans gæti haft samkvæmt 7. og 8. gr. laga um réttindi
sjúklinga. Einnig kemur fram í 8. gr. laganna að sjúklingur geti hætt meðferð hvenær sem er í
sjúkdómsferlinu nema önnur lög mæli gegn því. Dauðvona sjúklingur getur óskað þess að allri
líflengjandi meðferð sé hætt sem og tilraun til endurlífgunar, hann á rétt á að deyja með reisn
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samkvæmt 24. gr. sömu laga. Samkvæmt 23. gr. laganna á heilbrigðisstarfsfólk að sjá til þess
að sjúklingur þjáist hvað minnst í sjúkdómsferlinu og á það að nýta alla þá þekkingu hvað
verkjameðferð varðar á hverjum tíma sem frekast leyfir. Einnig er varpað ljósi á mikilvægi þess
að sjúklingur sem og aðstandendur hans eigi að njóta andlegs, félagslegs og trúarlegs
stuðnings á meðan á meðferð og dvöl stendur.
3.2.1 Takmörkun meðferðar við lok lífs
Þegar ákvörðun er tekin um takmörkun á meðferð ber heilbrigðisstarfsfólki að virða
sjálfsákvörðunarrétt sjúklinga. Engir tveir einstaklingar eru eins, jafnvel þó þeir glími við svipuð
sjúkdómseinkenni. Álit þeirra á meðferðarúrræðum geta verið mismunandi, engin ein algild
meðferð er til sem hentar öllum og er því mikilvægt að taka mið af persónulegu gildismati
einstaklinga. Meðferð þarf samt sem áður alltaf að standast viðurkennd læknisfræðileg
markmið sem eru að hjálpa sjúklingum, valda þeim ekki skaða og passa að meðferðin þjóni
hagsmunum þeirra. Heildrænt ástand sjúklings sem og sjúkdómur stjórna því hvort læknandi
eða líknandi meðferð er beitt. Einnig verður að hafa sanngirni og réttmæti að leiðarljósi þegar
slík ákvörðun er tekin. Dauðvona sjúklingar sem eru á líflengjandi meðferð sem felur ekki í sér
lækningu eða líkn er óréttlætanleg. Meðferð dauðvona sjúklinga á einungis að beinast að því
að lífslok verði eins þjáningarlaus og kostur er og að tryggja að sjúklingurinn fái að deyja með
reisn. Til að koma því við þarf oft á tíðum ákveðnar takmarkanir á meðferð sem alla jafna eru
líflengjandi (Landlæknisembættið, 1996).
Ef sjúklingur er ekki er hæfur vegna ástands síns að taka þátt í ákvörðun um takmörkun
meðferðar þarf heilbrigðisstarfsfólk að ráðgast við aðstandendur um ákvörðunina, sem og þá
heilbrigðisstarfsmenn sem hafa sinnt viðkomandi hvað mest og þekkja hann hvað best.
Ákvörðun þessi þarf að vera vel ígrunduð og tekin við yfirvegaðar aðstæður ef mögulegt er.
Þegar ákvarðanatöku er lokið er hún skráð í sjúkraskrá viðkomandi sjúklings og undirrituð af
lækni. Það er ákvörðunin studd með góðum rökum og fyrirmæli rituð á svo til gert
fyrirmælablað lækna og í framvindunótu hjúkrunarfræðinga. Ef ástand sjúklings breytist eða
óvæntar breytingar verða í sjúkdómsferli hans er ákvörðun að sjálfsögðu endurmetin
(Landlæknisembættið, 1996).
Skilgreind meðferðarstig innan líknarmeðferðar eru þrjú, full meðferð (FM), full
meðferð að endurlífgun með eða án annarra takmarkana (FME) og að lokum lífslokameðferð
(LLM) (Landspítali, 2017). Þegar um fulla meðferð er að ræða fær sjúklingur alla þá meðferð
33

sem hægt er að veita í bráðum veikindum og þar með talið endurlífgun ef þess gerist þörf, allt
gert til að bjarga lífi viðkomandi. Allir sjúklingar falla undir þetta meðferðarstig nema önnur
fyrirmæli séu fyrir hendi eða skráð í sjúkraskrá viðkomandi (Landspítali, 2017;
Landlæknisembættið, 1996).
Full meðferð að endurlífgun með eða án annarra takmarkana er eins og full meðferð
nema í þessu tilfelli er endurlífgun ekki að þjóna hagsmunum sjúklingsins. Þegar takmarkanir
eru fyrir hendi, þar sem ákveðið er að sértækir meðferðarmöguleikar verði ekki nýttir eins og
gjörgæsla eða öndunarvél, hefur ástand og velferð sjúklings verið metin og ákvörðun tekin út
frá því og skráð í sjúkraskrá viðkomandi (Landspítali, 2017; Landlæknisembættið, 1996).
Þegar sjúklingur er deyjandi, á nokkra daga eða vikur eftir ólifaða, á lífslokameðferð vel
við. Lífslokameðferð er lokastig líknarmeðferðar og hafa læknar greint einkenni og skilmerki
þess að andlát sé yfirvofandi. Áhersla lífslokameðferðar er að koma í veg fyrir þjáningar og
vanlíðan hjá sjúklingi og tryggja að hann geti dáið með reisn. Mælt er með því að
heilbrigðisstarfsfólk nýti sér meðferðaráætlun fyrir deyjandi sjúklinga. Samhæfð vinnubrögð
fyrir og eftir andlát eykur gæði umönnunar deyjandi sjúklinga og aðstandenda þeirra sem og
öryggi starfsmanna (Landspítali, 2017).
3.2.2 Meðferðarferlið Liverpool Care Pathway (LCP)
Liverpool Care Pathway (LCP) er samþætt meðferðarferli sem er notað í umönnun deyjandi
sjúklinga. Sérfræðingar í líknarteymi The Royal Liverpool University Hospitals NHS Trust og
Marie Cruie Hospice í Liverpool þróuðu þetta meðferðarferli og hefur notkun þess verið
viðurkennd síðan árið 2003 (Anderson og Chojnacka, 2012; Þórunn Pálsdóttir og Elísabet
Hjörleifsdóttir, 2016). Meðferðarferlið veitir heilbrigðisstarfsfólki leiðbeiningar til réttrar
ákvarðanatöku, viðeigandi breytingar á meðferð og umönnun þegar ljóst er að andlát er
yfirvofandi. Árið 2006 hófst innleiðing meðferðarferlisins inn á deildir sjúkrastofnana hér á
landi og hefur fengið íslensku þýðinguna meðferðarferli fyrir deyjandi sjúklinga (Þórunn
Pálsdóttir og Elísabet Hjörleifsdóttir, 2016).
Könnun var gerð hérlendis á viðhorfi hjúkrunarfræðinga til meðferðarferlisins
Liverpool Care Pathway. Í niðurstöðum könnunarinnar kemur fram að með innleiðingu
meðferðarferlisins upplifði starfsfólk meira sjálfsöryggi í umönnun og samskiptum við deyjandi
sjúklinga og aðstandendur þeirra. Einnig kemur fram að starfsfólk sýndi meira sjálfstraust til
að uppfylla þarfir sjúklinga sinna á fullnægjandi hátt og voru líklegri til að njóta stuðnings af
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þverfaglegu teymi borið saman við þá sem ekki notuðu meðferðarferlið sér til stuðnings
(Þórunn Pálsdóttir og Elísabet Hjörleifsdóttir, 2016). Erlendar rannsóknir sýna að eftir
innleiðingu
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hefur

skráning

í

sjúkraskrár

orðið

nákvæmari,

einkennameðferð betri sem og gæði umönnunar við lok lífs. Einnig varð virðing og góðvild
starfsfólks sýnilegri, tilfinningalegur stuðningur við aðstandendur og samhæfing í umönnun
batnaði til muna (Veerbeek, o.fl., 2006; Costantini, o.fl. 2014).
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4 Lög ýmissa landa hvað varðar dánar- eða sjálfsvígsaðstoð
Í þessum kafla verður fjallað um lög þeirra landa sem hafa lögleitt dánar- og sjálfsvígsaðstoð
ásamt íslenskum lögum hvað varðar þessa athöfn. Í heiminum eru þrjár mismunandi aðferðir
hvað varðar lög og reglugerðir um dánar- og sjálfsvígsaðstoð. Í fyrsta lagi er dánarsjálfsvígsaðstoð bönnuð með lögum í íslömskum löndum í samræmi við trúarleg viðhorf, svo
sem í Íran, Tyrklandi og hluta af Bosníu og Hersegóvínu. Í þessum löndum jafnast dánaraðstoð
á við morð með alvarlegum refsiaðgerðum. Í öðru lagi er dánar- og sjálfsvígsaðstoð bönnuð í
Bandaríkjunum og flestum Evrópulöndum en ekki endilega af trúarlegum ástæðum og jafnist
á við morð eins og í íslömsku löndunum. Hins vegar eru fjögur ríki Bandaríkjanna með
undanþágu lagasetningar hvað varðar dánaraðstoð, sem þýðir að það er löglegt að uppfylltum
vissum skilyrðum. Í þriðja lagi eru lönd í Vestur-Evrópu, einkum Holland, Belgía og Lúxemborg
sem líta á dánaraðstoð sem viðurkennda aðferð til að aðstoða einstakling við að stytta líf sitt
ef ströng skilyrði þessara laga eru uppfyllt (Banovic og Turanjanin, 2014; Bosshard, Broeckaert,
Clark, Materstvedt, Gordijn og Müller-Busch, 2008).

4.1 Ísland
Á Íslandi er dánar- og sjálfsvígsaðstoð ólögleg og er andstæð meginreglum refsiréttarins.
Samkvæmt 211. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 kemur fram að sá sem drepur annan
mann skuli sitja í fangelsi eigi skemur en 5 ár eða ævilangt. Einnig kemur fram í 213. gr. sömu
laga að sá sem sviptir annan mann lífi þó svo hann hafi óskað þess, skuli sitja inni í allt að 3 ár
og stuðli maður að því að annar maður svipti sig lífi varðar það fangelsi allt að 1 ár eða sektir,
en allt að þriggja ára fangelsi ef það er gert í eigingjörnum tilgangi samkvæmt 214. gr.
áðurnefndra laga.
Samkvæmt 24. gr. laga um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 eiga dauðvona sjúklingar rétt
á að hætta meðferð sem lengir líf þeirra og fá að deyja með reisn. Læknir þarf að virða óskir
sjúklings og fara eftir þeim. Samt sem áður eiga læknar að vinna að því að lina þjáningar
sjúklings eins og mögulegt er og þekking á hverjum tíma leyfir samkvæmt 23. gr. sömu laga.
Lögð var fram þingsályktunartillaga um dánaraðstoð á Alþingi árið 2016. Þar var
ákveðið að fela heilbrigðisráðherra það verkefni að safna saman upplýsingum um stöðu þessa
málefnis í öðrum löndum og setja fram á skýran og hlutlausan hátt í formi skýrslu. Umræðan
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um dánar- og sjálfsvígsaðstoð hefur aukist í íslensku samfélagi á síðustu árum. Flutningsmenn
tillögunnar telja að grundvöllurinn fyrir málefnalegri og þroskaðri umræðu séu aðgengilegar
upplýsingar um stöðu þessara mála í öðrum löndum og á þessi þingsályktunartillaga að
aðstoða við að byggja upp traustan grundvöll nauðsynlegrar umræðu um viðkvæmt mál. Þrátt
fyrir þingsályktunartillögu þessa hefur ekki verið tekin nein afstaða þess efnis að breyta eigi
lögum hér á landi og lögleiða slíka aðstoð (Þingskjal 530, 2016-2017). Ný samtök, Lífsvirðing,
félag um dánaraðstoð, hafa verið stofnuð hér á landi, en þau hafa það að markmiði að stuðla
að uppbyggilegri umræðu og fræðslu um málefnið. Einnig vinna þau að því að fá samþykkta
löggjöf í landinu með ströngum skilyrðum og að dánar- og sjálfsvígsaðstoð geti orðið
mannúðlegur valkostur og einstaklingar geti valið það að deyja með reisn (Lífsvirðing, félag um
dánaraðstoð, e.d.).

4.2 Holland
Samkvæmt hollenskum hegningarlögum er dánar- og sjálfsvígsaðstoð ólögleg í Hollandi. Fram
kemur í 293. gr. laganna að sá sem sviptir annan mann lífi, þó svo að hann hafi óskað þess
sjálfur, skal sitja í fangelsi eigi skemur en 12 ár eða greiða fimmta flokks sekt. Einnig kemur
fram í 294. gr. sömu laga að hver sá sem hvetur annan mann, vísvitandi, til að fremja sjálfsvíg
skal vistast í fangelsi eigi skemur en þrjú ár eða greiða fjórða flokks sekt (Criminal Code in the
Netherlands 3. mars 1881). Hins vegar voru gerðar breytingar á lögunum sem tóku gildi árið
2002, þar sem fram kemur að læknar hafi fengið undanþágu frá refsiverðri ábyrgð hvað varðar
dánar- og sjálfsvígsaðstoð hafi þeir farið eftir tilsettu verklagi og reglugerðum (Library of
Parliament, 2015). Samkvæmt hegningarlögunum, með síðari breytingum, hefur verið bætt
við að hver sá sem af ásetningi aðstoðar einhvern við að svipta sig lífi eða veitir honum leiðir
til þess, skal ekki refsa ef það er læknir sem framkvæmir verknaðinn og fullnægir kröfum um
varfærni, sem um getur í 2. lið 293. og 294. gr. hegningarlaganna um dánar- og
sjálfsvígsaðstoð. Stofnuð var nefnd sem hefur það hlutverk að fara yfir tilkynningar frá læknum
um dánar- og sjálfsvígsaðstoð. Nefndin samanstendur af lögfræðingi, læknum, sérfræðingum
í siðfræði eða heimspekilegum málefnum svo einhverjir séu nefndir. Læknirinn þarf að
sannfæra nefndina um að öll þessi sex atriði hér að neðan hafi verið uppfyllt (Haan, 2002;
Criminal Code in the Netherlands 3. mars 1881.).


Sjúklingur hafi verið hæfur til að taka ákvörðun og vel meðvitaður um beiðni sína
um dánaraðstoð;
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Læknirinn hafi verið sannfærður um að sjúklingur hafi þjáðst óbærilega og ekkert
hægt að gera til að bæta ástand hans, þarf ekki að vera með ólæknandi sjúkdóm
eða líkamlega þjáningu;



Læknirinn hafi upplýst sjúklinginn um ástand hans og batahorfur;



Læknirinn hafi komist að þeirri niðurstöðu að þjáningar sjúklingsins væru honum
óbærilegar og ekki boðlegt ástand fyrir sjúklinginn;



Læknirinn hafði samráð við annan lækni;



Læknirinn endaði líf sjúklings með viðeigandi læknisþjónustu og umönnun (Haan,
2002).

Í löggjöfinni er þess ekki krafist að beiðnin um dánar- og sjálfsvígsaðstoð sé skrifleg eða
rætt um þörf fyrir endurmat, þó það virðist almennt vera gert. Lögin hafa ekki skýr
búsetuskilyrði en samt sem áður er þess krafist að læknirinn þekki vel til sjúklingsins og ástands
hans. Því má segja að lögin takmarki beiðnirnar óbeint við íbúa Hollands (Library of Parliament,
2015).
Eins og áður hefur komið fram er meginreglan sú að einstaklingar sem þjást af
líkamlegu, tilfinningalegu og/eða andlegu sjúkdómsástandi fá beiðni sína um dánar- eða
sjálfsvígsaðstoð samþykkta. Þeir þurfa ekki að vera með ólæknandi sjúkdóm eða þjást
líkamlega. Í Hollandi er mjög umdeilt þegar orðið er við óskum einstaklinga sem þjást af
tilfinningalegum og andlegum kvillum um dánar- eða sjálfsvígsaðstoð. Samt sem áður hefur
hæstiréttur landsins gefið samþykki sitt fyrir því að dánar- og sjálfsvígsaðstoð geti verið
réttmæt í þeim tilfellum, þó svo að það séu engar líkamlegar þjáningar. Einnig var tillaga, innan
löggjafarinnar, um að börn allt niður í tólf ára gömul ættu að hafa heimild til að óska eftir
dánar- og sjálfsvígsaðstoð mjög umdeild. Hins vegar hefur verið samþykkt, innan
löggjafarinnar, að börn undir 16 ára aldri þurfi samþykki foreldra sinna eða forráðamanna til
að slík ósk geti fram gengið. Aftur á móti hafa 16 og 17 ára unglingar heimild til að óska sjálfir
eftir dánar- og sjálfsvígsaðstoð en foreldrar þeirra eða forráðamenn verða alltaf að taka þátt í
umræðunni. Enginn læknir er skyldugur, samkvæmt lögum, að taka þátt í sjálfsvígsaðstoð
(Library of Parliament, 2015).
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4.3 Lúxemborg
Dánar- og sjálfsvígsaðstoð, með aðstoð lækna, var lögleidd í Lúxemborg árið 2009. Samkvæmt
þarlendum eru það eingöngu læknar sem fá undanþágu frá refsiverðri ábyrgð hvað varðar
dánar- og sjálfsvígsaðstoð og eru því ekki að brjóta lög ef skilyrðin sem þeim er sett eru
uppfyllt. Sem segir okkur að hinn almenni borgari má ekki aðstoða við slíkan verknað án þess
að verða sóttur til saka.
Hvað skilyrðin varðar:


Sjúklingur þarf að vera orðinn sjálfráða, vera með öllu hæfur og vel áttaður þegar
umsóknin er unnin



Óskin þarf að koma frá sjúklingnum sjálfum án utanaðkomandi þrýstings.



Sjúklingurinn þarf að liggja fyrir dauðanum og skýra frá stöðugum eða óbærilegum
líkamlegum eða sálfræðilegum þjáningum vegna sjúkdómsástands eða slyss.



Batahorfur eru litlar sem engar



Beiðni sjúklings þarf að vera skrifleg

Læknir þarf að upplýsa sjúkling um heilsu hans og lífslíkur, ræða við hann um möguleg
meðferðarúrræði sem og möguleika á líknandi meðferð. Hann verður að komast, af
sannfæringu, um að beiðni sjúklingsins sé sjálfviljug og að í augum sjúklingsins sé engin önnur
viðunandi lausn í hans ástandi. Viðtölin eru öll skráð í læknaskýrslu sjúklings. Læknirinn skoðar
og ræðir við sjúklinginn reglulega, innan hæfilegs tíma, í ljósi ástands sjúklings til að ganga úr
skugga um raunverulegt ástand hans. Einnig þarf að hafa samráð við óháðan lækni, ráðfæra
sig um alvarleika og óhagkvæmni ástandsins, þar á meðal ástæður fyrir samráðinu. Óháði
læknirinn tekur mið af læknisfræðilegri skrá, skoðar sjúklinginn til að ganga úr skugga um að
ekki sé möguleiki á að bæta ástand hans. Því næst ritar hann skýrslu um niðurstöður, hann
þarf að vera óhlutdrægur bæði fyrir sjúklinginn og lækni hans ásamt því að þekkja til
viðkomandi sjúkdómsástands og er sjúklingur svo upplýstur um niðurstöður þessa samráðs.
Að lokum þarf læknirinn að ganga úr skugga um að sjúklingurinn sé staðráðinn í að láta
beiðnina fram ganga. Hvað læknana varðar þá, eins og í hollensku lögunum, eru læknar ekki
skyldugir að taka þátt í sjálfsvígsaðstoð (Recueil de Legislation de Luxenbourg, 16. mars 2009).
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4.4 Belgía
Lögin í Belgíu, ólíkt lögunum í Hollandi og Lúxemborg, fjalla ekki um sjálfsvígsaðstoð en eins
og dánaraðstoðin er skilgreind í lögunum nær hún einnig til sjálfsvígsaðstoðar. Lögin skilgreina
dánaraðstoð sem þá athöfn þar sem þriðji aðili, vísvitandi, endar líf annars manns að hans
eigin ósk (Library of Parliament, 2015). Lögin og skilyrði lækna um dánar- og sjálfsvígsaðstoð í
Belgíu og Lúxemborg eru nánast þau sömu, það er að segja að læknar eru þeir einu sem fá
undanþágu frá refsiverðri ábyrgð að uppfylltum settum skilyrðum og ætla ég því eingöngu að
stikla á stóru hvað varðar lögin í Belgíu.
Einstaklingar sem hafa náð sjálfræðisaldri, eru andlega hæfir og vel meðvitaður um
afleiðingar beiðni sinnar geta óskað eftir dánar og sjálfsvígsaðstoð þjáist þeir af ólæknandi
sjúkdómsástandi sem veldur stöðugum óbærilegum, líkamlegum eða sálfræðilegum
þjáningum. Eins og í Hollandi þarf sjúklingurinn ekki að vera með ólæknandi sjúkdóm eða
líkamlegar þjáningar en verður að búa í landinu. (The Belgian Act on Euthanasia, 28. maí 2002).
Árið 2014 var löggjöfinni breytt. Nú geta allir einstaklingar, á hvaða aldri sem er, með
góða dómgreind og innsæi, og hæfir og meðvitaðir um afleiðingar beiðni sinnar, óskað eftir
dánar- og sjálfsvígsaðstoð. Þeir þurfa að upplifa stöðugar og óbærilegar líkamlegar þjáningar,
vera með alvarlegt og ólæknandi sjúkdómsástand, vera nálægt dauða og fá leyfi frá foreldum
sínum eða forráðamönnum þar sem það á við. Þar að auki þarf að leita til barnageðlæknis eða
sálfræðings til að láta meta getu ósjálfráða einstaklings til að taka slíka ákvörðun. Mat
sérfræðingsins þarf að vera skriflegt, bindandi fyrir lækninn sem þýðir að læknir getur ekki
framkvæmt dánar- eða sjálfsvígsaðstoð segi sérfræðimat að einstaklingur sé ekki hæfur til að
taka þá ákvörðun. Einnig voru sett þau skilyrði, þar sem krafist er skilningsgetu, dómgreindar
og innsæis væru nýfædd og ung börn útilokuð frá ákvæði laganna, það er að segja, hafa ekki
aðgang að dánar- og/eða sjálfsvígsaðstoð. Læknir þarf að hitta sjúkling reglulega til að meta
stöðu hans sem og leita álits frá öðrum óháðum lækni. Ef sjúklingur er ekki að deyja í nánustu
framtíð þarf að leita álits tveggja óháðra lækna (The Belgian Act on Euthanasia, 28. maí 2002).

4.5 Sviss
Samkvæmt svissneskum hegningarlögum er dánaraðstoð bönnuð. Samt sem áður er kveðið á
um það í 114. gr. laganna að einstaklingur sem sviptir annan mann lífi af skynsamlegum
ástæðum á grundvelli beiðni hans, verði sektaður eða dæmdur í allt að þriggja ára fangelsi.
Aftur á móti þegar um manndráp af ásettu ráði er að ræða situr einstaklingurinn í fangelsi eigi
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skemur en 5 ár. Fjallað er um sjálfsvígsaðstoð í 115. gr. þessara sömu laga, þar sem kveðið er
á um að sá sem, af eigingjörnum ástæðum, hvetur annan mann til að fremja sjálfsvíg eða
aðstoðar hann á einhvern hátt við að fremja sjálfsvíg verði sektaður eða dæmdur í allt að fimm
ára fangelsi. Að því sögðu er sjálfsvígsaðstoð, sem er framkvæmd af óeigingjörnum ástæðum,
lögleg í Sviss. Þar sem 115. gr. laganna setur engar skýrar reglur um sjálfsvígsaðstoð sem
framkvæmd er af óeigingjörnum ástæðum, er þess ekki krafist lögum samkvæmt að læknir
framkvæmi eða taki nokkurn þátt í verknaðinum. Að þessu leyti eru svissnesku lögin frábrugðin
lögum í öðrum löndum þar sem sjálfsvígsaðstoð er leyfð (Swiss Criminal Code nr. 311.0/1937).
4.5.1 Dignitas í Sviss
Samtökin Dignitas, að lifa með reisn – að deyja með reisn voru stofnuð í bænum Forch í Sviss
þann 17. maí árið 1998. Markmið samtakanna, í samræmi við stjórnarskrá landsins, er að
tryggja meðlimum sínum að lifa og deyja með reisn. Í samræmi við þessi markmið
samanstendur starfsemi Dignitas meðal annars af almennri og lagalegri ráðgjöf varðandi hin
ýmsu mál sem upp geta komið við lok lífs, samstarf við lækna, heilsugæslustöðvar og að sjá til
þess að læknar og hjúkrunarfólk framfylgi settum fyrirmælum sjúklings í lífsskrá svo eitthvað
sé nefnt (Dignitas, e.d.).
Lífsskrá sjúklings (e. Patients instructions) er bindandi ótvíræður samningur sem er
unninn í samstarfi sjúklings og sérfræðinga. Hver og einn meðlimur Dignitas setur upp sín
fyrirmæli í lífsskrá sem segja til um hvað skuli gera í slíkum aðstæðum, bæði í lífi sem og dauða.
Margir hræðast það að finna sig í því vonlausa ástandi að vera meðvitundarlaus, tengd vélum
á sjúkrahúsi eða haldið á lífi til lengri tíma, hræddir við tilgangslausar aðgerðir og
árangurslausar lyfjameðferðir. Því er stofnun eins og Dignitas mikilvæg, því hún getur tryggt
að viðkomandi komist hjá því að lenda í slíkum aðstæðum og sér svo til þess að fyrirmælum
sjúklingsins sé framfylgt í þeim aðstæðum sem kunnu að koma upp. Læknar og annað
heilbrigðisstarfsfólk innan spítalans verða að virða fyrirmæli sjúklings í lífsskrá. Sé þess þörf
veitir Dignitas meðlimum sínum beinan aðgang að lögfræðingi til þess að tryggja að þessum
fyrirmælum sé framfylgt. Þar sem samningur um fyrirmæli sjúklinga er nátengdur lögum þess
lands sem hann er gefinn út í, getur þessi þjónusta almennt aðeins verið veitt innan Sviss
(Dignitas, e.d.).
Dignitas býður einnig upp á aðstoð við sjálfsvíg. Þeir meðlimir sem upplifa óbærilegar
þjáningar, þjást af illvígum eða ólæknandi sjúkdómi eða fötlun og vilja ljúka þeim þjáningum
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með því að binda endi á líf sitt, geta óskað eftir þeirri aðstoð. Starfsfólk Dignitas hefur mikla
reynslu af vinna með mál við lok lífs og aðstoða deyjandi sjúklinga. Þegar meðlimur óskar eftir
aðstoð við sjálfsvíg, þarf að senda inn skriflega beiðni og læknaskýrslur sem óháður læknir fer
yfir. Því næst þarf læknirinn að hitta sjúklinginn að minnsta kosti tvisvar sinnum sem gerir
honum kleift að taka lokaákvörðun um það hvort viðkomandi uppfylli forsendur þess að fá
aðstoð við sjálfsvíg. Ganga þarf úr skugga um hvort ósk þessi sé algjörlega hans ákvörðun og
lýsi vilja viðkomandi og meti hæfni hans til að taka ákvarðanir sem þessa. Einnig hvort færni
einstaklingsins sé skert á einhvern hátt og hvort einhver nákominn viðkomandi eða þriðja aðili
sé að stuðla að því að viðkomandi leiti eftir þessari aðstoð. Þegar Dignitas hefur gefið grænt
ljós á sjálfsvígsaðstoð getur viðkomandi einstaklingur ráðið því hvenær hann vill að þessi
aðstoð sé veitt. Samtökin útvega nauðsynleg lyfseðilsskyld barbítúrat lyf. Eina leiðin til að fá
lyfið löglega er í gegnum lækni en þeir einir geta skrifað upp á það. Lyfin eru leyst upp í
venjulegu drykkjarvatni. þau eru banvæn, virka fljótt og alveg sársaukalaus. Nokkrum
mínútum eftir inntöku lyfjanna sofnar sjúklingurinn og þegar lyfið tekur fulla virkni deyr
viðkomandi og upplifir friðsamlegan og alveg sársaukalausan dauða. Að minnsta kosti tveir
starfsmenn frá Dignitas eru til staðar þegar aðstoð við sjálfsvíg er framkvæmd svo þeir geti
síðan vitnað um atburðinn. Oft vilja meðlimir vera í faðmi fjölskyldunnar, eða þeim sem standa
þeim næst, þegar þeir kveðja þetta líf og leggur Dignitas mikla áherslu á mikilvægi þess að vinir
og ættingjar taki þátt í því ferli (Dignitas, e.d.).
Reynsla Dignitas sýnir að aðeins mjög fáir skráðir meðlimir nýti sér þjónustuna, aðstoð
við sjálfsvíg. Yfirleitt er látið nægja að vera með fyrirmæli í lífsskrá. Dignitas veitir meðlimum
sínum öryggi og komi upp þær aðstæður að viðkomandi er búinn að fá nóg af ástandi sínu,
getur hann óskað eftir aðstoð samtakanna. Þessi öryggistilfinning er afar mikilvæg fyrir
einstaklinginn (Dignitas, e.d.).
Í 115. gr. svissnesku hegningarlaganna kemur fram að ekki má refsa hverjum þeim sem
hjálpar öðrum að fremja sjálfsvíg, svo framarlega að hann geri það út af óeigingirni, til dæmis
hagnist viðkomandi ekki á þeirri aðstoð. (Swiss Criminal Code nr. 311.0/1937).
Sjálfsvígsaðstoðin sem Dignitas veitir, byggir á þessari lagagrein og þar sem Dignitas samtökin
sjá sjálf um launagreiðslur eru eigingjarnar hvatir ekki fyrir hendi. Því má segja að samtökin
vinni ótvírætt á löglegum grundvelli (Dignitas, e.d.).
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4.6 Bandaríkin
Fjögur ríki innan Bandaríkjanna hafa samþykkt lög sem leyfa sjálfsvíg með aðstoð læknis,
Oregon árið 1997, Washington árið 2009, Vermont árið 2013 og svo Kalifornía árið 2015.
Dánaraðstoð er aftur á móti ólögleg innan allra ríkja Bandaríkjanna. Öll ríkin byggja lög sín að
mestu á lögum Oregon fylkis þar sem það var fyrsta fylkið til að lögleiða sjálfsvígsaðstoð
(Library of Parliament, 2015).
Lögin kveða á um að einstaklingar sem eru haldnir ólæknandi sjúkdómi og eiga ekki
nema sex mánuði eftir ólifaða geta óskað eftir sjálfsvígsaðstoð læknis. Einnig þurfa þeir að vera
sjálfráða, það er að segja 18 ára og eldri og vera íbúar í því fylki sem lögin eiga við um. Ef
sjúklingur uppfyllir þessar kröfur laganna þarf hann að leggja fram tvær munnlegar beiðnir um
sjálfsvígsaðstoð læknis, með að minnsta kosti fimmtán daga millibili, og eina skriflega. Skriflega
beiðnin skal vera undirrituð í viðurvist tveggja vitna. Einnig þarf læknir að fá álit annars læknis
á sjúkdómsástandi viðkomandi. Sjúklingurinn þarf að vera hæfur til ákvarðanatöku og þarf
læknir eða aðrir fagaðilar að ganga úr skugga um að svo sé. Ef sjúklingur er talinn hæfur skrifar
læknirinn upp á banvæna lyfjablöndu fyrir viðkomandi í þeim tilgangi að hann geti stytt líf sitt.
Ef sjúklingur er aftur á móti ekki talinn hæfur til að taka slíka ákvörðun vegna geðrænna eða
sálfræðilegra truflana eða þunglyndis, getur læknirinn ekki orðið við beiðni viðkomandi fyrr en
hann hefur leitað sér aðstoðar og unnið bug á vanda sínum. Læknirinn verður að ganga úr
skugga um að sjúklingurinn taki vel upplýsta ákvörðun, sem er skilgreind í lögum sem ákvörðun
byggð á mati staðreynda og eftir að sjúklingur hefur verið að fullu upplýstur um
sjúkdómsástand sitt, batahorfur og meðferð. Samkvæmt lögunum eru læknar samt sem áður
ekki skyldugir til að taka þátt í sjálfsvígsaðstoð (The Oregon Death With Dignity Act, 27. október
1997; An act relating to patient choice and control at end of life in Vermont nr. 39/2013; The
Washington death with dignity act, RCW 70.245/2009; End of life in California, Assembly Bill
nr. 15/2015). Lögin í Kaliforníu eru sett til tíu ára í senn og því þarf að endurnýja þau sem er
ólíkt lögum hinna ríkjanna. Í lögum Kaliforníu er einnig tekið fram, sem ekki er áréttað um í
lögum hinna ríkjanna, að læknir skuli hitta sjúkling, sem óskar eftir sjálfsvígsaðstoð, til að
tryggja að hann sé ekki að verða fyrir utanaðkomandi þrýstingi eða áhrifum frá öðrum við að
taka slíka ákvörðun (End of life in California, Assembly Bill nr. 15/2015).

44

45

5 Kenningar
Dánar- og sjálfsvígsaðstoð má skoða út frá hinum ýmsu kenningum. Í þessum kafla verður
fjallað um kenningu Kants um skilyrðislaust skylduboð, nytjastefnuna og trúarbragðakenningin
einnig tekin fyrir í stuttu máli.

5.1 Kant og skilyrðislausa skylduboðið
Kant segir að siðfræðilegt hátterni mannsins byggist á góðum vilja en ekki hvötum. Góður vilji
er allt það góða í lífinu án skilyrða. Maðurinn er skynsemisvera og siðferðileg skynsemi kemur
í veg fyrir að menn falli í slíka freistni, eins og að gera hentugar undantekningar frá reglunni.
Við höfum skyldur hver til annars, skyldur sem hafa forgang fram yfir afleiðingar gjörða okkar.
Við eigum ekki að gera það sem kemur sér best fyrir sem flesta heldur það sem er rétt. Einungis
á að breyta eftir þeirri lífsreglu sem við getum hugsað okkur að verði að almennu lögmáli. Þeir
sem aðhyllast Kant aðhyllast svokallað skilyrðislaust skylduboð (e. categorical imperative) sem
þýðir í raun að þú kemur fram við aðra eins og þú vilt að komið sé fram við þig, allir eru
jafningjar og eigi að koma fram við náungann af virðingu (Darr, 2005).
Kant lagði áherslu á að siðferðilegar skyldur eigi við um alla menn og hafi ekkert með
hamingju einstaklinga né velferð samfélagsins að gera. Hann taldi einnig að tilfinningar og
eiginhagsmunir mættu aldrei ráða ákvörðunum einstaklinga um siðferðileg álitamál því
eigingirni geti aldrei samrýmst góðum vilja (Vilhjálmur Árnason, 1990). Sannleikurinn er
mikilvægur og er skylda sem skiptir miklu máli í kenningum Kants. Með því að veita sjúklingi
með ólæknandi sjúkdóm dánaraðstoð erum við að segja að lífið verði eingöngu betra ef við
bindum endi á það. Þeir sem aðhyllast siðfræði Kants sjá að þetta stenst ekki röksemdafærslur
hans því við horfum á sjúklinginn sem jafningja annarra sjúklinga og berum virðingu fyrir lífi
hans (Darr, 2005).

5.2 Nytjastefnan
Grunnhugmynd nytjastefnunnar (e. utilitarianism) byggist á því hvað það er sem segir okkur
að verknaður okkar sé réttur og rangur í hversdagslegum veruleika. Afleiðingar gjörða okkar
hafa mikið að segja og gefa okkur tækifæri til að geta dæmt um hvort verknaður okkar sé réttur
eða rangur. Samkvæmt Mill eru gjörðir okkar réttar ef þær stuðla að hamingju en rangar ef
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þær stuðla að óhamingju. Hann skilgreinir hamingju sem ánægju eða æðstu gæði lífsins og allir
þeir hlutir eða gjörðir sem leiða til hamingju séu eftirsóknarverðir. Óhamingju skilgreinir hann
sem sársauka eða vansæld sem enginn sækist eftir og er röng (Mill, 2011). Nytjastefnan snýst
ekki um að stuðla að sem mestri hamingju fyrir eigin heilla heldur fyrir alla þá sem eiga
hagsmuna að gæta. Því má segja að hamingjulögmálið byggist á því að við framkvæmum þann
verknað sem er líklegastur til að auka á velferð og hamingju þeirra aðila sem við á eða draga
úr vansæld þeirra og böli en nokkur annar verknaður sem við eigum völ á í þeim
kringumstæðum sem við erum stödd í (Vilhjálmur Árnason, 2003).
Einstaklingur sem þjáist óbærilega vegna sjúkdómsástands síns, þar sem er hægt að
meðhöndla einkenni eða finna lækningu vill ekkert annað en að fá að deyja með reisn. Er hann
að gera ranga hluti með því að óska eftir aðstoð við að stytta líf sitt? Eru þeir sem framkvæma
dánar- og sjálfsvígsaðstoð að gera rangt? Samkvæmt nytjastefnunni fer það allt eftir því
hverjar heildarafleiðingarnar verða eftir slíkan verknað og hvort hann stuðli að sem mestri
hamingju fyrir alla aðila og minnstri óhamingju. Sá sem verður fyrir hvað mestum áhrifum
verknaðarins er auðvitað sjúklingurinn sjálfur. Ef hann fengi ekki aðstoð við að stytta líf sitt
þyrfti hann að lifa með þjáningum sínum fram til dauðadags og er því hægt að spyrja hversu
mikil hamingja er fólgin í því. Ekki er auðvelt að meta það nákvæmlega en hans heitasta ósk er
að fá að deyja fremur en að lifa í slíku ástandi og dauðinn myndi losa hann undan þessum
óbærilegu þjáningum. Því má segja að samkvæmt nytjastefnunni er dánar- og sjálfsvígsaðstoð
siðferðilega réttmæt að minnsta kosti í tilfellum sem þessum (Rachels, 1997).

5.3 Trúarbragðakenningar
Samkvæmt kristinni kenningu er lífið guðsgjöf og guð einn getur sagt til um það hvenær lífi
okkar er lokið. Kjarninn í kenningum kirkjunnar er að það er alltaf rangt að drepa fólk af ásettu
ráði og boðskapur Krists bannar allt dráp, þar með talið dánar- og sjálfsvígsaðstoð og eru engar
undantekningar gerðar frá þeirri reglu. Þessar reglur hafa mótað, meira en nokkrar aðrar
reglur, siðferðilegt viðhorf fólks á Vesturlöndum til manndrápa (Rachels, 1997; Bexell og
Grenholm, 2001).
Ég ætla að taka fyrir sama dæmið og er hér að ofan og svara spurningunum út frá
trúarbragðakenningunni, það er að segja hvort einstaklingurinn sé að gera rangt með ósk sinni
og hvort þeir sem framkvæma verknaðinn séu einnig að gera ranga hluti. Óskir þessa veika
einstaklings og verknaður þeirra sem framkvæma dánar- og sjálfsvígsaðstoð eru algjörlega í
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andstöðu við það sem trúarbragðakenningar segja til um. Því myndum við svara spurningunum
játandi, bæði einstaklingurinn sem þjáist vegna sjúkdóms síns og þeir sem framkvæma dánar
og sjálfsvígsaðstoð eru að gera ranga hluti (Rachels, 1997).
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6 Trúarbrögð og dánar- og sjálfsvígsaðstoð
Í þessum kafla verður fjallað um viðhorf trúarbragða til dánar- og sjálfsvígsaðstoðar. Til þess
að skilja hvernig trúarleg siðfræði þróast og hvers eðlis hún verður þarf að skoða félagslegan
og menningarlegan bakgrunn. Einnig er mikilvægt að skoða guðshugmyndir og mannskilning í
trúarlegu samhengi því siðfræði trúarbragða, sem boða trú á sérstakan Guð, fær staðfestingu
sína frá guðinum (Bexell og Grenholm, 2001).
Fyrir um 1300 árum komu hin ýmsu trúarbrögð fram á sjónarsviðið í bænda- og
hirðingjasamfélögum utan Evrópu eins og kristin trú, kaþólsk trú, gyðingatrú og íslamstrú svo
eitthvað sé nefnt. Boðorð trúarbragðanna vitna í þjóðfélagsleg málefni síns tíma og
endurspegla einnig þjóðfélagsskilyrði og önnur vandamál, en nú á tímum er gildismat
samfélaganna og trúarviðhorf fjölbreyttara og flóknara. Það má segja að trúin og siðferði séu
tengd órjúfanlegum böndum og hefur trúin áhrif á allt hvað varðar siðferði og mótar umhverfi
þess. Trúin færir einstaklingum og hópum fullvissu um til dæmis merkingu reynslunnar,
raunveruleikann, tilgang og markmið lífsins og hvaða hlutir skipta mestu máli. Allur þessi
lærdómur mótar forsendur siðferðisvitundarinnar. Hefðir trúarbragða og samfélög móta
einnig félagslegt umhverfi þar sem siðferði kemur fram í verki (Bexell og Grenholm, 2001).

6.1 Kristin trú
Samkvæmt kristinni trú er bannað að enda líf annarrar manneskju eða fremja sjálfsvíg nema
um sjálfsvörn, stríð eða dauðarefsingu er að ræða og er það víðtækur skilningur meðal
kristinna manna að dánar- og sjálfsvígsaðstoð sé bönnuð. Boðorðin tíu er skrá trúarlegra og
siðferðilegra ákvæða sem eru grundvallaratriði í kristinni trú og sett upp sem samningur Guðs
og þegna hans. Eitt af boðorðunum segir „Þú skalt ekki morð fremja“ og er það túlkað þannig
að við eigum að virða allt líf sem og okkar eigið. Allt líf er guðsgjöf og fæðing og dauði er hluti
af lífinu sem Guð hefur skapað og allir menn eiga að virða þá gjöf. Því hefur enginn
einstaklingur heimild til þess að taka líf annarrar manneskju, jafnvel þó að sú manneskja vilji
deyja. Þeir sem enda líf annarrar manneskju til að hlífa henni við sársauka og þjáningu eru
taldir morðingjar samkvæmt hebresku hefðinni. Sársauki er ekki eitthvað sem á að forðast því
það er hluti af lífinu sem Guð gaf manninum. Einnig er talið mikilvægt að trufla ekki ferli
náttúrulegs dauða því það truflar ferli andans eða sálarinnar á ferð sinni til Guðs (Cohen, 1996).
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Þrátt fyrir að dánar- og sjálfsvígsaðstoð sé bönnuð samkvæmt kristinni trú eru sumir
kristnir menn á því að þessi verknaður sé ekki af öllu slæmur. Samkvæmt Guði eigum við að
hafa frjálst val og lifa með reisn. Þeir kristnu menn sem ekki eru á móti dánar- og
sjálfsvígsaðstoð líta svo á að þeir hafi þá skuldbindingu að virða hverja einustu manneskju og
ósk hennar. Ef manneskjan er ekki lengur fær um að þjóna Guði eða öðrum vegna sársauka og
þjáninga sé þeim skylt að létta þjáningar hennar þó svo það þýði að binda endi á líf. Þeir trúa
því ekki að Guð vilji framlengja þjáningar til hagsbóta fyrir sálina, því enginn hagnast á því að
þjást (Cohen, 1996).

6.2 Kaþólsk trú
Samkvæmt kaþólskri trú er lífið heilög gjöf frá Guði og hefur raunverulegt gildi og reisn. Allt líf
á að varðveita vel hvort sem það er fóstur, barn, fullorðinn einstaklingur eða gamall,
einstaklingur sem haldinn er ólæknandi sjúkdómi eða deyjandi. Kaþólskur skilningur á
veikindum, þjáningum og dauða er grundvallaður í trú á Jesú Krist, hann þjáðist fyrir þegna
sína, dó og reis upp aftur. Í ljósi þess trúa kaþólikkar að þeir eigi að virða Guð sinn og takast á
við það sem lífið hefur upp á að bjóða og að Guð þeirra taki þátt í þeirra mannlega ástandi.
Hvað varðar dánar- og sjálfsvígsaðstoð telur kaþólska kirkjan það vera siðferðilega rangt og
samþykkir ekki að einstaklingar hafi rétt á því að deyja. Líkt og í kristinni trú eru einstaklingar
frjálsir og stjórna eigin lífi en það frelsi fellur ekki undir þá kröfu um að fá aðstoð við að deyja
(Markwell, 2005).

6.3 Gyðingatrú
Gyðingalög og hefð líta á mannlegt líf sem heilagt og líkami hvers manns tilheyri Guði. Í ljósi
þess að líkami hvers manns tilheyrir Guði hefur sjúklingur ekki rétt til að fremja sjálfsvíg eða
nýta aðstoð annarra í athöfninni, og hver sá sem framkvæmir aðstoðina er álitinn morðingi.
Það eru engar undantekningar frá þessari reglu og skiptir ekki máli hvort viðkomandi sjúklingur
vilji deyja. Sjúklingur hefur þó rétt til að biðja til Guðs að leyfa dauðanum að koma. Samkvæmt
hebresku ritningunum er lífið dýrmæt gjöf Guðs og Guð einn ákvarðar þegar tíminn er kominn
til þess að maður deyi (Gesundheit, Steinberg, Glick, Or og Jotkovitz, 2006).
Samkvæmt lögum Gyðingatrúar eru læknar skyldugir að varðveita allt líf og verður að gera
allt sem þeir geta til að bjarga lífi sjúklingsins, jafnvel þótt sjúklingurinn vilji það ekki. Læknar
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mega líta undan þeirri reglu ef um ólæknandi sjúkdóm er að ræða en mega samt sem áður
ekki flýta fyrir dauðanum (Gesundheit o.fl., 2006).

6.4 Íslam
Íslamstrú er byggð á sannfærandi túlkun heilags Kórans og viðurkennir ekki rétt
manneskjunnar til að deyja sjálfviljug eða með aðstoð. Ástæða þess er að þeir líta á lífið sem
heilagt, það tilheyrir Guði og hann einn ákveður hversu lengi hvert okkar lifir. Samkvæmt
íslömskum kenningum er lífið guðlegt traust sem ekki er hægt að binda endi á með hvers konar
virkum eða óvirkum sjálfráða inngripum. Íslam trúir því að augnablik dauðans sé undir stjórn
Allah og maðurinn hefur ekkert um það að segja, hann má ekki reyna að flýta fyrir eða tefja
dauðann. Hugtökin sjálfstæði, frelsi og persónulegt val gilda ekki hér því eins og áður hefur
komið fram tilheyrir lífið ekki manninum heldur Guði. Aftur á móti er leyfilegt samkvæmt
íslömskum lögum að gefa verkjalyf sem geta dregið úr lífi sjúklings með það fyrir augum að
létta líkamlegri þjáningu eða andlegri vanlíðan sem og að afturkalla ófullnægjandi meðferð
með upplýstu samþykki nánustu fjölskyldumeðlima eftir faglegri ráðgjöf lækna sem annast
sjúklinginn og leyfa dauðanum að ganga sitt skeið (Sachedina, 2005; Aramesh og Shadi, 2007).

6.5 Hindúatrú
Hindúatrú er talin ein elsta heimspekilega hefðin í tilverunni sem inniheldur ekki skipulögð
trúarbrögð og felur ekki í sér sérstaka helgisiði eða aðsókn í musteri. Hindúar leggja mikla
áherslu á afleiðingar gjörða sinna en ekki hvað sé rétt eða rangt. Þeir trúa á karma eða
endurholdgun sálarinnar í gegnum mörg líf og endanlegt markmið lífsins er að ná frelsun frá
hringrás dauðans og endurfæðingu. Næsta líf sálarinnar er ákvarðað út frá karma, það er að
segja afleiðingar eigin gjörða, slæmra eða góðra, úr fyrra lífi. Sál getur ekki náð frelsun frá
hringrás dauða og endurfæðingar án góðs karma. Hindúar trúa því að ef þeir veikist, upplifi
sársauka og/eða þjáningar eða dauða séu það afleiðingar gjörða þeirra úr fyrra lífi og að þetta
séu þeirra örlög. Einnig trúa þeir að líknandi meðferð trufli endurholdgun sálarinnar eða
karma. Hinn fullkomni dauði er meðvitaður dauði því er líknandi meðferð ekki talin við hæfi
því það dregur úr andlegri meðvitund. Hindúar reyna að koma lífi sínu á réttan kjöl áður en
þeir deyja til að ganga úr skugga um að óunnin verkefni eða óhamingja séu ekki til staðar, það
er að segja þeir leggja spilin á borðið og ganga frá öllum lausum endum áður en þeir kveðja
þetta líf. Hvað varðar dánar- og sjálfsvígsaðstoð þá trúa þeir því að sálin fari of fljótt úr
líkamanum og gefist ekki tími til að gera upp lífið, trufli framfarir sálarinnar í átt að frelsun. Það
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hafi líka slæmt karma fyrir þann sem framkvæmir verknaðinn sem og á næsta líf sjúklingsins.
Þegar sálin er endurholdguð í öðrum líkama mun henni líða eins og fyrir dánar- eða
sjálfsvígsaðstoðina því sama karma er enn til staðar (Deshpande, Reid og Rao, 2005).

6.6 Búddismi
Þeir sem aðhyllast Búddatrú trúa á kenningar og hina eilífu hringrás lífsins, það er að segja
endurfæðingu og karmalögmálið. Eins og í hindúatrú gengur karma út á það að við þurfum að
takast á við afleiðingar gjörða okkar, fá umbun fyrir að gera eitthvað gott og hegningu fyrir að
gera eitthvað slæmt (Hrund Hlöðversdóttir, 2005; Perrett, 1996).
Búddatrúin er ekki samhljóða í afstöðu sinni gagnvart dánar- og sjálfsvígsaðstoð en
flestir þeirra eru þó á móti ósjálfráða dánaraðstoð. Búddistar líta svo á að sá einstaklingur sem
óskar eftir dánar- og/eða sjálfsvígsaðstoð sé í slæmu hugarástandi því hann hefur leyft
líkamlegri þjáningu að ná valdi yfir andlegu jafnvægi sínu. Hugleiðsla og rétt notkun verkjalyfja
ætti að gera einstaklingnum kleift að ná aftur andlegu jafnvægi og dánar- og/eða
sjálfsvígsaðstoðin væri úr sögunni. Þeir trúa því að sjálfsvíg og það að flýta fyrir dauða einhvers
trufli ferli karmans og þeir endurfæðist inn í svipaðar aðstæður og þeir voru að flýja frá (Hrund
Hlöðversdóttir, 2005; Perrett, 1996)
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7 Aðferðir og framkvæmd rannsóknar
Í þessum kafla verður fjallað um aðferð og framkvæmd rannsóknarinnar og val á
þátttakendum. Því næst verður farið yfir hvernig gagnaöflun og framkvæmd var háttað sem
og hvernig unnið var úr gögnunum í lok rannsóknar. Að lokum verður svo komið inn á þau
siðferðilegu vandamál sem þarf að hafa í huga þegar svona rannsókn er unnin.

7.1 Rannsóknaraðferð og gagnasöfnun
Þegar rannsóknir eru unnar er byrjað á því að safna gögnum, þau greind og túlkuð til þess að
lýsa, skýra, spá eða stýra ákveðnum fyrirbærum. Rannsóknir eru grundvöllur þess að afla nýrra
þekkingar, færa sönnur á eða bæta við þá þekkingu sem fyrir er og forsendur framfara í
félagsvísindum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).
Hægt er að velja á milli tveggja rannsóknaraðferða innan félagsvísindanna, eigindlegra
eða megindlegra aðferða og þarf aðferðin sem er notuð að vera til þess fallin að varpa ljósi á
markmið rannsóknarinnar. Megindlegar aðferðir gefa tölulegar upplýsingar og heildrænt
yfirliti yfir þann hóp sem verið er að rannsaka og litið svo á að raunveruleikinn sé mælanlegur
með túlkun tölfræðigagna. Eigindlegar aðferðir gefa aftur á móti dýpri skilningi á
viðfangsefninu en tölfræðilegar upplýsingar geta gefið, leggja áherslu á viðhorf og upplifun
einstaklinga á tilteknum aðstæðum og litið svo á að einstaklingurinn sé virkur túlkandi
veruleikans (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).
Í ljósi þess hvert markmið þessarar rannsóknar er var ákveðið að nota megindlega
rannsóknaraðferð (e. Quantitative research methods). Slík aðferð byggir á tölulegum
upplýsingum sem aflað er á kerfisbundinn og hlutlægan hátt og sem fyrr segir, gefur
heildaryfirlit yfir tiltekinn hóp sem verið er að rannsaka (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013,
Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013).
Gagnasöfnun fer fram með spurningalistakönnun þar sem fram koma upplýsingar um
hinar ýmsu breytur sem teljast mikilvægar fyrir framgang rannsóknarinnar. Aðferðin hentar
vel til að skoða viðhorf einstaklinga, setja fram staðreyndir og sýna fram á tengsl milli breyta
(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).
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Niðurstöður eru settar fram á tölfræðilegan og lýsandi hátt um hópinn til að draga
ályktanir um tengsl milli breyta í þeim tilgangi að möguleiki sé á að alhæfa niðurstöðurnar yfir
á stærri hóp (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).
Aðferðin er bæði ódýr og einföld í framkvæmd og hentar því vel fyrir stór úrtök. Úrtakið
í þessari rannsókn þarf að vera nokkuð stórt svo hægt sé að alhæfa yfir á þýðið (Ragnheiður
Harpa Arnadóttir, 2016). Alhæfingargildi (e. generalization) segir til um hversu góða mynd
úrtakið gefur á þýðinu og hvort hægt sé að alhæfa niðurstöðurnar yfir á þýðið (Sigríður
Halldórsdóttir, 2013).

7.2 Mælitæki
Spurningalistakannanir

eru

mælitæki

sem

mikið

eru

notaðar

í

megindlegum

rannsóknaraðferðum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Þær geta verið í formi símakönnunar,
póstkönnunar og vefkönnunar sem allar kalla á ólíkar nálganir hvað varðar hönnun, skipulag,
uppsetningu og framkvæmd. Leiðbeiningar til þátttakenda þurfa að vera nákvæmar svo þeir
skilji bæði spurningar og svarmöguleika til hlítar og þannig getur rannsakandi tryggt nákvæmni
mælitækisins eins og kostur er (Grétar Þór Eyþórsson, 2013).
Í þessari rannsókn er notast við vefkönnun í formi spurningalista sem inniheldur 28
spurningar (sjá viðauka 1) sem unnar eru af rannsakanda. Engar sambærilegar
spurningalistakannanir eru til hér á landi sem hægt var að styðjast við en skoðaðar voru
erlendar kannanir og það nýtt sem hentaði þessari rannsókn sem og nýjar spurningar gerðar.
Spurningalistanum var skipt upp í þrjá flokka eftir því hvað var verið að spyrja um hverju sinni.
Þar sem verið er að kanna viðhorf til bæði dánar- og sjálfsvígsaðstoðar var ákveðið að skilja
þær í sundur til að ná fram viðhorfi þátttakenda til hvorrar aðstoðarinnar fyrir sig. Einnig hvað
það er sem hefur áhrif á val svarenda og hver munurinn er hvað varðar annars vegar
dánaraðstoð og hins vegar sjálfsvígsaðstoð. Fyrst var spurt um viðhorf til dánaraðstoðar, því
næst viðhorf til sjálfsvígsaðstoðar og að lokum almennar bakgrunnspurningar. Svarmöguleikar
spurninganna voru margir hverir á fimm punkta Likert kvarða og þá sérstaklega í spurningum
er varðar þekkingu og viðhorf til dánar- og sjálfsvígsaðstoðar. Einnig er að finna spurningar
með tveggja og þriggja punkta svarmöguleika sem og fimm opnir svarmöguleikar.
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7.3 Þátttakendur
Þegar velja á þátttakendur er hægt að notast við hinar ýmsu tegundir úrtaka en þau eru
flokkuð eftir þeirri aðferð sem beitt er við að velja þau úr þýðinu. Úrtak (e. Sample) er ákveðinn
fjöldi einstaklinga sem hefur verið valinn úr fyrirfram ákveðnum hópi einstaklinga sem kallast
þýði (e. Population) (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013).
Þátttakendur þessarar rannsóknar voru valdir með hentugleikaúrtaki (e. Convenience
sample) sem hentar vel þegar úrtakið er stórt eins og í þessu tilfelli þar sem þátttakendur
rannsóknarinnar voru nemendur sem stunda bæði grunn- og diplómanám við Háskóla Íslands.
Slíkar kannanir eru einfaldar í framkvæmd og því auðvelt að leggja þær fyrir á skömmum tíma.
Aftur á móti er ekki hægt að hafa stjórn á því hvaða einstaklingar eða hópur lendir í
hentugleikaúrtaki. Ekki áttu allir nemendur við Háskóla Íslands jafna möguleika á því að lenda
í úrtakinu sem gerði það að verkum að ekki var hægt að tryggja að úrtakið sem varð fyrir valinu
endurspegli fullkomlega viðhorf og skoðanir þýðisins. Því er ekki hægt að alhæfa
niðurstöðurnar yfir á þýðið (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Í þessari
rannsókn höfðu ekki allir nemendur við Háskóla Íslands tækifæri á þátttöku þar sem ekki er
leyfilegt að senda spurningalistakannanir á nemendur sem stunda nám á meistarastigi.

7.4 Framkvæmd og úrvinnsla gagna
Í byrjun september árið 2017 var byrjað á því að tilkynna rannsóknina til Persónuverndar. Því
næst var hafist handa við hönnun, skipulag og uppsetningu spurningalistakönnunar, samhliða
því að afla erlendra rannsókna um viðfangsefnið. Þar sem rannsóknin var í formi vefkönnunar
og notast var við hentugleikaúrtak var ekki hægt að senda út kynningarbréf til þátttakenda.
Samt sem áður var sett svo til gert kynningarbréf (sjá viðauki 1) efst í spurningalistann þar sem
þátttakendur gátu kynnt sér inntak rannsóknarinnar, markmið og hverjir stóðu að baki henni.
Spurningalistakönnunin var sett upp í forriti sem ber heitið Create Survey. Forritið býður upp
á hin ýmsu sniðmát fyrir gerð spurningalistakannana og fær hver könnun sína vefslóð sem er
hægt að senda út til þátttakenda rannsóknarinnar. Forritið býður einnig upp á þann möguleika
að halda utan um gagnasöfnunina og setja niðurstöður rannsóknarinnar jafnóðum upp í
tölfræðiforritunum SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) og exel sem ég að
sjálfsögðu nýtti mér.
Netföng nemenda Háskóla Íslands eru ekki opin almenningi og var því haft samband
við nemendaskrá skólans og starfsfólk hennar fengin til að senda út könnunina á nemendur.
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Spurningalistinn var sendur út í rafrænu formi með tölvupósti þann 26. september 2017 á alla
nemendur í grunn- og diplómanámi við Háskóla Íslands og tóku 726 nemendur þátt. Samhliða
þessu var unnið að fræðilegum hluta rannsóknarinnar.
Úrvinnsla gagna hófst þann 6. nóvember 2017 eftir að rafrænum aðgangi að
spurningalistakönnuninni var lokað. Eins og fyrr segir hélt forritið Create Survey utan um
niðurstöður rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar voru svo fluttar þaðan og farið að vinna að
úrvinnslu gagnanna í gegnum tölfræðiforritin SPSS og exel.
Í SPSS er hægt að vinna úr gögnum á fjölbreyttan hátt, tölfræðilegar niðurstöður eins
og tíðnitöflur og þátttökufjölda, marktækispróf og bera saman ólíkar breytur sem og fylgni
þeirra á milli (Neuman, 2014).

7.5 Siðferðileg álitamál
Þar sem að rannsóknin innihélt ekki spurningar um persónuupplýsingar og spurningalistinn var
nafnlaus og því ekki hægt að rekja svör til þátttakenda var ekki þörf á að sækja um leyfi fyrir
rannsókninni til Persónuverndar. Rannsóknin var samt sem áður tilkynnt og fékk
tilvísunarnúmerið S8390/2017. Þegar rannsókn er unnin er gerð sú krafa að hún standist
ákveðnar siðferðilegar kröfur sem voru hafðar í huga við framkvæmd þessarar rannsóknar.
Hlutleysi rannsakandans er mikilvægur þáttur þegar unnið er að rannsókn ásamt því
að passa upp á að láta viðhorf sitt hafa áhrif á rannsóknina (Ragnheiður Harpa Arnardóttir,
2013) og var haft að leiðarljósi við gerð spurningalistans.
Þátttakendur fengu spurningalistakönnunina senda á rafrænu formi í tölvupósti. Eins
og áður hefur komið fram var kynningarbréf fremst í könnuninni þar sem tekið var fram að
könnunin væri nafnlaus, ekki væri hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda ásamt því að
þátttakendum væru heimilt að synja þátttöku eða hætta í rannsókninni hvenær sem er. Einnig
kom þar fram að gögnum yrði eytt að rannsókn lokinni og að rannsóknin hafi verið tilkynnt til
Persónuverndar samkvæmt lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónulegra
upplýsinga.

7.6 Styrk- og veikleikar rannsóknarinnar
Helstu styrkleikar rannsóknarinnar eru þeir að úrtakið var hentugleikaúrtak sem er gott til að
ná til stærri hópa eins og í þessari rannsókn og gefur tækifæri til þess að alhæfa um niðurstöður
úrtaksins yfir á þýðið (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Einnig hefur
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viðfangsefni rannsóknarinnar ekki verið skoðað áður hér á landi í rannsókn eins og þessari.
Rannsóknin gefur því ágæta mynd á viðhorf háskólanema við Háskóla Íslands til dánar- og
sjálfsvígsaðstoðar og hægt að skoða hana til stuðnings frekari rannsókna.
Helstu veikleikar rannsóknarinnar er takmörkun á þátttakendum þar sem allir
nemendur Háskóla Íslands fengu ekki jafnan möguleika á því að taka þátt í rannsókninni. Regla
Háskóla Íslands hefur verið sú í gegnum árin að ekki er leyfilegt að senda rannsóknir á
nemendur á meistarastigi, að þeirra ósk. Rannsóknin var því send grunn- og diplómanemum.
Hefðu allir nemendur skólans haft jafnan aðgang að rannsókninni hefði líklega fengist meiri
dreifing í aldri og jafnvel náðst til þeirra sem eiga barn/börn.
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8 Niðurstöður
Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Kaflanum er skipt niður í
fjóra hluta eftir viðfangsefni. Í fyrsta hlutanum verður farið yfir bakgrunn þátttakenda til að
varpa ljósi á eðli úrtaksins. Í öðrum og þriðja hluta kaflans verður farið yfir helstu niðurstöður
hvað varðar dánar- og sjálfsvígsaðstoð, viðhorf þátttakenda skoðað og þekking þátttakenda á
hugtökunum. Í fjórða hluta kaflans verður svo farið yfir niðurstöður um trúarleg áhrif, hvort
trú hafi áhrif á viðhorf einstaklinga til dánar- og sjálfsvígsaðstoðar.
Tölfræðilegum niðurstöðum er lýst í orðum og einnig notast við töflur og bæði súlu- og
skífurit. Tölfræðilegu niðurstöðurnar sem unnið er með voru unnar í SPSS tölfræðiforritinu og
voru kallaðar fram svokallaðar tíðnitöflur og krosstöflur. Tíðnitöflur sýna tíðni breyta sem
unnið er með og krosstöflur sýna tengsl tveggja breyta til að kanna hvort marktækt samband
finnist þeirra á milli.

8.1 Þátttakendur
Þátttakendur rannsóknarinnar, sem voru nemendur í grunn- og diplómanámi við Háskóla
Íslands, voru spurðir um hinar ýmsu bakgrunnsupplýsingar eins og kyn, aldur, menntun og
hvort þeir ættu barn eða börn svo eitthvað sé nefnt. Bakgrunnsupplýsingar geta gefið góðar
upplýsingar um úrtakið sem nýtast vel í rannsókninni.
8.1.1 Bakgrunnur þátttakenda
Tafla 1 segir til um bakgrunn þátttakenda og niðurstöður sýna að alls tóku 726 þátttakendur
þátt í könnuninni, þar af voru 557 (76,9%) konur og 167 (23,1%) karlar. Langflestir þátttakenda
eru á aldrinum 18 – 29 ára eða um 73%, tæp 13% á aldrinum 30-39 ára, 8% þeirra 40 – 49 ára
og tæp 7% þátttakenda á aldrinum 50 ára og eldri. Flestir þátttakenda eru í grunnnámi við
Háskóla Íslands eða um 71% og tæplega 30% þátttakenda komnir lengra í námi. Hvað
hjúskaparstöðu varðar þá eru tæp 60% þátttakenda í sambandi eða giftir, tæp 40% eru
einhleypir og tæp 2% fráskilin. 70% þátttakenda eru barnlausir, 28% eiga barn/börn og tæp
2% eiga von á barni.
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Tafla 1. Bakgrunnur þátttakenda
Kyn

Fjöldi

Gild prósenta

Karl

557

76,9%

Kona

167

23,1%

18 ára - 29 ára

526

72,5%

30 ára - 39 ára

91

12,5%

40 ára - 49 ára

60

8,3%

50 ára - 59 ára

37

5,1%

60 ára og eldri

12

1,7%

9

1,2%

Framhaldsskólapróf/Iðnmenntun

510

70,2%

Bachelorgráða

155

21,3%

Mastersgráða

48

6,6%

Doktorsgráða

4

0,6%

Einhleyp/ur

288

39,8%

Í sambandi

324

44,8%

Gift/ur

100

13,7%

12

1,7%

Á barn/börn

203

28,0%

Á ekki barn/börn

509

70,2%

13

1,8%

Aldur

Menntun
Grunnskólapróf

Hjúskaparstaða

Fráskilin/n
Barn/börn

Á von á barni

8.2 Dánaraðstoð
Þátttakendur voru spurðir ýmissa spurninga um viðhorf til dánaraðstoðar og þekkingu þeirra
á hugtakinu. Hvort þeir telji að lögleiðing dánaraðstoðar gæti haft áhrif á traust þeirra til
heilbrigðiskerfisins sem og hvort þeir væru sammála eða ósammála þátttöku lækna í slíkri
aðstoð. Einnig var spurt hvort dánaraðstoð væri siðferðilega réttmæt og ef svo er í hvaða
tilfellum. Að lokum var svo spurt hvort ætti að lögleiða dánaraðstoð á Íslandi.
8.2.1 Viðhorf til dánaraðstoðar og þekking til hugtaksins
Í könnuninni var spurt hvort þátttakendur þekktu til hugtakanna dánar- og sjálfsvígsaðstoð og
hvort þeim finnist umræðan um dánar- og sjálfsvígsaðstoð jákvæð eða neikvæð í íslensku
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samfélagi. Flestir þátttakendanna þekkja til hugtaksins dánaraðstoð eða tæp 90% þeirra
(N=649) á móti 10% (N=77) sem þekkja ekki til hugtaksins. Hvað umræðu um dánaraðstoð
varðar í íslensku samfélagi eru flestir þátttakendur á þeirri skoðun að það sé hvorki jákvæð né
neikvæð umræða í íslensku samfélagi eða um 53% þátttakenda. 17% þátttakenda finnst
umræðan vera jákvæð en 30% finnst hún vera neikvæð í íslensku samfélagi. Hins vegar telja
72% þátttakenda að dánaraðstoð sé alþjóðlegt umfjöllunarefni, tæp 9% þeirra telja svo ekki
vera og rúmlega 19% eru ekki vissir. Þátttakendur voru einnig spurðir hvort þeir gætu nefnt
land/lönd þar sem dánaraðstoð er lögleg. Þar nefndu þátttakendur lönd eins og Bandaríkin,
Kanada, Sviss, Belgíu, Holland, Bretland og Japan svo eitthvað sé nefnt.
Þátttakendur voru spurðir hvort þeir væru jákvæðir eða neikvæðir gagnvart
dánaraðstoð og má sjá í töflu 2 að rúmlega 27% þátttakenda eru mjög jákvæðir gagnvart
dánaraðstoð, rétt tæp 50% frekar jákvæður, 18,5% hvorki né og um 5% þátttakenda eru frekar
eða mjög neikvæðir gagnvart dánaraðstoð.
Tafla 2. Ertu jákvæð/ur eða neikvæð/ur gagnvart dánaraðstoð?
Fjöldi

Gild prósenta

Mjög jákvæð/ur

198

27,3%

Frekar jákvæð/ur

359

49,4%

Hvorki né

134

18,5%

Frekar neikvæð/ur

29

4,0%

Mjög neikvæð/ur

6

0,8%

Þegar niðurstöður um jákvæðni eða neikvæðni gagnvart dánaraðstoð eru skoðaðar út frá kyni,
aldri og þess að eiga barn/börn má sjá í töflu 3 að svarmöguleikarnir mjög og frekar jákvæð/ur
hafa verið settir saman í breytuna jákvæður sem og mjög og frekar neikvæður hafa verið settir
saman í breytuna neikvæð/ur.
Þar kemur fram að konur (78,5%) eru líklegri en karlar (70.7%) til að vera jákvæðar
gagnvart dánaraðstoð þó svo að munurinn sé ekki mikill. 17,4% kvenna voru hvorki jákvæðar
né neikvæðar gagnvart dánaraðstoð á móti 22,2% karla. 4,1% kvenna eru neikvæðar gagnvart
dánaraðstoð á móti 7,2% karla.
Þeir þátttakendur sem eru barnlausir, það er 78% þátttakenda sem eiga ekki barn/börn
og 85% þátttakenda sem eiga von á barni, eru jákvæðari gagnvart dánaraðstoð en þeir sem
eiga börn (73,9%). 19,2% þátttakenda sem eiga barn/börn eru hvorki jákvæðir né neikvæðir
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gagnvart dánaraðstoð, sama má segja um rétt rúmlega 18% barnlausra þátttakenda og 15.4%
þátttakenda sem eiga von á barni. 6,9% barnafólks er neikvæður gagnvart dánaraðstoð sem
og 4,1% þeirra sem eru barnlausir.
Ekki fannst marktækur munur á milli þessara breyta, kyn og jákvæðni gagnvart
dánaraðstoð eða þess að eiga barn/börn og jákvæðni gagnvart dánaraðstoð, því er ekki hægt
að alhæfa um niðurstöður.
Aftur á móti er marktækur munur á milli aldurs og jákvæðni gagnvart dánaraðstoð og
má sjá í töflu 3 að þeir sem eru 30 - 49 ára eru líklegastir til þess að vera jákvæðir gagnvart
dánaraðstoð (78%), því næst eru það þátttakendur 29 ára eða yngri eða um 77% þátttakenda
og að lokum 69% þátttakenda sem eru 50 ára og eldri. 19,2% þeirra sem er 29 ára og yngri eru
hvorki jákvæðir né neikvæðir gagnvart dánaraðstoð, 17,2% þátttakenda sem eru á aldrinum
30 – 49 ára eru sömu skoðunar sem og 14,3% þeirra sem eru 50 ára og eldri. Þeir þátttakendur
sem eru neikvæðir gagnvart dánaraðstoð eru 3,8% þeirra sem eru 29 ára og yngri, 4,6% þeirra
sem eru á aldrinum 30 – 49 ára og 16,3% þeirra sem eru 50 ára og eldri. Því má segja að því
eldri sem þátttakendurnir eru því neikvæðari eru þeir gagnvart dánaraðstoð.
Tafla 3. Ertu jákvæð/ur eða Neikvæð/ur gagnvart dánaraðstoð eftir kyni, aldri og barneignum?
Kyn

Jákvæð/ur

Hvorki né

Neikvæð/ur

Konur

78,5%

17,4%

4,1%

Karlar

70,7%

22,2%

7,2%

77%

19,2%

3,8%

30-49 ára

78,1%

17,2%

4,6%

50 ára eða eldri

69,4%

14,3%

16,3%

Á barn/börn

73,9%

19,2%

6,9%

Á ekki barn/börn

77,6%

18,3%

4,1%

Á von á barni

84,6%

15,4%

0%

Aldur
29 ára eða yngri

Barn/börn

8.2.2 Áhrif dánaraðstoðar á traust einstaklingsins til heilbrigðiskerfisins og þátttaka lækna
Þátttakendur voru spurðir hvaða áhrif það hefði á traust þeirra til heilbrigðiskerfisins, ef
dánaraðstoð yrði lögleidd hér á landi. Í töflu 4. má sjá að 50% þátttakenda telja að lögleiðing
á dánaraðstoð hér á landi hefði mjög eða frekar jákvæð áhrif á traust þeirra til
heilbrigðiskerfisins. 39% þeirra hvorki né og 12,5% þeirra frekar eða mjög neikvæð áhrif.
64

Tafla 4. Telur þú að lögleiðing dánaraðstoðar hér á landi geti haft jákvæð eða neikvæð áhrif á traust
þitt til heilbrigðiskerfisins?
Fjöldi

Gild prósenta

Mjög jákvæð áhrif

80

11,1%

Frekar jákvæð áhrif

282

39,0%

Hvorki né

271

37,5%

Frekar neikvæð áhrif

80

11,1%

Mjög neikvæð áhrif

10

1,4%

Ef niðurstöður sömu spurningar er skoðaðar út frá kyni, aldri og þess að eiga barn/börn
má sjá í töflu 6 að svarmöguleikarnir mjög og frekar jákvæð/ur hafa verið settir saman í
breytuna jákvæður sem og mjög og frekar neikvæður hafa verið settir saman í breytuna
neikvæð/ur.
Niðurstöður sýna að 51% karla telja að lögleiðing dánaraðstoðar hafi jákvæð áhrif á
traust þeirra til heilbrigðiskerfisins og 50% kvenna eru sömu skoðunar. 38,3% kvenna telja að
lögleiðing dánaraðstoðar hafi hvorki jákvæð né neikvæð áhrif á traust þeirra til
heilbrigðiskerfisins á móti 34,7% karla sem eru sama sinnis.
Rétt rúmlega helmingur þátttakenda á aldrinum 29 ára og yngri telja að lögleiðing
dánaraðstoðar hafi jákvæð áhrif á traust þeirra til heilbrigðiskerfisins. 36% þeirra telja að
lögleiðing dánaraðstoðar hafi hvorki jákvæð né neikvæð áhrif á traust þeirra til
heilbrigðiskerfisins en aftur á móti eru 12,4% þeirra sem eru 29 ára og yngri þeirrar skoðunar
að lögleiðing muni hafa neikvæð áhrif á traust þeirra til heilbrigðiskerfisins. 47 % þeirra sem
eru 30 - 49 ára telja að lögleiðing dánaraðstoðar hafi jákvæð áhrif á traust þeirra til
heilbrigðiskerfisins. Tæp 42% þátttakenda á aldrinum 30 – 49 ára telja að lögleiðing hafi hvorki
jákvæð né neikvæð áhrif á traust þeirra til heilbrigðiskerfisins og 11,3% þeirra telja að
lögleiðing hafi neikvæð áhrif á traust þeirra. Tæp 45% þátttakenda á aldrinum 50 ára og eldri
telja að áhrif lögleiðingar dánaraðstoðar verði jákvæð í garð heilbrigðiskerfisins. 38,8%
þátttakenda á sama aldursbili telja að lögleiðing dánaraðstoðar hafi hvorki jákvæð né neikvæð
áhrif á traust þeirra og 16,3% þátttakenda telja að áhrifin verði neikvæð hvað traust varðar.
Þeir þátttakendur sem eru barnlausir (53%) og þeir sem eiga von á barni (46%) eru
líklegri til að telja að lögleiðing dánaraðstoðar hér á landi geti haft jákvæð áhrif á traust þeirra
til heilbrigðiskerfisins en þeir sem nú þegar eru orðnir foreldrar (42%). Tæp 46% þátttakenda
sem eiga barn/börn telja að lögleiðing dánaraðstoðar hafi hvorki jákvæð né neikvæð áhrif á
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traust þeirra til heilbrigðiskerfisins og 12,3% þeirra telja að áhrifin verði neikvæð gagnvart
heilbrigðiskerfinu ef dánaraðstoð yrði lögleidd. 34% þátttakenda sem eru barnlausir merktu
við hvorki né í könnuninni og telja því að lögleiðing dánaraðstoðar hafi ekki áhrif og breyti ekki
viðhorfi þeirra gagnvart heilbrigðiskerfinu og sama má segja um 46,2% þeirra þátttakenda sem
eiga von á barni. 12,6% þeirra sem eru barnlausir telja að lögleiðing dánaraðstoðar hafi
neikvæð áhrif á traust þeirra til heilbrigðiskerfisins og sama má segja um 7.7% þeirra sem eiga
von á barni.
Eingöngu fannst marktækur munur á milli barneigna og hvort einstaklingar telji að
lögleiðing dánaraðstoðar hér á landi geti haft jákvæð eða neikvæð áhrif á traust einstaklinga
til heilbrigðiskerfisins og því hægt að alhæfa um niðurstöðurnar yfir á þýðið.
Tafla 5. Telur þú að lögleiðing dánaraðstoðar hér á landi geti haft jákvæð eða neikvæð áhrif á traust
þitt til heilbrigðiskerfisins eftir kyni, aldri og barneignum?
Kyn

Jákvæð/ur

Hvorki né

Neikvæð/ur

Konur

49,8%

38,3%

11,9%

Karlar

50,9%

34,7%

14,4%

51,4%

36,1%

12,4%

47%

41,7%

11,3%

44,9%

38,8%

16,3%

Á barn/börn

41,9%

45,8%

12,3%

Á ekki barn/börn

53,4%

34%

12,6%

Á von á barni

46,2%

46,2%

7,7%

Aldur
29 ára eða yngri
30-49 ára
50 ára eða eldri
Barn/börn

Spurt var hvort þátttakendur væru sammála eða ósammála því að læknar ættu að hafa
leyfi samkvæmt lögum að veita sjúklingi, sem er haldinn ólæknandi og/eða illvígum sjúkdómi
og upplifir mikinn sársauka, aðstoð við að stytta líf sitt óski sjúklingurinn sjálfur eftir slíkri
aðstoð. Niðurstöður má sjá í töflu 6. en nánast helmingur þátttakenda (47,1%) eru mjög
sammála því að læknar eigi að hafa leyfi til að veita sjúklingi slíka aðstoð, tæp 42% frekar
sammála, 5% hvorki né, rúmlega 4% frekar ósammála og 1,5% mjög ósammála.
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Tafla 6. Eiga læknar að hafa leyfi, samkvæmt lögum, til að veita sjúklingi dánaraðstoð?
Fjöldi

Gild prósenta

Mjög sammála

342

47,1%

Frekar sammála

303

41,7%

Hvorki né

38

5,2%

Frekar ósammála

32

4,4%

Mjög ósammála

11

1,5%

Þátttakendur voru einnig spurðir þeir vildu eiga kost á því að óska eftir slíkri aðstoð
læknis ef kæmi upp sú staða að þau greindust með ólæknandi sjúkdóm og upplifðu miklar
þjáningar. Tæp 93% þátttakenda vilja eiga kost á því að geta óskað eftir dánaraðstoð ef þau
lenda í slíkum aðstæðum að greinast með ólæknandi og/eða illvígan sjúkdóm í stað þess að
þjást og deyja af völdum sjúkdómsins á móti rúmum 7% þeirra sem vilja ekki eiga kost á þeirri
ósk.
8.2.3 Er dánaraðstoð siðferðilega réttmæt og ef svo er í hvaða tilfellum?
Þátttakendur voru spurðir hvort þeir telji dánaraðstoð vera siðferðilega réttmæta og
niðurstöður á mynd 1 sýna að stór hluti þátttakenda eða 72% þátttakendur telja dánaraðstoð
réttmæta, 23% þátttakenda geta ekki tekið afstöðu en 5% þátttakendur telja hana óréttmæta.
TELUR ÞÚ AÐ DÁNARAÐSTOÐ SÉ SIÐFERÐILEGA
RÉTTMÆT?
23%

5%

72%

já

nei

veit ekki

Mynd 1.Telur þú að dánaraðstoð sé siðferðilega réttmæt?

Einnig var spurt í hvaða tilfellum þátttakendur teldu dánaraðstoð vera siðferðilega
réttmæta. Gefnir voru upp fimm svarmöguleikar og þar af var einn svarmöguleikinn opinn þar
sem þátttakendum gafst kostur á að svara spurningunni eftir eigin sannfæringu. Þeir
svarmöguleikar sem voru gefnir upp voru eftirfarandi:
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1. Þegar einstaklingur er með illvígan sjúkdóm sem erfitt er að meðhöndla en dregur
viðkomandi ekki til dauða, til að mynda geðsjúkdómar.
2. Þegar einstaklingur er með ólæknandi sjúkdóm sem erfitt er að meðhöndla og
dregur viðkomandi til dauða, til að mynda krabbamein.
3. Hvenær sem er, svo framarlega sem viðkomandi óski eftir aðstoðinni sjálfur.
4. Aldrei.
5. Annað, hvað?___________________________________
Á mynd 2 má sjá að rúmlega 1% þátttakenda telur dánaraðstoð réttmæta þegar
einstaklingur er með illvígan sjúkdóm sem erfitt er að meðhöndla en dregur viðkomandi ekki
til dauða, til að mynda geðsjúkdóma. 73% þátttakenda telja dánaraðstoð réttmæta þegar
einstaklingur er með ólæknandi sjúkdóm sem erfitt er að meðhöndla og dregur viðkomandi til
dauða, til að mynda krabbamein eða taugahrörnunarsjúkdóm. Þeir þátttakendur sem telja
dánaraðstoð réttmæta hvenær sem er, svo framarlega sem viðkomandi óski sjálfur eftir
aðstoðinni voru 104 talsins eða um 14%. Rúmlega 3% þátttakenda telja dánaraðstoð aldrei
vera réttmæta, undir nokkrum kringumstæðum. Tæp 8% þátttakenda svöruðu opna
svarmöguleikanum þar sem margir vildu haka í bæði fyrsta og annan valmöguleikann, það er
að segja þegar einstaklingur er haldinn illvígum og/eða ólæknandi sjúkdómi, sjúkdómurinn
þarf því ekki að draga viðkomandi til dauða. Margir lögðu áherslu á að viðkomandi þurfi að
upplifa óbærilegar þjáningar, búið að reyna allar þær meðferðir sem í boði eru og að
viðkomandi þurfi að óska eftir aðstoðinni sjálfur. Einnig voru nokkrir sem minntust á að lög og
reglugerðir þurfi að innihalda mjög skýr og ströng skilyrði til að koma í veg fyrir hugsanlega
misnotkun lækna á dánaraðstoð, sem bæði sjúklingur og læknir þurfa að uppfylla svo hægt sé
að verða við slíkri beiðni. Sumir leggja áherslu á að viðkomandi sé deyjandi og sjúkdómurinn
sé langt genginn, viðkomandi eigi ekki langt eftir ólifað og sé jafnvel í dái.
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Í hvaða tilfellum er dánaraðstoð réttmæt?
Þegar einstaklingur er með illvígan sjúkdóm sem
erfitt er að meðhöndla en dregur viðkomandi…

1.4%

Þegar einstaklingur er með ólæknandi sjúkdóm
sem erfitt er að meðhöndla og dregur…

73.2%

Hvenær sem er, svo framarlega sem viðkomandi
óski eftir aðstoðinni sjálfur.

14.4%

Aldrei

3.5%

Annað, hvað?

7.6%

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Mynd 2. Í hvaða tilfellum er dánaraðstoð réttmæt?

8.2.4 Á að lögleiða dánaraðstoð á Íslandi?
Þátttakendur rannsóknarinnar voru spurðir hvort það ætti að lögleiða dánaraðstoð á Íslandi.
Eins og sést á mynd 3 þá er mikill meirihluti þátttakenda (71,3%) þeirrar skoðunar að
dánaraðstoð ætti að vera lögleidd hér á landi. Tæp 6% þátttakenda finnst að dánaraðstoð ætti
ekki að vera lögleidd á Íslandi og tæp 23% ekki vissir.

Á að lögleiða dánaraðstoð á Íslandi?
80%

71,3%

70%
60%
50%
40%
30%

22.8%

20%
5.9%

10%

0%
já

nei

veit ekki

Mynd 3. Finnst þér að það ætti að lögleiða dánaraðstoð á Íslandi?
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Þegar niðurstöður lögleiðingu dánaraðstoðar á Íslandi eru skoðaðar út frá kyni, aldri og
barneignum í töflu 7 má sjá að 93% kvenna og 90% karla finnst að lögleiða eigi dánaraðstoð á
Íslandi á móti 7% kvenna og 10% karla sem eru á móti lögleiðingu dánaraðstoðar.
Hvað aldur varðar má segja að þátttakendur 49 ára og yngri, það er að segja 92,4%
þátttakenda á aldrinum 29 ára og yngri og 94% þátttakenda á aldrinum 30 – 49 ára, eru líklegri
til að vera sammála því að lögleiða eigi dánaraðstoð á Íslandi en þeir sem eru 50 ára og eldri
(85,3%). Af þátttakendum sem eru 29 ára og yngri eru 7,6% þeirra á móti því að lögleiða
dánaraðstoð á Íslandi, sama má segja um 6% þeirra sem eru á aldrinum 30 – 49 ára og 14,7%
þeirra sem eru 50 ára og eldri.
Rétt rúmlega 90% þátttakenda sem eiga barn/börn eru þeirrar skoðunar að lögleiða
eigi dánaraðstoð á Íslandi á móti tæplega 10% þeirra þátttakenda sem eru á móti lögleiðingu
dánaraðstoðar. Einnig má segja að þeir þátttakendur sem eru barnlausir, það er að segja þeir
sem eiga ekki barn/börn (93%) og þeir sem eiga von á barni (90,9%), eru sammála um að
lögleiða eigi dánaraðstoð á Íslandi.
Ekki fannst marktækt samband á milli þessara breyta og lögleiðingar á dánaraðstoð á
Íslandi og því ekki hægt að alhæfa um niðurstöður yfir á þýðið.
Tafla 7. Finnst þér að það ætti að lögleiða dánaraðstoð á Íslandi?
Kyn

Já

Nei

Konur

93%

7%

Karlar

90%

10%

92,4%

7,6%

94%

6%

85,3%

14,7%

90,5%

9,5%

93%

7%

90,9%

9,1%

Aldur
29 ára eða yngri
30-49 ára
50 ára eða eldri
Barn/börn
Á barn/börn
Á ekki barn/börn
Á von á barni

8.3 Sjálfsvígsaðstoð
Þátttakendur voru spurðir um viðhorf til sjálfsvígsaðstoðar og athugað með þekkingu þeirra á
hugtakinu. Hvort þeir telji traust þeirra til heilbrigðiskerfisins breytast ef kæmi til lögleiðingar
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á sjálfsvígsaðstoð sem og hvort þeir væru sammála eða ósammála aðkomu lækna að slíkri
aðstoð. Einnig var spurt út í siðferðilega réttmæti hvað varðar sjálfsvígsaðstoð og þá í hvaða
tilfellum. Að lokum var svo spurt hvort ætti að lögleiða sjálfsvígsaðstoð á Íslandi.
8.3.1 Viðhorf til sjálfsvígsaðstoðar og þekking til hugtaksins
Þátttakendur voru spurðir hvort þeir þekktu til hugtaksins sjálfsvígsaðstoðar. 60% þeirra sem
tóku þátt í rannsókninni segjast þekkja til hugtaksins eða 433 þátttakendur á móti 287
þátttakendum (40%) sem segjast ekki þekkja til hugtaksins sjálfsvígsaðstoðar. Einnig voru
þátttakendur spurðir hvort þeim finnist umræðan um sjálfsvígsaðstoð jákvæð eða neikvæð í
íslensku samfélagi. Meira en helmingur þátttakenda eða tæplega 63% þeirra finnst umræða
um sjálfsvígsaðstoð vera hvorki jákvæð né neikvæð í íslensku samfélagi. 6% þátttakenda eru
þeirrar skoðunar að umræðan um sjálfsvígsaðstoð sé jákvæð á móti tæplega 32% þátttakenda
sem finnst hún vera neikvæð í íslensku samfélagi. Hvort þátttakendur telji að sjálfsvígsaðstoð
sé alþjóðlegt umfjöllunarefni eru 54,2% þátttakenda þeirrar skoðunar að svo sé, tæp 14%
þeirra telja aftur á móti að svo sé ekki og 32% þátttakenda eru ekki vissir. Þátttakendur fengu
einnig að spreyta sig á spurningunni, í hvaða löndum er sjálfsvígsaðstoð lögleg og nefndu
þátttakendur lönd eins og Bandaríkin, Lúxemborg, Sviss, Belgíu, Holland, Þýskaland og
Danmörk ásamt fleiri löndum innan Evrópu.
Þátttakendur voru spurðir hvort þeir væru jákvæðir eða neikvæðir gagnvart
sjálfsvígsaðstoð. Í töflu 8 má sjá að 13,6% þátttakenda eru mjög jákvæðir gagnvart
sjálfsvígsaðstoð, 31,1% frekar jákvæðir, 30,6% hvorki jákvæðir né neikvæðir, 17,5% frekar
neikvæðir og 6,3% mjög neikvæðir gagnvart sjálfsvígsaðstoð.
Tafla 8. Ertu jákvæð/ur eða neikvæð/ur gagnvart sjálfsvígsaðstoð?
Fjöldi

Gild prósenta

Mjög jákvæð/ur

98

13,6%

Frekar jákvæð/ur

226

31,1%

Hvorki né

222

30,6%

Frekar neikvæð/ur

127

17,5%

Mjög neikvæð/ur

46

6,3%

Þegar niðurstöður þessarar sömu spurningar eru skoðaðar út frá kyni, aldri og
barneignum má sjá í töflu 9 að svarmöguleikarnir mjög og frekar jákvæð/ur hafa verið settir
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saman í breytuna jákvæður sem og mjög og frekar neikvæður hafa verið settir saman í
breytuna neikvæð/ur.
Niðurstöður sýna að kynin virðast vera nokkuð samstíga hvað varðar jákvæðni eða
neikvæðni gagnvart sjálfsvígsaðstoð. Konur (45,5%) eru jákvæðari gagnvart sjálfsvígsaðstoð
en karlar (43,4) en munurinn er aðeins 2%. 30% kvenna eru hvorki jákvæðar né neikvæðar
gagnvart sjálfsvígsaðstoð en tæplega 34% karla er sömu skoðunar. Hins vegar eru 24,5%
kvenna neikvæðar gagnvart sjálfsvígsaðstoð á móti 23% karla sem eru á sama máli.
Þátttakendur á aldrinum 30 – 49 ára (56%) og þeir sem eru 50 ára og eldri (44,9%) eru
jákvæðari gagnvart sjálfsvígsaðstoð en þeir sem eru á aldrinum 29 ára og yngri (41,9%). Einnig
er hægt að líta á þetta þannig að því eldri sem þátttakendur eru því jákvæðari eru þeir gagnvart
sjálfsvígsaðstoð. Tæp 33% þátttakenda á aldrinum 29 ára og yngri eru hvorki jákvæðir né
neikvæðir gagnvart sjálfsvígsaðstoð. 27,3% þátttakenda á aldrinum 30 -49 ára eru jákvæðir
gagnvart sjálfsvígsaðstoð og 22,4% þeirra sem eru 50 ára og eldri. Rúmlega 25% þátttakenda
29 ára og yngri eru neikvæðir gagnvart sjálfsvígsaðstoð, 16,7% þeirra sem eru 30 – 49 ára og
tæp 33% þeirra sem eru 50 ára og eldri.
Þeir þátttakendur sem eiga barn/börn (49%) og þeir sem eiga von á barni (53,8%) eru
jákvæðari gagnvart sjálfsvígsaðstoð en þeir sem eru barnlausir (43,3%). Rúm 25% þátttakenda
sem eiga barn/börn eru hvorki jákvæðir né neikvæðir gagnvart sjálfsvígsaðstoð, 32,6% þeirra
sem eru barnlausir og rúm 46% þeirra sem eiga von á barni. Tæp 26% þeirra sem eiga
barn/börn eru neikvæðir gagnvart sjálfsvígsaðstoð á móti 24% þeirra sem eru barnlausir.
Enginn þátttakandi sem á von á barni er neikvæður gagnvart sjálfsvígsaðstoð.
Ekki fannst marktækur munur á milli þessara breyta, kyn og þeirra sem eiga barn/börn
og jákvæðni eða neikvæðni gagnvart sjálfsvígsaðstoð og því ekki hægt að alhæfa um
niðurstöður. Hins vegar fannst marktækur munur á milli aldurs og jákvæðni eða neikvæðni
gagnvart sjálfsvígsaðstoð og því er hægt að alhæfa þær niðurstöður yfir á þýðið.
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Tafla 9. Ertu jákvæð/ur eða neikvæð/ur gagnvart sjálfsvígsaðstoð eftir kyni, aldri og barneignum?
Kyn

Jákvæð/ur

Hvorki né

Neikvæð/ur

Konur

45,5%

30,1%

24,5%

Karlar

43,4%

33,7%

22,9%

41,9%

32,7%

25,4%

56%

27,3%

16,7%

44,9%

22,4%

32,7%

49%

25,2%

25,7%

Á ekki barn/börn

43,3%

32,6%

24,1%

Á von á barni

53,8%

46,2%

0%

Aldur
29 ára eða yngri
30-49 ára
50 ára eða eldri
Barn/börn
Á barn/börn

8.3.2 Áhrif sjálfsvígsaðstoðar á traust einstaklingsins til heilbrigðiskerfisins og aðkoma
lækna
Þátttakendur voru spurðir hvort traust þeirra til heilbrigðiskerfisins myndi breytast ef til þess
kæmi að sjálfsvígsaðstoð yrði lögleidd hér á landi. Í töflu 10 má sjá að 6,4% þátttakenda telja
að lögleiðing sjálfsvígsaðstoðar hefði jákvæð áhrif á traust þeirra til heilbrigðiskerfisins og
24.2% þátttakenda frekar jákvæð áhrif. Rétt rúmlega 45% þátttakenda telja að það hafi hvorki
jákvæð né neikvæð áhrif á traust þeirra til heilbrigðiskerfisins ef sjálfsvígsaðstoð yrði lögleidd
hér á landi. 18% þátttakenda telja að það geti haft neikvæð áhrif á traust þeirra til
heilbrigðiskerfisins og um 6% þátttakenda mjög neikvæð áhrif.
Tafla 10. Telur þú að lögleiðing sjálfsvígsaðstoðar hér á landi geti haft jákvæð eða neikvæð áhrif á
traust þitt til heilbrigðiskerfisins?
Fjöldi

Gild prósenta

Mjög jákvæð áhrif

46

6,4%

Frekar jákvæð áhrif

174

24,2%

Hvorki né

324

45,1%

Frekar neikvæð áhrif

130

18,1%

Mjög neikvæð áhrif

45

6,3%

Ef niðurstöður eru skoðaðar út frá kyni, aldri og barneignum má sjá í töflu 11 að
svarmöguleikarnir mjög og frekar jákvæð/ur hafa verið settir saman í breytuna jákvæður sem
og mjög og frekar neikvæður hafa verið settir saman í breytuna neikvæð/ur.
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Niðurstöður sýna að bæði kynin eru mjög samstíga í skoðunum sínum hvað varðar
traust þeirra til heilbrigðiskerfisins ef sjálfsvígsaðstoð yrði lögleidd hér á landi. Tæplega 31%
kvenna telja að lögleiðing sjálfsvígsaðstoðar hafi jákvæð áhrif á traust þeirra til
heilbrigðiskerfisins á móti 30% karla sem eru sömu skoðunar. 45,5% kvenna telja að lögleiðing
sjálfsvígsaðstoðar hafi hvorki jákvæð né neikvæð áhrif á traust þeirra til heilbrigðiskerfisins og
43,4% karla. Tæplega 24% kvenna telja að lögleiðing sjálfsvígsaðstoðar geti haft neikvæð áhrif
á traust þeirra til heilbrigðiskerfisins á móti 26,5% karla sem eru sama sinnis.
Tæp 30% þeirra þátttakenda sem eru á aldrinum 29 ára og yngri telja að lögleiðing
sjálfsvígsaðstoðar geti haft jákvæð áhrif á traust þeirra til heilbrigðiskerfisins, 34% þátttakenda
á aldrinum 30 – 49 ára og tæplega 29% þeirra sem eru 50 ára og eldri. Flestir þátttakendurnir,
í öllum aldursflokkunum, eru þeirrar skoðunar að það hafi hvorki jákvæð né neikvæð áhrif á
traust þeirra til heilbrigðiskerfisins. Þar af eru þeir sem eru á aldrinum 29 ára og yngri um 45%,
30 – 49 ára rétt rúmlega 43% og að lokum 49% þeirra sem eru 50 ára og eldri. Sama má segja
um þá sem telja að lögleiðing sjálfsvígsaðstoðar geti haft neikvæð áhrif á traust þeirra til
heilbrigðiskerfisins eða 25% þeirra sem eru 29 ára og yngri, tæp 23% þeirra sem eru 30 – 49
ára og rétt rúmlega 22% þeirra sem eru 50 ára og eldri.
Þeir sem eru barnlausir, það er að segja þeir sem eiga ekki barn/börn (31,9%) og þeir
sem eiga von á barni (30,8%), eru líklegri til að telja að lögleiðing sjálfsvígsaðstoðar geti haft
jákvæð áhrif á traust þeirra til heilbrigðiskerfisins á móti 27% þeirra sem eiga börn. Rúmlega
47% þeirra sem eiga barn/börn telja að sjálfsvígsaðstoð hafi hvorki jákvæð né neikvæð áhrif á
traust þeirra til heilbrigðiskerfisins, tæplega 44% þeirra sem eiga ekki börn og 61,5% þeirra
sem eiga von á barni. Í tæplega 26% tilfella telja þeir sem eiga barn/börn að lögleiðing
sjálfsvígsaðstoðar geti haft neikvæð áhrif á traust þeirra til heilbrigðiskerfisins. 24,3% tilfella
þeir sem eru barnlausir og eingöngu 7,7% tilfella þeir sem eiga von á barni.
Ekki fannst marktækur munu eða tengsl á milli breyta og áhrif á traust þeirra til
heilbrigðiskerfisins og því ekki hægt að alhæfa um niðurstöðurnar.
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Tafla 11. Telur þú að lögleiðing sjálfsvígsaðstoðar hér á landi geti haft jákvæð eða neikvæð áhrif á
traust þitt til heilbrigðiskerfisins eftir kyni, aldri og barneignum?
Kyn

Jákvæð/ur

Hvorki né

Neikvæð/ur

Konur

30,8%

45,5%

23,7%

Karlar

30,1%

43,4%

26,5%

29,8%

45,2%

25%

34%

43,3%

22,7%

28,6%

49%

22,4%

Á barn/börn

27,1%

47,3%

25,6%

Á ekki barn/börn

31,9%

43,8%

24,3%

Á von á barni

30,8%

61,5%

7,7%

Aldur
29 ára eða yngri
30-49 ára
50 ára eða eldri
Barn/börn

Einnig voru þátttakendur spurðir hvort þeir myndu samþykkja að læknar hefðu heimild
í lögum til að ávísa banvænum lyfjum sem sjúklingur gæti tekið í þeim tilgangi að framkvæma
sjálfsvíg sársaukalaust, að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum?
Viðmið:


Sjúklingur er með langt genginn ólæknandi sjúkdóm og þjáningar hans eru
óbærilegar.



Sjúklingurinn verður að vera ákvörðunarhæfur og vel upplýstur um aðra
meðferðarkosti.



Sjúklingurinn verður að óska eftir sjálfsvígsaðstoð að eigin frumkvæði án nokkurra
áhrifa frá öðrum.



Sjúklingur verður að vera fær um að taka lyfið inn sjálfur.



Sjúklingurinn má ekki þjást af meðferðarhæfum sjúkdómi.



Læknirinn sem metur sjúklinginn þarf að hafa þekkt sjúklinginn í töluverðan tíma.



Óháður læknir verður svo að ganga úr skugga um að eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt.

75

Í töflu 12 má sjá að 83,3% þátttakenda eru sammála aðkomu lækna að þessu leyti. Það
er að læknar hafi heimild til að ávísa banvænum lyfjum til sjúklings, að uppfylltum vissum
skilyrðum, í þeim tilgangi að sjúklingur geti stytt líf sitt sársaukalaust. En tæplega 17%
þátttakenda eru á móti slíkri aðkomu lækna.
Tafla 12. Eiga læknar að hafa heimild til að ávísa banvænum lyfjum, samkvæmt lögum og uppfylltum
skilyrðum, til sjúklinga með ólæknandi sjúkdóm í þeim tilgangi að stytta líf sitt?
Fjöldi

Gild prósenta

Já

475

83,3%

Nei

95

16,7%

8.3.3 Er sjálfsvígsaðstoð siðferðilega réttmæt og ef svo er í hvaða tilfellum?
Þátttakendur rannsóknarinnar voru spurðir hvort sjálfsvígsaðstoð væri siðferðilega réttmæt
og ef svo er í hvaða tilfellum telji þau hana vera svo. Á mynd 4 má sjá að 51,2% þátttakenda
telja sjálfsvígsaðstoð vera siðferðilega réttmæta, 17,6% telja að hún sé ekki réttmæt og 31,2%
eru ekki vissir.

Er sjálfsvígsaðstoð siðferðilega réttmæt?

31.2

51.2

17.6
já

nei

veit ekki

Mynd 4.Telur þú að sjálfsvígsaðstoð sé siðferðilega réttmæt?

Þátttakendur voru einnig spurðir í hvaða tilfellum þeir teldu að sjálfsvígsaðstoð geti
verið siðferðilega réttmæt. Gefnir voru fimm svarmöguleikar og var einn svarmöguleikinn
opinn, það er að segja, þar gátu þátttakendum svarað spurningunni eftir eigin sannfæringu.
Svarmöguleikarnir voru eftirfarandi:
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1. Þegar einstaklingur er með illvígan sjúkdóm sem erfitt er að meðhöndla en dregur
viðkomandi ekki til dauða, til að mynda geðsjúkdómar.
2. Þegar einstaklingur er með ólæknandi sjúkdóm sem erfitt er að meðhöndla og
dregur viðkomandi til dauða, til að mynda krabbamein.
3. Hvenær sem er, svo framarlega sem viðkomandi óski eftir aðstoðinni sjálfur.
4. Aldrei.
5. Annað, hvað?___________________________________
Á mynd 5 má sjá að 2,4% þátttakenda telja sjálfsvígsaðstoð vera siðferðilega réttmæta
þegar einstaklingur er með illvígan sjúkdóm sem erfitt er að meðhöndla, eins og geðsjúkdóm,
en dregur viðkomandi ekki til dauða. Tæplega 61% þátttakenda telja hana vera siðferðilega
réttmæta þegar einstaklingur er haldinn ólæknandi sjúkdómi sem erfitt er að meðhöndla, til
dæmis krabbamein og dregur viðkomandi til dauða. 13,4% þátttakenda telja sjálfsvígsaðstoð
vera siðferðilega réttmæta hvenær sem er, svo framarlega sem viðkomandi óski eftir
aðstoðinni sjálfur. Tæp 14% þátttakenda telja sjálfsvígsaðstoð aldrei vera siðferðilega
réttmæta, ekki undir neinum kringumstæðum. Að lokum merktu 9.7% þátttakenda við opinn
svarmöguleika og skrifuðu sínar eigin skýringar á því hvaða tilfelli þau telja vera siðferðilega
réttmæt. Þar kemur fram að þónokkrir þátttakendur telja að sjálfsvígsaðstoð sé siðferðilega
réttmæt þegar einstaklingur er haldinn bæði ólæknandi og/eða illvígum sjúkdómi,
sjúkdómurinn þarf ekki endilega að vera lífógnandi og þjáist óbærilega bæði andlega og/eða
líkamlega. Sumir tala um að sjálfsvígsaðstoð væri réttmæt þegar um skert lífsgæði er að ræða,
eins og margir verða fyrir eftir slys og annarskonar hrörnunarsjúkdóma. Fólk er með
meðvitund en ekki fært um að sjá um sig sjálft eða liggur jafnvel í rúminu alla daga tengt vélum.
Enn aðrir minntust á að reglur þyrftu að vera mjög strangar til að koma í veg fyrir misnotkun
og að fólk gæti ekki einfaldlega gengið inn af götunni eftir slæman dag og óskað eftir slíkri
aðstoð.
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Í hvaða tilfellum telur þú sjálfsvígsaðstoð siðferðilega réttmæta?
Þegar einstaklingur er með illvígan sjúkdóm sem
erfitt er að meðhöndla en dregur viðkomandi…

2,4%

Þegar einstaklingur er með ólæknandi sjúkdóm
sem erfitt er að meðhöndla og dregur…

60,8%

Hvenær sem er, svo framarlega sem viðkomandi
óski eftir aðstoðinni sjálfur

13,4%

Aldrei

13,7%

Annað, hvað

9,7%
0%

20%

40%

60%

80%

Mynd 5. Í hvaða tilfellum telur þú að sjálfsvígsaðstoð sé siðferðilega réttmæt?

8.3.4 Á að lögleiða sjálfsvígsaðstoð á Íslandi?
Þátttakendur voru spurðir hvort þeim finnist að það ætti að lögleiða sjálfsvígsaðstoð hér á
landi. Eins og sést á mynd 6 að þá eru 45,2% þátttakenda samþykkir því að lögleiða
sjálfsvígsaðstoð hér á landi, tæp 22% eru á móti slíkri aðstoð og 33,2% ekki vissir.

Á að lögleiða sjálfsvígsaðstoð á Íslandi
60%
50%

45,2%

40%

33.2%

30%
21.6%
20%
10%
0%
já

nei

veit ekki

Mynd 6. Finnst þér að það ætti að lögleiða sjálfsvígsaðstoð á Íslandi?
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Þegar viðhorf til lögleiðingar sjálfsvígsaðstoðar er skoðuð út frá kyni, aldri og
barneignum má sjá í töflu 13 að kynin eru nokkuð sammála hvað varðar lögleiðingu á
sjálfsvígsaðstoð hér á landi. Rétt rúmlega 67% kvenna eru samþykkar því að lögleiða
sjálfsvígsaðstoð hér á landi og eru tæplega 69% karla sömu skoðunar. Tæplega 33% kvenna
eru á móti því að lögleiða sjálfsvígsaðstoð á móti 31,3% karla.
Þegar lögleiðing er skoðuð út frá aldri má sjá að 75,5% þátttakenda sem eru á aldrinum
30 – 49 ára eru líklegastir til þess að vera sammála lögleiðingu á sjálfsvígsaðstoð hér á landi.
66% þátttakendur á aldrinum 29 ára og yngri eru sammála því að lögleiða sjálfsvígsaðstoð á
Íslandi og tæplega 61% þátttakenda á aldrinum 50 ára og eldri. Þeir þátttakendur sem eru á
móti lögleiðingu sjálfsvígsaðstoðar eru tæplega 34% þeirra á aldrinum 29 ára og yngri, 24,5%
þeirra sem eru 30 – 49 ára og rúmlega 39% þeirra sem eru 50 ára og eldri.
Þátttakendur sem eiga von á barni eru líklegastir til að vera sammála lögleiðingu á
sjálfsvígsaðstoð eða um 90%. Tæplega 67% þátttakenda sem eru barnlausir eru einnig
sammála lögleiðingu sjálfsvígsaðstoðar sem og 67,6% þeirra sem eiga barn/börn. Eingöngu
10% þeirra sem eiga von á barni eru á móti lögleiðingu sjálfsvígsaðstoðar, 33% þeirra sem eru
barnlausir og 32,4% þeirra sem eiga barn/börn.
Ekki fannst marktækur munur eða tengsl á milli breyta og því ekki hægt að alhæfa
niðurstöður yfir á þýðið.
Tafla 13. Finnst þér að það ætti að lögleiða sjálfsvígsaðstoð á Íslandi?
Kyn

Já

Nei

Konur

67,2%

32,8%

Karlar

68,7%

31,3%

29 ára eða yngri

66,1%

33,9%

30-49 ára

75,5%

24,5%

50 ára eða eldri

60,6%

39,4%

Á barn/börn

67,6%

32,4%

Á ekki barn/börn

66,9%

33,1%

90%

10%

Aldur

Barn/börn

Á von á barni
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8.4 Trúarbrögð og viðhorf til dánar- og sjálfsvígsaðstoðar
Þátttakendur voru spurðir tveggja spurninga er varðar trú og trúarbrögð, hvort viðkomandi
væri trúaður og ef svo væri hvort trúarbrögð viðkomandi leyfðu dánar og/eða sjálfsvígsaðstoð.
Sagðist þátttakandi vera trúaður var einnig spurt hverrar trúar viðkomandi var.
8.4.1 Ertu trúaður og ef svo er hverrar trúar ertu?
Spurt var hvort þátttakendur væru trúaðir og ef svo er hverrar trúar er viðkomandi. Eins og sjá
má á mynd 7 þá er rúmlega helmingur þátttakenda ekki trúaðir eða um 53%, 28% eru trúaðir
og 19% eru ekki vissir. Þátttakendur voru flestir Kristinnar trúar en einnig var að finna kaþólska
trú, ásatrú, taóista, búddatrú og hindúatrú svo eitthvað sé nefnt. Margir hverjir töluðu um að
þeir væru ekki heittrúaðir og tækju því ekki trúna í bókstaflegum skilningi en voru vissir um að
það var þeim eitthvað æðri sem veitir þeim vellíðan og öryggi.

Ertu trúuð/aður?
19%

53%
28%

nei

já

ekki viss

Mynd 7. Ertu trúuð/aður?

8.4.2 Hafa trúarbrögð áhrif á viðhorf fólks til dánar- og sjálfsvígsaðstoðar?
Ef trú er skoðuð út frá jákvæðni eða neikvæðni gagnvart dánar- og sjálfsvígsaðstoð má sjá í
töflu 14 að 71% trúaðra þátttakenda eru jákvæðir gagnvart dánaraðstoð á móti rétt rúmum
80% þeirra sem eru ekki trúaðir. Rúmlega 22% trúaðra þátttakenda eru hvorki jákvæðir né
neikvæðir gagnvart dánaraðstoð og 14,9% þeirra sem eru ekki trúaðir eru sömu skoðunar.
Einnig má sjá að frekar lágt hlutfall þátttakenda eru neikvæðir gagnvart dánaraðstoð eða 6.7%
trúaðra og 4,9% sem eru ekki trúaðir.
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Hvað sjálfsvígsaðstoð varðar þá eru tæp 38% trúaðra þátttakenda, jákvæðir gagnvart
sjálfsvígsaðstoð á móti 52% þeirra sem eru ekki trúaðir. Tæp 29% trúaðra eru hvorki jákvæðir
né neikvæðir gagnvart sjálfsvígsaðstoð og sama má segja um 28% þeirra sem eru ekki trúaðir.
33,5% trúaðra þátttakenda eru neikvæðir gagnvart sjálfsvígsaðstoð og 20% þeirra sem eru ekki
trúaðir eru sama sinnis.
Marktækt samband fannst á milli þessara breyta og því er hægt að alhæfa um
niðurstöðurnar yfir á þýðið.
Tafla 14. Trú og jákvæðni eða neikvæðni gagnvart dánar- og sjálfsvígsaðstoð
Dánaraðstoð

Trúuð/aður

Ekki Trúuð/aður

71%

80,2%

22,3%

14,9%

6,7%

4,9%

Jákvæð/ur

37.7%

51,9%

Hvorki né

28,8%

28%

Neikvæð/ur

33,5%

20,1%

Jákvæð/ur
Hvorki né
Neikvæð/ur
Sjálfsvígsaðstoð

Í töflu 15 er breytan trú og spurningin um hvort lögleiðing dánar- og/eða
sjálfsvígsaðstoðar hafi áhrif á traust þátttakenda til heilbrigðiskerfisins skoðaðar saman. Þar
má sjá að 53,3% þeirra sem eru ekki trúaðir telja að lögleiðing dánaraðstoðar hafi jákvæð áhrif
á traust þeirra til heilbrigðiskerfisins á móti rúmlega 44% þeirra sem eru trúaðir. 41% trúaðra
þátttakenda telja að lögleiðing dánaraðstoðar hafi hvorki jákvæð né neikvæð áhrif á traust
þeirra til heilbrigðiskerfisins og 35,3% þeirra sem eru ekki trúaðir eru sömu skoðunar. 14,6%
trúaðra þátttakenda telja að lögleiðing dánaraðstoðar geti haft neikvæð áhrif á traust þeirra
til heilbrigðiskerfisins á móti 11,4% þeirra sem eru ekki trúaðir.
Þeir þátttakendur sem eru ekki trúaðir (34,3%) eru líklegri til að telja að lögleiðing
sjálfsvígsaðstoðar geti haft jákvæð áhrif á traust þeirra en þeir sem eru trúaðir (24,1%). Tæp
49% trúaðra þátttakenda telja að lögleiðing sjálfsvígsaðstoðar hafi hvorki jákvæð né neikvæð
áhrif á traust þeirra til heilbrigðiskerfisins á móti 42% þeirra sem eru ekki trúaðir. 27,2% þeirra
sem eru trúaðir telja að lögleiðing sjálfsvígsaðstoðar hafi neikvæð áhrif á traust þeirra til
heilbrigðiskerfisins á móti tæplega 24% þeirra sem eru ekki trúaðir.
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Ekki fannst marktækur munur hvað varðar trú og traust til heilbrigðiskerfisins þegar
rætt er um lögleiðingu dánaraðstoðar og því ekki hægt að alhæfa um niðurstöður. Hins vegar
fannst marktækur munur á milli trúar og traust til heilbrigðiskerfisins hvað varðar lögleiðingu
á sjálfsvígsaðstoð.
Tafla 15. Trú og traust á heilbrigðiskerfið ef kæmi til lögleiðingu dánar- og/eða sjálfsvígsaðstoðar
Dánaraðstoð

Trúuð/aður

Ekki Trúuð/aður

Jákvæð/ur

44,3%

53,3%

Hvorki né

41,1%

35,3%

Neikvæð/ur

14,6%

11,4%

Jákvæð/ur

24,1%

34,3%

Hvorki né

48,7%

42%

Neikvæð/ur

27,2%

23,6%

Sjálfsvígsaðstoð

Einnig voru breyturnar trú og lögleiðing dánar- og sjálfsvígsaðstoðar skoðaðar. Í töflu
16 má sjá að þeir sem eru ekki trúaðir (94%) eru líklegri til að vera samþykkir lögleiðingu
dánaraðstoðar en þeir sem eru trúaðir ( 88,7%). Aðeins 6,1% þeirra sem eru ekki trúaðir eru á
móti lögleiðingu dánaraðstoðar á móti 11,3% þeirra sem eru trúaðir. Hvað varðar lögleiðingu
sjálfsvígsaðstoðar eru einnig þeir sem eru ekki trúaðir (73,6%) líklegri til að vera samþykkir
lögleiðingu sjálfsvígsaðstoðar en þeir sem eru trúaðir ( 55,6%). 44,4% þeirra sem eru trúaðir
eru á móti lögleiðingu sjálfsvígsaðstoðar og 26,4% þeirra sem eru ekki trúaðir eru sömu
skoðunar.
Marktækur munur fannst á milli breytanna, trú og lögleiðingu bæði dánar og
sjálfsvígsaðstoðar og því hægt að yfirfæra niðurstöður yfir á þýðið.
Tafla 16. Trú og lögleiðing dánar- og sjálfsvígsaðstoðar
Dánaraðstoð

Trúuð/aður

Ekki Trúuð/aður

Já

88,7%

93,9%

Nei

11,3%

6,1%

Já

55,6%

73,6%

Nei

44,4%

26,4%

Sjálfsvígsaðstoð

82

8.4.3 Væru dánar- og/eða sjálfsvígsaðstoð leyfð samkvæmt trú þinni?
Þátttakendur voru spurðir hvort dánar og/eða sjálfsvígsaðstoð væru leyfð samkvæmt trú
þeirra. 3,4% þátttakenda segja að dánaraðstoð væri leyfileg samkvæmt trú þeirra og 0,6%
þátttakenda segja að sjálfsvígsaðstoð væri leyfileg samkvæmt þeirra trú. 13,5% þátttakenda
segja að bæði dánar- og sjálfsvígsaðstoð sé leyfileg samkvæmt þeirra trú en 17,6% þátttakenda
segja að dánar- og sjálfsvígsaðstoð sé bönnuð samkvæmt þeirra trúarbrögðum. 65%
þátttakenda er ekki trúaður og því á þessi spurning ekki við um þá þátttakendur.
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9 Umræður
Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf nemenda við Háskóla Íslands til dánar- og
sjálfsvígsaðstoðar. Til að varpa ljósi á markmið rannsóknarinnar voru settar fram
rannsóknarspurningar sem leitast var við að svara í rannsókninni. Rannsóknarspurningarnar
eru eftirfarandi:
1. Hvert er viðhorf nemenda við Háskóla Íslands til dánar- og sjálfsvígsaðstoðar?
2. Hefur lögleiðing dánar- og/eða sjálfsvígsaðstoðar áhrif á traust einstaklinga til
heilbrigðiskerfisins?
3. Hafa trúarbrögð áhrif á viðhorf einstaklinga til dánar- og sjálfsvígsaðstoðar?
Tilgáturnar sem lagt var upp með voru þær að nemendur við Háskóla Íslands væru
almennt jákvæðir gagnvart dánar- og sjálfsvígsaðstoð sem og lögleiðingu hér á landi.
Lögleiðing dánar- og sjálfsvígsaðstoðar hefur almennt jákvæð áhrif á traust einstaklinga til
heilbrigðiskerfisins. Og að lokum, trúarbrögð geta haft áhrif á viðhorf einstaklinga gagnvart
dánar- og sjálfsvígsaðstoð.
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þátttakendur þekkja nokkuð vel til hugtakanna
dánaraðstoð (90%) og sjálfsvígsaðstoð (60%). Helmingur þátttakenda telur að umræðan um
dánar- og sjálfsvígsaðstoð í íslensku samfélagi sé hvorki jákvæð né neikvæð og þriðjungur
þátttakenda finnst umræðan vera neikvæð. Samt sem áður telja flestir þátttakenda (72%) að
dánaraðstoð sé alþjóðlegt umfjöllunarefni og helmingur þátttakenda er sömu skoðunar hvað
varðar sjálfsvígsaðstoð (52%). Út frá þessum niðurstöðum telur rannsakandi að umræðan um
dánar- og sjálfsvígsaðstoð sé takmörkuð meðal almennings hér á landi. Almenningur hafi
almennt hugsað lítið um slíka aðstoð. Það gerist einna helst þegar fólk þekki til einstaklings
sem stendur frammi fyrir dauðanum vegna ólæknandi sjúkdóms og vilji binda endi á þjáningar
sínar og fá að deyja með reisn.
Þátttakendur eru almennt jákvæðir gagnvart dánaraðstoð, telja hana vera siðferðilega
réttmæta og eru sammála því að lögleiða ætti dánaraðstoð á Íslandi. Aðeins færri, eða tæplega
helmingur þátttakenda, eru jákvæðir gagnvart sjálfsvígsaðstoð, telja hana siðferðilega
réttmæta og eru sammála því að lögleiða ætti sjálfsvígsaðstoð á Íslandi. Niðurstöður
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rannsóknarinnar styðja því fyrstu tilgátuna sem lagt var upp með að nemendur við Háskóla
Íslands er almennt jákvæðir gagnvart dánar- og sjálfsvígsaðstoð sem og lögleiðingu slíkrar
aðstoðar hér á landi.
Þessi skoðanamunur á dánar- og sjálfsvígsaðstoð gæti hugsanlega verið vegna
þekkingarleysis hvað sjálfsvígsaðstoð varðar, sem og lítillar umfjöllunar um málefnið. Eins og
áður hefur komið fram þekkja fleiri til hugtaksins dánaraðstoð þar sem hún hefur líklega verið
meira til umræðu en sjálfsvígsaðstoð. Einnig mætti skoða orðin sem slík, dánaraðstoð og
sjálfsvígsaðstoð. Gildishlaðin hugtök eru ekki hlutlæg heldur lituð af orðinu sjálfu og hefur
tilfinningaleg áhrif á fólk sem getur gefið merkingu hugtakanna ranga mynd. Dánaraðstoð var
áður þekkt sem líknardráp og má ætla að orðið dráp hafi neikvæð áhrif á fólk þar sem það er
rangt að drepa, en nýja hugtakið dánaraðstoð gefur mildari tilfinningu og meiri ró eins og
hugtakinu er ætlað að gera. Hugsanlega er hægt að setja orðið sjálfsvígsaðstoð í sama flokk og
líknardráp, þar sem orðið sjálfsvíg gefur neikvæða tilfinningu og því hefur það jafnvel neikvæð
áhrif á einstaklinginn.
Konur eru jákvæðari gagnvart bæði dánar- og sjálfsvígsaðstoð en karlar. Hvað aldur
varðar virðist fólk á öllum aldri vera almennt jákvæðara gagnvart dánaraðstoð. Sama má segja
um sjálfsvígsaðstoð en þó eru færri jákvæðari í garð þeirrar aðstoðar. Aftur á móti er fólk á
miðjum aldri hvað jákvæðast í garð bæði dánar- og sjálfsvígsaðstoð. Ætla má að þeir
einstaklingar séu komnir á þann stað í lífinu þar sem þeir eru sáttir við sitt, hafa upplifað meira
en þeir sem yngri eru og lært af þeim sem eldri eru. Marktækur munur fannst á milli aldurs og
jákvæðni eða neikvæðni gagnvart dánar- og sjálfsvígsaðstoð og er því hægt að alhæfa um
niðurstöður yfir á þýðið.
Lögleiðing dánar- og sjálfsvígsaðstoðar er umdeild um allan heim og margir ósammála
um réttmætingu slíkra meðferða (Banovic og Turanjanin, 2014; Stafford, 2011). Mörg lönd líta
svo á að öll aðstoð til að deyja er bönnuð og jafnist á við morð og sé ekki réttmæt meðferð
undir neinum kringumstæðum. Önnur lönd hafa lögleitt dánaraðstoð að uppfylltum vissum
skilyrðum og mega eingöngu læknar framkvæma slíka aðstoð. (Banovic og Turanjanin, 2014;
Bosshard o.fl., 2008). Í Hollandi, Belgíu, Lúxemborg, Kólumbíu, Kanada hefur dánar- eða
sjálfsvígsaðstoð verið stunduð löglega í þónokkurn tíma og í Quebec síðan árið 2014.
Sjálfsvígsaðstoð, að undanskilinni dánaraðstoð, er lögleg í Sviss og fimm fylkjum
Bandaríkjanna. Almenningur í Bandaríkjunum er almennt jákvæður í garð dánar- og
sjálfsvígsaðstoð. Einnig hefur stuðningur almennings í Vestur-Evrópu við dánar- og
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sjálfsvígsaðstoð aukist með árunum en fer minnkandi þegar Mið- og Austur-Evrópa eru
skoðaðar (Emanuel ofl., 2016).
Þátttakendur voru spurðir í hvaða tilfellum þeim þætti dánar- og sjálfsvígsaðstoð
siðferðilega réttmæt. Flestir þátttakendur eru almennt sammála um að dánaraðstoð (73%) og
sjálfsvígsaðstoð (61%) séu siðferðilega réttmætar þegar einstaklingur er með ólæknandi
sjúkdóm sem erfitt er að meðhöndla, til að mynda krabbamein eða taugahrörnunarsjúkdóm,
og dregur viðkomandi til dauða. Síðasti svarmöguleikinn við þessari spurningu var opinn, þar
sem þátttakendur höfðu tækifæri á að láta skoðun sína í ljós um hvaða tilfelli þeim þótti
siðferðilega réttmæt. Þeir þátttakendur sem svöruðu þeim svarmöguleika töldu margir hverjir
að dánar- og sjálfsvígsaðstoð væri siðferðilega réttmæt þegar einstaklingur er annað hvort
með lífógnandi eða illvígan sjúkdóm og þarf viðkomandi ekki að vera dauðvona heldur
eingöngu með óbærilegar þjáningar, andlegar, líkamlegar og/eða tilfinningalegar.
Niðurstöður kerfisbundinnar rannsóknar sem var gerð um viðhorf almennings víðs
vegar um heiminn árið 2011 styðja við niðurstöður þessarar rannsóknar. Þar tala þátttakendur
um að það vilji hljóta góðan dauðdaga og telja margir að dánar- eða sjálfsvígsaðstoð geti
stuðlað að því og komið í veg fyrir langvarandi þjáningar. Einnig höfðu þátttakendur áhyggjur
af misnotkun lækna ef dánar- og sjálfsvígsaðstoð yrði lögleidd (Hendry ofl. 2012). Hugsanlega
hræðist fólk þjáningarnar meira en dauðan sjálfan og vilja því fá að deyja með reisn ef ekkert
annað er hægt að gera til að gera þeim lífið bærilegra.
Þátttakendur lögðu einnig áherslu á að bæði regluverkið og löggjöfin hvað varðar
dánar- og/eða sjálfsvígsaðstoð þyrftu að vera mjög skýrar og strangar ef leyfa ætti slíka aðstoð
til að koma í veg fyrir misnotkun lækna á dánar- og sjálfsvígsaðstoð.
Á löggjafarþingi Alþingis, árið 2016 – 2017 var lögð fram þingsályktunartillaga um
dánaraðstoð. Tilgangur þingsályktunartillögunnar er ekki að taka afstöðu til þess hvort lögleiða
eigi slíka aðstoð hér á landi heldur að byggja upp traustan grundvöll nauðsynlegrar umræðu
um viðkvæmt mál. Heilbrigðisráðherra var fengið það verkefni að vinna að skýrslu sem
inniheldur upplýsingar um stöðu dánaraðstoðar í öðrum löndum, reglur og skilyrði sem þeim
eru sett (Þingskjal 530, 2016-2017).
Helmingur þátttakenda telja að lögleiðing dánaraðstoðar hér á landi hafi jákvæð áhrif
á traust þeirra til heilbrigðiskerfisins og tæplega þriðjungur þátttakenda eru sömu skoðunar
hvað varðar sjálfsvígsaðstoð. Þátttakendur eru almennt sammála því að lögleiðing dánar- og
sjálfsvígsaðstoðar hafi engin áhrif á traust þeirra til heilbrigðiskerfisins.
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Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar sem var framkvæmd í
Svíþjóð árið 2007 um viðhorf sænsku þjóðarinnar til sjálfsvígsaðstoðar, þar sem sérstaklega
var spurt hvort aðstoðin hefði áhrif á áhrifa á traust hennar til heilbrigðiskerfisins. Vert er að
taka fram að rannsóknin í Svíþjóð snýst eingöngu um áhrif sjálfsvígsaðstoðar en ekki
dánaraðstoðar. En þar kemur fram að þátttakendur séu almennt sammála því að lögleiðing
sjálfsvígsaðstoðar hafi jákvæð eða engin áhrif á traust þeirra til heilbrigðiskerfisins. Þeir sem
voru þeirrar skoðunar að lögleiðing hefði neikvæð áhrif á traust þeirra til heilbrigðiskerfisins
voru einnig á móti lögleiðingu sjálfsvígsaðstoðar (Lindblad o.fl, 2009).
Niðurstöður rannsóknarinnar styðja ekki tilgátu rannsóknarinnar um að lögleiðing
dánar- og sjálfsvígsaðstoðar hafi almennt jákvæð áhrif á traust einstaklinga til
heilbrigðiskerfisins. Rannsakandi átti von á hærra hlutfalli þátttakenda sem töldu slíka aðstoð
hafa jákvæð áhrif á traust þeirra til heilbrigðiskerfisins. Hugsanlega er það vegna
aldursdreifingar þátttakenda þar sem flestir þátttakendurnir eru á aldrinum 29 ára og yngri,
barnlausir og lífsreynsla minni en hjá þeim sem eldri eru. Einnig má ætla að þar sem dánar- og
sjálfsvígsaðstoð er ekki lögleg hér á landi hefur fólk ekki velt fyrir sér áhrifum slíkrar aðstoðar
á traust þeirra til heilbrigðiskerfisins.
Skoðað var hvort marktækt samband væri á milli trausts einstaklinga til
heilbrigðiskerfisins ef slík aðstoð yrði lögleidd hér á landi og kyns, aldurs og þeirra sem eiga
barn/börn. Eingöngu fannst marktækur munur á milli trausts til heilbrigðiskerfisins ef
dánaraðstoð yrði lögleidd hér á landi og þeirra sem eiga barn/börn. Þar kemur fram að
þátttakendur sem eru barnlausir, það er að segja þeir sem eiga ekki barn/börn og þeir sem
eiga von á barni, eru líklegri til að telja að lögleiðing dánaraðstoðar eigi eftir að hafa jákvæð
áhrif á traust þeirra til heilbrigðiskerfisins en þeir sem eiga barn/börn. Hér má ætla að þeir
sem eiga barn/börn seti það fyrir sig að þau eru forráðamenn barna sinna og beri ábyrgð á lífi
þeirra og hamingju um ókomna tíð. Við fáum nýjan tilgang við það að eignast barn, það er að
segja að koma barni á legg og lífið verður dýrmætara því megin tilgangur mannsins er eins og
annarra dýra að viðhalda stofninum. Tilhugsunin um dauðann verður því ógnvænleg. Því má
segja að þeir sem eigi barn/börn hafi meiri umönnunarábyrgð en þeir sem ekki eigi barn/börn
og hefur það líklega mikil áhrif. Þeir sem eiga von á barni gæti snúist hugur um afstöðu sína
hvað varðar traust til heilbrigðiskerfisins þegar þau eru komin í sömu ábyrgðarstöðu og þeir
sem eiga börn nú þegar.
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Mikill meirihluti þátttakenda eru almennt sammála um að læknar eigi að hafa leyfi,
samkvæmt lögum, til að veita sjúklingi aðstoð við að stytta líf sitt, sem sagt dánaraðstoð, ef
hann er haldinn ólæknandi sjúkdómi og upplifir óbærilegar þjáningar. Það sama má segja um
aðkomu lækna hvað varðar sjálfsvígsaðstoð, þá er mikill meirihluti þátttakenda sammála um
að læknar eigi að hafa leyfi, samkvæmt lögum, til að ávísa banvænum lyfjum til sjúklings, að
uppfylltum vissum skilyrðum, í þeim tilgangi að sjúklingur geti stytt líf sitt. Einnig eru
þátttakendur almennt sammála um að þeir myndu vilja eiga þess kost að óska eftir slíkri aðstoð
ef þau stæðu frammi fyrir því að greinast með ólæknandi sjúkdóm í stað þess að þjást.
Niðurstöður Alþjóðlegrar rannsóknar sem unnin var af Hendry og félögum (2012) og
gefin út árið 2012 um skoðanir, skynjun, reynslu og viðhorfi fólk til dánar- og sjálfsvígsaðstoðar
styðja við niðurstöður þessarar rannsóknar. Þar kemur fram að fólk hræðist það að þjást og
vill hljóta góðan dauðdaga. Sumir þátttakendurnir voru á þeirri skoðun að dánar- og
sjálfsvígsaðstoð myndi stuðla að góðum dauðdaga og koma í veg fyrir langvarandi þjáningar.
Því mætti segja að einstaklingar vilji komast hjá því að þurfa að þjást og vilja fá að deyja með
reisn.
Tæplega þriðjungur þátttakenda er trúaður, 20% ekki vissir og rúmlega helmingur
þátttakenda ekki trúaður. Samkvæmt trúarbragðakenningunni leggja trúaðir einstaklingar ríka
áherslu á að líf hvers og eins sé heilagt, er guðsgjöf og guð einn segir til um hvenær lífi okkar
er lokið. Þeir líta svo á að aðstoð við dauðann sé ekki einn af valkostum lífsins og eru engar
undantekningar gerðar frá þeirri reglu. Þessar reglur hafa haft mikil áhrif á siðferðilegt viðhorf
fólks til manndrápa. Flest trúarbrögð banna hverskyns dráp og á það líka við um dánar- og
sjálfsvígsaðstoð (Banovic og Turanjanin, 2014; Rachels, 1997; Bexell og Grenholm, 2001).
Samkvæmt Evrópsku gildisrannsókninni frá árinu 2008 eru þeir sem eru minna trúaðir líklegri
til að samþykkja dánaraðstoð en þeir sem eru trúaðir. Eftir því sem trúarbrögð og
trúarbragðamenningin eru sterkari verða viðhorf til dánar- og sjálfsvígsaðstoðar neikvæðari
sem gefur sterklega til kynna að trúarbrögð geti haft mikil áhrif á viðhorf einstaklingsins til
dánaraðstoðar (Cohen o.fl., 2013). Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa hins vegar til kynna
að yfir 70% trúaðra eru jákvæðir gagnvart dánaraðstoð og tæplega 90% trúaðra eru sammála
lögleiðingu dánaraðstoðar. Þegar afstaða til sjálfsvígsaðstoðar er skoðuð sést að hlutfall
jákvæðra trúaðra er mun lægra eða tæp 40% og 56% trúaðra sem eru sammála lögleiðingu
sjálfsvígsaðstoðar.
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Þessar niðurstöður styðja ekki síðustu tilgátuna sem lagt var upp með, eða þá að
trúarbrögð geta haft áhrif á viðhorf einstaklinga gagnvart dánar- og sjálfsvígsaðstoð. Þegar
niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar mætti líta svo á að trúaðir þátttakendur
rannsóknarinnar taki ekki þann þátt trúarinnar sem snýr að dánar- og sjálfsvígsaðstoð, eins
alvarlega og getið er til um í trúarbragðakenningunni þar sem svona stórt hlutfall trúaðra eru
jákvæðir gagnvart dánar- og sjálfsvígsaðstoð og eru sammála lögleiðingu slíkrar aðstoðar.
Niðurstöður rannsóknarinnar styðja samt sem áður fyrstu tilgátuna sem lagt var upp með að
nemendur við Háskóla Íslands séu almennt jákvæðir gagnvart dánar- og sjálfsvígsaðstoð sem
og lögleiðingu slíkrar aðstoðar hér á landi.
Marktækt samband er á milli trúar og jákvæðni eða neikvæðni gagnvart dánar- og
sjálfsvígsaðstoðar sem og trúar og lögleiðingu dánar- og sjálfsvígsaðstoðar, því er hægt að
alhæfa um niðurstöður yfir á þýðið.
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10 Lokaorð
Dauðinn er eitthvað sem margir hræðast, en það er ekki það eina sem vekur upp ótta hjá fólki
því aðstæður sem við ráðum ekki við eins og ólæknandi sjúkdómar og óbærilegar þjáningar
vekja einnig upp ótta. Hann getur verið yfirsterkari dauðanum. Dánar- og sjálfsvígsaðstoð er,
enn sem komið er, ekki kostur fyrir sjúklinga hér á Íslandi. En það gerir stöðu þeirra gagnvart
bæði þjáningum og lífsvilja oft flókna. Lönd eins og Sviss sem bjóða upp á opin landamæri hvað
varðar sjálfsvígsaðstoð, gætu leitt til svokallaðs dauðatúrisma. Dauðatúrismi er fyrirbæri þar
sem einstaklingar, til dæmis frá Íslandi, sækja aðstoðina til viðkomandi lands, til að fá að deyja
með reisn. Þar sem ekki er boðið upp á slíka aðstoð í heimalandi. Til að koma í veg fyrir að
dauðatúrismi skapist er æskilegt að ná fram vissri samhæfingu í löggjöfinni eða setja viðeigandi
mörk í löggjöf þeirra landa sem lögleitt hafa dánar- og/eða sjálfsvígsaðstoð.
Til að ná fram góðri umræðu hér á landi er nauðsynlegt að kynna málefnið vel fyrir
almenningi. Einnig þurfa gagnlegar upplýsingar um slíka aðstoð að vera aðgengilegar, svo sem
upplýsingar um stöðu mála, umsóknarferli, aðferðir og fleira frá löndum sem hafa lögleitt slíka
aðstoð og löndum sem hafa ekki veitt samþykki, sem og hver staðan og viðhorf er í okkar eigin
heimalandi. Málefnaleg umræða getur aldrei orðið nema þekking á málefninu liggi fyrir.
Þegar niðurstöður þessarar rannsóknar eru skoðaðar og bornar saman við niðurstöður
þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið um viðhorf almennings til dánar- og sjálfsvígsaðstoðar
sést að þær samræmast nokkuð vel. Þessi rannsókn og niðurstöður hennar gefa góðar
vísbendingar fyrir frekari rannsóknir með hagstæðara úrtaki sem gæti gefið góða mynd af
viðhorfi almennings. Einnig þarf að rannsaka frekar viðhorf heilbrigðisstétta, einkum lækna til
dánar- og sjálfvígsaðstoðar.
Mikilvægt er að hafa í huga að það hvernig fólk deyr, í hvaða aðstæðum og ástandi það
er, situr fast í minningu þeirra sem áfram lifa. Því þarf að vanda til verka og huga vel að
sjúklingum sem og aðstandendum þeirra.

__________________________
Súsanna Reinholdt Sæbergsdóttir
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Viðauki 1

Viðhorf nemenda við Háskóla Íslandi til dánar- og sjálfsvígsaðstoðar.
Ég undirrituð, Súsanna Reinholdt Sæbergsdóttir, er meistaranemi við Félagsráðgjafardeild
Háskóla Íslands og er að vinna að rannsóknarverkefni mínu um viðhorf nemenda við Háskóla
Íslandi til dánar- og sjálfsvígsaðstoðar. Hægt er að hafa samband við rannsakanda í netfangið
srs18@hi.is eða í síma 8213167. Leiðbeinandi minn og ábyrgðaraðili rannsóknarinnar er
Sigurveig H. Sigurðardóttir dósent við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, með aðsetur í
Odda við Sturlugötu 3, 101 Reykjavík, netfang hennar er sighsig@hi.is
Tilgangurinn með þessari spurningalistakönnun er að ná fram viðhorfi nemenda við
Háskóla Íslandi til dánar- (e. Euthanasia) og sjálfsvígsaðstoðar (e. Physician assisted suicide).
Undanfarin misseri hafa málefni dánar- og sjálfsvígsaðstoðar verið í umræðunni og vakið mikil
viðbrögð en samkvæmt lögum er dánar- og sjálfsvígsaðstoð ólögleg hér á landi. Rannsóknir
hvað varðar þetta málefni eru af skornum skammti en með þessari rannsókn gefst færi á að
koma af stað málefnalegri og upplýstri umræðu um dánar- og sjálfsvígsaðstoð í íslensku
samfélagi.
Spurningalistinn er nafnlaus og ekki verður hægt að rekja hann aftur til þín. Unnið er
eftir íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu gagna. Rannsóknargögn
verða varðveitt á lokuðu heimasvæði rannsakanda á vef Háskóla Íslands á meðan unnið er að
rannsókninni og eytt að rannsókn lokinni.
Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar samkvæmt lögum nr. 77/2000 um
persónuvernd og meðferð persónulegra upplýsinga.
Þátttakendum er heimilt að synja þátttöku eða hætta í rannsókninni hvenær sem er án
nokkurra útskýringa. Einnig getur þátttakandi neitað að svara einstökum spurningum innan
rannsóknarinnar.

Kærar þakkir fyrir þátttökuna.
Súsanna Reinholdt Sæbergsdóttir
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Viðhorf til dánaraðstoðar
Dánaraðstoð (e. Euthanasia) er hugtak sem er skilgreint sem sú athöfn að binda enda á líf
einstaklings af ásettu ráði í líknandi skyni vegna óbærilegra þjáninga vegna sjúkdóms sem ekki
er hægt að meðhöndla. Dánaraðstoð getur bæði verið með og án samþykkis sjúklingsins, það
er að segja, sjúklingur óskar sjálfur eftir aðstoð læknis við að stytta líf sitt eða óskar eftir að
hætta meðferð sem lengir dauðastríð hans eða að sjúklingur er ófær um að veita upplýsta
beiðni vegna ástands síns og hefur því ekki óskað eftir aðstoð við að binda endi á líf sitt en
læknar telja að meðferð skili ekki tilætluðum árangri.
1. Þekkir þú til hugtaksins dánaraðstoð (e. Euthanasia)?
1. Já
2. Nei
2. Ert þú jákvæð/ur eða neikvæð/ur gagnvart dánaraðstoð?
1. Mjög jákvæð/ur
2. Frekar jákvæð/ur
3. Hvorki né
4. Frekar neikvæð/ur
5. Mjög neikvæð/ur
3. Finnst þér almennt að umræðan um dánaraðstoð sé jákvæð eða neikvæð í íslensku
samfélaginu?
1. Mjög jákvæð
2. Frekar jákvæð
3. Hvorki né
4. Frekar neikvæð
5. Mjög neikvæð
4. Ert þú sammála eða ósammála því að læknar ættu að hafa leyfi samkvæmt lögum að
veita sjúklingi, sem eru haldinn ólæknandi og/eða illvígum sjúkdómi og upplifir
mikinn sársauka, aðstoð við að stytta líf sitt ef sjúklingurinn óskar eftir slíkri aðstoð?
1. Mjög sammála
2. Frekar sammála
3. Hvorki né
4. Frekar ósammála
5. Mjög ósammála
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5. Ef þú greindist með ólæknandi og/eða illvígan sjúkdóm, mundir þú þá vilja hafa þann
möguleika á að hægt væri að óska eftir aðstoð læknis við að stytta líf þitt í stað þess
að þurfa að þjást?
1. Já
2. Nei
6. Telur þú að lögleiðing dánaraðstoðar hér á landi geti haft jákvæð eða neikvæð áhrif á
traust þitt til heilbrigðiskerfisins?
1. Mjög jákvæð áhrif
2. Frekar jákvæð áhrif
3. Hvorki né
4. Frekar neikvæð áhrif
5. Mjög neikvæð áhrif
7. Í hvaða tilfellum telur þú að dánaraðstoð geti verið siðferðilega réttmæt?
1. Þegar einstaklingur er með illvígan sjúkdóm sem erfitt er að meðhöndla en
dregur viðkomandi ekki til dauða, til að mynda geðsjúkdómar.
2. Þegar einstaklingur er með ólæknandi sjúkdóm sem erfitt er að meðhöndla og
dregur viðkomandi til dauða, til að mynda krabbamein eða
taugahrörnunarsjúkdóm.
3. Hvenær sem er, svo framarlega sem viðkomandi óski eftir aðstoðinni sjálfur.
4. Aldrei.
5. annað, hvað? ______________________________
8. Telur þú að dánaraðstoð sé siðferðilega réttmæt?
1. Já
2. Nei
3. Veit ekki
9. Finnst þér að það ætti að lögleiða dánaraðstoð á Ísland?
1. Já
2. Nei
3. Veit ekki
10. Telur þú að dánaraðstoð sé alþjóðlegt umfjöllunarefni?
1. Já
2. Nei
3. Veit ekki
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11. Getur þú nefnt land/lönd þar sem dánaraðstoð er lögleg?
1. Nei
2. Já ______________________

Viðhorf til sjálfsvígsaðstoðar
Sjálfsvígsaðstoð (e. Assisted suicide) er hugtak sem er skilgreint sem sú athöfn að binda enda
á líf einstaklings af ásettu ráði í líknandi skyni vegna óbærilegra þjáninga vegna sjúkdóms sem
ekki er hægt að meðhöndla. Þegar um sjálfsvígsaðstoð er að ræða er það sjúklingurinn sjálfur
sem framkvæmir verknaðinn en læknirinn ávísar banvænu lyfi sem sjúklingurinn tekur inn
sjálfur. Ósk um sjálfsvígsaðstoð kemur eingöngu frá sjúklingnum sjálfum án utanaðkomandi
áhrifa og krefst þessi ákvörðum fullrar ábyrgðar. Sjúklingurinn þarf að vera fær um að taka
slíkar ákvarðanir og skilja inntak ákvörðunar sinnar og afleiðingar.
12. Þekkir þú til hugtaksins sjálfsvígsaðstoð (e. Assisted suicide)?
1. Já
2. Nei
13. Ert þú jákvæð/ur eða neikvæð/ur gagnvart sjálfsvígsaðstoð?
1. Mjög jákvæð/ur
2. Frekar jákvæð/ur
3. Hvorki né
4. Frekar neikvæð/ur
5. Mjög neikvæð/ur
14. Finnst þér almennt að umræðan um sjálfsvígsaðstoð sé jákvæð eða neikvæð í
íslensku samfélaginu?
1. Mjög jákvæð
2. Frekar jákvæð
3. Hvorki né
4. Frekar neikvæð
5. Mjög neikvæð
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15. Ef eftirfarandi skilyrði hér að neðan eru uppfyllt, myndir þú þá samþykkja að læknar
hefðu heimild samkvæmt lögum að ávísa banvænum lyfjum sem sjúklingur gæti tekið
í þeim tilgangi að framkvæma sjálfsvíg sársaukalaust?
Viðmið:
- Sjúklingur er með langt genginn ólæknandi sjúkdóm og þjáningar hans eru
óbærilegar.
- Sjúklingurinn verður að vera ákvörðunarhæfur og vel upplýstur um aðra
meðferðarkosti.
- Sjúklingurinn verður að óska eftir sjálfsvígsaðstoð að eigin frumkvæði án
nokkurra áhrifa frá öðrum.
- Sjúklingur verður að vera fær um að taka lyfið inn sjálfur.
- Sjúklingurinn má ekki þjást af meðferðarhæfum sjúkdómi.
- Læknirinn sem metur sjúklinginn þarf að hafa þekkt sjúklinginn í töluverðan
tíma.
- Óháður læknir verður svo að ganga úr skugga um að eftirfarandi skilyrði séu
uppfyllt.
1. Já
2. Nei
3. Veit ekki
16. Í hvaða tilfellum telur þú að sjálfsvígsaðstoð geti verið siðferðilega réttmæt?
1. Þegar einstaklingur er með illvígan sjúkdóm sem erfitt er að meðhöndla en
dregur viðkomandi ekki til dauða, til að mynda geðsjúkdóm.
2. Þegar einstaklingur er með ólæknandi sjúkdóm sem erfitt er að meðhöndla og
dregur viðkomandi til dauða, til að mynda krabbamein eða
taugahrörnunarsjúkdóm.
3. Hvenær sem er, svo framarlega sem viðkomandi óski eftir aðstoðinni sjálfur.
4. Aldrei.
5. Annað, hvað? ______________________________
17. Telur þú að lögleiðing sjálfsvígsaðstoðar hér á landi geti haft jákvæð eða neikvæð
áhrif á traust þitt til heilbrigðiskerfisins?
1. Mjög jákvæð áhrif
2. Frekar jákvæð áhrif
3. Hvorki né
4. Frekar neikvæð áhrif
5. Mjög neikvæð áhrif
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18. Telur þú að sjálfsvígsaðstoð sé siðferðilega réttmæt?
1. Já
2. Nei
3. Veit ekki
19. Finnst þér að það ætti að lögleiða sjálfsvígsaðstoð á Ísland?
1. Já
2. Nei
3. Veit ekki
20. Telur þú að sjálfsvígsaðstoð sé alþjóðlegt umfjöllunarefni?
1. Já
2. Nei
3. Veit ekki
21. Getur þú nefnt land/lönd þar sem sjálfsvígsaðstoð er lögleg?
1. Nei
2. Já ______________________

Almennar bakgrunnsupplýsingar
22. Kyn?
1. Kona
2. Karl
23. Aldur?
1.
2.
3.
4.
5.

18 ára - 29 ára
30 ára - 39 ára
40 ára - 49 ára
50 ára - 59 ára
60 ára og eldri

24. Menntun?
1. Grunnskólapróf
2. Framhaldsskólapróf
3. Bachelorgráða
4. Mastersgráða
5. Doktorsgráða
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25. Hjúskaparstaða?
1. Einhleyp/ur
2. Í sambandi
3. Gift/ur
4. Fráskilin/n
5. Ekkja/ekkill
26. Áttu barn/börn?
1. Já
2. Nei
3. Á von á barni
4. Vill ekki svara
27. Ertu trúuð/aður, ef svo er hverrar trúar ertu?
1. Já ég er ________________________
2. Nei
3. Ekki viss
4. Vill ekki svara
28. Væru dánar- og/eða sjálfsvígsaðstoð leyfð samkvæmt trú þinni?
1. Já dánaraðstoð
2. Já sjálfsvígsaðstoð
3. Já bæði dánar- og sjálfsvígsaðstoð
4. Veit ekki
5. Nei
6. Ekki trúuð/aður
Takk fyrir þátttökuna
Súsanna Reinholdt Sæbergsdóttir
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