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ÍKNARDRÁP var töluvert til
umfjöllunar í fjölmiðlum í nóv-
ember síðastliðnum þegar hol-
lenska þingið samþykkti laga-
frumvarp sem kveður á um að
læknum sé í ákveðnum tilfell-

um heimilt að aðstoða dauðvona
sjúklinga við að binda enda á líf sitt,
sé ströngum skilyrðum fullnægt.
Öldungadeild hollenska þingsins
mun taka frumvarpið til afgreiðslu á
þessu ári og víst þykir að það verði
samþykkt en þá yrði Holland fyrsta
landið í heiminum til að heimila líkn-
ardráp. 

Líknardráp á sér lengri sögu í
Hollandi. Síðan á áttunda áratugn-
um hafa dómar fallið og reglugerðir
verið samþykktar þar í landi sem
hafa gefið læknum nokkurt svigrúm
til að aðstoða dauðvona sjúklinga við
að binda enda á líf sitt. Hegningar-
löggjöfinni hefur hins vegar ekki
verið breytt til samræmis og því hef-
ur verið unnt að sækja lækna til saka
fyrir morð. En verði frumvarpið að
lögum yrði réttarstaða sjúklinga og
lækna tryggð. 

Svipaðar reglur um líknardráp og
tíðkast í Hollandi hafa verið settar í
Belgíu, Sviss, Kólumbíu og Oregon-
ríki í Bandaríkjunum, en líknardráp
er hvergi ennþá löglegt. Í Norður-
héruðunum í Ástralíu var læknum
heimilað að aðstoða dauðvona sjúk-
linga við sjálfsvíg árið 1996, en lögin
voru afnumin ári síðar. Í öðrum vest-
rænum löndum er líknardráp annars
ekki leyfilegt. 

Þrátt fyrir þá staðreynd að líkn-
ardráp sé ólöglegt er talið að það
tíðkist í nokkrum mæli í löndunum
eins og kannanir hafa sýnt fram á. 

Engin könnun hefur verið gerð
hér á landi á því hvort hér viðgangist
líknardráp eins og það hugtak er
skilgreint í bókinni Siðfræði lífs og
dauða eftir Vilhjálm Árnason pró-

fessor en þar segir: „Það er líknar-
dráp ef maður veldur dauða annars
eða lætur hjá líða að bjarga lífi hans,
vegna þess að dauðinn er hinum
deyjandi manni fyrir bestu og stríðir
ekki gegn vilja hans.“

Lítil umræða í íslensku 
þjó ðfélagi um líknardráp

Umræður í íslensku þjóðfélagi um
líknardráp hafa verið fátíðar og að-
eins ein íslensk könnun er til þar sem
heilbrigðisstéttir eru spurðar um
viðhorf þar að lútandi. Árið 1995
gerði læknaneminn Elsa B. Vals-
dóttir athugun þar sem spurt var um
ýmis siðfræðileg álitamál er varða
takmörkun meðferðar við lífslok og
birtust niðurstöður í Læknablaðinu
árið 1997. Í könnuninni var meðal
annars spurt hvort viðkomandi teldi
líknardráp réttlætanlegt undir ein-
hverjum kringumstæðum. Sendur
var spurningalisti til 184 lækna og
239 hjúkrunarfræðinga af Landspít-
ala og Borgarspítala. Svör bárust frá
234 eða 55% þeirra sem voru spurðir.
Þegar spurt var hvort líknardráp
væri að þeirra mati réttlætanlegt
undir einhverjum kringumstæðum
svöruðu 5% lækna því játandi og 9%
hjúkrunarfræðinga en einungis 2%
svarenda gátu hugsað sér að verða
við slíkri ósk. 

Andstætt hugmyndum 
um læknishlutverkið

Enginn íslenskur læknir hefur
enn sem komið er tekið opinberlega
undir hollensku sjónarmiðin um
líknardráp. Í þeirri umræðu sem
hefur farið fram hér á landi um með-
ferð dauðvona sjúklinga hefur líkn-
ardráp ekki einu sinni komið til tals,
að sögn Þorsteins Svörfuðar Þor-
steinssonar, yfirlæknis á gjörgæslu-
deild Landspítalans – háskóla-
sjúkrahúss við Hringbraut. Það er

Umræður í íslensku þjóðfélagi um 
líknardráp eru fátíðar og enginn 
íslenskur læknir eða aðrir sem vinna
innan heilbrigðisstéttanna hafa
opinberlega lýst sig fylgjandi því að
læknar aðstoði dauðvona sjúklinga
við að binda enda á líf sitt. Hildur 
Einarsdó ttir ræddi við lækna og 
heimspekinga um afstöðu þeirra til
líknardráps og gráa svæðisins sem
ýmsir telja vera á milli 
líknarmeðferðar og líknardráps. 

hann vill?hann vill?þegarþegar



n  
því hægt er að fullyrða að íslenskir
læknar og aðrar heilbrigðisstéttir
séu almennt á móti því að læknar að-
stoði dauðvona einstaklinga við að
binda enda á líf sitt og lýsir svar Val-
gerðar Sigurðardóttur, yfirlæknis á
líknardeild Landspítalans, vel við-
horfi þeirra: „Ég er alfarið á móti
líknardrápi. Það er andstætt mínum
hugmyndum um læknishlutverkið að
ég eigi að deyða fólk. Ég lít ekki svo
á að það eigi að vera raunverulegur
kostur. Það hljóta að gilda sömu lög
fyrir mig og alla aðra í þjóðfélaginu
að það er saknæmt að taka líf,“ segir
hún. „Hins vegar tel ég að líknar-
meðferð eigi rétt á sér og sé vannýtt
og það sé þekkingarleysi á henni sem
meðferðarformi. Það er ekki eins og
maður geri ekki neitt þegar líknar-
meðferð er viðhöfð heldur er líkn-
armeðferð mjög virk meðferð. Við
notum allar læknisfræðilega og
hjúkrunarfræðilega þekkingu til að
bæta líðan einstaklingsins og til að
hjálpa honum að lifa innihaldsríku
lífi meðan hann lifir.

Það er alltaf einn og einn einstak-
lingur sem hægt er að skilja að vilji
fara líknardrápsleiðina. En það er
eitt að skilja og annað að hjálpa sjúk-
lingnum til að deyja. Svo má spyrja;
ef einstaklingurinn er algjörlega
klár, af hverju getur hann ekki hjálp-
að sér sjálfur? Maður sem getur tek-
ið þá ákvörðun að vilja deyja með
hjálp læknis, samkvæmt skilyrðum
hollensku laganna, hann getur stytt
líf sitt sjálfur en þarf ekki aðstoð til
þess.“ 

Er hægt að setja reglur um það
hver á að deyja og hver ekki? spyr
Valgerður og vísar til væntanlegrar
lögleiðingar Hollendinga á líknar-
drápi. „Í Hollandi hafa þeir verið
seinir til að þróa líknar- og verkja-
meðferð almennt. „Þeir eru aðeins
lítillega farnir að tileinka sér ho-
spice-hugmyndafræðina innan
sjúkrastofnana en hún miðast að því
að veita deyjandi sjúklingum lækn-
ismeðferð og aðhlynningu við hæfi
og það getur ef til vill skýrt afstöðu
þeirra til líknardráps.“ 

Get ég fengið sprautu?
Það er ástæða til að rifja upp

hvernig hollenska frumvarpið er
hugsað vegna þess sem eftir fer en í
því eru ströng skilyrði sett fyrir
framkvæmd líknardrápa. Dauðvona
sjúklingar, sem þjást af óbærilegum
og stöðugum kvölum, verða að vera
með óskerta meðvitund og taka sjálf-
viljuga og ígrundaða ákvörðun um
að binda enda á líf sitt. Læknir
verður að hafa upplýst sjúkling um
batahorfur og komist að öruggri
niðurstöðu um að ekki sé um annan
raunhæfan kost að ræða. Þá verður
að leita álits annars læknis, auk
þess sem framkvæma verður líkn-
ardrápið á viðeigandi læknisfræði-
legan hátt. Læknirinn verður að til-
kynna líknardrápið eða aðstoðina
við að enda á líf með því að til-
kynna krufningarlækni að
um var að ræða ónáttúru-
legan dauða og skila
skýrslu um hvernig staðið
var að líknardrápinu.
Krufningarlæknir skoðar
líkið og sendir málið til
dómara sem þarf að gefa
leyfi til jarðarfarar eða bál-
farar.

En hversu algengt er það
hér á Íslandi að læknar séu
beðnir um að hjálpa sjúk-

lingum til að stytta líf sitt? Engar
kannanir hafa verið gerðar á því en
eins og Valgerður bendir á þá getur
komið upp sú staða að sjúklingurinn
vill deyja, losna frá þjáningunni ef
hún er mikil, hann orðinn þreyttur
og finnst hann ekki geta barist leng-
ur. Honum finnst sér líða svo illa að
hann getur ekki hugsað sér að lifa
annan dag með þjáningunum. „Get
ég ekki fengið sprautu?“ – er þá
kannski spurt.

Valgerður segir að slíkar beiðnir
séu þó óalgengar. „Þegar talað er við
fullfrískt fólk þá segir það gjarnan,
„ef ég fengi krabbamein eða ein-
hvern annan erfiðan sjúkdóm þá
mundi ég taka líf mitt.“ Svo þegar
kemur að því að einstaklingurinn
veikist þá breytist afstaðan. Þá kem-
ur fram þessi sterki lífsvilji. Ég hef
unnið við krabbameinslækningar í
15–20 ár. Ég hef meðal annars unnið
með fólki í samtalsmeðferð sem á í
miklum andlegum erfiðleikum vegna
þess að það er komið með krabba-
mein. Stóran hluta af þeim tíma hef
ég unnið með deyjandi sjúklingum
og ég get samt talið þá sjúklinga á
fingrum annarrar handar sem hafa
sett fram þá ósk að þeim yrði hjálpað
til að deyja. Oftast nær er þessi ósk
upphaf að samtali um lífið og tilgang
þess og þá velta menn gjarnan fyrir
sér spurningum eins og af hverju við
þjáumst og hvers vegna varð ég fyrir
því að fá krabbamein? Þá kemur ef
til vill fram bón um að læknirinn yf-
irgefi ekki sjúklinginn og sé með
honum í þjáningu hans.“ 

Óttast að verða ó sjálfbjarga 
og til byrði

Valgerður segir að flestar óskirn-
ar um að verða hjálpað til að deyja
breytist þegar líðanin batnar. Hjá
mikið veikum sjúklingum séu gjarn-
an miklar sveiflur í líðan og óskin um
að deyja sveiflist með. Það sé þó allt-
af einn og einn sjúklingur sem hafi
mikla þörf fyrir að hafa algjöra
stjórn á eigin lífi. Sumir þessara ein-
staklinga vilji gera líknarskrá þar
sem kveðið er á um meðferð einstak-
lings við lífslok. Aðrir þurfa að eiga
pilluboxið heima sem gæti hjálpað
þeim að deyja, bara svo þeir viti að
sú útgönguleið sé fær ef þeir vilja. –
Þetta séu öryggisventlar svo þeir
finni að þeir haldi stjórninni allan
tímann. „Það eru þessir einstakling-
ar sem fara fram á líknardráp,“ segir
Valgerður. „Inn í óskina um að fá að
deyja fléttast óttinn við að verða

ósjálfbjarga og verða upp á aðra
kominn. Geta ekki stjórnað og tekið
ábyrgð á eigin lífi. Þetta eru þættir
sem læknirinn verður að sinna og
taka tillit til á margan hátt.“ 

Fleiri atriði geta komið til sem ýta
undir hugsunina um líknardráp eins
og kemur fram hjá Sigurði Árnasyni,
sérfræðingi á krabbameinsdeild
Landspítalans við Hringbraut. „Ef
krabbameinssjúklingnum finnst
hann vera sínum nánustu mikil byrði
þá er sú hugsun að farga sér hvorki
óalgeng né óeðlileg. Spurningin er
aðeins hvernig er unnið úr henni.
Enginn þeirra sjúklinga, sem hafa
rætt við mig um að stytta sér aldur,
hefur haldið þeirri ósk til streitu eft-
ir umræður. Segja má að þessi hugs-
un sé hluti af ferli sem mikið veikir
einstaklingar ganga í gegnum en
gengur langoftast yfir. Að grípa inn í
þetta ferli og segja já við líknardrápi
er eins og að fara út úr lest á ferð áð-
ur en komið er á áfangastað. Það
þarf að vinna með þann vanda sem
kemur upp hverju sinni. Þeir sem
lenda í því að fá krabbamein geta oft
átt mjög dýrmætan og innihaldsrík-
an tíma með fjölskyldu sinni ef vel er
á haldið af fjölskyldu og atvinnufólki
í sameiningu.“ 

Lífið dýrmætt þegar 
dauðinn er fyrirsjáanlegur

Sigurður var spurður að því hvort
það væri algengt að krabbameins-
sjúklingar tækju eigið líf?

„Nei, það er mjög sjaldgæft. Það
er algengara að sjúklingar með stöð-
uga verki fargi sér en sjúklingar með
langt gengið krabbamein. Skýringin
á þessu er ef til vill sú, að lífið verður
því dýrmætara sem það er styttra.
Svo dýrmætt að einstaklingurinn
lærir að lifa upp á nýtt ef svo má
segja. Deyjandi unglingur fullorðn-
ast á nokkrum dögum og fer stund-
um langt fram úr foreldrunum, sem
koma í humátt á eftir.“ 

Bjarni Valtýsson svæfingalæknir
vinnur í verkjateymi Landspítalans
við Hringbraut og meðhöndlar sjúk-
linga með langvinna verki af ýmsu
tagi. Hann segist ekki hafa verið
beðinn um að hjálpa einhverjum af
sínum sjúklingum að stytta líf sitt.
„Ég hef lent í því að vera með fólk í
meðferð sem hefur verið haldið
þunglyndi sem má rekja til mikilla
verkja og hefur verið með sjálfsvígs-
hugmyndir. Ef það er á alvarlegu
stigi og áætlun um verknaðinn til
staðar, þá hefur þetta fólk fengið að-
stoð geðlækna.“ 

Jón Snædal læknir er sérfræðing-
ur á öldrunardeild Landakots. Hann

segir að í þau 16 ár sem
hann hefur starfað við
öldrunarlækningar hafi

hann aldrei verið beðinn um að að-
stoða sjúkling við að stytta sér ald-
ur.. „Hugleiðingar þar að lútandi
virðast þó nokkuð algengar hjá öldr-
uðum einkum meðal einhleypra ein-
staklinga, sérstaklega karlmanna
sem eru fráskildir eða ekklar og hjá
einstaklingum sem hafa misst heils-
una.“

Þunglyndi afgerandi þáttur
Jón hefur á þessum tíma stundað

sjúklinga með bæði alzheimersjúk-
dóm og heilabilun af öðrum toga. Þá
hefur hann haft afskipti af meira en
300 sjúklingum á ári með þessa sjúk-
dóma og kynnist tugum nýrra sjúk-
linga árlega. Hefur það komið fyrir
að fólk með þessa sjúkdóma á byrj-
unarstigi hafi látið í ljós ósk um að
vera aðstoðað við að fá að deyja frek-
ar en að þola afleiðingar sjúkdóms-
ins? 

Jón segir að á þessum tíma hafi
enginn sjúklingur með heilabilun
orðað ljóslega ósk um að deyja frem-
ur en þola afleiðingar sjúkdómsins.
„Þeir eru til sem eru töluvert þung-
lyndir á fyrri stigum en það er und-
antekning,“ segir hann. „Hitt er al-
gengara að þeir séu með vægari
form þunglyndis. 

Alzheimersjúklingar með verulegt
þunglyndi hugleiða stundum tilgang
lífsins og finnst hann lítill og þeir
segjast stundum aðspurðir hugleiða
að stytta sér aldur, en ég veit þó eng-
in dæmi þess að það hafi gerst. 

Það eru ekki til miklar upplýsing-
ar um hvort sjúklingar með alzheim-
er stytti sér aldur, en það virðist að
minnsta kosti sjaldgæfara en meðal
jafnaldra þeirra sem eru hraustir.“

Það er ekki úr vegi í þessu sam-
bandi að rifja upp nýlegt dæmi þar
sem hollenskur læknir aðstoðaði
sjúkling með heilabilun af völdum
æðakölkunar til að deyja. Rök lækn-
isins voru þau að sjúklingurinn hefði
verið fullkomlega fær um að taka
ákvörðun, þ.e. sjúkdómurinn var
ekki farinn að hafa áhrif á dóm-
greind hans. Ef maðurinn hefði ekki
verið með skýra hugsun þá sagðist
læknirinn aldrei hefði orðið við bón
hans. Læknirinn var ekki ákærður
fyrir viðvikið.

„Ég hef engan hitt sem virðist ein-
beittur í hugsunum af þessu tagi,“
ítrekar Jón þegar honum er sögð
þessi saga. „Einstaklingar með
heilabilun geta átt innihaldsríkt líf
og ómögulegt er að segja fyrirfram
til um þróun sjúkdómsins öndvert
við alzheimersjúkdóminn þar sem
gangurinn er betur fyrirsjáanlegur.“

Hugrún Ríkarðsdóttir, sérfræð-
ingur í lyflækningum og smitsjúk-
dómum við Landspítalann, Fossvogi,
hefur fengist við meðhöndlun al-
næmissjúklinga hér á landi og í
Bandaríkjunum þar sem hún var í
sérnámi. Hún segir að einu sinni hafi
íslenskur alnæmissjúklingur beðið
hana að stytta dauðastríðið. „Sjúk-
lingurinn var með langt gengið al-
næmi og var með mjög erfiða fylgi-
kvilla sjúkdómsins en ég gaf honum
verkjastillandi lyf og varð því ekki
við ósk hans. Ég varð ekki vör við
það í Bandaríkjunum að alnæmis-
sjúklingar væru að biðja hvorki mig
né aðra lækna um að hjálpa þeim við
að enda líf þeirra,“ segir hún.

Vill leyfa líknardráp
Í íslensku samfélagi hafa heyrst

raddir sem telja líknardráp réttlæt-
anlegt að uppfylltum ákveðnum skil-

sérfræðingur í krabbameins-
lækningum á Landspítalanum

við Hringbraut.
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yrðum. Sjaldgæft er að rekast á slík-
ar skoðanir í fjölmiðlum. Kristján
Kristjánsson, prófessor í heimspeki
við Háskólann á Akureyri, hefur í
mörg ár verið talsmaður líknardráps
að uppfylltum mjög ströngum skil-
yrðum eins og kemur fram hér á eft-
ir og hefur hann viðrað þessar skoð-
anir bæði í ræðu og riti. 

Skilyrðin eru þau að um ólækn-
andi sjúkdóm sé að ræða, óbærilegir
verkir sjúklings, endurtekin ósk um
dauða borin fram af fúsum og frjáls-
um vilja, og þegar aðrar leiðir hafi
verið reyndar til þrautar og teymi
heilbrigðisstarfsmanna, t.d. tveggja
lækna ásamt hjúkrunarfræðingi og
sálfræðingi, hafi kannað málið til
hlítar og veitt samþykkti sitt. „Þessi
skilyrði eru að nokkru samhljóða
þeim sem gildandi eru í Hollandi en
mín eru þó strangari, en þar þarf að-
eins samþykki tveggja lækna,“ segir
hann. „Þá vil ég alls ekki ganga eins
langt og gert er í Hollandi með heim-
ild til annarra tegunda líknardráps,
til dæmis að ósk aðstandenda, enda
held ég að slík heimild bjóði upp á
misnotkun.“

Hvað þarf að koma til að hans mati
hér á landi svo að hægt sé að leyfa
líknardráp, ef það þætti æskilegt?

„Lagabreytinga er þörf til að
heimila beint líknardráp samkvæmt
þeim ströngu skilyrðum sem ég tí-
undaði hér að ofan. Þótt ég sé fræði-
lega samþykkur slíkri lagabreytingu
mætti hún ekki eiga sér stað fyrr en í
kjölfar ítarlegrar umræðu í sam-
félaginu.“

Ef deyfilyfin 
virka ekki

Læknarnir sem rætt var við voru
spurðir hvort þeim fyndist líknar-
dráp ekki eiga rétt á sér undir nein-
um kringumstæðum, til dæmis ef
sjúklingurinn kvelst óheyrilega eða
deyfilyfin virka ekki?

„Ég ætti aldrei að segja aldrei.
Sem læknir veit ég ekki í hvaða að-
stæðum ég get lent,“ segir Valgerð-
ur. „Ég er alfarið á móti líknardrápi
og er tilbúin að nota allar aðrar leiðir
til að bæta líðan sjúklingsins. Eftir
því sem árin líða styrkist ég fremur
en hitt í afstöðu minni og hef meira
úthald til að fylgja sjúklingnum í
baráttu hans.

Kannanir sem gerðar hafa verið á
Vesturlöndum á viðhorfi til líknar-
dráps, og þær kannanir eru margar,
sýna að afstaðan til líknardráps
breytist eftir fjarlægðinni frá dauð-
anum. Niðurstöðurnar sýna að því
frískari sem einstaklingarnir eru því
fleiri vilja líknardráp. Því nær sem
einstaklingarnir eru dauðanum því
færri vilja líknardráp. Með öðrum
orðum, því nær sem einstaklingur-
inn er dauðanum því fleiri daga vill
hann eiga. 

Þorsteinn Svörfuður kvaðst enn
ekki hafa kynnst sjúklingi sem þann-
ig var ástatt fyrir að ekki var hægt
að verkjastilla hann á viðunandi hátt
með einhverjum þeirra aðferða sem í
boði eru. „Það hefur því ekki komið
til þess að ég hafi þurft að taka af-
stöðu til þessarar spurningar,“ sagði
hann. Jón og Sigurður tóku í sama
streng.

Rö kin með og mó ti
Fleiri rök hafa verið sett fram

gegn líknardrápi til dæmis að þótt
settar væru ákveðnar reglur væri
samt hætta á að þær yrðu rýmkaðar
með tímanum.

Í Hollandi er hópur fólks sem tel-
ur að frumvarpið um lögleiðingu
líknardráps þar í landi gangi ekki
nógu langt og vilja rýmka heimildina
enn frekar.

Einnig er talað um hættu á villum
í mati lækna á horfum sjúklinga. 

Þessi síðastnefndi vandi kom
glögglega í ljós í máli 67 ára gam-
allar hollenskrar konu árið 1981.
Málavextir voru þeir að hún bað vin
sinn að hjálpa sér að enda líf sitt
vegna þess að læknisskoðun hafði
leitt í ljós að hún var með krabba-
mein. Við krufningu kom hins vegar í
ljós að þetta var ekki rétt. Lækn-
irinn sem hafði úrskurðað konuna
með krabbamein hafði látið hjá líða
að fá álit annars læknis á ástandi
hennar eins og krafist er í hollensku
reglunum um líknardráp. Sá sem
hafði hjálpað henni að stytta líf sitt
var dæmdur í 6 mánaða fangelsi.

Enn fleiri rök hafa verið nefnd
gegn líknardrápi eins og til dæmis að
það geti verið erfiðleikum háð, jafn-
vel fyrir færasta lækni, að greina
þunglyndi eða annan geðsjúkdóm
sem mögulega er læknanlegur. Því
sé stundum vandkvæðum bundið að
sjá hvað í raun og veru býr að baki
ákvörðun einstaklings sem biður um
hjálp til að deyja. Ástæðurnar þurfa
ekki endilega að vera þær að sjúk-
lingurinn þjáist heldur geti þær ver-
ið fjárhagslegar eða félagslegar. 

Það sé líka alltaf sú hætta að
sjálfsvíg sem stutt er af lækni geti
mistekist og sjúklingur orðið ör-
kumla á eftir.

Hver á mitt líf?
Rökin með líknardrápi hafa hins

vegar einkum verið þau að virða eigi
sjálfsákvörðunarrétt einstaklings og
að líknardráp geti komið í veg fyrir
óbærilega þjáningu.

Hugmyndin um rétt einstaklings-
ins til að deyja hefur vakið áhuga
heimspekinga síðan á dögum Forn-
Grikkja. Það er þó ekki fyrr en um
miðja síðustu öld sem umræðan um
þetta málefni varð tímabær og út-
breidd. Þá urðu framfarir í gjör-
gæslutækni þess valdandi að hægt
var að lengja líf sjúklinga sem engin
ráð hefðu verið til að bjarga frá bráð-
um bana fyrr á árum. Þegar deyj-
andi fólk kemst undir læknishendur
á tæknivæddum sjúkrahúsum nú-
tímans er oft hægt að halda í þeim
lífinu og það stundum gert, jafnvel
löngu eftir að allar batalíkur og vonir
um að sjúklingurinn geti notið nokk-
urra lífsgæða eru úr sögunni. Sjúk-
lingi er þá varnað að deyja með hjálp
tæknibúnaðar. 

Umræðan um líknardráp komst í
hámæli í hinum vestræna heimi árið
1975. Ung, bandarísk kona, Ann
Quinlan, varð fyrir slysi sem leiddi til
þess að hún féll í varanlegt dá. Lífinu
var þó haldið í henni með hjálp önd-
unarvélar um langt skeið eða þangað
til faðir hennar fór fram á að slökkt
yrði á vélinni. Læknar neituðu hon-

um um þessa bón þrátt fyrir það að
enginn ágreiningur væri um það að
dóttirin myndi aldrei komast til með-
vitundar. Þá leitaði faðirinn til dóm-
stóla. Eftir löng og ströng réttarhöld
var sá úrskurður kveðinn upp að
Ann Quinlan skyldi tekin úr öndun-
arvélinni samkvæmt ákvæði í banda-
rísku stjórnarskránni um friðhelgi
einkalífsins.

Þær umræður sem fylgdu um
réttinn til að deyja urðu til þess að
skýra siðferðilegar, lagalegar og
félagslegar hliðar þessa máls og
spurningar um mannlegt sjálfræði
urðu háværar. Spurt var: „Hver á
mitt líf? Hef ég ekki rétt á að ráð-
stafa því að minni eigin vild?“

Ákvö rðunarréttur 
sjú klinga sterkur og skýr

Í íslenskum lögum um réttindi
sjúklinga er ákvörðunarréttur sjúk-
linga sterkur og skýr, en þar segir í
24. grein laganna þar sem kveðið er á
um meðferð dauðvona sjúklinga:
„Dauðvona sjúklingur á rétt á að
deyja með reisn. Gefi dauðvona sjúk-
lingur ótvírætt til kynna að hann
óski ekki eftir meðferð sem lengir líf
hans eða tilraunum til endurlífgunar
skal læknir virða þá ákvörðun.

Sé dauðvona sjúklingur of veikur
andlega eða líkamlega til þess að
geta tekið þátt í ákvörðun um með-
ferð skal læknir leitast við að hafa
samráð við vandamenn sjúklings og
samstarfsfólk sitt áður en hann
ákveður framhald eða lok meðferð-
ar.“ 

Það kemur fram í máli Valgerðar
að þegar sjúklingur er dauðvona
verði vilji einstaklingsins að vega
mjög þungt inn í mat á því hvernig
meðferð skuli hagað. „Það er ekki
mitt sem læknis að ákveða hvað er
viðunandi líf heldur einstaklingsins
sem ég er að meðhöndla,“ segir hún.
„Læknirinn verður að setja sig í spor
sjúklingsins og fá mat hans á því
hvað er hvers virði. Sumir sjúklingar
vilja eindregið lengra líf þó að þeim
líði illa og þeir hafi mikið af auka-
verkunum. Aðrir vilja styttri og þá
betri tíma. Sumir sjúklingar vilja
mikið samráð við lækninn og aðrir
vilja ekki neitt samráð. Það er skylda
manns sem læknis að finna út hvað
sjúklingurinn vill. Ekki síst í líknar-
meðferðinni. Það þarf líka að sjá til
þess að sjúklingurinn hafi réttar
upplýsingar um sitt ástand.“

Bó ndinn sem vill
ekki fara suður

Sigurður segir að ef sjúklingur
vilji ekki meðferð og læknirinn geti
ekki sannfært hann um annað þá hafi
sjúklingurinn alltaf síðasta orðið svo
fremi sem sjúklingurinn sé ekki
þunglyndur, andlega veikur eða ekki
sjálfráða. Þegar tekin sé slík ákvörð-
un komi ekki aðeins líffræðilegi þátt-
urinn til álita heldur einnig félags-
legar aðstæður og tók Sigurður
dæmi um bóndann sem vill ekki fara
suður heldur vill vera heima í daln-
um hjá fólkinu sínu þótt honum líði
verr líkamlega.

Fleiri aðstæður geta varnað því,
að sögn Sigurðar, að krabbameins-
meðferð er ekki framkvæmanleg
eins og ef sjúklingurinn er svo veikur

að hann getur ekki legið kyrr í
geislameðferðinni eða ef hann af fikti
eykur dreypishraðann á lyfi í æð
þannig að það valdi lífshættu. „En
læknirinn er ávallt skyldugur til að
reyna að telja sjúklinginn á að taka
þeirri meðferð sem þykir árangurs-
ríkust hverju sinni.“

Tíðkast þó tt bannað 
sé með lö gum

Í framhaldi af þessari umræðu má
spyrja hvers vegna eigi að virða
ákvörðun dauðvona sjúklings um að
hafna meðferð en ekki þegar hann
fer fram á beint líknardráp? Kemur
það ekki út á eitt fyrst sjúklingurinn
deyr í báðum tilvikum? Svar Þor-
steins Svörfuðar lýsir vel afstöðu
læknanna þegar hann segir:

„Sjúklingurinn ræður hvort hann
þiggur meðferð eða ekki, en hann
getur ekki neytt lækninn til að nota
meðferð sem er gagnstæð sannfær-
ingu hans og samvisku.“ 

Talið er að líknardráp tíðkist víða í
hinum vestræna heimi þótt það sé
bannað með lögum. Fyrir nokkrum
árum var gerð könnun á meðal
breskra lækna á sjúkrahúsum þar í
landi og spurt hvort sjúklingar hefðu
farið fram á það við læknana að þeir
aðstoðuðu þá við að deyja? Lækn-
arnir sem tóku þátt í könnuninni
voru tæplega þrjú hundruð. Um
helmingur þeirra kvaðst hafa fengið
slíkar beiðnir. Þá voru læknarnir
spurðir hvort þeir hefðu framfylgt
óskinni? Þriðjungur læknanna sagð-
ist hafa hjálpað skjólstæðingum sín-
um að stytta líf þeirra. Nærri helm-
ingur læknanna sagðist myndi íhuga
að hjálpa dauðvona sjúklingum að
enda líf sitt ef líknardráp yrði lög-
leitt í Bretlandi.

Viðgengst líknardráp
á Íslandi?

Í haust stendur til að rannsaka
hvort líknardráp hafi viðgengist í sex
Evrópulöndum en löndin eru Sví-
þjóð, Danmörk, Holland, Belgía,
Ítalía og Sviss. Farið verður yfir þús-
undir dánarvottorða í hverju landi
fyrir sig af þessu tilefni og læknar
þar spurðir út í einstök efnisatriði
þeirra til dæmis hvað réði vali þeirra
á lyfjum eða annarri meðferð við lífs-
lok.

Sams konar rannsókn fór fram í
Hollandi árið 1990 og 1995 og verður
rannsókn landanna sex framkvæmd
með sama hætti svo hægt verði að
bera saman niðurstöðurnar. 

Markmiðið er að skoða hvaða
ástæður ráða því hvaða meðferðar-
form voru ákveðin. 

Úrvinnsla gagnanna verður blind-
uð þannig að ekki er hægt að þekkja
hvaða læknir eða sjúklingur átti í
hlut, þannig að ef upp kemst um
refsivert athæfi þá verður ekki hægt
að ákæra viðkomandi.

Telja viðmælendur okkar að líkn-
ardráp viðgangist hér á landi þrátt
fyrir að það sé bannað? 

„Ég tel að við séum ekkert öðru-
vísi en aðrar þjóðir hvað það varðar
að hér hafi átt sér stað ólöglegt líkn-
ardráp. Ég þekki þó ekki nein dæmi
um að íslenskur læknir hafi hjálpað
sjúklingi að deyja að ósk hans,“ segir
Valgerður.

„Ísland er lítið samfélag og það
fréttist hvað þar gerist og þess
vegna held ég að það sé óalgengara
hér en annars staðar að fólki sé
hjálpað til að deyja,“ segir Sigurður.

Þekktasti talsmaður 
líknardrápa í fangelsi

Í Bandaríkjunum eru mjög ströng
lög um líknardráp en dæmin sanna
að ekki er tekið mjög strangt á þeim.
Bandaríski meinafræðingurinn Jack
Kevorkian er einn þekktasti tals-
maður þess að læknir aðstoði dauð-
vona sjúklinga að stytta líf sitt ef
þeir fara fram á það. Hann situr nú í
fangelsi fyrir líknardráp. Handtaka
hans kom í kjölfar þess að fyrir þrem
árum skoðaði lögreglan myndband
sem var sýnt í þættinum „60 mín-
útur“ í bandarísku sjónvarpsstöðinni
CBS. Á myndbandsupptökunni sást
Kevorkian sprauta banvænum
skammti af lyfi í 52 ára, dauðvona
sjúkling, Thomas Youk, sem var
haldinn ólæknandi taugasjúkdómi.
Við réttarhöldin sem fylgdu á eftir
sagði Kevorkian að sjúklingurinn
hefði verið svo þróttlaus að hann
hefði óttast að hann myndi kafna í
eigin munnvatni. 

Á myndbandinu sást að Youk
kinkaði kolli þegar hann var spurður
hvort hann vildi binda enda á líf sitt
og sást hann skrifa undir yfirlýsingu
um að hann samþykkti banvæna
lyfjagjöf. 

Eftir sjónvarpsþáttinn skoraði
Kevorkian á lögregluna að handtaka
sig. Hann kvaðst annaðhvort vilja að
deilan um líknardráp yrði leidd til
lykta fyrir dómstólum eða að lög-
reglan léti hann í friði. 

Fyrir dómsuppkvaðninguna bað
ekkja Youks dómarann um að sýna
Kevorkian miskunn þar sem sjúk-
lingurinn hefði sjálfur viljað deyja og
óskað eftir banvænni sprautu.

Kevorkian var dæmdur í 10 til 25
ára fangelsi en dauðarefsing er ekki
til í refsilöggjöf Michigan-ríkis þar
sem líknardrápið fór fram. 

Auk Yoks kvaðst Kevorkian hafa
hjálpað 130 dauðvona sjúklingum við
að binda enda á líf sitt. 

Er munur á líknardrápi
og líknarmeðferð?

Til eru þeir sem telja að það sé
enginn munur á líknarmeðferð og
líknardrápi. Þeir spyrja: Er vísvit-
andi verið að deyða einstaklinginn
þegar sjúklingurinn hættir að fá lífs-
nauðsynlega næringu eins og nær-
ingu í æð? 

Það er líka alkunn staðreynd að
það tíðkast að gefa mjög þjáðum,
dauðvona sjúklingum deyfilyf jafn-
vel þó að vitað sé að lyfin geti í ein-
stökum tilvikum flýtt fyrir dauða
þeirra. Spyrja má hvort hér sé um að
ræða fullkomlega eðlilega meðferð
sem miðast að því að dauðdagi verði
eins þjáningarlaus og með eins mik-
illi reisn og kostur er eða er um líkn-
ardráp að ræða? 

Þeir sem aðhyllast líknardráp
myndu svara því játandi að ofan-
greindar aðgerðir væru líknardráp,
hinir segðu að hér væri um eðlilega
meðferð deyjandi sjúklings að ræða. 

Í leiðbeiningum landlæknisemb-
ættisins um takmörkun á meðferð 
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dauðasprautunnar? Telur Kristján
að þessi greinarmunur standist ekki
og segir: „Í báðum tilvikum er um
beint líknardráp að ræða sem í reynd
og sem betur fer er stundað í stórum
stíl á sjúkrastofum undir öðru heiti.“ 

Siðferðilegu sjó narmiðin
Hvað segja viðmælendur okkar

um þetta álitamál. Er munur á því að
að sjúklingur fái marga smáa
skammta af kvalastillandi lyfi sem
gæti flýtt fyrir dauðastundinni og
því að hjálpa sjúklingi til að deyja?
Hversu langt þarf að líða á milli
lyfjagjafar og dauða til þess að ekki
sé um beint líknardráp að ræða?

Vilhjálmur Árnason ræðir þetta
atriði í bók sinni Siðfræði lífs og
dauða: „Læknirinn
verður einfaldlega í
hverju tilviki að velja
þá leið sem gagnast
sjúklingnum best af
þeim ráðum sem rý-
mast innan vébanda
læknisstarfsins. Í
stað þess að láta
sjúklinginn þjást
óbærilega síðustu
ævistundirnar gefur
læknirinn honum
kvalastillandi lyf,
jafnvel þó það auki
líkurnar á því að
sjúklingurinn deyi
fyrr en ella. Það er
enginn munur sem
máli skiptir frá sið-
ferðilegu sjónarmiði
á slíkum verknaði og
því þegar læknir
ákveður að hætta
beinni læknismeð-
ferð, svo sem að af-
tengja sjúkling vél-
búnaði, þótt það
muni hafa í för með
sér að sjúklingurinn
lifi skemur en ella.

Í slíkum tilvikum
snýst ákvörðun
læknisins ekki um
hvort hann eigi að
leyfa sjúklingi að
deyja, heldur um það hvernig hann
fái að deyja: annaðhvort í einangrun
stofnunar, tengdur við heilmikinn
rafbúnað sem framlengir tímann,
eða með sæmilegri reisn, hugsanlega
fáeinum klukkustundum eða sólar-
hring fyrr en ella.“

Á að létta dauðastríðið
þó tt það stytti líf?

Með sama hætti má segja að
ákvörðun læknis snúist um það hvort
sjúklingurinn eigi að deyja eftir að
hafa háð óheyrilega erfitt dauðastríð
eða hvort hann eigi að létta honum
dauðastríðið þótt það kunni að stytta
líf hans eitthvað um leið. Í slíku til-
viki sýnist mér að það væri rangt af
lækni að halda að sér höndum ætti
hann þess kost að lina þjáningar
sjúklingsins. Slík meðferð þjónar
mikilvægum læknisfræðilegum til-
gangi og hún er siðferðilega skársti
kosturinn sem völ er á í þessari erf-
iðu stöðu. Þegar deyjandi sjúklingur
er kominn undir læknishendur nú á
dögum geta allar ákvarðanir lækn-
isins haft áhrif á það nákvæmlega

við lok lífs segir meðal annars í 1.
grein: „Engin algild meðferð er til
sem hentar öllum einstaklingum og
því verður ætíð að taka mið af per-
sónulegu gildismati fólks. Meðferð
skal þó ávallt vera í samræmi við við-
urkennd læknisfræðileg markmið.“ 

Í 2. grein segir: „Markmið með-
ferðar við lok lífs er eins og við aðra
meðferð er að hjálpa sjúklingi en
skaða hann ekki. Aldrei skal veita
meðferð sem þjónar ekki hagsmun-
um sjúklinga. Siðferðilega séð er
enginn munur á að takmarka, hætta
eða hefja meðferð. Meðferð sem
lengir líf dauðvona sjúklings án þess
að fela í sér lækningu er ekki rétt-
lætanleg.“

Minni mannú ð gagnvart
fó lki en dýrum

Kristján Kristjánsson er þeirrar
skoðunar að enginn siðferðilegur
greinarmunur sé á líknarmeðferð og
líknardrápi. Telur hann að það sé
enginn munur á því að deyða sjúk-
linginn smám saman með því að gefa
kvalastillandi lyf í hæfilegum
skömmtum og að hjálpa honum að
deyja með því að gefa það magn af
lyfi eða lyfjum í eitt skipti sem endar
með því að sjúklingurinn deyr. Hann
spyr: „Hversu langt þarf að líða á
milli lyfjagjafar og dauða til þess að
ekki sé um beint líknardráp að
ræða?“

Til að skýra mál sitt betur segir
hann sanna dæmisögu. „Árið 1992
var læknir að nafni Nigel Cox fund-
inn sekur um morð á einum sjúk-
linga sinna, Lillian Boyes, á hjúkr-
unarheimili fyrir aldraða í Bretlandi.
Lillian þessi hafði lengi verið illa
haldin af liðagigt sem á lokastigum
hélst í hendur við blóðeitrun og inn-
vortis blæðingar. Gamla konan var
sárþjáð og það gilti einu hversu mik-
ið af kvalastillandi lyfjum hún fékk,
hún bar ekki af sér. Slíkt ónæmi,
jafnvel gegn morfíni, er sjaldgæft en
þó þekkt. Sjúklingurinn þrábað
lækninn að binda enda á dauðastíð
sitt, enda ljóst að hverju stefndi, en
hann færðist undan því lengi vel af
siðferði- og lagalegum ástæðum, þó
að ekki væri neinum vafa undiropið
að Lillian hefði skerta dómgreind og
vildi raunverulega fá hvíldina. Að
lokum gat hann þó ekki lengur feng-
ið af sér að horfa upp á hið kvalafulla
sjúkdómsstríð og svæfði gömlu kon-
una svefninum langa með viðeigandi
sprautu.

Hér var að sjálfsögðu um beint
líknardráp að ræða, enda Cox sak-
felldur samkvæmt ríkjandi lögum og
fordæmdur siðferðilega af mörgum
starfsbræðrum sínum,“ segir Krist-
ján. Og hann heldur áfram: „Hví ætti
minni mannúð að gilda gagnvart
fólki en dýrum? Hægt er að lög-
sækja eigendur dýra samkvæmt
dýraverndarlögum ef þeir láta dýr
veslast upp á þjáningarfullan hátt í
stað þess að hjálpa þeim að deyja
með líkn. Ef deyfilyfið hefði verkað á
Lillian hefði læknirinn þá ekki
„drepið“ hana með því að gefa henni
stærri og stærri skammta af því eða
hefði hann „auðveldað henni að
deyja,“ þó að dauða hennar hefði
borið að á sama tíma (og verið fyr-
irsjáanlegur) og vegna afleiðinga

hvernig og hvenær sjúklingurinn
deyr. Vandinn er að rata þann
þrönga stíg sem liggur á milli þess að
grípa til óréttmætra aðgerða sem
hafa beinlínis að markmiði að deyða
sjúklinginn.

Vilhjálmur segir ennfremur:
,,Læknar eru ekki að drepa sjúk-
linga sína smám saman með því að
gefa þeim kvalastillandi lyf í hæfileg-
um skömmtum heldur að auðvelda
þeim að deyja á fyllilega réttmætan
hátt. Og eigi ásökunin við rök að
styðjast þá þarf að taka á því máli
sérstaklega án þess að rugla því
saman við réttmæti beins líknar-
dráps. Hitt kann að vera rétt að
stundum sé mannúðlegra að stytta
mönnum beinlínis aldur en auðvelda

þeim að deyja með öðrum hætti, en
það sker ekki úr um réttmæti verkn-
aðarins. Þar kemur margt fleira til,
ekki síst það hvort nokkurn tíma sé
réttmætt að ætlast til þess að fagfólk
í heilbrigðisþjónustu stytti skjól-
stæðingum sínum aldur.“

Skiptir máli hver 
ásetningurinn er

„Að sjálfsögðu er munur á líkn-
armeðferð og líknardrápi,“ segir
Þorsteinn Svörfuður. „Í öðru tilfell-
inu er verið að líkna en í hinu er verið
að deyða. Það er skýr munur á þeirri
hugsun og þeim ásetningi sem að
baki liggur. Þegar ásetningurinn er
að deyða er væntanlega gefinn svo
stór skammtur af viðkomandi lyfi að
hann nægi til þess að dauðinn komi
mjög fljótt. Þegar ásetningurinn er
að líkna er það aðalatriði meðferð-
arinnar. Að flest lyf hafa aukaverk-
anir er vel þekkt. Við langvarandi
notkun róandi lyfja og verkjalyfja, til
dæmis til líknar, eykst þol sjúklings-
ins sem veldur því oft að auka þarf
lyfjaskammtinn til að árangur náist.

Í sumum tilfellum getur líknin vegið
þyngra í meðferðinni heldur en
hættan á aukaverkun.“

Valgerður ítrekar þetta og segir:
„Í líknarmeðferð dauðvona sjúklings
hættir læknirinn að reyna að finna
orsakir fyrir einkennum hans heldur
einbeitir sér að því að meðhöndla
þau og nýtir sér alla þá meðferð sem
þarf til þess jafnvel þótt hann viti að í
sumum tilvikum sé verið að stytta
tímann þangað til sjúklingurinn
deyr. En það er munur á því hvort
gripið er til aðgerða sem lina þján-
ingar með þeirri afleiðingu að sjúk-
lingurinn deyr eða hvort aðgerðin er
vísvitandi notuð til að deyða sjúk-
linginn. Það má spyrja: Hvaða líf á
einstaklingurinn framundan? Tök-

um dæmi um sjúkling
sem er með krabbamein
á lokastigi, þar sem sjúk-
dómurinn er búinn að
taka yfir. Hann getur
ekki nærst á eðlilegan
hátt. Þá er sjúklingi
gjarnan gefin næring eða
vökvi í æð. Það fer svo
eftir ástandi og aðstæð-
um hvenær dregið er úr
vökvanum,“ segir hún.
„Þegar einstaklingur er
deyjandi þarf hann sífellt
minni næringu, hungur
og þorstatilfinningin
hverfur smám saman al-
veg þannig að vökvagjöf
við þessar aðstæður bæt-
ir ekki líðan sjúklings-
ins.“

Að deyja með reisn
Þorsteinn Svörfuður

segir að í samtölum við
deyjandi sjúklinga og að-
standendur þeirra komi
oftast upp spurningin
hvort gefa eigi næringu í
æð. „Næring í æð er ekki
hluti af líknandi meðferð.
Að hætta að gefa nær-
ingu er raunar hluti af
því ferli þegar allri

læknandi meðferð er
hætt. Hins vegar er ekki

allri vökvameðferð hætt, þótt hún sé
minnkuð m.a. til að forðast bjúgsöfn-
un. Í mínum huga er mikill munur á
því að gera eitthvað beint til að
stytta líf einstaklings sem er vakandi
og getur lifað hjálparlaust og án
tækja og véla þótt hann þurfi
umönnun og hjúkrun og hinu að taka
úr sambandi vélar og tæki sem við-
halda viðkomandi lifandi, þegar ljóst
er orðið að hann muni ekki halda lífi
nema um takmarkaðan tíma án þess-
ara tækja. Hér getur verið um það að
ræða að virða rétt einstaklingsins til
að deyja með reisn.“

Taka þarf tillit til aðstandenda
Vilhjálmur Árnason segir í bók

sinni Siðfræði lífs og dauða: „ ... séu
þeir (sjúklingarnir) deyjandi þá er sú
ráðstöfun að hætta að gefa þeim
næringu eins og hver önnur ákvörð-
un um að halda að sér höndum með
læknisfræðilega meðferð til að
standa ekki í vegi fyrir því að sjúk-
lingurinn fái að deyja.“

Um tilgang næringar í æð og hve-
nær sé réttlætanlegt að hætta henni

segir Vilhjálmur að meta verði gagn-
semi hennar fyrir sjúklinginn sjálf-
an. „Það er ekki hægt að segja að
vökvi svali þorsta eða matur hungri
séu þær tilfinningar ekki lengur til
staðar hjá sjúklingnum. Næringin
gagnast þá ekki manneskjunni, hún
uppfyllir engar langanir hennar eða
þarfir; hún varnar því einungis að
hún deyi.“ 

Vilhjálmur kemur einnig að hlut
aðstandenda í þessu máli og segir:
„Frá sjónarhóli aðstandenda og
þeirra sem annast sjúklinginn, svo
og fyrir samfélagið í heild, getur sú
umönnun sem felst í því að næra
sjúklinginn samt sem áður haft mik-
ilvæga táknræna þýðingu. Því getur
verið rétt að taka tillit til slíkra við-
horfa og virða ákvörðun aðstand-
enda. Síðar segir hann; „Séu gögn og
gæði af skornum skammti er það
réttlætismál að hætta gagnslausri
meðferð hvað sem óskum aðstand-
enda eða fyrirmælum sjúklinga líð-
ur. Það er rangt að láta gagnslausa
meðferð standa í vegi fyrir því að
fólk sem þarf á heilbrigðisþjónustu
að halda fái notið hennar.“

Morfín eitt 
helsta verkjalyfið

Hvort er það líknarmeðferð eða
líknardráp að gefa þjáðum sjúkling-
um deyfilyf eins og morfín, þótt það
sé gert í litlum skömmtum á lengri
tíma. Getur það ekki gerst að sjúk-
lingi sé gefið of mikið af lyfinu og
hann deyi? 

„Sjúklingur getur verið árum
saman á morfíni en svo getur það
gerst að honum er gefið of mikið af
lyfinu og hann deyr. Það er þó frem-
ur ólíklegt því sjúklingar mynda
ákveðið þol fyrir lyfinu þannig að það
getur ekki auðveldlega deytt sjúk-
ling,“ segir Valgerður. 

„Mitt hlutverk sem læknis er að
lina þjáningar. Ef ég er með sjúkling
með mikla verki þá beiti ég þeim ráð-
um og þeirri tækni sem ég hef yfir að
ráða til að lina verkina. Ég veit að í
ákveðnum tilvikum gæti ég stytt líf
en ég tel það fyrstu skyldu mína að
lina þjáningar. Þannig að ég tek þá
áhættu. Ég gæti setið og haldið að
mér höndum og horft á þjáningu
sjúklingsins af því ég væri svo
hrædd um að stytta líf hans en þá
deyr þessi einstaklingur í þjáningu. 

Það er stór munur á því hvort
læknirinn kemur með sprautu af
morfíni og heldur áfram að sprauta
þangað til einstaklingurinn hættir að
anda eða hvort hann gefur lyfið í
þeim skömmtum sem hann telur að
sé við hæfi til að lina verki. 

Hér á landi ríkir ákveðin vanþekk-
ing á notkun verkjarlyfja. Morfín er
hættulegt lyf en mjög auðvelt er að
nota það ef menn kunna vel á það.
Sjúklingar sem þjást mikið fá gjarn-
an morfín eins og áður segir og
skammtarnir eru stækkaðir eftir því
sem verkirnir aukast. Morfínið er
gefið í einstaklingsbundnum
skömmtum. Þegar morfíngjöf er
ákveðin er ekki hægt að fletta upp í
bók og sjá hvað á að gefa mikið af
morfíninu í hverju einstöku tilfelli
heldur verður læknirinn að vinna
með einstaklingnum. Hann heyrir
hvernig sjúklingnum líður. Einnig 
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þarf hann að hafa þekkingu á sjúk-
dómnum og hvers konar verkjum
hann veldur. Verkjameðferð er heil
fræðigrein út af fyrir sig,“ segir Val-
gerður.“ 

Slæving og svæfing
Í þessu samhengi er ekki úr vegi

að rifja upp mál sem kom upp í Nor-
egi síðastliðið vor. Þá gerðist það að
yfirlæknirinn við sjúkrahúsið í Bær-
um var ákærður fyrir að hafa gefið
krabbameinssjúklingi róandi lyf sem
gerði það að verkum að sjúklingur-
inn sem var dauðvona var látinn sofa
þangað til hann dó. Læknirinn sem
kærði hafði kvartað yfir því að það
vantaði leiðbeiningar yfir þá með-
ferð, þ.e. hvernig sjúklingnum sem
gefið er lyf sem þetta er fylgt eftir,
hvernig skammtar eru auknir,
o.s.frv. Það kemur fram í frásögninni
um málið að ekkert er til í sjúkra-
skrám um hvernig lyfjameðferðinni
var háttað. 

Sá sem var kærður var ekki stadd-
ur í landinu þegar hann gaf skipanir
um lyfjameðferðina heldur stjórnaði
hann meðferðinni úr síma frá Róm.
Læknirinn kærði innan spítalans en
svo virðist sem spítalastjórnin hafi
ekki getað tekið á málinu. Sá sem
kærði var rekinn og málið endaði í
dómskerfinu með lögreglurannsókn
sem nú stendur yfir. 

Viðgengst það hér á landi að gefin
séu róandi lyf sem gerir það að verk-
um að sjúklingurinn sefur þangað til
hann deyr? Og ef svo er, er hér um
líknarmeðferð að ræða eða líknar-
dráp?

„Það eru til dæmu um það þó slíkt
sé ekki algengt að verkir eða önnur
einkenni láti ekki undan öðru en
svefni. Reynist svo vera þá er sjúk-
lingnum gefið slíkt lyf, ef hann vill
þiggja slíka meðferð,“ segir Sigurð-
ur. „Þessi aðferð er ekki notuð nema
í samráði við sjúklinginn og fjöl-
skyldu hans svo þeir séu viðbúnir
þeim aukaverkunum sem geta orðið
eins og að dauðinn komi heldur fyrr
en ella. Einkennin geta verið til stað-
ar þegar sjúklingurinn vaknar en
stundum hverfa þau við það eitt að
sofa.“

Umræða nauðsynleg
og brýn

Að sögn Valgerðar fer fram mikil
umræða innan líknarmeðferðargeir-
ans hvort siðferðilega sé rétt að
halda dauðvona sjúklingi sofandi þar
til hann deyr. Hún var nýlega á um-
ræðufundi í Stokkhólmi í boði sið-
fræðinefndar sænska læknafélags-
ins til að ræða þessi mál. „Þessi
umræða er bæði nauðsynleg og brýn
því engar reglur eru til um hvort
þetta sé viðtekið meðferðarform eða
ekki hvorki hér á landi eða í ná-
grannalöndunum. Og það er einmitt
ástæðan fyrir þessu sakamáli í Nor-
egi, þeir höfðu engar reglur til að
styðjast við.“ 

Í svari sínu við því hvort réttlæt-
anlegt sé að halda sjúklingi sofandi
ef hann er haldinn miklum verkjum
segir Þorsteinn Svörfuður: „Ef 
ástand sjúklingsins er talið algjör-
lega vonlaust, tökum dæmi um sjö-
tugan einstakling með 100% bruna
sem er alls staðar mjög djúpur, er
sjúklingurinn lagður inn á legudeild
og gefin líknandi meðferð. Það er
mikilvægt að átta sig á því að gjör-
gæsludeildir eru til að vakta, hjúkra

og meðhöndla veikustu sjúklingana,
þá sem eru það veikir að sá vökt-
unar- og meðferðarbúnaður og sú
þjálfun og þekking sem þar er að
finna, er nauðsynlegur til þess að
veita áðurnefnda þjónustu.

Hins vegar deyja gjörgæslusjúk-
lingar oftar en sjúklingar á öðrum
deildum enda eru þeir alltaf mjög
veikir og oft búnir að vera veikir all-
lengi. Þeir eru nær undantekning-
arlaust í öndunarvél og hafa oft verið
það um einhvern tíma og því haldið
sofandi enda er slæving og svæfing
nauðsynleg sjúklingum sem þurfa á
öndunarvélameðferð að halda meðan
þeir eru sem veikastir. Annars er
hætta á að þeir andi ekki í takt við
vélina eða verði „stressaðir“ sem oft-
ast er ekki gott í þeirri stöðu. Ef til
þess kemur að breyta læknandi með-
ferð í líknandi meðferð er það meðal
annars gert með því að breyta svæf-
andi meðferð og verkjameðferð
þannig að hún verði ekki lengur einn
meðferðarþáttur af mörgum, heldur
eina meðferðin. Það er því ekki um
það að ræða að deyða sjúkling með
því að gefa honum deyfilyf þar sem
sjúklingar eru ekki lagðir inn á deild-
ina til að deyja. Loks er rétt að geta
þess að 80–90% gjörgæslusjúklinga
útskrifast þaðan lifandi.“ 

Að hætta meðferð
eða hefja hana ekki

En er einhver munur á því að
hætta læknandi meðferð og hefja
hana ekki?

„Ég tel að svo sé,“ segir Þorsteinn
Svörfuður. „Flestum finnst auðveld-
ara að láta náttúruna um að ráða og
hefja ekki meðferð heldur en hætta
henni eftir að hún hefur verið hafin
eða varað einhvern tíma. Ég get
komið með dæmi um sjúkling með
alvarlega blæðingu í heila eða heila-
stofni sem er þannig staðsett að ljóst
er að sjúklingurinn muni ekki ná
meðvitund eða það sem verra er, ná
sér þannig að sjúklingurinn fái svo-
kallað „locked-in“ ástand, þ.e. vakn-
aði úr meðvitundarleysinu og væri
síðan vakandi, skýr í hugsun, gæti
andað en væri lamaður og algjörlega
ósjálfbjarga. Hann gæti ekki hreyft
sig, talað, kyngt eða gefið frá sér
hljóð heldur einungis og í besta fallið
tjáð sig með Morse-táknum með því
að hreyfa augnlokin. Hver mundi
vilja lifa þannig? Hér væri líknandi
meðferð besta lausnin. Það gæti hins
vegar verið erfitt að hætta stuðn-
ingsmeðferð hjá sama sjúklingi ef
hann hefði náð skýrri meðvitund
sem væri „lokuð inni“ í lömuðum og
ósjálfbjarga líkama.“

„Það er sjúkdómsferlið sem ræður
því hvenær hætta á eiginlegri lækn-
ismeðferð,“ segir Sigurður. „Sjúk-
lingur er til dæmis með lungna-
krabbamein og er búinn að fá
lyfjameðferð sem hefur dregið úr
sjúkdómseinkennum. Svo kemur að
því að sjúklingurinn þolir illa með-
ferðina og sjúkdómurinn er versn-
andi. Þá er tími til að hætta eigin-
legri læknismeðferð og leggja
áherslu á líknarmeðferð eingöngu.
Það er ekki góð latína í mínum huga
að setja sjúkling sjálfkrafa í öndun-
arvél ef um öndunarbilun er að ræða
hjá sjúklingi með langt gengið
lungnakrabbamein. Slík meðferð
þjónar þeim tilgangi einum að fram-
lengja dauðastríð manneskjunnar.
Slíkt er ekki sæmandi neinum at-

vinnumanni. En er þetta þá ekki
líknardráp? myndi einhver spyrja. 

Ofmeðferð 
óæskileg

Til eru þeir læknar sem halda eig-
inlegri læknismeðferð áfram fram í
rauðan dauðann og veita það sem
mætti kalla ofmeðferð sem í krabba-
meinslækningum felst meðal annars
í því að krabbameinslyfjameðferð er
haldið áfram þrátt fyrir að sjúkdóm-
urinn sé versnandi,“ heldur Sigurður
áfram máli sínu. „Oft er þetta gert
vegna þess að viðkomandi læknir
treystir sér ekki til að setjast niður
með sjúklingnum og skýra fyrir hon-
um ástandið. 

Slík samtöl eru alltaf mjög erfið.
Hvernig hlutirnir eru orðaðir og
hvernig samtalið þróast byggist á
mörgum þáttum. Það kemur fyrir að
sjúklingarnir vilja ekki hætta eigin-
legri læknismeðferð en það er afar
sjaldgæft. Stundum þarf að gefa
sjúklingi sem vill hætta meðferð
ákveðinn aðlögunartíma. Svo gerist
það líka að sjúklingarnir vilja sjálfir
hætta eiginlegri læknismeðferð eins
og við höfum talað um.“

Er ekki erfitt að greina hvenær
sjúklingur er dauðvona og getur það
jafnvel ekki verið álitamál?

„Jú, það getur verið óvíst á ein-
hverjum tíma eða tímabili, hvort
sjúkdómsástand er læknanlegt eða
ekki og meðan svo er hugsar enginn
um líknandi meðferð. Meðferð er þá
hafin eins og sjúkdómsástandið sé
læknanlegt,“ segir Þorsteinn Svörf-
uður.

„Komi hins vegar síðar í ljós að
sjúklingnum batnar ekki af meðferð-
inni á að hætta henni. Árangurs-
lausri meðferð á að hætta hvort sem
um er að ræða öndunarvél eða ein-
hverja aðra tæknimeðferð eða lyfja-
meðferð. 

Umræða um líknandi meðferð
kemur því ekki upp fyrr en ljóst er
að enginn bati muni fást með lækn-
andi meðferð og viðkomandi er orð-
inn algjörlega háður tækni gjör-
gæsluumhverfisins til að geta lifað.
Þessi sjúklingur veit auk þess oftast
ekki af sér.“

Dauðinn kemur á 
mismunandi hátt til fólks

Er hægt að segja að dauðinn eigi
sér eitthvert náttúrulegt ferli sem
við þurfum öll að fara í gegnum eða
getum við eða læknarnir ráðið því
nokkurn veginn miðað við þá tækni
sem við búum yfir hvernig við deyj-
um innan lagalegra marka?

„Dauðinn kemur á mismunandi
hátt til fólks. Á gjörgæsludeild nálg-
ast hann oft hægt og bítandi, þannig
að við sjáum oftast hvert stefnir,
þegar sjúklingnum hrakar jafnt og
þétt og fleiri og fleiri líffæri og eða
líffærakerfi sýna merki um bilun eða
skerta starfsemi þrátt fyrir alla
hugsanlega meðferð og stuðning.
Það er þá sem líknandi meðferð
kemur til umræðu sem merki þess að
ekki verði vikist undan dauðanum
lengur og sjúklingnum sé ekki sýnd
virðing sé það reynt, því að hann á
rétt á að deyja með reisn.

Dauðinn er þó oftast ekkert sér-
stakt ferli fyrr en til þess kemur að
setja inn líknandi meðferð. Sú með-
ferð er í sjálfu sér nokkuð stöðluð.
Að öðru leyti fylgir dauðinn ekki
neinu sérstöku eða ákveðnu ferli.“ 

Líknardrápið leggst þungt 
á hollenska lækna

Það er forvitnilegt að kynna sér
viðhorf Hollendinga til líknardráps.
Eins og áður segir nýtur hollenska
frumvarpið um líknardráp víðtæks
stuðnings bæði innan þingsins og
meðal almennings, ef marka má
skoðanakannanir. Fylgjendur þess,
þar á meðal hollenska læknafélagið,
telja að það tryggi rétt sjúklinga og
færi iðju sem lengi hefur verið
stunduð í dagsljósið. Andstæðingar
frumvarpsins, en meðal þeirra eru
ýmsar trúarhreyfingar og stjórnar-
andstöðuflokkur kristilegra demó-
krata, óttast hins vegar að heimildin
til líknardráps verði misnotuð. Bent
hefur verið á að þó að það standi í
lögunum að til þess að fá leyfi til líkn-
ardráps sé engin von um bata, þá sé
hægt að túlka það vítt.

Samkvæmt opinberum tölum í
Hollandi aðstoðuðu læknar 2.216
sjúklinga við að binda enda á líf sitt á
árinu 1999. Í 90% tilvika var um að
ræða fólk sem þjáðist af krabba-
meini. Þó er talið að fjöldi líknar-
drápa hafi verið mun fleiri en sér-
fræðingar reikna með því að í 60%
tilvika sé ekki tilkynnt um líknar-
dráp vegna hættunnar á lögsókn.
Vilhelmína Haraldsdóttir, sérfræð-
ingur í lyflækningum og blóðsjúk-
dómum á Landspítalanum, Foss-
vogi, stundaði sérnám í Hollandi í
nokkur ár og þekkir því til starfs-
hátta innan hollenskra sjúkrahúsa.
Hún var spurð að því hvort hollensk-
ir læknar hefðu tekið því þegjandi og
hljóðalaust að sú skylda var lögð á
herðar þeirra að hjálpa sjúklingum
að deyja? 

„Ég held að það leggist mjög
þungt á hollenska lækna að þurfa að
hjálpa fólki að deyja á þennan hátt.
Það stendur í hollensku lögunum og
það megi ekki þvinga lækna til að
fremja líknardráp og að þeir hafi
ótvíræðan rétt til að neita. Á móti
kemur að lækni getur liðið illa ef
honum finnst hann vera að bregðast
sjúklingi sínum og hann virði ekki
ósk hans. 

Baráttuandinn 
ekki sá sami

Líknardráp hefur viðgengist í
Hollandi í hátt í 30 ár og fyrir því
liggja ákveðnar forsendur. Þær
helstu eru að fólk er almennt miklu
hræddara við þjáningar en til dæmis
hér á landi og fólk gefst fyrr upp,
baráttuandinn er ekki sá sami og ég
hef kynnst til dæmis hér á landi. 

Það hefur líka afgerandi áhrif að
aðstoð við deyjandi sjúklinga er
mjög lítil í Hollandi, þar af leiðandi
óttast fólk að í hönd fari erfitt dauða-
stríð. 

Á umliðnum áratugum hefur um-
ræðan um sjálfsákvörðunarrétt
mannsins verið mjög virk í Hollandi
þá ekki síst í tengslum við upplifun
þeirra í seinni heimsstyrjöldinni.
Hollendingar fóru illa út úr stríðinu
og hafa þeir sektarkennd yfir því hve
hollenskir gyðingar máttu þola mikl-
ar hörmungar meðan landið var her-
numið af Þjóðverjum. Þeir gyðingar
sem komu til baka úr fangabúðum
nasista höfðu liðið miklar þjáningar
og voru margir andlegir öryrkjar.
Umræðan snerist um þjáninguna og
það hvort ekki hefði verið betra að
fólkið hefði fengið að deyja þar eð

það gat ekki lifað mannsæmandi lífi
eftir ömurlega reynslu sína.“

Það kemur fram í máli Vilhelmínu
að þær raddir heyrist í hollensku
samfélagi sem finnst frumvarpið um
líknardráp, eins og það er sett fram
nú, ekki ganga nógu langt. Spurt er
af hverju einstaklingurinn þurfi að
ráðgast við lækni þegar hann hyggst
binda enda á eigið líf? Og því velt fyr-
ir sér hvort það að einstaklingurinn
getur tekið eigið líf sé ekki til marks
um fullkomna ábyrgð hans á sjálfum
sér – og lífi sínu. „Málflutningur af
þessu tagi finnst öðrum ganga út í
öfgar,“ segir Vilhelmína. „Sjálfs-
ákvörðunarréttur manneskjunnar er
auðvitað takmarkaður af mörgu,
eins og fjölskyldu, skyldum við sam-
félagið og af ákveðnum hegðunar-
reglum.“

Þar sem Vilhelmína var í sérnámi
þurfti hún ekki að taka að sér að að-
stoða sjúklinga við að binda enda á líf
sitt. „Ég hefði aldrei getað tekið
þetta hlutverk að mér en ég fylgdist
með því hvernig slík ósk var borin
fram og hvernig henni var framfylgt.
Sú reynsla sannfærði mig ennfrekar
um að þarna væru Hollendingar á
rangri leið.“ 

Vilhelmína sagði að þegar sjúk-
lingur hefði uppfyllt skilyrði til líkn-
ardráps og ákvörðun verið tekin um
að framkvæma það þá væri það al-
gengt að fjölskyldan væri viðstödd
þegar aðgerðin færi fram. „Sjúk-
lingnum eru þá gefin lyf til að deyja.
Venjulega er fyrst gefið morfín, síð-
an svæfingalyf sem gerir það að
verkum að sjúklingurinn hættir að
anda og síðan kalíum sem er stein-
efni. Ef kalíum er sprautað í miklum
mæli í æð fær fólk hjartsláttartrufl-
anir og að lokum hættir hjartað að
slá. Það voru þessi þrjú lyf sem voru
notuð saman þar sem ég vissi til.“ 

Þjáningin 
hluti af lífinu

Umönnun sjúkra og deyjandi er
jafn gömul mannkyninu en hefur að
sjálfsögðu mótast af þekkingu, hug-
arfari og menningu hvers tíma. 

Nú í upphafi nýrrar aldar er
umönnun þeirra sem eru deyjandi
betri og lengra á veg kominn en
nokkru sinni fyrr og ætla má að
framfarir á þessu sviði eigi eftir að
verða enn meiri þegar fram líða
stundir. 

Það kemur fram hjá flestum við-
mælendum mínum að þeir eru á móti
líknardrápi og telja að koma megi í
veg fyrir það með góðri líknandi
meðferð. Í líknarmeðferðinni er leit-
ast við að skapa sjúklingnum og fjöl-
skyldu hans eins mikil lífsgæði og
kostur er. Gefum Valgerði síðasta
orðið: 

„Ég hef stundum velt því fyrir
mér hvort krafan um líknardráp sé
ekki færð fram vegna þess að ein-
staklingurinn vilji má burtu erfið-
leika, þjáningu og sorg sem fylgir því
að vera manneskja,“ segir Valgerð-
ur. „Þjáningin er hluti af lífinu og
með því að upplifa hana höfum við
möguleika á að þroskast. Nútíma-
maðurinn virðist stundum gleyma
margbreytileika lífsins og hefur til-
hneigingu til að vilja einfalda hlutina
og telur sig geta haft mikla stjórn á
lífi sínu og umhverfi. En er okkur
ekki fremur ætlað að lifa með þján-
ingunni og finna leiðir til að vinna úr
henni?“
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