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H

vis populærvitenskapelige filosofibøker er sjelden
kost, vil slike bøker, attpåtil i norsk språkdrakt, være
en eksklusiv rett for den intellektuelt hungrige. Floskler til
side: Aktiv dødshjelp. Etikk ved livets slutt, forfattet av Ole
Martin Moen og Aksel Braanen Sterri, er nettopp en slik
utgivelse. Boken er utgitt på Cappelen Damm Akademisk,
med prosjektstøtte fra Fritt Ord-stiftelsen og Foreningen
Retten til en verdig død, og er et etterlengtet bidrag til
en debatt der fagfilosofer ikke vies medieoppmerksomhet
nevneverdig ofte, annet enn i et polemisk Dagsnytt atteninnslag satt opp mot en KrF-representant i ny og ne.
Moen og Braanen Sterri er begge kjente fjes i norsk
offentlighet i kraft av å ikle multiple roller hver seg. Moen
er blant annet en av grunnleggerne av Humanistskolen AS
samt husfilosof i NRK-programmet «Verdibørsen», mens
Braanen Sterri har bakgrunn fra eksempelvis Store norske
leksikon og Dagbladet. Som akademisk duo stiller de også
med sterke kvalifikasjoner: Moen er postdoktor i filosofi
ved Universitetet i Oslo, og Braanen Sterri er utdannet
statsviter og doktorgradsstipendiat i filosofi ved samme
universitet. Sammen har de drevet den kombinerte filosofibloggen og podcasten «Moralistene» siden 2017, hvis
tittel alluderer mot deres hovedområde – etikk, nærmere
bestemt anvendt etikk.
For det er ikke tilfeldig at det er disse forskerne som
har forfattet en bok om aktiv dødshjelp, dog den kunne
like gjerne ha omhandlet andre lettantennelige temaer,
vedrørende alt fra bioteknologi (surrogati, eggdonasjon,
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kryonisering) til mer sosialt tabubelagte spørsmål som
prostitusjon og pedofili. Moen er, sammen med filosof
Einar Duenger Bøhn, en av de få norske, og derav mest
profilerte, tilhengerne av transhumanisme – en moderne
ideologi hvis grunnsetning er at vi burde etterstrebe å anvende teknologiske hjelpemidler med henblikk på å forbedre våre mangefasetterte liv.1 Braanen Sterri har på sin
side gjentatte ganger befunnet seg i medieoffentlighetens
kryssild grunnet uttalelser om fosterdiagnostikk og abort.2
I kraft av sine fremtredende roller, konsekvensetiske tilnærming, for ikke å glemme de komplekse og særs omdiskuterte sakene de sedvanligvis beskjeftiger seg med, er
forfatterne tidvis kontroversielle. Nedsettende karakteristikker som «menneskefiendtlig» og «nazisympatisør» er
blitt brukt om de respektive,3 og flere arge meningsmotstandere vil nok rynke på nesen og hytte med neven bare
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ved synet av bokens tittel og deres navn på omslaget. Med
denne litt tabloide informasjonen frembragt for arbeidshukommelsen, beveger vi oss i retning av bokens innhold.
1. Innledende betraktninger
1.1 Døden som normativt prosjekt
Det klargjøres tydelig fra start av at boken ikke er ment
å være en uttømmende undersøkelse av døden som fenomen eller tilstand. En kan tenke seg alternative, eller supplerende, prosjekter med en mer sosiologisk, psykologisk
eller klinisk-medisinsk brodd; døden er riktignok ikke et
ubeskrevet blad, men så lenge livet består, vil døden forbli evigaktuell. Moen og Braanen Sterris prosjekt består
imidlertid i å gi en oversikt over de utbredte perspektiver
som råder i debatten om aktiv dødshjelp – altså å «systematisere dødshjelpdebatten og presentere argumentene på
begge sider så klart som mulig» (2019a, 13) – samt vurdere
argumentenes rasjonelle gehalt, for derved å konkludere
med å tillate aktiv dødshjelp i noen tilfeller. Forfatternes
anliggende er følgelig normativt: Fra å si noe om hvordan
praksis er, og vise at antakelsene dagens restriksjoner er
basert på ikke imøtekommer kravene til den logiske stringens en kanskje forventer fra statlig hold, forsøksvis si noe
om hvordan praksis burde være. Det er viktig å bemerke at
boken ikke er ment å være en rettsvitenskapelig diskusjon
av aktiv dødshjelp. Deres anliggende er ei heller å drøfte de
mer personlige aspektene, som hvordan man skal forholde
seg til at et familiemedlem, partner eller nær venn oppsøker tilbudet. Spørsmålet forfatterne stiller er allment:
«Hvordan bør vi som samfunn forholde oss til at noen ber
om aktiv dødshjelp?» (Ibid., 11).
Det er nærliggende å anta at boken er ment å være en
innføringsbok; et verk som artikulerer de prinsipielle posisjoner som vi finner representert og forankret i våre statlige og rettslige organer, og som dermed nyter en viss (om
ikke stor)4 utbredelse blant allmuen. Selv om forfatterne
henter eksempler på lovgivning og praksis fra andre land,
og i grunn behandler aktiv dødshjelp som et generelt etisk
dilemma, befinner vi oss i hovedsak innen en norsk kontekst. Spørsmålet er således: Hvis en majoritet av den norske befolkning er for å tillate aktiv dødshjelp (Schioldborg
2009), hva er det som hindrer oss fra å undersøke mulighetene for en slik praksis? Endog, før vi beveger oss inn
i bokens substansielle landskap, kan det være fordelaktig
med en terminologisk avklaring, og et lite overblikk på
statusen til aktiv dødshjelp i Norge.
1.2 Begrepsavklaring og status quo
Pasientrettighetsloven i Norge stadfester enhver myndig
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persons rett til å nekte livsforlengende behandling («Lov
om pasient- og brukerrettigheter [pasient- og brukerrettighetsloven]»: §§ 4-9), hvilket innebærer at man kan
velge å fase ut livet hvis man er uhelbredelig syk og går en
relativt fastsatt fremtid/evighet i møte. Dette kalles oftest
passiv dødshjelp, og er en rett støttet av samtlige partier
på Stortinget. Hvorvidt begrepsparet «passiv» og «aktiv»
dødshjelp er tilstrekkelig dekkende, eller om det blir for
reduktivt, er en diskusjon som stadig pågår mellom de
deltakende debattanter.5 Da det vil kreve et mer omfattende arbeid å eksplorere denne begrepsdebatten, et jeg
hverken har plass eller kapasitet til i denne omtalen, velger
jeg å forholde meg til rådende konvensjoner og forfatternes egen terminologi. Passiv dødshjelp innebærer altså at
man avstår fra behandling som i mange tilfeller også har
en smertelindrende effekt, selv om den ikke er helbredende. Et annet moment å ta i betraktning her er kroppens
uforutsigbarhet: I situasjoner der man har gitt opp den
kliniske behandlingen av sykdom, følger det ikke dermed
at kroppen gir opp i takt med den siste sprøytens utrekning. Man kan fortsette å leve i flere måneder – ja, flerfoldige år – med uutholdelige og pulverisende fysiske (og
som en konsekvens ofte psykiske) lidelser, uten å avgå med
døden. Spørsmålet er således hvorvidt man i slike tilfeller
ikke bare skal kunne velge å dø, men også få bistand til å
avslutte livet: Kan en inngripen som avslutter en lidende
persons liv være berettiget, eller til og med moralsk god?
Forfatterne skiller mellom to hovedtyper aktiv dødshjelp: (i) assistert selvmord, hvor det tilrettelegges for at pasienten selv kan avslutte sitt eget liv; og (ii) eutanasi, der en
annen person tar pasienten av dage6 på pasientens oppfordring (Moen & Braanen Sterri 2019a, 9-10). Begge disse
to formene for aktiv dødshjelp er totalforbudt i Norge
gjennom straffeloven, henholdsvis §276, §277 og §278.7
Mens ulike former aktiv dødshjelp tillates i andre såkalte
vestlige demokratier vi gjerne sammenligner oss med, for
eksempel Belgia, Nederland og Sveits, er samtlige av partiene på Stortinget – med unntak av Fremskrittspartiet –
imot enhver form for aktiv dødshjelp (Ibid., 11). Videre
i innledningen skisseres tre standpunkter som dødshjelpdebatten hovedsakelig består av, alle relativt intuitive i
kraft av deres navn: (i) ingen-standpunktet; (ii) alle-standpunktet; (iii) noen-standpunktet (Ibid., 13). Med denne
begrepsavklaringen kort skissert, retter vi nå blikket mot
bokens struktur og innhold.
2. Struktur og substans
2.1 Oppbygning
Verket består av to deler, én der drøfter argumenter for, og
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én der drøfter argumenter mot tillatelsen av aktiv dødshjelp. Sistnevnte vies overraskende stor plass sammenlignet med det man kanskje hadde forventet av to uttalte
forkjempere for aktiv dødshjelp, noe jeg drøfter implikasjonene av senere i teksten. Første del, som diskuterer
argumentene for å tillate8 aktiv dødshjelp, består av underpunktene «lidelse», «død» og «selvbestemmelse», og teller ikke mer enn 14 sider i sum. Da boken er forholdsvis
kort, men likefullt innholdsrik, innebærer det at andre del,
viet argumentene mot aktiv dødshjelp, utgjør brorparten
av verket. Rettere sagt: 80 av bokens totalt 110 sider med
faglig innhold (inklusivt avsluttende bemerkninger) konsentrerer seg om de rådende prinsipielle posisjoner man
finner hos motstandere av aktiv dødshjelp.
2.2 Argumenter for aktiv dødshjelp
Underpunktene «lidelse» og «selvbestemmelse» i bokens
førstedel diskuterer forholdet mellom individets selvråderett og fellesskapets mulighet til å overprøve enkeltpersonens beslutninger. Forfatterne ender, ikke oppsiktsvekkende, på at vi er utstyrt med en viss ukrenkelig autonomi,
som blant annet består i retten til å oppsøke dødshjelp i
tilfeller av voldsom lidelse og null bedringsutsikter, hvor
en har blitt evaluert beslutningskompetent og har tatt
et såkalt informert valg om at en vil dø (Ibid., 28-9).
Argumentene som fremsettes her, spesielt seksjonen om
selvbestemmelse, anser jeg som lite omstridte. Jeg vil tvert
imot hevde de er relativt commonsensiske, altså at de allerede nyter en forholdsvis stor utbredelse. Jeg velger derfor heller å rette blikket mot underpunktet som diskuterer
døden som sådan.
Hovedspørsmålet består i om døden representerer et
absolutt onde i alle tilfeller, og hvis så, hva det er ved den
som gir den disse grusomme attributtene. To kontrasterende tilnærminger eksemplifiseres med teoriene til Epikur
og Thomas Nagel. Epikur deklamerte, som viden kjent, at
døden kun er et opphør, en slutt på tilstanden av å være,
og medbringer ikke noe i seg selv. «Der døden er, er ikke
vi, og der vi er, er ikke døden,» lyder Epikurs poetiske utsagn gjengitt på norsk i boken (Ibid., 21). Døden er ingenting, og får heller ikke gjort eller medbrakt noe, hverken
godt eller vondt. Motpolen til Epikurs ståsted finner vi i
tapsteorien, aktualisert av Nagel, blant annet i hans innflytelsesrike artikkel «Death» fra 1970. Forsvarere av tapsteorien åpner for at Epikur og hans meningsfeller kan ha rett i
at tilstanden av å være død, å ikke være, ikke er så fryktelig
ille; det er snarere ingenting. Tapsteoriens sentrale påstand
er imidlertid at dødens onde ligger i at den medfører tapet av noe, være seg nytelse, smerte, eller livet som sådan;
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muligheten for en fremtid. Det kan nettopp være i en slik
uforutsigbarhet – vissheten om at alt kan skje, og uvissheten om alt som potensielt lusker rundt hjørnet – at mye av
livets enestående verdi befinner seg (Ibid., 22-3). Dette er
nok et syn de aller fleste kjenner seg igjen i, enten de ikke
har ofret døden en eneste tanke, eller kikker søkende opp
på stjernehimmelen hver våkenatt og forundrer seg over
meningen med det hele. Avslutningsvis viser forfatterne at
de også har tatt i betraktning ikke-sekulære syn på døden,
som for eksempel forestillinger om en udødelig sjel eller
evig etterliv. De stiller seg avvisende til at religiøse og spirituelle trossystemer skal influere lovgivningen: «[V]i [kan]
ikke bygge lovgivningen vår på en overbevisning om hva
som gir straff i det hinsidige» (Ibid., 24-5).
I motsetning til disse perspektivene, forstår Moen og
Braanen Sterri imidlertid døden som et nullpunkt, og legger ingen videre føringer på hva det vil innebære – kort og
godt fordi vi ikke kan vite det på forhånd. Men verden er
nå slikt uunngåelig tragisk innrettet at sykdom, smerte og
tap av liv vil måtte forekomme, uavhengig av våre utopiske
ønsker om det motsatte. Følgelig er dessverre også døden
i flere instanser det «minst ille av de tilgjengelige alternativene» (Ibid., 26). Spørsmålet vi står konfrontert med er
altså hvorvidt døden i noen tilfeller kan vise seg som noe
mindre ille enn livssituasjonen, slik at den i så måte er å
forstå som noe godt. I sum bygger forsvaret for aktiv dødshjelp på tre premisser: (i) livet kan være svært ille for noen;
(ii) døden er presumptivt irreversibel, men den er dermed
også en evig smertestillende som alltid funker, i tilfeller
der bedringsutsiktene er ikke-eksisterende; (iii) der det er
vanskelig å fastslå hvorvidt det er rett eller galt å avslutte
et liv, bør enkeltindividets rett til selvbestemmelse og langt
på vei ukrenkelige autonomi tillegges stor vekt (Ibid., 29).
2.3 Bevegelsen fra teori til praksis
Majoriteten av boken er viet en utlegning og gjendrivelse
av de rådende prinsipielle posisjoner som motstandere av
aktiv dødshjelp forfekter. Underpunktene i annen del teller 13 i stykk, hvorav samtlige kanskje kan sies å være mer
eller mindre åpenbare eller sågar lett gjenkjennelige. Det
betyr ikke at jeg ikke tillegger dem noen filosofisk slagkraft og argumentativ tyngde, men snarere at flere underpunkter peker mot den tilnærmet samme innvendingen.
Istedenfor å rette rødpennen mot ethvert av de enkelte underpunktene i denne delen, ønsker jeg derfor å tematisere
det som kan hevdes å være verkets filosofiske understrøm:
Den altoverstyrende vanskelighet med å skulle skissere en
vei fra teori til praksis.
Øverst i avsondrete elfenbenstårn kan teoretisk anlag-
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te, med fagfilosofer i særklasse, miste gangsynet hva gjelder
hvordan teorier som er fruktbare på papiret skal realiseres i
praksis. Min nogenlunde kvalifiserte gjetning vil ha det til
at denne innvendingen er noe Moen og Braanen Sterri er
godt kjent med fra før av, og dermed veldig bevisst på, gitt
at de primært forsker på praktiske dilemmaer fra et moralfilosofisk og unektelig teoretisk utgangspunkt. Dette er
nok også en av grunnene til at annen del vies så stor plass;
forfatterne forutsetter kanskje ikke at det er uoverkommelig å gi overbevisende argumenter for aktiv dødshjelp per
se, men at kimen til motposisjonenes utbredelse er å finne
i en elementær skepsis, og derav bekymring, til en praksis
som er ukjent her til lands.
På et saksområde der den fullførte handling – å ende et
liv – er så definitiv, absolutt og irreversibel, må man være
var på tilnærmet enhver fallgruve, unntakssituasjon, gråsone og andre plausible, så vel som ukjente, utfordringer.
For å liste en håndfull sentrale punkter, bakser forfatterne
blant annet med hvorvidt drap er et onde i seg selv; legeetikkens forhold til aktiv dødshjelp; nødvendigheten av
en reservasjonsordning; om personer med psykiske lidelser
skal kunne oppsøke tilbudet; uintendert og uønsket press
mot sårbare grupper og minoriteter; og hvilke formelle
kriterier til beslutningskompetanse og sykdomsforløp som
må oppfylles. Ovennevnte punkter må i tillegg kombineres med spørsmål som: (i) hvem skal fatte beslutningen
i siste instans?; (ii) hvordan kvalitetssikrer man at autoritetspersonene besitter tilstrekkelig kompetanse?; og (iii)
hvordan skal vi bedømme feilvurderinger, og hvordan skal
en straffeordning se ut, forutsatt at vi i det hele tatt velger
en straffeordning? Alle disse ankepunkter og usikkerhetsmomenter gjør i sum debatten til en mangefasettert diskusjon som må skje på et kollektivt plan; innsikter fra medisinen, andre helse- og omsorgsyrker, jussen, filosofien, og
samfunnsvitenskapene i sin helhet må inngå i et refleksivt
samspill, sågar befinne seg i et evinnelig dialogisk ekvilibrium. Enn så lenge forblir dette multifaglige beslutningsfellesskapet en fantasmagori, men er det likevel mulig å
komme frem til en løsning? Det er avgjørende å merke seg
at vi ikke snakker om den definitive og evigvarende beste
løsningen, men at vi som samfunn åpner for at personer
som ønsker å forlate livet, i tilfeller av påviselig uhelbredelige smerter og dramatisk forminsket livskvalitet,9 kan få
benytte seg av aktiv dødshjelp. Moen og Braanen Sterri
forsvarer det de kaller noen-standpunktet, og det er her deres konsekvensetiske grunnsyn skinner klarest igjennom:
Bidrar vi ikke til å maksimere goder i verden, den totale
sum av tilfredsstillelse, ved å tillate at de som behøver eller
inderlig ønsker å dø også skal få lov til det, istedenfor å
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utelukke muligheten helt for alle?
Tross min skeptiske innstilling til det konsekvensetiske
grunnsyn, og spesielt som en posisjon å innta i provokative, kontroversielle samfunnsspørsmål som dette, tar jeg
meg selv irriterende ofte i å nikke anerkjennende gjennom
lesningen av boken. For å spekulere høyt og særs utprøvende, er det ikke nødvendigvis søkt å tro at mye av den tidvis
useriøse motbøren Moen og Braanen Sterri har møtt (og
stadig møter) i forbindelse med sine prosjekter, stammer
fra frustrasjonen steile meningsmotstandere kjenner på
når de ikke evner helt å identifisere nøyaktig hvor eller hva
de er uenige i, muligens grunnet den frustrerende overbevisende måten de fremlegger sin sak på. Det er enkelt å
avskrive filosofer som virkelighetsfjerne akademikere, skrivebordsliberale spekulanter, teoretiske obskurantister eller
tankeeksperimentfetisjister, hvis en ikke evner å gå i rette
med perspektivene de forfekter. Noe lignende kan man
kanskje observere i forbindelse med denne boken også.
Moen og Braanen Sterri dykker riktignok ned i et etisk
ømt område, men de argumenterer på en ubestridelig velreflektert måte; de deltar også aktivt i debatten, og er ikke
kun mottakelige for kritikk, men nærmest etterspør det og
ønsker det hjertens velkommen med åpne armer. En kan
alltids innvende at deres teoretiske utgangspunkt gjør at de
ikke tar i betraktning – eller overser – noen av nyansene
som praktikere konfronteres med i henhold til aktiv dødshjelp. Jeg tror dog det er en generell hovedinnsigelse, et
gjennomgående motargument moralfilosofer må forholde
seg til, især på et sektorovergripende område som anvendt
etikk. At de også fremsettes i forbindelse med Moen og
Braanen Sterris bok presenterer altså ikke et unikum, men
er snarere symptomatisk for den bredere bioetikkdebatt.
En skal ei heller kimse av den særdeles utfordrende
oppgaven de har påtatt seg. En filosofisk utlegning av en
motposisjons prinsipp-program står i ambisjonens tegn.
Det er i mange tilfeller en utakknemlig oppgave, der ett
enkelt feiltrinn kan koste deg dyrt både i den enkelte debatt og gjennomslagskraft på et gitt felt, men i verste fall
kan det også skade ditt renommé og din intellektuelle integritet in toto. Slik sett taler det, etter mitt skjønn, sterkt
i Moen og Braanen Sterris favør at de har satt seg fore å
skrive en bok som dette, noe Jan Arild Snoen også påpeker
i sin omtale «Døden kan være et gode» (2019), publisert
i Minerva.
I forbindelse med forfatternes fremstillingsmåte –
hvorpå de ofte tilkjennegir egen posisjon negativt, definert
utfra hva de ikke er enige i – kan en også vie oppmerksomhet til språkføringen. Boken er skrevet med et lettfattelig og konsist språk; det unngås unødvendig kompleks
sindre brennhagen
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terminologi, noe som gjør den svært tilgjengelig for den
brede allmennhet, uavhengig av forkunnskaper. Hvorvidt
språkføringen på enkelte steder kan bli for enkel, ikke i
den forstand at det virker fordummende eller infantiliserende, men at det kanskje går på bekostning av noe av
argumentenes faktiske kompleksitet, kan være et mulig
ankepunkt. Leseren oppfordres til å ha denne tanken i
bakhodet under gjennomlesning. En mer filosofisk anlagt
leser skulle nok gjerne ha sett at enkelte poenger ble viet
flere og lengre avsnitt for virkelig å få fremhevet de mange
fargesprakende nyanser som omkranser debatten. Man
kan også stille seg spørsmålet om hvorvidt bokens kvantitative omfang gjør at enkelte av motargumentene kanskje
ikke blir fremstilt på en adekvat nok måte: Tar Moen og
Braanen Sterri for lett på motstandernes ståsteder fordi
de ikke dekker det grundig nok? Jeg er ikke i tvil om at
forfatterne har dvelt over dette i flerfoldige runder, både
i fellesskap og hver for seg, men det er likefremt verdt å
trekke frem. For, hvem vet, kanskje bokens lengde i verste
fall også har gått på bekostning av deres egen posisjon?
3. Bryter aktiv dødshjelp med legeyrkets
grunnprinsipper?
Etter å ha avvist innvendingene om drap og selvdrap, rettes blikket mot legeetikken. På spørsmål om hvorvidt aktiv dødshjelp kan sies å bryte med den hippokratiske ed,
henvises det kort og greit til det faktum at vi ikke opererer
med den klassiske versjonen av eden i dag; den hippokratiske ed inneholdt opprinnelig også meget mange andre
forbud som vi i dag ikke bekjenner oss til, eksempelvis
mot abort og kirurgi. Dagens medisinere opererer utfra
den moderne lege-ed, vedtatt av Verdens legeforening,
som ikke inkluderer et forbud mot aktiv dødshjelp (Moen
& Braanen Sterri 2019a, 57). Det er uansett ingen logisk
konsekvens at tillatelsen av aktiv dødshjelp innbefatter at
enhver lege er bundet til å utføre slike inngrep. Dette er
en rådende, og kanskje intendert villedende, misoppfatning blant motstandere av aktiv dødshjelp. Som Jan Aril
Snoen skriver i sin omtale: «[…] dette [er] åpenbart et
samvittighetsspørsmål, og forfatterne går, som alle dødshjelptilhengere jeg kjenner, inn for å gi leger reservasjonsrett. Det dreier seg altså ikke, slik mange på den andre siden later som om, å tvinge leger til å ta liv. Professor Bjørn
Hofmann tok på dette feilaktige grunnlaget til orde for å
gjeninnføre «bødler» i en kronikk i Aftenposten» (Snoen
2019).10
Med forbehold om overforenkling, drister jeg meg til
å hevde at man kan tolke legeyrkets hovedoppgave som
å sikre pasientens ve og vel etter beste evne, uten at det
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nødvendigvis innebærer å være i live. For, er livet i samtlige
instanser døden absolutt overlegen, uavhengig av livs-tilstanden? Moen og Braanen Sterri illustrerer dette poenget
godt i en tekstpassasje under punkt 2.3, «Legeetikk»:
Men er helbredelse i det hele tatt det ene overordnete målet for legers virke? Den nederlandske legen
Pieter Admiraal har argumentert for at leger har to
andre mål som er overordnet målet å helbrede: å
sikre pasientenes velferd og å respektere pasientenes selvbestemmelse. […] At norske leger avslutter
livsforlengende behandling når pasienten er i smerter og ber om det, er i tråd med Admiraals mål. Det
samme gjelder aktiv dødshjelp». (Moen & Braanen
Sterri 2019a, 55; min kursivering)
Aktiv dødshjelp er altså i tråd med den moderne legeed.
Samtidig foregriper denne tekstbrokken et annet poeng,
nemlig at legeyrkets raison d’être er «livshjelp», det vil si, at
medisinsk praksis ikke skal rette seg mot døden med overlegg, da dens lodd ligger i å sørge for lindrende behandling
eller andre former for assistanse som gjør et videre livsløp
mulig (Ibid., 62). Moen og Braanen Sterri påpeker på en
lettfattelig måte at det ikke ligger noe motstridende eller
paradoksalt i at helsevesenet, hovedsakelig orientert mot
livsforlengende behandling, også åpner for en livsavsluttende praksis. Hadde den livsforlengende behandlingen
allerede vært tilstrekkelig god nok, ville ikke behovet for
dødshjelp eksistert. Endog, situasjonen er dessverre annerledes. Derfor ligger det intet motsetningsforhold i å
tilby dødshjelp hvis livshjelpen ikke strekker til. Skulle
man i tillegg betraktet denne debatten med et økonomisk
skråblikk, taler mye også for at aktiv dødshjelp er mindre
kostbart og derfor mer økonomisk gunstig (i den forstand at
å spare og akkumulere kapital er et gode, men la det stå
ubeskrevet for denne gang) (Ibid., 65). Det er ingenting
som heller tyder på at å åpne for praktiseringen av aktiv
dødshjelp vil gå på bekostning av et livsforlengende behandlingstilbud, da man kan se til land som eksempelvis
Belgia og Nederland, som er foregangsland innen både
livsforlengende og livsavsluttende behandling. I forbindelse med diskusjonen av livshjelp og lindrende alternativer,
retter forfatterne også et lite stikk til den norske ruspolitiske debatten:
En annerledes innvending er at dersom den lindrende behandlingen ikke er god nok bør vi bruke ressurser på å forbedre livshjelpen snarere enn
å tilby aktiv dødshjelp. Vi er enige i at vi burde
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sørge for å gjøre god lindrende behandling mer
tilgjengelig. Vi burde også i større grad utforske
eksperimentelle behandlinger som inkluderer psykedeliske og dissosiative stoffer, som psilocybin og
ketamin, som synes å ha svært positive effekter på
alvorlig syke og døendes evne til å akseptere det
som skjer og få en meningsfull avslutning på livet».
(Ibid., 65)
Det kan altså virke som om enkelte av motposisjonene bærer preg av politiske undertoner. Hvorvidt det begrenser
seg til kun å inneha en politisk aura, eller om vi også finner
andre innslag av personlige livssyn og religiøse overbevisninger, drøfter jeg nedenfor senere.
4. Avgrensning og kriterier for innvilgelse
«Hvordan skal vi skille mellom hvem som bør få forespørselen om aktiv dødshjelp innvilget og hvem som bør få den
avvist? Hva bør kriteriene være?» spør Moen og Braanen
Sterri i 2.6., «Avgrensning» (Ibid., 68). Det kan virke som
en utilnærmelig og kanskje umenneskelig oppgave å skulle
fastsette krav som må oppfylles før en person skal få lov
til å forlate livet, et liv som i den aller mest fundamentale
forstand er hens eget. Nedenfor følger noen punkter som
forfatterne formulerer, ispedd noen spørsmål undertegnede tror at er relevante:
• Skal vi sette et alderskriterium? I så fall, hvor gammel
må eller kan man være?
• Skal noen diagnoser eller sykdommer automatisk
kvalifisere seg for aktiv dødshjelp?
• Skal tilbudet begrenses til å gjelde personer som lider
av somatiske sykdommer?
• Hvordan stiller vi oss til mennesker med psykiske
lidelser av klinisk art?
• Hvordan skal kriteriene påvises, stadfestes,
etterprøves?
• Hvem står for den autoritative avgjørelse, det vil si:
hvem bedømmer at pasienten kvalifiserer seg for aktiv
dødshjelp?
• Skal det være flere fagkyndige? Hvis så: Innen hvilke
felt, og hvor mange?
• Hvilke prosedyrer skal tilbys? Altså, hvordan skal
pasientens liv avsluttes?
Dette er selvfølgelig ikke en uttømmende liste, da det lar
seg vanskelig gjøre å oppføre. Jeg har heller ingen pretensjoner om hverken å besvare eller drøfte majoriteten
av dem som sådan. Et viktig aspekt å ha i mente, er den
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språklige vinklingen av spørsmålene: Ligger det allerede en
opp- eller nedvurdering innbakt i måten jeg har formulert
dem? Hviler de på sterke normative antakelser som ikke
gjøres eksplisitte, men snarere forutsettes? Her er det spesielt matnyttig å vise til artikler som tematiserer nettopp
dette: Artikkelen «Attitudes Towards Assisted Dying Are
Influenced by Question Wording and Order: A Survey
Experiment» (2016), forfattet av Magelssen, Supphellen,
Nortvedt og Materstvedt, problematiserer hvordan formuleringer, begrepsbruk og definisjoner påvirker resultatene i
holdningsundersøkelser i dødshjelpdebatten.
Uansett, Moen og Braanen Sterri peker på noen mulige innsnevringsløsninger, som prima facie ikke virker
særlig provokative for en allerede sympatisk innstilt leser.
De bringer på banen Morten Horn, nevrolog ved Oslo
Universitetssykehus og en profilert motstander av aktiv
dødshjelp, og sier seg langt på vei enig i flere av hans reservasjoner, som i sum koker ned til at det forblir umulig å avgrense tilgangen til aktiv dødshjelp, uavhengig av
hvilke kriterier som settes. Horns advarsel kan i så måte
karakteriseres som et «slippery slope»-argument: Faren ved
å tillate det består således ikke i handlingen i seg selv –
som for Horn ikke anses som prinsipiell gal – men at de
mange uforutsette konsekvenser kan kulminere et større
samfunnsproblem enn det var forut for tillatelsen (Moen
& Braanen Sterri 2019a, 68).
Bokens forfattere godtar dog ikke at kriterier basert
på alder, forventet levetid, og spesifikke diagnoser er de
eneste kriteriene dødshjelptilbudet skal innbefatte. De
foreslår derfor følgende: (i) Pasienten lider uutholdelig;
(ii) Pasienten har ikke realistiske utsikter til bedring; (iii)
Pasienten har tatt et kompetent, konsistent og upresset
valg om å avslutte livet (Ibid., 71). Over de neste sidene
utdyper forfatterne disse tre poengene, før de så bryner
seg på beslutningsorganet, det vil si hvem som i siste instans bedømmer at pasienten imøtekommer de nødvendige kriterier for å kvalifisere seg til tilbudet. Istedenfor
at fagkyndige personer bestemmer hvorvidt pasienten bør
dø, foreslår forfatterne at disse fagpersonene heller bedømmer hvorvidt de tre kriteriene listet ovenfor er tilstrekkelig oppfylt (Ibid., 73-7). Når vi først vandrer gjennom
denne innholdsrike gråsonen, kommer vi ikke utenom
den hardskallede nøtten som psykiske lidelser er, både hva
gjelder de store vanskelighetene med å diagnostisere og
behandle det fra før av, men enda mer innfløkt blir det
kanskje her, når man skal ta stilling til om mennesker med
alvorlige psykiske utfordringer skal kunne oppsøke tilbudet om aktiv dødshjelp.
Her legger Moen og Braanen Sterri seg på en preventiv
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linje, i det de skriver: «Før vi forstår psykisk sykdom bedre
kan det derfor være lurt å si nei til aktiv dødshjelp som er
motivert av psykisk sykdom» (Ibid., 88). Dog, det betyr
ikke at det burde utelukkes i samtlige tilfeller. For – som
forhåpentligvis viden kjent innen nå – kan psykiske plager
manifestere seg kroppslig, somatisk. Mennesket er en psyko-fysisk enhet, og den som forsøksvis avviser dette, har
enten en obskøn forkjærlighet for Descartes, eller lar seg
styre av det rådende kategorimistak som betrakter psykiske
lidelser som noe kontingent, konstruert, selvindusert, og
dermed opp til en selv å hamle opp med. Digresjonen til
side, forfatterne utelukker ikke situasjoner der psykisk
sykdom opptrer, eller snarere er en aktiv bidragsyter, og
fortsetter:
Dette er imidlertid ikke ensbetydende med at alle
forespørsler om aktiv dødshjelp fra psykisk syke
bør avvises. Vi tar til orde for at lidelsesbyrden fra
psykisk sykdom ikke bør kunne danne grunnlag
for å få aktiv dødshjelp, men det betyr ikke at en
pasient som har svært store somatiske plager bør
nektes aktiv dødshjelp bare fordi vedkommende i
tillegg har en psykisk lidelse. (Ibid., 88)
I forlengelse av disse sitatene, forblir de allestedsnærværende vanskene med psykiske lidelser også fremtredende
i henhold til det vage begrepet om «beslutningskompetanse». For, er det ikke slik at sykdom – være seg fysisk,
psykisk, eller en grell blanding – også påvirker, rettere
sagt korrumperer, ens dømmekraft og viljestyrke? Moen
og Braanen Sterri hevder, som motsvar til Lars Johan
Materstvedts artikkel «Misconstrual of EAPC’s Position
Paper on Euthanasia» (2015), at selv om depressive symptomer ofte er dominerende for en pasients sinnstilstand og
derav totale sykdomsbilde, er ikke det et grunnlag nok i
seg selv til å diskvalifisere alle som lider av psykiske lidelser
(Moen & Braanen Sterri 2019a, 88-9). Vi ender altså med
en slags skjønnsappell; det vil, i de fleste tilfeller, være opptil fagkyndige å bedømme den enkelte sak.
Moen og Braanen Sterri foreslår at de fagkyndige, i
det vi kan kalle en «bedømmelseskomité», burde bestå av
minst én lege og en annen fagperson med bakgrunn innen
psykologi eller psykiatri. Kriterier for beslutningskompetanse følger lignende krav som vi finner i mange andre
sammenhenger i dag, innebærende f.eks. en viss nedre aldersgrense, hvor forfatterne foreslår 16-årsalderen som en
begynnende grense, gitt at det også er gjeldende grense for
å nekte livsforlengende behandling i dag (Ibid., 83). Setter
en til side forfatternes utgangspunkt om at aktiv dødshjelp
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burde tillates, finner man ikke flust av raseri-oppildnende,
provokative og drøye forslag i boken. Vi returnerer igjen til
noe av det jeg har påpekt tidligere, nemlig at fremstillingsmåten og språkføringen gjør meget mye av jobben ved
å minimere auraen av kontrovers som kanskje forbindes
med Moen og Braanen Sterri. Når det er sagt, gikk ikke
boken upåaktet hen i den norske offentlighet, til tross for
bokens varsomme behandling av et umiskjennelig vanskelig og sårt tema.
5. Resepsjon
Innen denne omtalen publiseres, har verket allerede blitt
viet en god dose oppmerksomhet og til dels uttømmende
omtaler av de store mediehusene. Ergo er jeg som skribent,
og du som leser, bortskjemt med et salig greit overblikk
hva gjelder verkets mottakelse. Tidligere nevnte Jan Arild
Snoen gir boken gode skussmål. Det har også oppstått
en aldri så liten kronikkutveksling i Morgenbladet hvor
henholdsvis Moen, Braanen Sterri og Olav WeyergangNielsen går i rette med kritikken Morten Magelssen først
rettet mot boken med innlegget «Å leve eller velge døden».
Magelssen er lege, filosof, førsteamanuensis ved Senter for
medisinsk etikk (UiO), og er i denne settingen særdeles
relevant i kraft av å ha vært fagkonsulent for Moen og
Braanen Sterris bok. Magelssen – som selv er en bevandret forsker på etikk innen helsetjenesten, samt en tenker
som fører ordet med en mer tydelig verdikonservativ penn
– hevder boken argumenterer «skarpsynt, men enøyd».
Magelssen peker eksplisitt på det faktum at hverken Moen
eller Braanen Sterri har bakgrunn innen helsevesenet, og
kan her tolkes som å mene at det er en nødvendig forutsetning for å kunne danne seg et fullstendig, helhetlig bilde
av dødshjelpdebatten. Her kan man fristes til å spørre om
Magelssen, en prominent motstander av aktiv dødshjelp,
peker på det faktum at hverken Moen eller Braanen Sterri
er utdannet helsepersonell fordi han anser det som en
svakhet med deres evne til å drøfte temaet som sådan, eller
om det er fordi de i hans øyne ender opp med «feil» konklusjon? Dette påpeker også Weyergang-Nielsen – som for
ordens skyld er leder i Foreningen Retten til en verdig død,
som bidro med økonomisk støtte til bokprosjektet – i sitt
motsvar «Skarpsynt om aktiv dødshjelp» (Morgenbladet,
02.07.19):
Bokens største slagside, ifølge Magelssen, er at
forfatterne ikke er helsepersonell. Dette er en helt
uforståelig påstand. Hvis man ikke skal kunne ha
en fullverdig verdi i en debatt med så mange innfallsvinkler som denne, uten å ha «hjemstavn» en
sindre brennhagen

47

særlig profesjon, blir debatten håpløs. Her må vi
i likeverdig grad omfatte juss, politikk, psykologi,
livssyn og etikk – eller filosofi som er forfatternes
fagfelt. Selv mange «vanlige» mennesker har dyp
innsikt i og kunnskap om tanker, følelser og lidelser hos mennesker i livets siste fase.
Før jeg forfølger dette tankesporet videre, ønsker jeg å
nevne et par andre faktorer som kan tenkes å bidra til
uenighetene mellom Moen/Braanen Sterri og Magelssen.
Magelssen har fra før skrevet boken Menneskeverd i klinikk
og politikk. Bioetikk i lys av kristen tro (2013), som Moen i
tur har kritisert ettertrykkelig for å operere med et uavklart,
om enn lemfeldig definert, begrep om «menneskeverd». I
nevnte bok søker Magelssen å forsvare et kristent livssyn
i de mange bioetiske debatter, noe som også forutsetter at
en vesentlig porsjon av hans fraseringer og premisser bærer
preg av å stamme fra et religiøst utgangspunkt. Med alt det
selvfølgelige forbehold jeg evner å uttrykke: Dette er på ingen måte diskvalifiserende, men gjør muligens at sekulære
lesere kanskje avskriver flere av Magelssens posisjoner på
bakgrunn av nevnte religiøsitet. Gitt dette kristne livssynet
som utgangspunkt, bruker Magelssen en del terminologi,
troper og utbredte fraser som en ikke-religiøs filosof vil
bite seg merke i og problematisere, deriblant «menneskeverd». I sin anmeldelse av Magelssens bok skriver Moen:
Magelssen søker å forsvare kristne verdier i bioetikkdebatten, og det bærende begrepet i Magelssens
positive argument er, slik tittelen indikerer, menneskeverd. Menneskeverdet har en underbygning,
som er religiøs, og det har en praktisk anvendelse, som skal veilede oss i møtet med bioetiske
problemer. Magelssens underbygning er religiøs i
den forstand at menneskeverdet hviler på at mennesket er skapt i Guds bilde. Dette er et prinsipp
som Magelssen, som en filosofisk orientert tenker, gjerne kunne ha problematisert. Selv om vi
tar for gitt at Magelssens religiøse underbygning
holder, møter argumentasjonen likevel en videre
utfordring: Det blir aldri presisert hva som menes
med menneskeverd. Vi får noen hint, som at menneskeverdet er «et fundamentalt konsept i kristen
etikk», at menneskeverdet begynner ved unnfangelsen, og at det «at fosteret har menneskeverd vil
si at det har samme rett til liv som et født individ»
(27–28). Dette er imidlertid beskrivelser av hvilke
roller menneskeverdet spiller, ikke beskrivelser av
hva menneskeverdet er. (2013, 315-6)
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Utfra Moens initiale kritikk av Magelssens eget verk, og
Magelssens senere tilsvar til Moen og Braanen Sterris nylig utgitte bok, er det kanskje ikke fåfengt å lure på om
ikke de beveger seg på ulike filosofiske plan som diskuterbart har sitt opphav i ulike livsanskuelser, henholdsvis
et religiøst kontra et sekulært livssyn. Det er ikke for å
underminere Magelssens filosofiske slagkraft at jeg nå hevder det er mindre overraskende at en mangeårig debattant
og tydelig talsperson mot aktiv dødshjelp i siste instans
finner Moen og Braanen Sterris bok lite tilfredsstillende.
Moen og Braanen Sterri besvarte kritikken med et kortfattet innlegg, «Lite konstruktivt om aktiv dødshjelp», i
Morgenbladet:
Det er frustrerende å se de eksakt samme innsigelsene mot dødshjelp bli gjentatt på ny, som om
det ikke var nettopp disse vi akkurat skrevet en hel
bok for å drøfte. At vi konkluderer med at innsigelsene ikke holder mål, er noe ganske annet enn
at vi ikke tar dem tilstrekkelig på alvor. Vi tror ikke
vi kommer til å overbevise Magelssen om at aktiv
dødshjelp bør bli tillatt. Magelssen mener at aktiv
dødshjelp er utelukket av femte bud i Bibelen, som
han tolker som et kategorisk forbud mot alle former for drap. (2019b)
Her kan man si at muligheten av en type uforenelighet
mellom de respektive posisjonene aktualiseres. Med faren
for å uttale meg unødig reduktivt, kan det tenkes at det
forblir en uenighet basert i grunnleggende forskjellige livssyn: religiøsitet kontra sekularisme. Igjen, med forbehold
om at dette forblir rene spekulasjoner fra min side, kan det
være gagnlig å ha brakt på banen i tilfelle senere debatter
også vil bære preg av lignende disputter.
Tilbake til Magelssens påstand om at Moen og Braanen
Sterris manglende helsefaglige bakgrunn kan ødelegge for
deres tilnærming og konklusjoner, er det noe de også tar
høyde for fra starten av, samtidig som de understreker at
debatten om aktiv dødshjelp ikke er begrenset til kun å
være en helsefaglig diskusjon (Moen & Braanen Sterri
2019a, 5-6). En skal ikke underslå verdien av levd erfaring, og den førstehåndsekspertisen leger uttaler seg på
bakgrunn av i denne saken. Men å isolere problemet, og
gjøre det utilgjengelig for bidrag fra andre fagretninger,
neglisjerer, sågar ignorerer, at dyptgripende etiske dilemmaer er tjent med en fargerik flora av perspektiver. Som
Weyergang-Nielsen skrev ovenfor i sitt svar til Magelssen,
burde en ikke behøve å ha en hjemstavn, en faglig forankring i en særskilt profesjon, for å delta i debatten. En
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diskusjon der konsentrerer seg om døden og alle dens
besynderlige aspekter krever, for å parafrasere WeyergangNielsen, ikke kun mange faglige innfallsvinkler, men den
må også romme «vanlige» menneskers refleksjoner om livets siste fase. Hvis en allerede som et premiss ekskluderer
selv moralfilosofer, det vil si etikkforskere, i en debatt som
vedrører noe av det mest etisk vanskelige mennesket vil
støte på i løpet av sitt liv, utestenger en samtidig majoriteten av de som debatten faktisk berører.
Selv om man er flammende uenig i deres konklusjon, er
det fremdeles et tiltrengt bidrag i en diskusjon som ofte
holder seg på et innfløkt juridisk eller medisinsk plan det
er vanskelig for oss ordinære dødelige å følge med på. De
unngår unødvendig intrikat terminologi, og presenterer
stoffet på en oversiktlig og konsis måte. Hvorvidt de muligens forenkler eller overser noen av nyansene i diskusjonen, lar jeg stå som en åpen invitasjon til kommentatorer
med en mer dyptgående kunnskap på området enn undertegnede. Det blir spennende å følge debatten fremover, og
se om det fremtrer kontrasterende perspektiver som går i
rette med bokens argumentative kjerne, samt på hvilket
plan den videre diskusjon vil forekomme. Kan det utkrystallisere seg en fellesgrunn, eller vil forbudet mot aktiv
dødshjelp vedstå, uavhengig av moralfilosofenes bidrag?
6. Avsluttende bemerkninger
Påfallende sjeldent medfører selv de mest hardtslående
motargumenter at enkelte forandrer sine overbevisninger. Dette gjelder kanskje spesielt i debatter som vedrører
etikk, gitt at det (diskuterbart) hersker en utbredt oppfatning av moral som et subjektivt anliggende; en trenger
ikke utvise samme lydhørhet overfor innvendinger eller
andre moralfilosofiske impulser, da det i siste instans tilhører privatsfæren, og er unntatt offentlig diskurs. Jeg tror
man finner spor av lignende holdninger i dødshjelpdebatten også; hardnakkede motstandere vil nok fastholde sine
synspunkter uavhengig av Moen og Braanen Sterris vurdering av deres rasjonelle beskaffenhet. Det er dog ikke til sjenanse for boken i seg selv: Forfatterne presenterer en uhyre
intrikat problemstilling på en konsis og oversiktlig måte,
uten at drøftingen bærer preg av nevneverdig forenkling.
Den filosofisk anlagte, så vel som den praktiserende medisiner, skulle nok ha sett at boken var dobbelt så lang, og
gikk mer i dybden på hvert av enkeltpunktene som bringes
på banen. Av disse årsaker vil jeg nok hevde at boken fungerer godt etter formålet å være en introduksjonsbok – en
som passer for den som ønsker en liten innføring i en tidvis uoversiktlig debatt. Tross forfatternes konsekvensetiske
utgangspunkt, et aspekt som kan tenkes å bidra til den
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provokative aura som omgir dem, sitter man ikke igjen
med inntrykket av at de har presentert et så meget kontroversielt standpunkt i det hele tatt. Hvorvidt dette taler til
deres fordel som intellektuelt redelige akademikere, eller
om de sågar har mestret den tilslørende sofismens kunst,
kan du bare finne ut av på én måte: Les boken. Personlig
håper jeg Moen og Braanen Sterri fortsetter å bryne seg på
problemstillinger av samme type, og at vi i fremtiden kan
nyte godt av intense panelsamtaler der de stilles til veggs av
leger, hvermannsen i gata, eller en tilfeldig masterstudent
i filosofi som har skrevet et unødvendig langt essay om en
egentlig ganske så kort bok.
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Noter
I artikkelen «Hva er galt med transhumanisme?», publisert på
nettsiden til Akademiet for Yngre Forskere, skriver Einar Duenger
Bøhn: «Transhumanisme er kanskje ikke så mye en bestemt påstand som det er en bevegelse. Men i et forsøk på å få det over i
påstandsform er det etter min mening best forstått som en normativ
påstand om hva vi bør gjøre. Påstanden er at vi bør etterstrebe å utvikle, spre og bruke teknologi til å forbedre mennesket» (24.04.17).
Se https://blogg.forskning.no/akademiet-for-yngre-forskere/
hva-er-galt-med-transhumanisme/1097384
2
Spesiell oppstand ble det rundt Sterris forsvar av abort på bakgrunn
av eventuelle diagnoser, hovedsakelig Downs syndrom. Se for eksempel
essayet «Et forsvar for sorteringssamfunnet» i Morgenbladet 9. oktober
2014.https://morgenbladet.no/ideer/2014/et_forsvar_for_sorteringssamfunnet#.VISoxKSG_wM
3
Ved ansettelsen av Braanen Sterri til stipendiatstillingen ved UiO
skrev bl.a. daværende statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Bjørnar Laabak (FrP), et blogginnlegg hvor han anklaget
Braanen Sterri for å være tilhenger av Aktion T4, nazistenes tvungne eutanasi av mentalt syke og funksjonshemmede under andre verdenskrig.
Etter sterke reaksjoner slettet Laabak det opprinnelige innlegget, men
det ligger fremdeles tilgjengelig for allmennheten gjennom Googles
webcache. Se Medier24 sin artikkel:https://www.medier24.no/artikler/
frp-politiker-raser-mot-universitetets-ansettelse-av-aksel-braanen-sterristemplet-ham-som-nazisympatisor-og-tilhenger-av-sorteringssamfunnet/379812
4
Innledningsvis refererer forfatterne til undersøkelser gjennomført av henholdsvis Foreningen Retten til en verdig død i 2008, og
Medieundersøkelsen fra 2015. Avhengig av spørsmålenes formulering
(se neste note), var det meget som tydet på at et flertall av nordmenn
støttet en form for aktiv dødshjelp, enten det var eutanasi eller legeassistert selvmord. Mens Per Schioldborg (2009) fant at «I en nylig
undersøkelse i Norge for foreningen Retten til en verdig død var 63 %
for eutanasi, 70 % for assistert suicid», stiller kun litt over halvparten
av den spurte masse seg positivt til tillatelsen av aktiv dødshjelp i undersøkelsen utført av Medieundersøkelsen i 2015. Det ble dog ikke
spesifisert hvilken type aktiv dødshjelp det var snakk om i sistnevnte
undersøkelse, noe som er viktig å ha i mente; kan spørsmålets ordlyd
virke avskrekkende, innbydende eller i det hele tatt påvirke ens ståsted
tilnærmet sagt spontant i det plutselige øyeblikket man er nødt til å avgi
et svar? Det er en bemerkelsesverdig divergens mellom noen av resultatene fra spørreundersøkelsene som forfatterne lister innledningsvis, men
er det én ting man kan utlede fra dette er det at debatten på langt nær
er ferdigdiskutert.
5
Se eksempelvis artikkelen «Attitudes Towards Assisted Dying Are
Influenced by Question Wording and Order: A Survey Experiment»
(2016), av Magelssen, Supphellen, Nortvedt & Materstvedt. I artikkelen problematiseres hvordan formuleringer av spørsmål, begrepsbruk
og definisjoner påvirker resultatene i holdningsundersøkelser i dødshjelpsdebatten. Forfatterne finner blant annet at «There were moderate
to large question wording and question order effects» og aktualiserer
her språkets verdiladde, meningsbærende, og sågar konsensus-konstituerende, potensiale. Artikkelen henter innsikter fra «Framing theory»,
og drar her veksler på sosialkonstruktivistiske teorier av typen vi finner
hos retorikere som eksempel Richard E. Vatz. Vatz’ begrep om «salience», slik det formuleres i hans toneangivende artikkel «The Myth of
The Rhetorical Situation» fra 1973, betraktes ofte som en av forløperne
for moderne innrammingsteorier. Det vesentlige å bemerke seg her er
hvordan selv moralske standpunkt – som vi er tilbøyelige til å anta er et
resultat av, og fundert i, enten en slags type emosjonell intuisjon eller
grundig, rasjonell refleksjonsprosess – kan påvirkes av den spesifikke
ordlyden i spørsmålet eller problemstillingen. Den språklige presentasjonen av et dilemma kan sågar være avgjørende for ens stillingtaken.
6
Hvordan vi betegner selve akten av å ta livet av noen er i seg selv en
1
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valgets kvaler og beslutningens voktere

uhyre interessant problemstilling, som aktualiserer det mer overordnete
spørsmål omhandlende språkets virkelighetskonstituerende funksjon.
Leseren vil se at jeg i dette tilfellet har benyttet den mer velkjente
eufemismen «ta av dage». I førsteutkastet av denne omtalen hadde jeg
derimot nedtegnet «å forvolde noens død». Under gjennomlesningen
ble jeg oppmerksom på at denne frasen især skilte seg ut. Frasen bar
sterke undertoner av at selve handlingen, det å fremskynde et annet
menneskes død – å drepe et annet individ – nødvendigvis må innebærer
en overordnet aura av vold og voldelighet; begreper hvis normative
konnotasjoner i hovedsak er negative. Å bidra til en annens død trenger
hverken være en voldelig handling eller kategoriseres som vold i seg selv,
men å snakke om det som om det unektelig er vold kan bidra til at det
oppfattes som om det umiskjennelig er nettopp det, og følgelig forme
vår oppfatning av dets essens. Det er fundamentalt viktig å kritisk reflektere over de ord og fraser vi benytter, især på saksområder som dette,
da språk – som forhåpentligvis viden kjent og ukontroversielt sagt – former virkeligheten.
7
§276: «Samtykke fra den fornærmede»; §277: «Medvirkning til selvmord og til selvpåført betydelig skade på kropp eller helse»; og §278:
«Medlidenhetsdrap».
8
Merk at hverken «legalisering» eller «avkriminalisering» brukes; forfatterne bruker i stedet «tillate», «tillatelse» og frasen «åpne for», og unngår
dermed de andre begrepenes (i dette tilfellet kanskje uheldige) juridiske
konnotasjoner. Anvendelsen av «tillatelse» kan leses som intendert,
gitt at den semantiske tvetydigheten som omkranser begrepet og dets
beslektede former åpner for mangfoldige tolkninger av hva en tillatelse
faktisk vil innebære i praksis.
9
«Livskvalitet» og lignende begreper fordrer ideelt sett en egen terminologisk debatt, noe jeg er smertelig klar over. Det er med en bitter
bismak at jeg fremdeles anvender disse relativt flertydige og uavklarte
begrepene i denne teksten. Årsaken er i grunn enkel, og muligens for
enkel: Begrepene brukes i den her omtalte bok, og siden jeg fra før av
har proklamert at jeg forholder meg tro til terminologien forfatterne
selv bruker, vil jeg konsekvent fortsette med det.
10
Kronikken Snoen refererer til i sin omtale, «Gjeninnfør Bødler!» skrevet av professor Bjørn Hofmann, ble publisert på Aftenpostens nettsider
28.04.19https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/0nBxQ6/
Gjeninnfor-bodler--Bjorn-Hofmann
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