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Abstract 
 
The general theme of this report is technological systems and artefacts. Besides method 

related to technological systems and artefacts, the report will also include method and 

theories from the humanistic faculty. The purpose of the report is to explore euthanasia in 

general, as well as the discussion of implementation and legalization of euthanasia in 

Denmark. The report uses the Netherlands and Schweiz as cases, for how euthanasia is 

practiced legally. To explore different views of euthanasia, we have conducted interviews 

and analyzed how each argument works. The report does not conclude if (and how) 

euthanasia should be implemented in Denmark but attempts to highlight different 

possibilities. 
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Indledning 
Vi har valgt at skrive om aktiv dødshjælp i dette semesters projekt. Valget af tema opstod i 

en fælles interesser samt den oplagte kobling til både Teknologiske artefakter og systemer 

(TSA) og Subjektivitet, teknologi og samfund (STS) dimensionen. 

I Danmark er aktiv dødshjælp på nuværende tidspunkt ulovligt. Men ca. 800 km. fra 

København, ligger Holland, hvor Aktiv dødshjælp er lovligt. Begge lande ligger i Europa, så 

hvorfor er det lovligt i Holland og ikke i Danmark?  I denne opgave vil vi undersøge hvordan 

systemet i Holland fungerer, og sammenligne systemet i Holland. Hvilke argumenter taler 

for, og hvilke imod? Hvilke etiske dilemmaer kan det have med sig? Og er det overhovedet 

noget, som vi borgere i Danmark ønsker. Hollandsk lovgivning på området, har inspireret os 

til at dykke længere ned i emnet og kigge på, hvorfor de har valgt at lovliggøre aktiv 

dødshjælp. Dertil vil vi også fremvise statistikker, til at se hvem, der benytter sig af aktiv 

dødshjælp. 

 

Fokus i opgaven er på dem der modtager Aktiv dødshjælp, som selv skal kunne tage valget. 

Patienten skal altså være i en tilstand, hvor han/hun stadigvæk tænker rationelt, og ved 

hvilket livs omfattende valg, de er ved at tage. Vi afgrænser dermed projektet, så fokus 

udelukkende er på enkelte områder, jævnfør at patienten selv skal begære handlingen. I 

projektet vil vi også se på, om en fagprofession eller en religion, kan gøre at man har et 

anderledes synspunkt. Vi har derfor foretaget to interviews, med henblik på, at opstille og 

tydeliggøre argumenter for og imod. Vores ene informant har derfor et medicinsk fagligt 

synspunkt, samt er tidligere formand for Etisk råd. Vores anden informant er præst på RUC, 

og har dermed et religiøst synspunkt, inden for kristendommen.  

 

Metodisk og teoretisk, vil vi analysere emnet fra et etisk perspektiv, ud fra en 

argumentationsanalyse. Argumentationsanalysen ville være baseret på den empiri vi 

indsamler ved vores interviews, for at sætte argumenterne op mod hinanden. 

 

Opgaven er udformet i dimensionen ‘Teknologiske Systemer og Artefakter’ samt 

‘Subjektivitet, Teknologi og Samfund’. Vi vil gå i dybden med den medicin, som man benytter 

ved aktiv dødshjælp. Denne del vil, sammen med, TRIN-modellen være vores konkrete 
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TSA-elementer, som opfylder kravet om forankringen i TSA. Vi vil også benytte os af 

Langdon Winner, for at se hvordan teknologien opstår i samspillet med mennesket og i 

samfundet.  Derudover vil vi inddrage filosof og fortaler for aktiv dødshjælp, James Rachel. 

Og Jesper Ryberg, som har skrevet bogen “Forstå etikken”.  

 

Problemformulering  
Vores endelige problemformulering lyder: 

 Bør vi i Danmark lovliggøre aktiv dødshjælp? En kritisk diskussion af centrale 
argumenter for og imod aktiv dødshjælp. 

Vores anden problemformulering, som indskrænkede emnet: 

“Hvordan sikrer man, at aktiv dødshjælp holdes inden for rimelige rammer?” 

Den første problemformulering, som vi udformede lød:  

“Hvordan opbygger man et system, som sikrer at de rigtige personer får aktiv dødshjælp.” 

 
Arbejdsspørgsmål 

Hvordan skal den danske sundhedssektor, tilpasse sig de ændringer og/eller tiltag på dette 

område, hvis aktiv dødshjælp blev indført? 

Hvilke folk vil benytte sig af aktiv dødshjælp?  

 

• For at kunne arbejde med dette arbejdsspørgsmål, ville det være relevant at snakke 

med nogle fagfolk, som har viden på dette område. Ved et interview med Svend 

Lings, kan han evt. fortælle om nogle af de personer, som allerede har skrevet til 

ham, for at få vejledning til at begå selvmord. Vi har endnu ikke fået svar fra Svend, 

men håber at han vender tilbage til os inden længe. 

• Derudover kigger vi på statistik fra Holland og prøver at forstå hvilke mennesker, der 

benytter sig af aktiv dødshjælp. 
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Hvorfor skal folk have mulighed for at tage deres eget liv?  

 

• Hvilke etiske teorier forsvarer aktiv dødshjælp og hvilke gør ikke. Her kan man f.eks. 

diskutere om morale er relativt eller absolut.  

 Strider aktiv dødshjælp imod det samfund, som vi har bygget op?  

 

• Vi lever i et samfund hvor vi gør alt hvad vi kan, for at holde folk i live og forbedre 

folks livskvalitet. Ville de danske læger være parate til at slutte et menneskeliv og gå 

på kompromis med deres lægeløfte. 

Begrebsafklaring  
Formålet med dette afsnit er at klargøre hvad der menes når forskellige begreber bliver 

anvendt i opgaven. Mens vi har arbejdet med emnet, har vi oplevet at der godt kan være lidt 

forvirring omkring, hvad de forskellige begreber egentligt betyder i debatten om aktiv 

dødshjælp. Herunder er hvad der forstås ved begreberne aktiv dødshjælp, passiv 

dødshjælp, eutanasi, anæstesi, assisteret selvmord, autonomi og terminal patient.  

Aktiv dødshjælp: foregår ved at en læge tager livet af en person, efter personens ønske. 

Personen er som oftest syg, men ikke nødvendigvis. Aktiv dødshjælp er at forkorte et liv. 

Aktiv dødshjælp er ulovligt i Danmark (Det etiske råd, 2003). 

Passiv dødshjælp: er at undlade livsforlængende medicin for en døende patient. Passiv 

dødshjælp indeholder ofte at lindre personens smerter, uden et mål for at forlænge livet. 

Smertelindring døende patienter frem for behandling kaldes også for palliativ behandling. 

Passiv dødshjælp og brugen af palliativ behandling til alvorligt syge patienter er lovligt i 

Danmark (Det etiske råd, 2013). 

Eutanasi: bruges ofte i diskussionen om aktiv dødshjælp som et synonym for aktiv 

dødshjælp. Eutanasi er et græsk ord, som oversat betyder “lykkelig død”. Etisk råd bruger 

dog ofte ordet eutanasi i stedet for aktiv dødshjælp, da de mener det er mere neutralt (Det 

etiske råd, 2003). 
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Anæstesi: ved anæstesi er formålet at gøre patienten fri for smerter ved hjælp af bedøvelse. 

Det kan være i forbindelse med en operation, hvor det evt. kræver, at patienten er beroliget 

eller sover (Sundhed.dk, 2019). 

Assisteret selvmord: er hvor man hjælper et andet menneske til at tage livet af dem selv. 

Det er mennesket, der ønsker at dø, som selv foretager den sidste og afgørende handling, 

ved for eksempel at tage en dødelig dosis af medicin (Det etiske råd, 2013). 

 

Autonomi: er et begreb, som dækker over selvbestemmelse og eller selvstyre. Oldtidens 

Grækenland så autonomi som noget rent politisk, hvor det senere har fået et mere filosofisk 

aspekt (Katzenelson, B., & Grøn, A., et al, 2013). 

 

Terminal patient: en alvorlig syg eller døende patient, hvor det ikke længere er muligt at 

tilbyde livsforlængende behandling. Terminale patienter har dermed en begrænset levetid 

og befinder sig i det, der kaldes en terminal fase (Mendel, H., 2016). 

 

Semesterbinding  
 
Teknologiske systemer og artefakter 

Kravene for semesterprojektet dette semester, er en forankring i dimensionen Teknologiske 

systemer og artefakter. Helt konkret har vi forankret projektet i TSA ved at undersøge, 

hvordan lægemidlet Nembutal, som anvendes til aktiv dødshjælp i Holland, virker. Dermed 

forholder vi os til et teknologisk artefakt og hvordan det påvirker patientens krop, når det 

indtages. Det hollandske system / den hollandske model kan derfor ses som et system med 

forskellige delsystemer. 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

Dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund bliver opfyldt, da vi vil kigge på samspillet 

mellem teknologien og som er medicinen og subjektet som er patienten.  Vi inddrager 

dimensionen subjektivitet, teknologi og samfund for at kunne analysere hvordan aktiv 

dødshjælp påvirker et samfund og dets borger. 
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Dimensionerne sammen gør at vi kan fokusere både på teknologien isoleret set samtidigt 

med hvordan, at teknologien indgår i samfundet. Anvendelsen af metoder og teorier fra 

begge dimensioner var nødvendige, for at besvare vores problemformulering. 

Afgrænsning   
I forbindelse med afgrænsning af vores projekt har vi benyttet TRIN-modellen. TRIN-

modellen er udarbejdet af vores undervisere til kursusgangen teknologiske systemer og 

artefakter, som en del af basiskurset Teknologiske Systemer og Artefakter på Roskilde 

Universitet. TRIN-modellen er en vejledning og ikke en traditionel model eller en 

teori.  Derfor behøves den ikke at følges slavisk, men fungere som en inspiration til hvordan 

teknologi kan analyseres. Forkortelsen TRIN står for Teknologi, Radikalt og Inkrementelt 

design i Netværk (Jørgensen, N., 2019, s. 2). I praksis anvendes TRIN-modellen ved at 

udplukke et eller flere af vejledningens 6 trin: 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer. 

2. Teknologiers artefakter. 

3. Teknologiers utilsigtede effekter. 

4. Teknologiske systemer. 

5. Modeller af teknologier. 

6. Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier. 

I vores projekt har vi valgt især at fokuserer på trin 1, 3 og 6. TRIN-modellen var en god 

hjælp til at afgrænse det brede problem “aktiv dødshjælp”. Ved at slå os ned på 3 punkter i 

TRIN-modellen fik vi afgrænset vores opgave. Det første trin, Teknologiers indre 

mekanismer og processer har, til formål at beskrive de centrale tekniske elementer i 

teknologiske artefakter. I vores projekt består dette trin af redegørelsen for lægemidlet 

Nembutal. Formålet med det 3. trin, Teknologiers utilsigtede effekter, er at undersøge 

utilsigtede effekter ved implementeringen af et givent teknologisk artefakt eller system. For 

at en effekt menes at være utilsigtet, skal den vurderes som negativ.  Man kan skelne 

mellem hvordan en effekt vurderes negativ. Der kan være tale om utilsigtet effekt med 

karakter af risici, som skyldes en designfejl, eller en utilsigtet effekt der skyldes økonomiske 

hensyn (Jørgensen, N., 2019, s. 8). Det sidste trin i TRIN-modellen som vi inddrager i vores 

projekt, er det 6. trin Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier. Trinnet involverer 
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bl.a. hvilke forhold der driver en ny teknologi frem samt hvilke forhold der forhindrer 

teknologisk innovation. Vi har valgt at gå i dybden med disse 3 trin, da vi mener, at de har 

mest relevans for vores projekt. 

Vi har afgrænset os til, hvordan aktiv dødshjælp kunne implementeres i Danmark med 

udgangspunkt i Holland. Vores primære fokus er aktiv dødshjælp, hvor patienten selv kan 

tage et aktivt valg. Selvom vores primære fokus ligger på aktiv dødshjælp, så vil vi 

sammenligne med passiv dødshjælp og assisteret selvmord i Schweiz, for at analysere, 

hvad den etiske forskel er på de to.  

Præsentation af empiri 
Følgende afsnit er til for at redegøre for, hvorfor vi har valgt at inddrage Roskilde 

Universitetspræst Ulla Pierri Enevoldsen, i et interview vedrørende aktiv dødshjælp. Biblen 

er en bog, som et menneske med kristen tro tyr til, når de har brug for vejledning i moralske 

sammenhæng (Folkekirken, 2013).    

 

Vi har valgt at interviewe overlæge Ole Hartling for at få et synspunkt fra en uddannet og 

erfaren læge. Ole har været en aktiv del af den danske debat om aktiv dødshjælp med hans 

bog om emnet: Aktiv dødshjælp: kan vi mere end vi kan magte (2015), som også inddrages 

i projektet. 

 

Ifølge en undersøgelse, som Kristeligt Dagblad har foretaget tilbage i 2013, er tre ud af fire 

præster enten meget uenige eller uenig i det faktum, at aktiv dødshjælp bør være en reel 

mulighed (Lind, L. E., 2013). Dette danner et grundlag for, hvorfor vi har valgt at inddrage 

en præst og præstens synspunkt på emnet omkring aktiv dødshjælp. Som præst, er døden 

en del af ens hverdag i form af afholdelse af begravelser.  

  

I grundlovens paragraf 71, stk. 1 står der ”Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk 

borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning 

underkastes nogen form for frihedsberøvelse.” (Folketinget, 2019). Autonomi er højt 

prioriteret i det samfund, som vi befinder os i. Vi træffer beslutninger, som ses afvigende fra 

andre menneskers synspunkter og hvad de mener, samt at der ikke vil forekomme absolutte 

regler for, hvad der er det rigtige at gøre eller hvad, som er forkert at gøre. Dette er med 
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henblik på menneskets personlige frihed og ukrænkelighed. Autonomi skal som 

udgangspunkt beskytte menneskets frihed i en samfundsmæssig sammenhæng. Hvis vi 

vender det om, kan man opstille det således ”er det at krænke et andet menneske, hvis man 

bliver tvunget til at følge andre menneskers værdier og normer?” (Katzenelson, B., Grøn, 

A., et al, 2013).  
 

Ifølge en artikel skrevet af sognepræst Eva Holmegaard Larsen bragt i information, om 

menneskelivets ukrænkelighed, står der, at ingen har retten til at beslutte, om en person 

skal leve eller dø - Menneskelivet er helligt. At vælge livet eller døden, er en beslutning, som 

mennesket selv er disponibel overfor. Så hvis man vælger at benytte sig af aktiv dødshjælp 

eller assisteret selvmord, er dette ikke et brud på menneskelivets ukrænkelighed, hvis vi 

bryder ordene ned, dog kan der være delte meninger omkring, hvorvidt begrundelsen for 

valget omkring at gøre en ende på livet, er fyldestgørende nok, eller om det måske hellere 

er, at foretrække kamp for overlevelse. Til gengæld ville det stride imod, hvis andre 

mennesker skulle vurdere, hvorvidt et andet menneske skal dø eller leve. At give borgerne 

retten til selvbestemmelse er essentiel, hvis vi tager udgangspunkt i ordene ”menneskelivet 

er ukrænkeligt”, er det i bund og grund, at ingen mennesker kan tage et andet menneskes 

liv (Information, 2006). 

  

Disse scenarier ville kunne overvinde grundprincippet i ”menneskets liv er ukrænkeligt”, da 

mennesket ville kunne vælge at dø før (begå selvmord), for at undgå at et andet menneske 

træffer valget for dem, når de ikke selv er i stand til det, og derved bliver underlagt tvang. 

Set fra et moralsk perspektiv i forhold til religiøse holdninger, ville der kunne blive sat 

spørgsmålstegn ved, om mennesket har ansvar for ikke at gøre en ende på livet - det liv 

som Gud engang har tildelt os (Information, 2006). 

  

Vi mente at det ville gavne forståelsen for de holdninger, der er for og imod aktiv dødshjælp, 

så vi kunne få en reflekteret indsigt i debatten at inddrage nogle fag personer for to helt 

forskellige erhverv.  
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Baggrundsafsnit  
  

For og imod aktiv dødshjælp  
Når samtalen rammer emnet aktiv dødshjælp, er der stor uenighed om, om det burde 

legaliseres eller fortsat forblive ulovligt. 

  

Ifølge en undersøgelse, som Kristeligt Dagblad har foretaget tilbage i maj 2017, vise den at 

hele 8 ud af 10 læger er imod legalisering af aktiv dødshjælp. Hele 410 læger har deltaget i 

undersøgelsen, som er en stikprøveundersøgelse for at se, hvordan lægerne ser på etiske 

spørgsmål på sundhedsområdet. En undersøgelse som denne er den første, af sin slags 

foretaget af et dansk medie. Lægerne der har deltaget, er tilfældigt udvalgt. 296 af lægerne 

er fra hospitaler, 58 læger er fra almen praksis og de sidste 56 læger er fra 

speciallægepraksis fordelt udover hele Danmark (Funch, M., 2017). 

  
Ca. 82 procent af de læger, som har deltaget i denne undersøgelse, har svaret at de er helt 

eller overvejendes enige i, at aktiv dødshjælp skal være forbudt i Danmark. 

Argumentationen for dette er overvejende at lægerne ikke mener, at det er deres 

arbejdsområde at hjælpe patienter til at dø. De sidste 18 procent er helt, eller overvejende 

uenige i at aktiv dødshjælp fortsat skal være forbudt (Funch, M., 2017). 

 
Figuren er baseret på en stikprøve undersøgelse Kristeligt Dagblad udarbejde i april-maj 2017,  
som viser hvordan lægernes svar har fordelt sig. Kilde: (Funch, M., 2017). 
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Lægeforeningen, som er en forening for lægerne, er uenige i legaliseringen af aktiv 

dødshjælp og assisteret selvmord. Formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing 

udtaler. 

  

”Der er stor opbakning og forståelse for Lægeforeningens politik angående aktiv 

dødshjælp, når jeg diskuterer det med kolleger. Det er bemærkelsesværdigt, 

hvor få læger jeg har mødt, der er for aktiv dødshjælp, hvis de til daglig arbejder 

med livstruende syge og døende mennesker – jeg har for eksempel ikke mødt 

en eneste læge inden for palliation, som er tilhænger.” (Funch, M., 2017) 

Andreas Rudkjøbing mener også, at lægerne i en høj grad er involveret, når emnet lander 

på aktiv dødshjælp, da det er dem i sidste ende, skal afklare om patienten er godkendt til 

dødshjælp, samt at det er deres ansvar, at oplyse patienten om dødshjælp, hvis man 

legalisere aktiv dødshjælp. 

 

Nogle af de få læger, der går ind for aktiv dødshjælp, er den svenske læge Elisabet Abelin-

Norell som ikke bare er for legaliseringen af aktiv dødshjælp, men som også har taget den 

svære beslutning om, aktivt at vælge assisteret selvmord. 

 

Den 84-årige svenske børneneurolog Elisabet Abelin-Norell lider af et synshandicap, der 

tiltagende er blevet forværret, dette handicap gør, at hun føler sig isoleret og frataget sin 

livskvalitet. Hendes hørelse er til og med også blevet ramt (Søndergaard, B., 2020). 

  
Elisabet Abelin-Norell er bosiddende i Sarlat i Sydfrankrig, og da det ikke er lovligt at få 

assisteret selvmord i Frankrig, har hun derfor besluttet sig for at tage til Schweiz, hvor det 

er lovligt. Hvis det går efter hendes plan, vil hun den 8. april 2020 få hjælp til at slutte livet 

med sovemidlet Sodium Pentobarbital, med hjælp fra den Schweiziske organisation 

Dignitas. Efter indtagelsen af et sovemiddel, vil hun falde i søvn og sove stille ind. Hvis det 

går som planlagt, vil Elisabet Abelin-Norell være en af de 3000 personer, som Schweiziske 

Dignitas har hjulpet. Ud af de 3000 personer er otte af dem danskere. Aktiv dødshjælp er 

ikke lovligt i Schweiz, men det er assisteret selvmord, altså hjælpen til selvmord er en lovlig 
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handling, hvis der bliver handlet ud fra etik og ikke ud fra egoisme. Det har det været siden 

1942 (Søndergaard, B., 2020). 

  
”Jeg er ikke deprimeret, men jeg har en alvorlig funktionsnedsættelse, som 

hindrer mig i min livsudfoldelse. Min funktionsnedsættelse afskærer mig fra at 

gøre de ting, som beriger min tilværelse på trods af adgang til de mest 

avancerede hjælpemidler.” udtaler Elisabet Abelin-Norell.  (Søndergaard, B., 

2020). 

  
Ifølge Thomas Ploug, der er professor i etik på Aalborg universitet, er det et 

samfundsmæssigt problem, at flere ældre føler sig ekskluderet 

  
”Det er sørgeligt, at vi lever i et samfund, hvor mennesker, fordi de får 

funktionsnedsættelser og fysiske skavanker, men egentlig har deres åndsevner 

i behold, alligevel føler sig presset til at vælge døden. Det peger på, at vi som 

samfund har et problem. Vi er for dårlige til at inkludere mennesker med 

funktionsnedsættelser. Levealderen er stigende, og flere og flere ældre har så 

mange af deres evner i behold, at de kan leve et meget aktivt liv. Samtidig 

efterspørger ældre livskvalitet i deres tredje alder. Det er enormt vigtigt, at vi 

som samfund er opmærksom på det behov og ønske. Det er vigtigt at have 

netværk og fællesskaber, der inkluderer ældre med funktionsnedsættelse, så vi 

ikke kommer i en situation, hvor mennesker, til trods for at de har deres 

kognitive evner i behold, får lyst til at dø.”  (Søndergaard, B., 2020). 

  
Ligesom Elisabet Ebelin-Norell er størstedelen af den danske befolkning enige i, at aktiv 

dødshjælp skal legaliseres. 

 

Den 13. september 2016 lavede TV2 en megafon undersøgelse om hvorvidt, at danskerne 

var ‘for’, ‘imod’, ‘hverken for eller imod’ og ‘ved ikke’ omkring legalisering af aktiv dødshjælp. 

Undersøgelsen viste at hele 79 procent af den danske befolkning, ønskede en legalisering 

(Moestrup, J. H. R., 2016). 
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Dette er en statistisk baseret på TV2 megafon måling fra den 13. september 2016.  

Kilde: (Moestrup, J. H. R., 2016). 

 

Undersøgelsen overrasker ikke Gorm Greisen, som er tidligere formand for Etisk Råd og 

der til hverdag arbejder som overlæge. 

  
”Det her har vi vidst i en årrække. Når man spørger på denne måde, så siger 

flertallet af danskerne, at den ret og mulighed ønsker de. Og når Etisk Råd har 

taget stilling, i 2003 og 2011, så var der et meget overvældende flertal for, at 

det fortsat skulle være ulovligt.” (Moestrup, J. H. R., 2016). 

 

Aktiv dødshjælp i Holland 

Vores opgave kigger på, hvorledes aktiv dødshjælp kan finde sted i det danske samfund, 

og hvordan love og betingelser, kan udformes herefter. Aktiv dødshjælp i Danmark er 

ulovligt, derfor må vi se udover de danske grænser og kigge på vores europæiske naboer, 

som eksempelvis Holland. 

Ifølge en redegørelse ”Eutanasi - lovliggørelse af drab på begæring?” fra Det Etiske Råd fik 

Holland lovliggjort aktiv dødshjælp i 2001, til trods for, at det har været praktiseret i landet 

flere årtier forinden (Hartling, O., Hartlev, M., et al, 2003, s. 61). Eksempelvis har der været 

foretaget en undersøgelse tilbage i 1990 i Holland, hvor det dokumenteres at der var 1000 

tilfælde af eutanasi, som var foregået uden patienten, var i stand til at anmode om det. Disse 
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tilfælde blev retfærdiggjort af den hollandske undersøgelseskommission, med følgende 

argument: 

”Den endelige retfærdiggørelse af at intervenere er i begge tilfælde, at 

patienten lider ubærligt. Derfor er der i medicinsk forstand ikke stor forskel på 

disse situationer […] og eutanasi […], fordi den involverede patient i begge 

tilfælde lider frygteligt.” (Hartling, O., Hartlev, M., et al, 2003, s. 26).  

Det skal dog understreges, at det i undersøgelsen var patienter, der i de fleste tilfælde var 

uafvendeligt døende patienter (Hartling, O., Hartlev, M., et al, 2003, s. 56). Det vil sige, set 

fra en lægelig objektiv vinkel, at patienter der blev anset for at være uhelbredelige syge, 

kunne få afbrudt deres respektive behandling eller ”give smertestillende medicin med den 

sideeffekt, at livet blev forkortet.” Endeligt citeres det at ”Den endelige retfærdiggørelse af 

at intervenerer er i begge tilfælde, at patienten lider ubærligt.” (Hartling, O., Hartlev, M., et 

al, 2003, s. 56).  

Man kan ud fra dette se, at Holland er et land, der har haft erfaringer inden for området med 

aktiv dødshjælp, lang tid før at det blev lovliggjort. Læger har haft en vis form for magt, hvor 

de har kunnet tage stilling til, om eutanasi har været forsvarligt. Det Etiske Råd redegør for 

det hollandske system således, at ”læger skulle rapportere til den offentlige 

anklagemyndighed, når de havde udført eutanasi. Hvis denne myndighed vurderede, at 

lægen havde overholdt de nærmere regler og betingelser for eutanasi og dermed kunne 

siges at have handlet i nødværge, ville lægen ikke blive retsforfulgt.” (Hartling, O., Hartlev, 

M., et al, 2003, s. 61). 

Før 2001, var denne praksis ulovlig med visse forbehold. Det er ikke således, at lægerne er 

hævet over loven, men så længe det kan argumenteres, at der er blevet handlet efter 

nødvendige omstændigheder, kan dette blive accepteret af anklagemyndigheden i Holland. 

Med andre ord, bliver lægen ikke anklaget for mord, men bliver anset for at have udført sit 

arbejde. 
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Ændring i lovgivningen i 2001 

Som nævnt tidligere, blev loven i forhold til aktiv dødshjælp ændret i Holland tilbage i 2001. 

Ifølge Det Etiske Råd, blev der vedtaget følgende:  

”i 2001 blev der indført en eksplicit undtagelse fra den generelle bestemmelse, 

om ulovligheden af drab på begæring, der ikke længere er ulovlig for en læge, 

som følger lovens bestemmelser vedrørende eutanasi.” (Hartling, O., Hartlev, 

M., et al, 2003, s. 61).  

Nu er det lovligt for en læge at udføre eutanasi på en patient, uden at det anses for at være 

ulovligt. Nu er det en del af den lægelige praksis i Holland – og det står sort på hvidt i loven. 

Derudover blev forbeholdene yderligere ændret, ved  

”at lægen ikke længere skal rapportere til den offentlige anklagemyndighed, 

men til de regionale komitéer, der overvåger eutanasi i Holland.” (Hartling, O., 

Hartlev, M., et al, 2003, s. 61).  

Udover at det nu er en lovlig praksis i Holland, så længe regler bliver overholdt, er der nu 

fremsat decideret komitéer i landet, som lægerne skal henvende sig til, så det sker under 

vedtaget regler. Der er blevet opsat et system i Holland, så aktiv dødshjælp er en realitet, 

for en lægelig praksis. Som det fremgår i loven, er der udelukkende tale om eutanasi og 

ikke andre metoder. 

Kravene til eutanasi for en læge i Holland 

 Som nævnt i citatet, skal lægen overholde visse regler og love vedrørende lovændringen. 

En læge i Holland kan derfor ikke bare sætte sprøjten i patienten, når lægen selv synes at 

der er tilstrækkeligt bevis eller argumentation for, at eutanasi skal udføres. Det er ikke op til 

lægens egen vurdering. Vi vil derfor kigge nærmere på, hvad disse krav er. En læge skal 

overholde følgende krav: 
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a Være overbevist om, at patientens anmodning var frivillig og velovervejet. 

b  Være overbevist om, at patientens lidelser var vedvarende og ubærlige 

c Have informeret patienten om hans situation og om hans udsigter 

d  Sammen med patienten være overbevist om, at der ikke er nogen anden 

fornuftig løsning på den situation patienten står i 

  

e Have konsulteret mindst én anden uafhængig læge, som har set patienten 

og skriftligt givet hans mening til kende om de gældende krav til omhyggelig 

og samvittighedsfuld handlemåde, som de fremgår af punkt a-d, 

  

f Have bragt et liv til ophør eller assisteret med selvmord under udvisning af 

omsorg og fornøden omhu. 

  

(Hartling, O., Hartlev, M., et al, 2003, s. 62).  
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Derudover skal det noteres, at der ikke er krav til at den patient, som anmoder om eutanasi, 

skal være uafvendeligt døende (Hartling, O., Hartlev, M., et al, 2003, s. 56).  

Ud fra disse krav, kan vi se at en læge skal vurdere patienten på psykologiske samt fysiske 

aspekter. Er patienten velvidende omkring situationen, og er den ”velovervejet”, samt 

lægens vurdering af lidelser, som patienten eventuelt måtte have. Derudover viser krav ‘e’ 

at lægen skal konsultere ”mindst én anden uafhængig læge”, hvilket betyder at lægen ikke 

skal gennemføre hele behandlingen selv. Som det kan læses, skal den/de uafhængige 

læger også selv have set patienten, samt givet samtykke til, at patientens læge har handlet 

efter punkt a-d. Altså, skal denne patient, samt læge igennem et system, som ikke tillader 

at lægen arbejder på egen hånd. 

I første krav, kan man eksempelvis gå ud fra, at en patient med svære psykiske lidelser vil 

blive afvist eutanasi, hvis lægen ikke anser valget som ”velovervejet”. Ved samme 

eksempel, kan det tænkes, at en læge kunne afvise denne patient, hvis lægen ikke anser 

patientens lidelser som vedvarende, men vil i denne situation eventuelt henvise til anden 

behandling (krav b).  

Yderligere love vedrørende eutanasi 

I det foregående afsnit kigger vi på, hvordan den Hollandske lovændring, vedrørende 

eutanasi, har fundet sted, hvilken fortid denne lovgivning kommer fra og hvorledes en læge, 

skal handle ud fra de nye love og krav. Men hvad med love vedrørende alder? Hvor gammel 

skal man være for at indskrive sig selv dette program? 

Ifølge redegørelsen fra Det Etiske Råd, skrives der følgende om aldersgrænser: 

Ø   ”Hvis en beslutningsdygtig patient mellem 16 og 18 år anmoder om eutanasi, 

kan lægen udføre denne, efter at forældre eller værge har været inddraget i 

beslutningsprocessen, uden at disse dog behøver samtykke endeligt.” 

(Hartling, O., Hartlev, M., et al, 2003, s. 62). 

Ø  ”Hvis en patient er fyldt 16 år og ikke længere er i stand til at udtrykke sine 

ønsker, kan lægen udføre eutanasi, hvis der foreligger en skriftlig anmodning 

fra patienten herom, og hvis patienten forud for situationen havde en rimelig 
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forståelse af situationen og sine interesser.” (Hartling, O., Hartlev, M., et al, 

2003, s. 62).  

Ø  ”Endelig kan en patient mellem 12 og 16 år anmode om og få udført eutanasi, 

såfremt forældre eller værge samtykker i beslutningen om at udføre 

eutanasi.”  (Hartling, O., Hartlev, M., et al, 2003, s. 62).  

Det interessante ved disse regler er, at en person mellem 16-18 år, kan tage beslutningen 

uden at personens forældre behøver at give samtykke. Det er først når patienten er under 

16 år, at forældre eller værge skal give samtykke. Ud fra andet punkt, kan lægen udføre 

eutanasi, hvis en 16-årig patient ”ikke længere er i stand til at udtrykke sine ønsker”, så 

længe denne patient har givet skriftligt samtykke. Man kan sige, at en person over 16 år i 

Holland er fuldt myndigt over sit eget liv i forhold til eutanasi.  

Statistik på eutanasi i Holland 

For at komme nærmere på brugen af eutanasi, må vi kigge på hvilken befolkningsgruppe, 

der benytter sig af sådanne praksis. Nærmere sagt vil vi kigge på statistik over dem, som 

får aktiv dødshjælp i Holland, og se på hvem der benytter sig af den. Følgende statistikker 

er fra Hollands ”Regional Euthanasia Review Committees”, som fremover i rapporten vil 

blive refereret til som ”RTE”. 

Ifølge RTE blev der registreret 6,126 anmodninger om eutanasi i 2018, dette udgør 4% af 

det samlede dødstal for befolkningen i Holland det år (RTE, 2019, s. 11). Men tallet siger 

ikke så meget, hvis man ikke kender naturen bag anmodningerne. RTE har opdelt tallene 

fra 2018 med følgende grupperinger: 

 Cancer  4,013 

Neurological disorders 

(neurologiske lidelser) 

382 
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Cardiovascular disease 

(hjerte-kar-sygdomme) 

231 

Pulmonary disorders 

(lungesygdomme) 

189 

Multiple geriatric syndromes 

(Sygdomme ved alderdom) 

205 

Dementia 

(demens) 

  

146 

Early-stage dementia: 144 

(very) Advanced stage of dementia: 2 

Psychiatric disorders 

(psykiske lidelser) 

67 

Combination of disorders 738 

Other conditions 155 

(RTE, 2019, s.12) 
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Som det fremgår af statistikken, kan det udledes at størstedelen af befolkningen, der anmod 

om eutanasi havde cancer. Ifølge RTE’s rapport er det fastslået som uhelbredelig cancer 

(RTE, 2019, s. 13). Det kan dermed ses, at folk med uhelbredelig cancer har muligheden 

for at afslutte deres behandling med et alternativ som eutanasi, og det er størstedelen af 

disse patienter, som modtager eutanasi, der udgør majoriteten for denne praksis i 2018. 

Nu når vi kender grundlaget for anmodningerne i 2018, kan vi samtidig se på 

aldersfordelingen af patienterne. Fordelingen ser således ud: 

30 years or younger 25 

30-40 years 43 

40-50 years 181 

50-60 years 574 

60-70 years 1,363 

70-80 years 1,986 

80-90 years 1,442 

90 years or older 512 

(RTE, 2019, s.14) 
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Selvom lovgivningen vedrørende eutanasi går helt ned til 12-årige, kan vi se ud fra 

statistikken, at det hovedsageligt er befolkningsgruppen fra 60 år og op efter, der har 

benyttet sig af eutanasi. Størstedelen af disse er folk i aldersgruppen 70-80 år (32,4%) og 

udvider man denne fra alderen 70-90+ er det hele 64,4% af den samlede befolkningsgruppe, 

der vælger eutanasi. Sammenligner man det med den yngre del, er der en forskel på hele 

60,4 % da de 25 personer under 30 år udgør 4% (RTE, 2019). 

Udviklingen af anmodninger af aktiv dødshjælp  

Når redegørelsen af statistik fra 2018 er blevet præsenteret, er det være interessant at se 

hvorledes antallet af anmodninger, har udviklet sig. Derfor kigger vi nærmere på tal fra RTE 

fra 2010, for at sammenligne med tallene fra 2018. 

I 2010 blev der registreret 3.136 anmodninger om aktiv dødshjælp hos de hollandske 

eutanasikomiteer (RTE, 2011, s. 5).  

Sammenligner vi med de registrerede anmodninger fra 2018, er der en stigning på 195% i 

anmodninger. 

I dokumentet er det noteret, at dette tal er en stigning på 19% fra 2009 (2.636), allerede på 

et enkelt år mellem 2009 og 2010, kan vi notere at det bliver hyppigere at benytte, eller 

generelt set at der bliver anmodet mere, om denne behandling (RTE, 2011, s.5). Dette 

bekræfter den store stigning på 195%, på blot otte år fra 2010 til 2018. 

Yderligere kan vi kigge nærmere på grundlaget for anmodninger, og kigge på om de minder 

om hinanden. Fordelingen af anmodningerne for 2010, ser således ud:  

Cancer 2.548 

Cardiovascular disease 

(hjerte-kar-sygdomme) 
158 
 

Neurological disorders 

(Neurologiske lidelser) 
75 

Other conditions 
 

237 
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Combination of disorders 
 

118 

 (RTE, 2011, s. 34). 

 Vi kan se, at størstedelen af anmodningerne omhandler cancerpatienter. Dog kan vi se, at 

der er kommet flere kategorier eller tilstande i 2018, hvilket muligvis har noget at gøre med 

kategorien ”other conditions”, og derfor var antallet større i 2010 end det var i 2018 

(henholdsvis 237 og 155). Det skal afslutningsvis noteres, at der i rapporten fra 2010, som 

omhandler anmodningerne, bliver skrevet at  

” The proportion of notifications actually reviewed has been a matter of great 

concern to the committees […] The substantial increase in the number of 

notifications […] and the resulting capacity problems […] have caused the 

committees to fall behind schedule.” (RTE, 2011, s.5).  

Allerede i 2010 blev der ytret bekymringer vedrørende antallet af anmodninger.  

Assisteret selvmord i Schweiz  
 
I Schweiz er det lovligt at udøve assistere selvmord, samt lovligt for udenlandske 

statsborgere at få foretaget assisteret selvmord. På grund af et hul i den schweiziske 

lovgivning, er det muligt for diverse organisationer i Schweiz at tage imod udenlandske 

statsborgere, samt hjælpe patienter der endnu ikke har nået slutningen på livet. (Biørnstad, 

L., 2014) Den schweiziske nonprofitorganisation Dignitas, startede tilbage i 1998 med at 

hjælpe folk til selvmord (Dignitas, 2019). 

 

Dignitas skriver på deres hjemmeside, at de er en militant organisation, som giver folk retten 

til selvbestemmelse, værdighed, hjælp til at leve og ret til at dø (Dignitas, 2019). De skriver 

også, at de på et politisk samt juridisk plan, kæmper internationalt for ”Den sidste 

menneskerettighed”. Med en organisation som denne, mener Dignitas at de forebygger 

selvmord, da mislykkede selvmordsforsøg, kan have alvorlige uforudsigelige konsekvenser. 

 

De mennesker som skrives op hos Dignitas, bliver officielt kaldt for “medlemmer” af Dignitas 

selv. Dignitas tilbyder rådgivning til deres medlemmer og ikke-medlemmer i henhold til 

mulige problemer med deres livssituation og med afslutningen af deres liv. Dignitas giver 
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deres medlemmer en lovlig og effektiv instruktion, som er forankret i Schweizisk lovgivning. 

Medlemmernes tilstand bliver med jævnlige mellemrum vurderet af Dignitas og en læge, der 

er uafhængig af organisationen. Ved ankomsten til Schweiz, får medlemmet sat en lejlighed 

til rådighed, herefter skal medlemmet endnu engang til en sidste samtale med den 

uafhængige læge for at bekræfte, at de stadigvæk ønsker at gennemfører det assisterede 

selvmord (Dignitas, 2019). 

 

Selve udførelsen af det assisterede selvmord er beskrevet således - medlemmet indtager 

en giftig væske, som regel bliver det gjort brug af medikamentet pentobarbital i forbindelse 

med assisteret selvmord, men Dignitas har ikke selv offentliggjort navnet på denne giftige 

væske de tilbyder deres medlemmer på deres hjemmeside (Vaaben, L., 2013). Derefter 

indtager medlemmet et bedøvende middel, som går ind og bedøver maven, efter 30 

minutter, indtager medlemmet endnu engang en giftig væske, denne gang i en dosis, som 

er dødelig. Dette middel er noget, som medlemmet selv indtager, uden en læges 

tilstedeværelse. Hele dette scenarie bliver videooptaget, så Dignitas kan dokumentere, at 

det ikke er foregået under tvang eller lignende, men at patienten helt selv har indtaget 

medicinen (Greve, M., 2014). 

 

De som kan få foretaget assisteret selvmord af Dignitas, er terminale patienter. Det er 

patienter, som potentielt kan se frem til en lang, uværdig og smertefuld død. Det er derfor 

ikke muligt at udøve assisteret selvmord for folk der blot er trætte af livet, ensomme m.m. 

Dignitas kan på baggrund af en begrundet medicinsk-historik, kunne ledsage selvmord 

(Dignitas, 2019). 

 

Flemming Schollaart, som er formand for Landsforeningen ‘En Værdig Død’ har udtalt, at 

deres organisation hjælper danskere med at oprette kontakten til Dignitas (En Værdig Død, 

2015). Flemming Schollaart udtaler: 

  

”De fleste tilfælde, som vi ser, er kræftpatienter. Det er ikke udelukket, at man 

også kan få hjælp ved stærk psykisk sygdom. Men for at få hjælp til assisteret 

selvmord, skal man være mentalt habil.” (Greve, M., 2014). 
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Det er ikke lige som så at udøve assisteret selvmord, det er en længere proces. Der er en 

del trin, som man skal igennem, før at der kan foretages et egentligt assisteret selvmord.  
 

Metode  
 
Kvalitativ metode 

Vi har gjort brug af kvalitativ metode, i form af interviews. 

 Grundet hele situationen med COVID-19, har vi været nødsaget til at omlægge vores ellers 

ønskede interviewform. Vores ønske var på den semistrukturerede interviewform, hvor vi 

ville udforme en interviewguide og gøre brug af, at man i det semistrukturerede interview 

har en vis fleksibilitet. Fleksibiliteten ville vi derfor benytte til at gå i dybden med nogle 

spørgsmål, som vi ønskede en dybere forklaring på, eller stille opfølgende spørgsmål, som 

kunne give os et grundlag for, en besvarelse var, som den var (Strategylab, 2020). 

  

Vores personinterviews blev, grundet omstændighederne, foretaget skriftligt på mail. Her 

udformede vi en interviewguide til hvert enkelt interview, med vores ønskede 

forskningsspørgsmål og derefter de interviewspørgsmål, som vi ønskede svar på. Vores 

interviewguide handler derfor ikke om selve iscenesættelsen af interviewet. Vi lagde dog 

vægt på at udforme en mail, som meget formelt og præcist, præsenterede os som 

studerende og vores projekt, samt hvilket emne det berørte. 

  

Som Kvale og Brinkmann skriver i deres bog ‘Interview, Introduktion til et håndværk’, er det 

i et interview de første minutter, som er afgørende. Det er vigtigt for informanten, at de 

kommer lidt nærmere på intervieweren, da der i interviewet kan komme fokus på nogle 

personlige oplevelser - Informanten skal derfor føle, at der er rum til at tale frit, når de skal 

til at åbne op for et fremmed menneske (Kvale, S., & Brinkmann, S., 2009, s. 148). 

  

Vi vidste på forhånd, at det ville blive et lidt utraditionelt interview, og interviewet blev derfor 

afholdt på informantens præmisser, og udførelsen af interviewet. Vi sørgede for at besvare 

mails så hurtigt som muligt, så informanten vidste, at vi var til stede, selvom 
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kommunikationen foregik pr. mail. På den måde gav vi informanten en fornemmelse af, at 

vi var seriøse og oprigtigt interesserede, samt at deres deltagelse var værdsat.  

  

Interviewguide  
“Sædvanligvis udfører man i et semistruktureret interview selve interviewet på basis af en 

interviewguide.” (Brinkmann, S., & Tanggaard, L., 2010, s. 38). Vores interview fulgte 

stadigvæk strukturen for det semistrukturerede interview, og vi udformede derfor denne 

guide. 

  

“Man kan udarbejde en interviewguide som en tabel, i et 

tekstbehandlingsprogram, hvor man kan skelne mellem interview- og 

forskningsspørgsmål.” (Brinkmann, S., & Tanggaard, L., 2010, s. 38). 

 
Herunder er en interviewguide, som vi brugte til vores personinterview med overlæge og 

tidligere formand for Det Etiske Råd, Ole Johannes Hartling.  

 

Forskningsspørgsmål  Interviewspørgsmål 

Vi ønsker at kende til Ole Johannes 
Hartlings baggrund, samt høre om han 
har haft nogle konkrete episoder, som 
vi formoder kan have fundet sted. 

Hvor længe har du været læge? 

- Hvad var din ambition for at blive uddannet 

som læge? (Inspiration/mål/interesse) 

 

Har du før stået i situationer, hvor en patient 

har bedt dig om, at tage livet af dem? (Vi har 

forståelse for, at der er tavshedspligt, så 

dette spørgsmål må gerne springes over) 

- Har de været meget syge? (Uhelbredeligt 

syge? Eller måske ensomme) 
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Vi vil gerne høre informantens 
personlige holdning til Aktiv 
dødshjælp, og måden de gør det på i 
Holland. 
 

Vi vil også komme med et konkret 
eksempel på, at der i Holland i 2018 var 
6126 sager, som blev oprettet med 
henblik på aktiv dødshjælp.  

Synes du, at der er et behov for en evt. 

indføring af aktiv dødshjælp i Danmark? 

- Hvis ja/nej, hvorfor? 

- Hvilke argumenter synes du, er de 

stærkeste? 

 

 

I 2001 blev det i Holland lovligt at udføre aktiv 

dødshjælp som læge. 

- Synes du at Holland har været overvejende 

“for hurtige” ift. lovgivningen, eller har andre 

lande (som f.eks. Danmark) været 

langsomme? 

 

 

- i 2018 blev 6126 oprettet i Holland mhb. på 

aktiv dødshjælp. 65% af disse sager blev 

oprettet for folk med kræft (størstedelen 

terminal kræft) 

 

Synes du den ovenstående behandling er 

forkert eller har den et overvejende forsvarligt 

grundlag? 
 

Ved indførsel af Aktiv dødshjælp i 
Danmark, formoder vi, at der evt. ville 
være et behov for, at 
sundhedspersonale blev uddannet 
med en profession, for at foretage en 
sådan behandling.  

Hvis aktiv dødshjælp blev indført i Danmark, 

ville der så være brug for, at 

sundhedspersonalet får en profession inde 

for feltet?  Eller ville det være noget, som alle 

med deres uddannelsesbaggrund ville kunne 

udføre? 
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Vil vil gerne have Oles synspunkt på 
dette, da han har relevant uddannelse 
og har været formand for Etisk råd.  

- Kan det have nogle psykiske men for 

sundhedspersonalet at skulle udføre aktiv 

dødshjælp? 

 

 

- I forhold til at man tænker det som et 

erhverv, hvor læger og sygeplejersker bliver 

uddannet for netop at hjælpe/redde patienter. 

Inde for dødshjælp findes der aktiv 
dødshjælp og passiv dødshjælp, vi vil 
gerne kende forskellen på disse, og 
hvorfor at det ene er lovligt, når det 
andet ikke er.  

Hvorfor er passiv dødshjælp i dag lovligt, når 

aktiv dødshjælp ikke er? 

- Hvad er forskellen på disse? 

- Kan du forstå den undren, det kan medføre 

at det ene er lovligt, når det andet er ulovligt? 
 

Vi vil gerne vide, hvordan man som 
læge beskæftiger sig med etikken bag 
aktiv- og passiv dødshjælp. 

Hvordan beskæftiger I jer som læger med 

etikken bag aktiv-og passiv dødshjælp? 

- Er det etisk forsvarligt? - I jeres optik. 

 

 

- Og hvilke argumenter kan der være for og 

imod. 

Informanten har baggrund inde for 
Etisk rås, vi ønsker derfor at høre, om 
der kan opstå en såkaldt ‘Glidebane’.  

I debatten omkring aktiv dødshjælp bliver der 

ofte nævnt ordet glidebane? 

 

 

-Mener du, at aktiv dødshjælp kan bruges i 

en uhensigtsmæssig sammenhæng? 

Tit bliver aktiv dødshjælp forenklet til 
‘liv eller død og selvbestemmelse’ vi 
ønsker jævnfør et lægeligt og Etisk 
råds synspunkt på dette.  

Hvordan forholder du dig til, at en sætning 

som “Må man som menneske ikke selv have 

ret til bestemme, om man vil leve eller  



Gruppe nr.:  S2024791807 HUMTEK B                                                                      
 

 29 

dø?” tit kommer frem i en diskussion om aktiv 

dødshjælp? 

 

Rekruttering af informanter 

Efter vores første vejledermøde, var der stor enighed om, at vi hurtigst muligt skulle 

indsamle empiri i form af interviews med personer, der havde relevans for vores projekt. Vi 

ønskede at interviewe en læge, et medlem af Det Etisk Råd og en præst, for at få et religiøst 

synspunkt. Vi har fået to interviews med vores ønskede informanter, herunder Ole Hartling 

og Ulla Pierri Enevoldsen. 

Ole Johannes Hartling 
Valget faldt på Ole Johannes Hartling, da han både er overlæge og tidligere har været 

formand for Det Etiske Råd fra år 2003 frem til 2007 (Engelbrecht, N., 2020). Han har derfor 

relevant viden på dette område og har ligeledes beskæftiget sig meget med Aktiv 

dødshjælp. Han har sågar udgivet en bog i 2015, som hedder ‘Aktiv dødshjælp: Kan vi mere 

end vi magter?’  

Det viste sig, at det ikke bare lige var sådan, at få kontakt til Ole Hartling, men efter en del 

søgen på internettet fik vi fremskaffet hans mailadresse da den var opgivet i ‘ugeskriftet.dk' 

hvor han tidligere har ageret som klummeskribent. 

Vi skrev mailen i meget formel tone, da vi på forhånd vidste, at det ikke ville være muligt at 

mødes fysisk til et interview. Derfor ønskede vi at give et så godt førstehåndsindtryk som 

muligt, da dette var vores eneste chance for iscenesættelse af vores interview. Vi udformede 

en mail i fællesskab, som lød 
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“Kære	Ole	Hartling		

	

Vi	er	en	gruppe	studerende	på	Roskilde	Universitet,	som	på	vores	2.	semester	skriver	et	projekt	

om	‘Aktiv	dødshjælp’	med	et	etisk	perspektiv.		

-	Projektet	bunder	i	en	undren	over	hvorvidt,	at	Aktiv	Dødshjælp	kunne	blive	lovligt	i	Danmark	

og	indført	som	en	behandling	til	patienter.	

	

Vi	 vil	 derfor	 høre	 om	De	 vil	 være	 interesseret	 i	 et	 interview	 vedrørende	 emnet,	 da	 vi	 har	

undersøgt,	at	De	har	relevant	viden	på	området.		

	

Grundet	omstændighederne	med	COVID-19	og	på	opfordring	af	staten,	vil	interviewet	foregå	

telefonisk,	eller	pr.	mail,	men	dette	kan	vi	aftale	nærmere.	

Vi	vil	gerne	sende	vores	interviewspørgsmål	på	forhånd,	så	De	har	mulighed	for	at	forberede	

nogle	svar.		

	

Vi	glæder	os	til	at	høre	fra	Dem,	og	håber	at	De	vil	deltage	i	vores	interview.		

	

Med	venlig	hilsen		

Laura,	Christian,	Tobias	&	Bolette	

Studerende	på	HumTek,	Roskilde	Universitet	

	

-Vi	fandt	din	mail	på	Ugeskriftet.dk	og	håber	at	det	er	okay,	at	vi	har	taget	kontakt.”	

 

Ole svarede dog hurtigt tilbage, at han gerne ville deltage i vores interview og vi fremsendte 

derefter vores interview spørgsmål. Han sendte også hans telefonnummer, så vi kunne 

kontakte ham, hvis vi ønskede yderligere uddybelse på hans besvarelser. 
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Ulla Pierri Enevoldsen 
Vi tog kontakt til Ulla Pierri Enevoldsen via. mail. Hun var en del nemmere at komme i 

kontakt med, da hendes mail er på samme kontaktflade og mailsystem, som vi benytter os 

af. Vi udformede igen en mail, som skulle være med til at iscenesætte hele interviewet. Ulla 

ønskede ligesom Ole Hartling at besvare vores spørgsmål på skrift. Vi fremsendte derfor 

vores spørgsmål, som vi havde skrevet - her med en mere religiøs og personlig vinkel.  

 

Svend Lings  
Det har desværre ikke været muligt at få kontakt til informanten, og der er derfor ikke et 

interview med Svend Lings. Vi havde dog et ønske om, at han ville stille op til interview, da 

han som nu pensioneret læge, tidligere har rådgivet folk til selvmord, samt udgivet en 

selvmords vejledningen/manualen - Hjælp mig – aktiv dødshjælp.  

 

Meningskondensering 
Meningskondensering bruges til at komprimere sætninger, der er udtrykt i interviews, ned til 

mindre formuleringer og mere præcise sætninger. Der ændres ikke på udsagnenes mening, 

så udsagnene fremstår stadig ufortolkede (Kvale, S., 2007, s. 106-107). 

 

Ved at benytte en meningskondensering, er det muligt at belyse vigtige udsagn, hvilket kan 

opsummere vores interviews i grove træk, uden at skrive lange sætninger. Tabellen er taget 

fra bogen: “Doing Interviews” af Steinar Kvale side 108. 

 

Vi har valgt at indsætte en kolonne ekstra, hvor interviewspørgsmålet fremgår, for at give et 

overblik over udsagnenes kontekst.  
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Ole Johannes Hartling  
Meningskondensering af interview med Ole Johannes Hartling.  

 
Interview spørgsmål Resume af meningsenheden Centralt tema 

Ole Hartling bliver 

spurgt, om han før har 

oplevet, at en patient 

har bedt ham om at 

tage livet af dem.  

Mange raske mennesker og 

medier, forestiller sig, at dette 

oftest bliver udtrykt. Men det et 

uhyre sjældent at det 

overhovedet er blevet ytret over 

for Ole. Ledende overlæge Bente 

Sørensen på kræftafdelingen på 

Vejle Sygehus, mindes heller 

ikke, at det er kommet på tale. 

Det er ikke noget ‘issue’ på 

afdelingen. 

 

Spørgsmålet høres oftere i 

Belgien, hvor dødshjælp er 

legaliseret. Her bliver 

spørgsmålet stillet på et tidligt 

tidspunkt af en diagnose.  

Det er en sjældenhed, at en 

patient i Danmark anmoder 

eller spørger en læge om at 

tage livet af dem - selv ikke 

på kræftafdelinger. 

 

Belgien hører spørgsmålet 

oftere. 
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Synes Ole Hartling, at 

der er behov for 

indføring af aktiv 

dødshjælp i Danmark?  

Efter Oles mening, og de fleste 

læger, skal det ikke legaliseres. 

Det vil sætte patienter og læger i 

en endnu vanskeligere situation. 

Hvis eutanasi er en mulighed, vil 

det komme med i det 

overvejende behandlingsforløb. 

Lægens rolle kan blive tvetydig. 

 

Hvis et menneske giver udtryk for 

et ønske om at dø, er patienten 

fortvivlet, forladt, ensom og 

bange. Vi kan blive ved den 

lidende og lindre smerte, med de 

muligheder vi har i vores dage. 

 

Argumenterne for lovliggørelse af 

aktiv dødshjælp bliver fremlagt, 

og Ole kommer med modsvar på 

dem. Dødshjælp betyder noget 

for patienten, men patienten 

betyder derefter ikke noget. 

Følelsen af at ønske sin egen 

død, opstår på baggrund af 

fortvivlelse og måske af at være 

til overs. I Holland var dem, som 

ønskede eutanasi ikke i psykisk 

balance. 

 

Eutanasi ville ligge i alles 

bevidsthed, hvis det blev 

lovliggjort. Det ville kunne blive 

Ole og andre læger mener 

ikke, at aktiv dødshjælp skal 

legaliseres, da det kan sætte 

både patient og læge i en 

vanskelig situation. 

 

Ønsket om at dø, kommer fra 

en person, som ikke psykisk 

har det godt. Vi skal lindre 

smerten. 

 

Hvis Eutanasi bliver 

lovliggjort i Danmark, vil det 

ligge i bevidstheden. Det kan 

give en pligtfølelse. 

 

Motiv Forskydninger kan 

bidrage til mulighed for 

misbrug. 

 

Nogle liv er mere værd end 

andres, hvis dødshjælp kun 

kan gives til raske.  
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en pligt at dø, selvom det ikke 

bliver sagt. Men patienten kan 

ikke blive fri for at vælge. 

 

Mulighed for misbrug, der kan 

ske motivforskydninger. 

Nogle liv er mere værd end 

andre, hvis folk med demens eller 

anden svækkelse ikke kan 

modtage dødshjælp.  

Der bliver fremlagt at 

Holland i 2001 

lovliggjorde aktiv 

dødshjælp, Ole bliver 

spurgt, om de har 

været for hurtige, eller 

om vi i Danmark har 

været for langsomme.  

Lovliggørelse vil ikke kun gøre 

noget inde for lovens rammer, 

men også for vores bevidsthed, 

som førnævnt. Det kan blive en 

moralsk forpligtelse, at tage livet 

af en lidende. 

 

Der kan forekomme en 

glidebaneeffekt - Jo mere en 

handling bliver gjort, jo mere 

retfærdiggøres den. Vi 

retfærdiggør at mennesket ikke 

har noget at leve for - hvilket 

Moralsk forpligtelse til at 

taget livet af lidende. 

 

Glidebaneeffekt, vi 

retfærdiggør - at der ikke er 

mere at leve for = Flere, der 

ønsker Aktiv dødshjælp.  

 

En følelse af undvær af en 

bestemt gruppe mennesker. 
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giver flere potentielle modtagere 

af aktiv dødshjælp. 

 

Han stiller følgende spørgsmål: 

Vil det gøre, at vi føler at vi kan 

undvære en bestemt gruppe 

mennesker, som handikappede, 

lidende eller andre afhængige 

mennesker? 

Ville der blive brug for, 

at sundhedspersonale 

få en profession inde 

for feltet?  

Hollandske undersøgelser viser, 

at det er hårdt for lægen. Det kan 

også afhænge af lægen psyke. 

 

En hollandsk læge havde fravalgt 

at udøve aktiv dødshjælp en 

bestemt dag, som var hans 

datters fødselsdag. Der kom liv 

ind i hans, og han ville derfor ikke 

tage et andet. 

Aktiv dødshjælp er ikke teknisk 

vanskeligt at udføre, men man 

forestiller sig, at der er læger, der 

skal udføre det, fordi der bliver 

forestillet, at det er noget med en 

sprøjte og kanyle.   

Hårdt for psyken viser 

undersøgelser fra Holland. 

 

Hollandsk læge havde 

fravalgt en bestemt dag, da 

det var hans datters 

fødselsdag. 

 

Ikke teknisk svært at udføre.  

Hvorfor er passiv 

dødshjælp lovligt, og 

hvilken undren kan det 

medføre, når aktiv 

dødshjælp er ulovligt?  

Ole forstår ikke undren, men han 

kan forklare den. Det skyldes 

blandt andet sproget. 

 

Sproget spiller en stor faktor.  

 

Aktiv dødshjælp skulle 

kaldes: Eutanasi og passiv 
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Passiv dødshjælp er hverken 

passiv eller dødshjælp. Det er 

ophør med udsigtsløs 

behandling, eller at påbegynde 

og symptomlindring. 

 

Aktiv dødshjælp skulle kaldes: 

Eutanasi og passiv dødshjælp: 

Ophør med behandling. 

 

Passiv dødshjælp er i fuld 

overensstemmelse med 

Sundhedsloven og med en etik, 

som der er bred enighed blandt 

læger og sundhedspersonale. 

 

Loven tillader i Danmark at give 

symptomlindring hos en patient, 

selvom det er livsforkortende. 

 

Omsorg når der er brug for hjælp, 

ikke til at dø, men med at dø.  

 

Aktiv dødshjælp er at give 

medicin (gift), med resultatet at 

patienten dør. Ved at slukke for 

en respirator eller undlade at give 

medicin, er at fjerne en hindring 

for at patienten dør af sin 

sygdom.  

dødshjælp: Ophør med 

behandling. 

 

Passiv dødshjælp er i 

overensstemmelse med 

loven og etik. Lov i Danmark 

tillader, at der smertelindres, 

selvom det kan være 

livsforkortende. 

 

Omsorg med at dø, ikke til at 

dø. 

 

Patient dør af gift, 

fremtvunget død. Patient får 

slukket respirator, dør ikke af 

sin sygdom.  
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Ordet glidebane i debat 

om aktiv dødshjælp.  

Glidebanen ligger i sagens natur, 

Man vil noget godt med eutanasi, 

for lidelse skal bekæmpes. Det er 

svært at sætte grænser for 

godhed, det kan næsten bliver 

betragtet som ondskab. 

 

Men hvorfor findes der lidelse, 

når vi lever i en tid, hvor vi har 

styr på det mest. Ville regler, 

vejledninger, 

sikkerhedsforanstaltninger kunne 

sikre mod glidebaneeffekten? 

 

Regler blev ikke fulgt, til eutanasi 

på en depressiv patient, og her 

blev en psykiater ikke blev dømt, 

men ved højesteret blev han 

dømt, men blev fritaget for straf, 

fordi han handlede i patientens 

bedste interesse. 

Man vil noget godt med 

eutanasi, 

 

Ville regler, vejledninger og 

sikkerhedsforanstaltninger 

kunne sikre mod glidebane? 

 

Psykiater fritaget for straf, 

selvom han var kendt skyldig 

i højesteret.  

Ole Hartling bliver 

spurgt, hvordan han 

forholder sig til en 

sætning som: 

“Må man som 

menneske ikke selv 

have ret til bestemme, 

om man vil leve eller 

dø?” Tit fremkommer i 

Det appellerer til vor forestilling 

om, at vi er selvberoende, 

beslutningsdygtige på egne 

vegne og har en fri vilje. Vi er ikke 

blot afhængige af andre, men 

også sårbare. 

 

Autonomi er ikke mindre ligetil at 

udøve, end mange forestiller sig.  

Vi er vi selvberoende, 

beslutningsdygtige på egne 

vegne og har en fri vilje.  

 

Men vi er også sårbare, og 

autonomi er ikke ligetil at 

udøve.  
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diskussionen om aktiv 

dødshjælp.   

 
 
Ulla Pierri Enevoldsen  
Meningskondensering foretaget på Interview af Ulla Pierri Enevoldsen, Universitetspræst 

på Roskilde Universitet.  

 
Interview spørgsmål Resume af meningsenheden Centralt tema 

Ulla bliver spurgt, hvad 

hendes motivation var for 

at blive uddannet som 

præst samt om hun kom 

fra en religiøs familie.  

Ulla kommer ikke fra en 

religiøs/kristen baggrund, hendes 

forældre var “kulturkristne”.  

 

Motivationen kom fra en personlig 

interesse, med interesse for etiske 

og filosofiske temaer. Samt 

metafysik i fag-filosofisk forstand. 

Ulla læste litteraturvidenskab inden 

hun startede på teologi. 

Betydning med livet, det mærkelige, 

der har med undren og principiel 

mangel på begreb om, hvad livet 

er, interesserede Ulla. 

 

Hun mener, at kristendom, som en 

ufundamentalistisk forståelse, 

indebærer en stor sandhed om, 

hvad det vil sige, at være et 

menneske. 

 

 Ulla kommer ikke fra en 

religiøs familie. 

 

Motivationen er 

personlig interesse for 

etiske og filosofiske 

temaer. 

 

Interessen er betydning 

med livet og undren om, 

hvad livet er. 

 

Kristendom: 

Ufundamentalistisk 

forståelse, stor sandhed 

om, hvad det vil sige at 

være menneske.  

 

Eksistentiel tilgang til 

samtaler med 

studerende.  
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Ulla taler med studerende om alt, 

kærestesorg og depression, med 

en eksistentiel tilgang.  

Hvilken holdning har Ulla, 

set fra religiøst synspunkt, 

til aktiv dødshjælp?  

Ulla er imod aktiv dødshjælp, men 

ikke imod passiv dødshjælp, som 

det beskrives af etisk råd. 

Har været deltager i en udsendelse 

om aktiv dødshjælp for RUC paper. 

 

De fleste der udtrykker et ønske om 

at dø, fortryder det, når det kommer 

til stykket. 

 

Nazisterne benyttede “aktiv 

dødshjælp” på psykisk syge, lav IQ, 

svage osv. To kvinder fra USA, 

som ikke havde råd til behandling 

mod kræft, blev tilbudt aktiv 

dødshjælp af staten - de var til 

besvær og dyre. 

 

Når mennesker ikke længere føler 

sig elskede, eller behandlet 

Ulla er imod aktiv 

dødshjælp, men ikke 

imod passiv dødshjælp. 

 

Folk fortryder, selvom 

de tidligere har ønsket 

at dø.  

 

Mennesker der ikke 

føler sig elsket eller 

omsorg, ønsker de ofte 

at dø.  

 

Indførsel af aktiv 

dødshjælp, vil få mange 

psykisk syge med i 

puljen.  

 

Ligesom ved selvmord, 

skal man have hjælp. 
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omsorgsfuldt, ønsker de ofte at dø, 

ikke mindst gamle og syge. 

 

Psykisk syge, kommer til at være i 

puljen, ved indførsel af aktiv 

dødshjælp, hvilket Ulla synes er 

uhyrligt. 

 

Man skal hjælpes, ligesom man gør 

ved mennesker, som ønsker at 

begå selvmord. 

 

Generelt ønsker de fleste at leve, 

selvom de tidligere har ønsket at 

dø.  

Vi spørger om religion 

kan have indflydelse på 

ens valg, hvis aktiv 

dødshjælp blev lovliggjort 

i Danmark. Ville man som 

kristen gøre brug af 

tilbuddet?  

Ulla synes, at vi stiller et underligt 

spørgsmål, og at vi mener, at 

religion giver en opskrift på livet, 

hvor vi tror at hun har en række 

forbud og påbud, der ikke bekender 

sig til kristendom, ikke har. Men det 

er ikke tilfældet, skriver hun. 

 

Kristendommen mener ikke, at vi 

har ret til at slå ihjel, men det er 

Ulla ikke ene om, det er en 

lovgivning, der sender folk i 

fængsel, hvis de begår mord. 

Kristne har ikke en lovreligion. 

 

Religion har ikke en 

opskrift på livet, 

kristendommen er ikke 

en lovreligion. 

 

Ifølge kristendommen, 

må man ikke slå ihjel.  

 

Hvem skal stå for at 

udføre aktiv dødshjælp? 

 

Ulla er imod aktiv 
dødshjælp, men ikke 
fordi hun er kristen.  
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Ulla stiller en række spørgsmål om 

hvem der skal slå de mennesker 

ihjel, som ønsker aktiv dødshjælp. 

For lægerne gider ikke, og de har 

underskrevet et lægeløfte, som 

tilsiger dem at redde liv. 

Skal der ansættes embedsmænd, 

for det er et besynderligt erhverv og 

minder om en bøddels. 

 

Hun er ikke imod aktiv dødshjælp, 

fordi hun er kristen. De fleste kan få 

smerten lindret og hun mener, at vi 

skal tage vare på mennesker. Der 

er meget få, som lider fysisk, og det 

medfører ikke at aktiv dødshjælp 

skal indføres. 

 

Ulla håber dog, at der kan blive 

hjulpet til selvmord, I de tilfælde, 

hvor der er tale om livslang lidelse 

og et stort ønske om at dø. Men 

hun ville aldrig lovgive omkring 

disse ting, for det fører til en 

glidebane. 

Lindring af smerte, da vi 

skal tage vare på 

mennesker. 

Få lider fysisk, hvilket 

ikke medfører at aktiv 

dødshjælp skal 

indføres.  

 

Hjælp til selvmord, hvor 

der er tale om livslang 

lidelse og et ønske om 

at dø. 

 

Glidebane, hvis der skal 

lovgives omkring dette.  

Med udgangspunkt i 

kristendommen, har 

mennesket så ret til 

selvbestemmelse? Står 

der noget i Biblen om 

det?  

Ifølge kristendommen har 

mennesket ret til selvbestemmelse. 

Det er ikke en lovreligion, der er 

ingen bud eller opskrifter. Det 

handler om at tænke selv, ellers 

ville man være temmelig tankeløs. 

I kristendommen har 

mennesket ret til 

selvbestemmelse. 

Det handler om at 

tænke selv. 
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Første halvdel af biblen består af 

det gamle testamente. Kristne 

benytter som grundlag ikke det 

gamle testamente, men det ny 

testamente. Det gør op med 

lovreligion og tilsiger mennesket, at 

tænke selv, på baggrund af, hvad 

der gavner ens 

næste/medmenneske. 

 

Autonomi-tænkning kommer direkte 

fra kristendommens 

individualisering og 

lighedstænkning. 

Det ny testamente gør 

op med lovreligion og 

tilsiger, at man tænker 

selv, og handler på hvad 

der gavner 

medmennesker. 

 

Autonomi-tænkning 

kommer direkte fra 

kristendommen.  

Vi spørger, om man i 

forvejen ikke gør sig til 

‘herre over livet’, når vi 

modtager en ny nyre 

ellers får en 

hjerteoperation, med 

hensigt på, at forlænge 

livet.  

Vi skal bruge vores viden til at 

hjælpe mennesker, som er syge. 

 

Organdonation er et særskilt etiske 

dilemma, som det her ikke handler 

om. Der findes ingen svar i bilen 

om det. 

 

Pårørende til en hjerteoperation har 

kort tid til at sige farvel, før 

organerne bliver opereret ud. 

 

En hjerteoperation er at hjælpe 

mennesker med liv, livet er godt, 

det gavner mennesker at leve. 

 

Viden skal bruges til at 

hjælpe syge mennesker. 

 

Der findes ingen svar i 

biblen, heller ikke om 

organdonation. 

 

Hjerteoperation er at 

hjælpe mennesket. Man 

skal operere ved 

sygdom. 

 

Kristendommen er ikke 

som Jehovas vidner.  
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Kristendommen er ikke Jehovas 

vidner. Mennesker skal opereres, 

når de er syge. 

 

Aktiv dødshjælp er at slå ihjel. 

 

(Næste)Kærlighed spiller en stor 

rolle i kristendommen, på baggrund 

af fortolkning og tænkning. Man 

tænker selv, på baggrund af, hvad 

der gavner. 
 

Aktiv dødshjælp er at slå 

ihjel. 

 

(Næste)kærlighed i 

kristendommen. 

 

 

Toulmins model 
For at få en forståelse af, hvordan et argument hænger sammen, kan man benytte sig af 

Toulmins argumentationsmodel. Modellen er lavet af filosof Stephen E. Toulmin og bliver 

ofte anvendt i forbindelse med argumentationsanalyse. Joan Karbach forklarer, at modellen 

er bygget af 3 grundlæggende begreber: Påstand, belæg og hjemmel. I et argument kommer 

en person først med en påstand. En påstand er et syn eller en holdning, som afsenderen vil 

overbevise modstanderen om. Derefter skal der være et belæg, som støtter denne påstand. 

Dette kan f.eks. være en undersøgelse, som afsenderen nævner og som gør det lettere for 

afsender, at overbevise modtageren. Imellem disse to yderpunkter er der en hjemmel. En 

hjemmel skal ses som den underforståede viden der kobler påstanden sammen med 

belægget for at nå en konklusion. Påstand, belæg og hjemmel er de essentielle elementer 

for ethvert argument (Karbach, J., 1987, s. 81-82). 
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Toulmins grundmodel Kilde: Google Sites  

Joan Karbach giver et eksempel på, hvordan et argument kan lyde og hvordan det inddeles 

efter Toulins analysemetode. Argumentet starter med påstanden om, at der er ild på Anns 

soveværelse. Belægget for dette er, at der kommer røg ud fra værelset. For at vi kan 

konkludere at røgen er et signal på ildebrand, kræver det, at vi kender til koblingen mellem 

røg og ild. Denne kobling er argumentets hjemmel. Påstand er derfor højst sandsynligt sand, 

da røg ofte betyder ild, og derefter kommer der røg ud fra værelset (Karbach, J., 1987, s. 

82). Dog er mange argumenter langt mere indviklede end dette eksempel. Derfor har Toulin 

lavet en udvidet model, som yderligere skal kunne styrke et argument. Disse elementer er 

ikke afgørende som de 3 tidligere, men kan være fordelagtige at anvende i visse situationer.  

 

 

Toulmins udvidede model Kilde: Google Sites   

For at udfordre et mere komplekst argument, kan modtageren f.eks. sætte spørgsmålstegn 

ved, hvordan afsenderen er kommet frem til sin hjemmel. Karbach forklarer hvordan, at man 

kan tilføje 3 yderligere elementer til et argument. Hvis man forestiller sig et argument baseret 

på mere intern eller specialiseret viden, kan det give god grund for modtageren at spørge, 

hvordan hjemmel kobler påstand og belæg sammen. Derfor er det en god ide for afsenderen 
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at have rygdækning. Rygdækning er afsenders rationale for sin hjemmel, som kan være 

bygget på yderligere støtte. Rygdækningen skal sikre at hjemmel er pålidelig og relevant 

(Karbach, J., 1987, s. 82). Nogle gange kan rygdækningen dog være meget simpel. F.eks. 

er det tidligere arguments rygdækning, at ild generelt producerer røg (Karbach, J., 1987, s. 

83). Andre måder at styrke et argument på, er styrkemarkører og gendrivelse.  At gøre brug 

af gendrivelse er at komme modtageren i forkøbet ved at tage forbehold for eventuelle 

modargumenter (Karbach, J., 1987, s. 82). 

Det sidste element Toulmin anvender i sin udvidede model, er styrkemarkører. Karbach 

beskriver at styrkemarkøren er ” Used in the wording of the claim” (Karbach, J., 1987, s. 82). 

Styrkemarkører er eksplicitte i påstanden, og kan gradbøje argumentet Et eksempel på en 

styrkemarkør, kan være ord som altid, aldrig, sjældent og ofte mm. 

Appelformer 

Udover at anvende Toulmins model til at analysere et argument, kan man også analysere 

dynamikken ift. Afsender og modtager, og hvordan appelformer spiller ind. Aristoteles 

beskriver 3 forskellige appelformer, som en afsender kunne anvende i forbindelse med et 

argument. De tre appelformer er logos, ethos og pathos. 

Logos henvender sig til det rationelle i mennesket. Appelformen fokuserer på statistikker, 

undersøgelser m.m. for faktuelt at overbevise modtageren. Logos kan ses i Toulmins simple 

argumentationsmodel, da den kræver at påstand og belæg har en rationel sammenhæng. 

Bagsiden af logos er, at appelformen kan blive ensformig og kedelig for modtageren.  

En anden appelform er pathos som appellerer til følelserne, og prøver at få modtageren til 

at føle visse ting, som kunne fremme deres argument. F.eks. ses pathos appelformen ofte, 

når der er tale om fattige. Hvis man påpeger hvordan de fattigste i samfundet lever og 

samtidigt, hvordan den gennemsnitlige dansker lever, så appellerer man til modtagerens 

følelser. Udover retorik, kan der her også være et fokus på stemmeføring.  

Den sidste traditionelle appelform er ethos. Ethos går ud på at vise tillid. Det kan bl.a. være 

afsenderens erfaring, image eller uddannelse, der kan styrke afsenderens argument ved at 

skabe tillid hos modtageren (Mshvenieradze, T., 2013, s. 2). 
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Passiv og aktiv dødshjælp – er det i sidste ende det samme?  
Skal man tage udgangspunkt i at argumentere for aktiv dødshjælp, vil vi bruge argumenter fra ”The 

End of Life” af James Rachels. Formålet med dette afsnit, er en moralsk afklaring på hvorfor aktiv 

dødshjælp i sidste ende, burde overvejes som lovligt. Rachels påpeger at det moralsk set, er det 

samme resultat som passiv dødshjælp giver. Om det er aktivt eller passivt, ender patienten med at 

dø, spørgsmålet er blot, på hvilken måde. Derudover vil vi bruge Rachels argumenter i vores 

diskussion, da vi finder det aktuelt at få en sammenligningen af passiv og aktiv dødshjælp med, som 

fortaler for eutanasi og lovliggørelsen af dette. Følgende afsnit vil belyse det moralske dilemma, 

mellem passiv og aktiv dødshjælp, og hvorfor det i sidste ende, er det samme ifølge Rachels.  

 
Slå ihjel eller lade dø? 
Hovedargumentet for Rachels er, at passiv og aktiv dødshjælp moralsk set er tilsvarende hinanden, 

og at der ikke er nogen forskel mellem dem: 

 

” There is no reason to prefer one over the other as a matter of principle; the fact that 

one case of euthanasia is active, while another is passive, is not itself a reason to think 

one morally better than the other.” (Rachels, J., 1986, s.108). 

 

Det Rachels mener er, at udfaldet af begge handlinger principielt giver det samme, nemlig døden til 

følge for patienten. Rachels mener, at forskellen på aktiv og passiv dødshjælp, kan beskrives således: 

på den ene side slår du mennesker ihjel, modsat at lade folk dø (Rachels, J., 1986, 

s.107). Fundamentalt set, så skal man ikke kunne skelne mellem at slå ihjel og lade dø, hvad angår 

dødshjælp. Som sagt, er der en moralsk lighed mellem passiv og aktiv dødshjælp, så enten må man 

acceptere begge, eller forkaste begge, der er ingen enten/eller. Hvis en person accepterer passiv 

dødshjælp, kan det konkluderes, at personen også kan acceptere aktiv dødshjælp. Men hvis 

personen synes, at aktiv dødshjælp er umoralsk, kan det samtidig konkluderes, at personen også 

synes passiv dødshjælp er umoralsk (Rachels, J., 1986, s.108). 

For at sætte Rachels argument i perspektiv, kan vi tage et eksempel hvor en patient med 

terminal kræft optræder. Denne patient har store smerter grundet hans tilstand, og har ikke 



Gruppe nr.:  S2024791807 HUMTEK B                                                                      
 

 47 

lang tid igen, at leve i. Grundlæggende kan læger have tre forskellige valg, med henblik på 

patientens videre behandling: 

1. Slutte patientens behandling, ved at udføre aktiv dødshjælp. 

2. Afslutte patientens behandling, ved at tilbageholde den nødvendige medicin, så 

patienten dør naturligt. Dog vil dette tage lidt længere tid end eksempel 1. 

3. Fortsætte behandlingen og forlænge patientens liv, så længe som muligt. 

En læge ville vælge nummer to, frem for nummer et. Det virker mere naturligt at lade dø end 

at slå ihjel. Men skal man kigge på det mere objektivt, så vil nummer et være fordelagtigt 

(hvis patienten begærer det naturligvis). Retfærdiggørelsen for dette vil være, at 

argumentere for at patienten er i så store smerter, at forlængelsen af patientens liv ville være 

synd. Der opstår et problem ved at tilbageholde medicin og afslutte behandlingen, da 

patienten vil være i smerte i længere tid og derfor vil lide længere, end ved at udføre aktiv 

dødshjælp og gøre en ende på lidelserne. Beslutningen om at gøre patientens liv kortere er 

taget på forhånd, hvorfor så vælge muligheden med mest smerte? (Rachels, J., 1986, 

s.109). Således mener Rachels, at man ikke kan adskille aktiv og passiv dødshjælp på et 

moralsk plan, da de endegyldigt er samme resultat. Enten vælger man begge, eller forkaster 

dem begge.  

The bare difference argument   

For at komme dilemmaet omkring at dræbe og lade dø, har Rachels lavet et argument, som 

han kalder ”The bare difference argument”. Dette argument er blevet skabt for at 

modargumentere dem, som mener, at der findes en moralsk forskel mellem ’at dræbe’ og 

’at lade dø’. Nærmere er dette argument en påstand om, hvad der tæller eller ikke tæller, 

som et moralsk grundlag for at vurdere, hvad der er værst. Det vil altså i dette eksempel 

betyde, at en handling som at slå ihjel, kontra en handling om at lade nogen dø, ikke har 

gode moralske værdigrundlag for at det ene, er værre end det andet (Rachels, J., 1986, 

s.111). 

Rachels har udviklet et eksempel til netop dette argument, der omhandler en 6-årig dreng i 

et badekar. Dette eksempel er udelukkende for at forklare og bevise det moralske dilemma, 

som ”The bare difference argument” forsøger at fremhæve. 
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Eksemplet handler kort fortalt om Smith og Jones, der står til at arve en masse penge, hvis 

noget skulle ske med deres 6-årige fætter. Selve eksemplet er delt op i to forskellige 

scenarier. Det første eksempel omhandler en aften, hvor fætteren er i bad. Smith sniger sig 

ind på badeværelset med intentioner om at drukne fætteren. Han får det til at ligne et uheld 

og Smith får sin arv uden større problemer (Rachels, J., 1986, s.112). 

Andet eksempel er med Jones, der har samme intentioner som Smith, om at drukne 

fætteren i badet. Ligesom Jones sniger sig ind på badeværelset og skal til at udføre sin plan, 

i det fætteren snubler i badet, som derefter slår hovedet og ligger med ansigtet nede i 

vandet. Jones står klar til at holde fætterens hoved under vandet, men det bliver ikke 

nødvendigt, da fætteren dør imens Jones står og kigger på. Jones får derfor også sin arv i 

dette eksempel, og bliver ikke dømt i forbindelse med ”uheldet” (Rachels, J., 1986, s.112).  

Eksemplet med fætteren i badekarret, viser de to forskellige scenarier med samme udfald. 

Fætteren dør og Smith og Jones får deres arv. Smith og Jones handler ud fra samme motiv, 

som netop handler om denne arv. Den eneste forskel i disse to historier er, Smith aktivt 

dræber fætteren, hvorimod Jones står og kigger på imens fætteren drukner. Udfaldet er det 

samme, og på denne måde forsøger Rachels at vise, at der ikke er nogen forskel på at 

dræbe og lade nogen dø. Altså er dette eksempel grundlaget for ”The bare difference 

argument” (Rachels, J., 1986, s. 113). 

Men disse scenarier ligner jo langt fra det, som en læge beskæftiger sig med. Det kan 

argumenteres, at det overhovedet ikke kan sammenlignes. Læger inddrager ikke personlig 

gavn, hverken ved undersøgelser, eller ved at slå ihjel grundet en gunstig arv. Det som 

læger beskæftiger sig med i sager - med eksempelvis stærkt lidende patienter, er hvorvidt 

patientens liv ikke længere er værd at leve (Rachels, J., 1986, s. 113). Her kommer Rachels 

”bare difference argument” frem i lyset, med valget om at slå ihjel eller lade dø. Rachels 

argumenterer her, at hvis en læge lader en patient dø på baggrund af et humant grundlag, 

så står lægen i samme moralske position, som hvis han havde givet patienten en dødelig 

sprøjte, på samme humane grundlag (Rachels, J., 1986, s. 113). Yderligere bliver det 

pointeret, at hvis patienten efterfølgende stod til at kunne kureres, ville både det at lade 

patienten dø og det at slå patienten ihjel, fortrydes lige meget, ligegyldigt, hvilken metode 

man havde brugt for at aflive patienten.  Omvendt, hvis beslutningen havde været korrekt, 

ville metoden hvori patienten døde ikke være vigtig (Rachels, J., 1986, s. 113-114). 
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Medlidenhedsargumentet 

Udover Rachels ”bare difference argument” præsenterer han yderligere en grund, som nok 

er det mest hyppige argument, fra fortalere for aktiv dødshjælp. Argumentet hedder ”the 

argument for mercy”, som fremover vil blive nævnt som medlidenhedsargumentet. Kort sagt, 

bliver argumentet beskrevet således, at terminale patienter kan opleve så ubeskrivelige 

smerter, at andre ikke kan sætte sig i deres sted. Der eksisterer smerter så forfærdelige, at 

den rigtige handling er at gøre en ende på dem ved aflivning. Argumentet tager derfor 

udgangspunkt i at ”eutanasi kan retfærdiggøres fordi det gør en ende på netop det.” 

(Rachels, J., 1986, s. 152).  

Et eksempel for medlidenhedsargumentet, kan præsenteres med følgende eksempel om 

Stewart Alsop. Stewart var en journalist, som døde i 1975 af en sjælden form for kræft, men 

før han døde, skrev han om Jack - en mand, som han delte værelse med på hospitalet. 

Alsop beretter her, at han på tredje aften fik en ”forfærdelig tanke” (Rachels, J., 1986, s.153). 

 Jack var 28 år og havde fået en kræftsvulst i maven, som lægerne havde planlagt at fjerne, 

dog med den viden, at Jack nok ville dø meget snart. Jack ville få et syntetisk opiat hver 

fjerde time, for at afhjælpe på hans smerter. Opiat er en lægelig betegnelse for morfin, samt 

lignende stoffer. Morfin er et effektivt smertelindrende medikament (Hesse, M., 2020). 

Opiatet ville dog kun sætte smerterne i skak i to timer. Pinslerne ville løbende komme 

tilbage, først som små klynk, men senere som hyl af smerte. Nå dette skete, så ville Jack 

eller Stewart kalde på en sygeplejerske, som da ville give ham smertestillende, som 

eksempelvis kodimagnyler. Kodimagnylerne ville dog kun hjælpe lige så meget, som hvis 

man ordinerede en hovedpinepille til en, som lige har brækket sin arm (Rachels, J., 1986, 

s. 153).  

Den sidste time, inden hans næste bedøvende indsprøjtning, ville sygeplejersken derfor 

komme og fortælle ham: ”nu er der kun 50 minutter igen”, bare for at give ham en smule 

håb. Alsops ”forfærdelige tanke” fremkommer således: 

Hvis Jack havde været en hund, hvad ville der så blive gjort ved ham? Svaret synes 

åbenlyst. Intet menneske, med en snert af medlidenhed, ville lade et levende væsen lide, 

for ingen nytte i sidste ende (Rachels, J., 1986, s.153). 
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Med dette eksempel, fremstiller Rachels det moralske dilemma ved eutanasi i forhold til 

medlidenhed. Spørgsmålet er ikke om hvorvidt, der havde kunne være blevet gjort mere for 

Jack. Det moralske dilemma forekommer ved, hvorvidt medlidenhedsdrab skal være tilladt, 

hvis det er det eneste alternativ til denne slags smerte (Rachels, J., 1986, s. 154).  

Rachels hævder, med Alsops beretning i mente, at det med eksemplet om ulidelig smerte, 

lægger op til diskussion om hvorvidt medlidenhedsdrab skal kunne være en acceptabel 

mulighed  

” if a person prefers – and even begs for – death as an alternative to lingering 

on in this kind of torment, only to die anyway after a while, then surely it is not 

immoral to help this person die sooner.” (Rachels, J., 1986, s. 154).  

Det som Rachels meget eksplicit forsøger at påstå ved disse argumenter er, at ligegyldigt 

hvor moralsk situationen omkring aktiv dødshjælp er, så er der ”kun” to valgmuligheder. 

Enten er du for eller imod. Der kan, moralsk set, ikke være forskel på passiv og aktiv 

eutanasi, fordi resultatet er det samme. Udelukker man det psykologiske aspekt 

(eksempelvis for læger, der skal udøve denne praksis) og udelukkende tager morale som 

udgangspunkt, så skal man ifølge Rachels, kunne se, at det er for patientens bedste (og i 

nogle tilfælde pårørende) ikke at fortsætte en uønsket lidelse, men gøre en ende på den. I 

stedet for at se på det således, at man ”lader dø” eller ”slår ihjel”, må man tage 

udgangspunkt i, at der moralsk set er tale om det samme, så hvilket skal foretrækkes ud fra 

patientens gavn? Rachel mener altså, at aktiv dødshjælp er moralsk acceptabelt. Vi vil 

inddrage Rachels i opgavens diskussion, og nærmere vurdere, hvorvidt disse argumenter 

er tilstrækkelige i en position, der fortaler aktiv dødshjælp.  

Hospice  
Hospice er en selvejende institution, som hører under frit sygehusvalg reglerne. Det betyder, 

at opholdet på et hospice er helt gratis. Diverse hospice har en driftsaftale med de forskellige 

regioner rundt omkring i Danmark. En patient kan ty til hospice, når hospitalerne og lægerne 

ikke længere kan tilbyde vedkommende en helbredende behandling. Patienten kan derfor 

bruge tid med sine pårørende et sted, som er etableret til pasning og pleje, hvis det ønskes 

(Larsen, A., 2020).  
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Hospice tilbyder pleje og lindrende behandlinger, samt omsorg og nærvær, til uhelbredelige 

syge og mennesker med livstruende sygdomme. Indlæggelsen på et hospice sker ved livets 

afslutning, og/eller et kortere ophold, hvis patienten ikke har udsigt til bedring eller 

helbredelse. Hvis man ønsker at blive indlagt på et hospice, så skal en hospitalslæge eller 

en praktiserende læge lave en henvisning (Larsen, A., 2020). ’Sankt Lucas Stiftelsen’ er det 

første hospice, som blev etableret i Danmark tilbage i 1992, dengang var det kun forbeholdt 

voksne. I 2015 etablerede de så Danmarks første afdeling til børn og unge (Sankt Lukas 

Stiftelsen, 2020). 

Teori 
Formålet med dette afsnit, er at redegøre for den teori, som vi har gjort brug af. Vi vil her 

kigge på den medicin, som der bliver gjort brug af ved aktiv dødshjælp, for at beskrive 

teknologien. Der er i dette afsnit inddraget Langdon Winner, for at se på hvordan han ser 

teknologi og Jesper Ryberg, for at forstå etikken.  

 

Barbiturater  
Midlet der bruges til anæstesi, er ‘Barbiturater’, som er forbindelser afledt af barbitursyre. 

Barbiturater virker søvnfremkaldende og er et beroligende lægemiddel (Brøsen, K., & 

Hansen, S. H., 2020). 

 

Da barbiturater i det 19. århundrede blev indført, var det en helt ny æra inden for medicin. 

Josef Von Merling og Emil Fischer var pionererne, der ved hjælp af Grimaux-metoden 

syntetiserede de forskellige barbiturater. Ved at introducere ethylgrupper i den inaktive 

barbitursyre, blev det til et beroligende middel, som blev testet på hunde i første omgang. 

Ved oral indtagelse hos mennesker, viste midlet sig også som beroligende. Med tiden, viste 

det sig dog, at der var nogle farlige egenskaber ved brug af midlet, herunder misbrug, 

afhængighed og forgiftning. Få barbiturater bliver i dag derfor brugt til anæstesi (Norn, S., 

Permin, H., et al, 2015). 

 

Pentobarbital/Nembutal 
Et af de barbiturater, som ofte bliver benyttet til dødshjælp, er barbituratet: Pentobarbital - 
som også går under navnet Nembutal (Nitschke, P. & Stewart, F., 2006, s. 137). 
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I bogen ‘The Peaceful Pill Handbook’ af Philip Nitschke & Fiona Stewart, forklarer de, 

hvordan stoffet Nembutal blev valgt som det mest humane, fredelige og pålidelige medicin. 

Det blev vedtaget som en lov ved ‘The Rights of the Terminally Ill Act’ of Australia’s Northern 

Territory (Nitschke, P., & Stewart, F., 2006, s. 137). I deres søgen efter stoffet, så de hen 

mod USA, hvor de undersøgte informationer om de medikamenter, som blev brugt til 

henrettelse. Derefter blev en beslutning truffet om at sanktionere brugen af Nembutal, enten 

som intravenøs eller som oral dosis (Nitschke, P., & Stewart, F., 2006, s. 137). En dosis på 

6 g. I en flaske på 100 ml. Er dødelig, og nok til at tage livet af en voksen (Nitschke, P., & 

Stewart, F., 2006, s. 142). 
 
I Holland og Belgien er det lovligt for en læge, at give barbituratet Nembutal intravenøst, til 

en døende patient (Nitschke, P., & Stewart, F., 2006, s. 137). Injektion med lokalbedøvelse 

kan forhindre smerten, da Pentobarbital/Nembutal har en høj PH-værdi, og dermed kan 

forårsage smerter (Flecknell, P., 2016). 
 
‘The deliverance Machine’  
I forbindelse med loven, som blev vedtaget ‘The Rights of the Terminally Ill Act’, udviklede 

Dr. Philip Nitschke en maskine, som blev navngivet: ‘The deliverance Machine’. The 

deliverance Machine er en bærbar computer, som er tilsluttet en sprøjte. På maskinen er 

der også installeret en sprøjtebeholder, som er påfyldt et dødbringende medikament, såsom 

Nembutal. Sprøjte beholderen er direkte koblet intravenøst til patienten, og patienten kan 

derved selv administrere lægemidlet (Exit International, 2016). 

 
“The deliverance Machine”, Kilde: The Peaceful Pill Handbook 
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“The four people who died using the Territory legislation all injected 

themselves - with the help of the Deliverance Machine- with Nembutal. While 

these people could also have simply drunk liquid Nembutal, each preferred 

intravenous administration.” (Nitschke, P., & Stewart, F., 2006, s. 137). 

 

Når man modtager Nembutal på denne måde, mister man bevidstheden på få sekunder, 

hvorefter døden indtræffer. Anskaffelse af midlet er ikke let.  

 

“Pentobarbital is no longer commercially available as an anaesthetic in a 

number of countries; however, the agent can be purchased from specialist 

suppliers (e.g. Sigma) if needed for specific research projects.” (Flecknell, P., 

2016). 

 

Det er ikke muligt at købe Pentobarbital, da mange ønsker at anskaffe det til menneskeligt 

brug. Midlet bliver i dag mest brugt hos dyrlæger, til aflivning af dyr (Nitschke, P., & Stewart, 

F., 2006, s. 142). Man kan altså ikke komme i besiddelse af midlet som civil person.  

 

The Whale and the Reactor 
Langdon Winner beskriver hvordan mennesket interagerer, synes og tænker om 

teknologien i teksten The Whale and the Reactor.  Winner mener den konventionelle 

ideologi som mennesket har til de tekniske artefakter, er alt for oplagt til at det på nogen 

måde kan være reflekteret. Menneskets vildledende fornuftige opfattelse, giver anledning til 

bekymring i sammenspil med teknologien. Der er forskellige tilgange til teknologien, og det 

moralske aspekt spiller ikke nogen rolle. Mennesket gør enten brug af "used well or poorly" 

og/eller "good or bad purposes” når de interagerer med teknologien. Begrebet ‘teknologi’ 

kan have denne effekt, da man endnu ikke har undersøgt det fra en mere filosofisk vinkel 

(Winner, L., 1986). 

  

Winner mener at mennesket befinder sig i en tilstand han kalder for en “teknologisk 

somnambulisme” som også kaldes for søvngængeri, dette er en tilstand hvor man gør ting 
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i ‘søvne’, som betyder at et menneskes handlinger bliver gjort per automatik (Ordnet, 1992 

- 2005). Dette understreger Winner med dette udsagn 

 

” Technological objects and processes have a promiscuous utility; they are 

taken to be fundamentally neutral as regards their moral standing.” (Winner, L., 

1986, s. 6). 

  

Hvis mennesket gerne vil ud af denne sindstilstand, skal de have en indgangsvinkel til 

teknologien, som er en helt anden. Ifølge Winner kan denne indgangsvinkel være filosofisk, 

da mennesket har behov for en etisk og moralsk vinkling til teknologien (Winner, L., 1986). 

  

Winner har fokus på at gøre op med den ”traditionelle kutyme” som mennesket ser 

teknologien på. Det ser ikke ud til at teknologiens udvikling har tænkt sig at sænke tempoet, 

derfor skal mennesket forholde sig kritisk overfor den (Winner, L., 1986, s.9). Teknologiske 

objekter er ifølge Winner neutrale, men dets neutralitet forsvinder så snart mennesket 

kommer i besiddelse af det, samt interagerer med det. Mennesket overser en essentiel del 

af strukturen for de vilkår mennesket har. Teknologien er ikke kun et hjælpemiddel, det er 

en utrolig magtfuld kraft som har det for øje at transformere hele dens betydning. 

Teknologien opstår i samspil med mennesket og samfundet (Winner, L., 1986). 

 

“What kind of world are we making? This suggests that we pay attention not 

only to the making of physical instruments and processes, although that 

certainly remains important, but also to the production of psychological, social, 

and political conditions as a part of any~ significant technical change.” 

(Winner, L., 1986, s. 17). 

  

Mennesket har accepteret at teknologien er blevet en del af deres hverdag, i det menneske 

accepterede dette, tillod de samtidig disse teknologiske genstande at blive en del af dem – 

‘dette kan blive til en forlængelse af dem selv’. Teknologien ligger dybt i mennesket og dets 

adfærd, dette kan stille spørgsmålstegn ved, om elektroniske enheder på nogen måde kan 

slukkes for eller forsvinde helt eller delvist ud af vores hverdag (Winner, L., 1986, s. 12). 
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Indenfor de seneste 100 år har livsbetingelser for mennesket ændret sig markant. 

Grænserne for hvilken hjælp mennesket kan modtage og få, bliver konstant skubbet til. For 

eksempel kan mennesket få en pacemaker, blive kureret for sygdomme, som førhen tog 

livet af folk, nye tænder, en ny hofte, en armprotese og meget mere til. Genteknologien 

ændrer den naturlige menneskelige biologi. Denne udvikling problematiserer Winner ved, at 

stille spørgsmålstegn ved; ”Hvad indebærer det at være menneske og menneskelig”. 

(Winner, L., 1986, s. 13). 

  

” When a sophisticated new technique or instrument is adopted in medical 

practice, it transforms not only what doctors do, but also the ways people think 

about health, sickness, and medical care.” (Winner, L., 1986, s.6). 

  

Her sætter Winner fokus på et punkt mange forsker allerede forskere i. Ifølge Winner skal 

et samfund der regulere dets strukturelle udvikling være påpasselig og pligtopfyldende, for 

at det ikke ender i en total katastrofe (Winner, L., 1986). 

 

Kan man forske i etik? 
Jesper Rybjerg beskriver en del scenarier, som alle er af etisk karakter, mange handler om 

organdonation, afstraffelse af kriminelle og ligeledes om burhøns. Alle disse etiske 

spørgsmål handler om anvendt etik, og det er derfor noget, som bliver diskuteret af 

filosoffer og andre forskere (Ryberg, J., 2013, s. 9). 

 

I bogen ‘Forstå Etikken’ af Jesper Ryberg skriver han 

 

“For hvordan kan man egentligt forske i det, der er etikkens hovedspørgsmål, 

nemlig hvordan vi mennesker bør handle?” (Ryberg, J., 2013, s. 7).  

 

I forhold til aktiv dødshjælp, er det er et ret relevant spørgsmål, men også generelt set. For 

hvordan skal man handle som menneske? Og hvorfor?  

 

Bogen forsøger at imødekomme sådan en undren, ved at give en introduktion til, hvad den 

filosofiske etik går ud på, og hvorfor forskning i etikken er vigtig (Ryberg, J., 2013, s. 7). 



Gruppe nr.:  S2024791807 HUMTEK B                                                                      
 

 56 

Når man taler om etik, er der mange forskellige holdninger, som Ryberg beskriver i sin bog, 

så har folk meninger om alt fra abort til dødsstaf til Burhøns (Ryberg, J., 2013, s.12). 

“Mange af de etiske vurderinger, vi foretager, når vi tager stilling til andres handlinger, 

opstår som det, vi lidt populært kan kalde for en mavefornemmelse.” (Ryberg, J., 

2013, s. 16). 

 

“Etiske intuitioner” er når man får en form for mavefornemmelse, en vurdering man 

ikke har tænkt sig frem til.” (Ryberg, J., 2013, s.16).    

Det er derfor interessant at mærke efter, om et udsagn eller en handling, frembringer en 

mavefornemmelse.  

 

Den græske historiker Herodot bliver nævnt i bogen, hvor Ryberg kommer ind på kulturelle 

forskelle. Der bliver her beskrevet håndtering af afdøde mennesker, som en Kong Dareios 

havde oplevet på sine rejser. Et indisk stammefolk kaldt ‘kallatierne’ havde for vane at spise 

deres afdøde. Grækernes tradition var at kremere deres afdøde. Dareios adspurgte både 

de indiske stammefolk og grækerne, om de kunne finde på at gøre brug af hinandens 

metoder - til det, var reaktionerne at de bestemt ikke havde lyst, de fandt ligefrem sådan en 

handling som værende meget rystende, og de bad ham om ikke at nævne sådan en grufuld 

ugerning igen (Ryberg, J., 2013, s. 23). 

Etik handler derfor også om, hvordan man betragter forskellige handlinger, alt efter hvilken 

kultur, man kommer fra. Et brud med normer, er derfor også noget, som vi ser som forkert 

(Ryberg, J., 2013, s. 24).  

”… Vores etiske vurdering ofte har karakter af intuitioner, der dikker på i vores 

bevidsthed og altså ikke i sig selv er udeladt af forudgående begrundelser.” (Ryberg, 

J., 2013, s. 30).  

Vores intuitioner kommer først, og derefter kommer vores argumenter (Ryberg, J., 2013, s. 

31). Der blev lavet forskning på punktet “fertilitets behandling” af Gallup i USA og der kom 

de frem til, at  
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“Nogle mennesker er modstandere af denne type behandling, fordi de føler at det 

‘ikke er naturligt.’” (Ryberg, J., 2013, s. 40).  

Argumentet med at det ikke er naturligt er flittigt brugt, når det kommer til medicinsk 

teknologi, både til at forklare og underbygge en skepsis (Ryberg, J., 2013, s. 40). På samme 

måde, bliver kunstig befrugtning sat op i mod at børste tænder, for det er jo også unaturligt? 

Skal vi bare lade tænderne rådne og falde ud?   For hvorfor skal vi ikke have lov til at lave 

en menneskelig indgriben, når vi kan ændre et problem, som ikke er ønskværdigt? (Ryberg, 

J., 2013, s. 41). Ryberg skriver, at der i sagens natur ligger, at en behandling ikke er normal, 

inden den bliver indført.  

“... Så argumentet vil ende som en påstand om, at man ikke bør indføre en 

praksis, hvis man ikke har den forvejen. Næppe et argument der vil overbevise 

mange.” (Ryberg, J., 2013, s. 42).   

Det er altså ikke et argument, som vil overbevise mange. Hvis der er to forskellige 

handlinger, og man hævder, at den ene er rigtig og den anden forkert, skal man berettige, 

at der er en forskel. På den baggrund stiller han også spørgsmålet: “Er det acceptabelt at 

udføre passiv dødshjælp, men ikke aktiv dødshjælp?” (Ryberg, J., 2013, s. 47).  

Glidebaneargumentet 
Når man taler om glidebanen, giver Ryberg en god forklaring på, hvad det er og hvordan en 

indførelse af en bestemt (be)handling, kan gøre at en anden mere ekstrem (be)handling, på 

længere sigt, kan accepteres.   

“Strukturen i argumentet er enkel. Selvom en indførelse af en bestemt behandling 

ikke umiddelbart er et problem eller måske direkte er en fordel, så vil accepten af 

behandlingen på længere sigt føre til en brug, der er uacceptabel. Derfor bør 

behandlingen ikke accepteres. Vi må blokere, allerede før det første skridt tages, for 

at kunne undgå glidebanen.” (Ryberg, J., 2013, s. 48).  

 

”Det er en afgørende del for glidebanens endepunkt faktisk vil nås, hvis man tager 

værste skridt. Med jo større sandsynlighed man kan vise, at dette er tilfældet, jo 

stærkere vil argumentet være.” (Ryberg, J., 2013, s. 48).   
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Man kan derfor ende ud med, at det kan blive vendt om, for at opnå den modsatte 

konklusion. Dette kan ske, hvis ikke ens argument er stærkt nok (Ryberg, J., 2013, s. 50).   

 

Følelser 

I bogen beskrives det, at der er forskel på forholdet man har til et individ. Folk reagerer 

anderledes, når de bliver spurgt om forsøg på dyr f.eks. en rotte eller en hund. Folk har ikke 

samme forhold til rotter, som de har til hunde, og nogle vil endda påstå, at rotterne ikke kan 

føle smerte på samme måde, som en hund kan føle smerte - selvom de sagtens kan 

(Ryberg, J., 2013, s. 61).  

 

Det er altså vedkommendes kærlighed og forhold til dyret, som er altafgørende i forhold til, 

hvad de synes er acceptabelt at udsætte dem for. Der er forskellige synspunkter, når der 

skal foretages vurderinger af etisk karakter, og ligeledes er der mange tænkere, i 

moralfilosofiens historie. For en stor del af disse synspunkter, gælder det, at fornuften skal 

anses for at være af afgørende betydning. Dette er fordi, at det kan lede os til de etiske 

vurderinger, som er sande (Ryberg, J., 2013, s. 62). 

“… at de er gode grunde til ikke at lade vores mange etiske intuitioner være 

afgørende i stillingtagen til etiske spørgsmål, kunne det godt se ud som et indlæg, 

der klart vælger side i det, der ofte fremstilles som kampen mellem følelser og 

fornuft.” (Ryberg, J., 2013, s. 65). 

Følelser og fornuft, er altså også noget, som spiller en stor rolle, da det også hjælper os til 

at tage stilling til etiske spørgsmål. Følelser er en intuitiv reaktion, som man skal have i 

tankerne, når det omhandler folks holdninger. Man bliver nødt til at undersøge rationale og 

ikke kun handle baseret på følelser. I vores rapport anvender vi logos i form af vores 

argumentationsanalyse, og prøver dermed at lave en rationel analyse. 

Analyse 
I vores analyseafsnit vil vi anvende argumentationsanalysen på vores interviews fra 

overlæge og tidligere formand for Det Etisk Råd, Ole Hartling, samt universitetspræst på 

Roskilde Universitet, Ulla Pierri Enevoldsen. Formålet med dette er at klargøre centrale 

pointer i aktiv dødshjælp argumentationen, som derefter kan diskuteres. Vi inddrager filosof 
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James Rachels, for at analysere hans argumenter, da han er fortaler for aktiv dødshjælp. 

Hvor Ole Hartling og Ulla Pierri Enevoldsen, begge er imod aktiv dødshjælp.  

Argumentationsanalyse 

Der findes flere måder at analyserer et argument på. Herunder redegøres der for, hvordan 

man kan analysere et givent argument og dermed også, hvordan man opstiller et argument. 

Analysen af forskellige argumenter er afgørende i ethvert etisk dilemma, og derfor også 

meget relevant i forhold til aktiv dødshjælp. I projektet vil argumentationsanalysen anvendes 

på Ole Hartlings interview. Det etiske aspekt af vores opgave findes primært i dette afsnit. 

Ifølge Ryberg (2013) skal vi danne vores etiske holdninger på rationel analyse og ikke blot 

intuition. Dette afsnit er vores rationelle analyse af for- og modargumenter i diskussionen 

om aktiv dødshjælp. 

Hvis vi skal undgå, at vi kommer til at handle på baggrund af etiske vurderinger, der bygger 

på fejlagtig information, eller som er dobbeltmoralske, eller at vi af andre grunde, ikke selv 

kan stå inde for - når vi tænker os om, så er det nødvendigt, at vi ikke blot følger vores 

umiddelbare etiske intuitioner, men derimod slår omtanken til og spørger os selv, hvad de 

stærkeste argumenter taler for (Ryberg, J., 2013, s. 71). 

Ole Johannes Hartling 

Ole Hartling svarer i vores interview at han er imod aktiv dødshjælp. Han skriver selv at 

argumenterne for, ikke holder, når man begynder at undersøge dem. Ole Hartling har altså 

på sin vis foretaget sin egen analyse af pro-aktiv dødshjælp argumenterne, for at belyse 

deres svagheder. Herunder vil vi beskrive, hvordan Ole argumenterer imod aktiv dødshjælp. 

Hartling gør det klart, at fortalerne for aktiv dødshjælp vil det bedste for deres patienter. Han 

mener dog ikke, at deres præmisser holder og derfor at hele argumentationen falder til 

jorden.  Hartling beskriver argumenterne for lovliggørelse af aktiv dødshjælp på følgende 

måde:  

”konstante: 1) at vi må kunne afhjælpe ubærlig lidelse og, 2) at det er respekt 

for selvbestemmelsesretten (autonomi).” (Hartling, O., bilag 1, 1.3).  
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Argumentet påstår ud fra disse 2 belæg, at aktiv dødshjælp er den rigtige handling. Hartling 

mener, at disse belæg forenkler situationen, og reducerer dilemmaet til en populistisk sag - 

hvem vil ikke både respektere autonomi og hjælpe ubærlig lidelse. Hartling mener, at selve 

hjemlen i argumentet er forkert. Derfor mener han ikke, at de to påstande kan resultere i 

aktiv dødshjælp, da den simple kobling mellem selvbestemmelse og aktiv dødshjælp ikke 

passer. 

Ifølge Hartling er påstanden om, at aktiv dødshjælp er lig med frihed, forkert. En patient er 

ikke vant til at vælge mellem liv og død, og selve muligheden ligger et upassende pres på 

patienten, da patienten pludselig skal tage stilling til det. Han mener, at en legalisering gør 

det nødvendigt for patienter at vurdere om deres liv er værd at leve, ikke blot for dem selv, 

men også for de pårørende:   

”Anmodning om dødshjælp kan blive den døendes offergave, som gives under 

forstående medvirken af omgivelserne, som måske ikke kun tænker på den 

syge. Det er blevet udtrykt sådan, at ”det er retten til at være til besvær, som 

står på spil.” (Hartling, O., bilag 1, 1.3.1). 

Det kan medføre en glidebane, som gør at det bliver accepteret, at der ikke er mere at leve 

for, for patienten. Da handlingen bliver udført oftere, normaliseres det, og det vil medføre 

flere potentielle modtagere af aktiv dødshjælp.  

Som Ryberg nævner, er det ikke nødvendigvis den umiddelbare problematik i påstanden, 

der er problematisk, men de ting der kan følge med argumentet. Selvom aktiv dødshjælp 

kan accepteres i enkelte tilfælde, så vil konsekvenserne være, at tabuet forsvinder og at 

aktiv dødshjælp bliver en normal måde at afslutte livet på: 

“Strukturen i argumentet er enkel. Selvom en indførelse af en bestemt behandling 

ikke umiddelbart er et problem eller måske direkte er en fordel, så vil accepten af 

behandlingen på længere sigt føre til en brug, der er uacceptabel. Derfor bør 

behandlingen ikke accepteres. Vi må blokere, allerede før det første skridt tages, for 

at kunne undgå glidebanen.” (Ryberg, J., 2013, s. 48). 

Ole Hartling angriber på den måde belægget for aktiv dødshjælp, ved at forklare at 

autonomi, i dette tilfælde, ikke betyder at vi skal udføre aktiv dødshjælp.  
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Ole Hartling argumenterer for, at han i hans erhverv, ikke har oplevet, at en patient har bedt 

ham om at ende deres liv - selv ikke på kræftafdelingen, hvor overlæge Bente Sørensen 

arbejder. Hans belæg for dette, er hans egen erfaring samt en kollega han har udspurgt. 

Med dette belæg appellerer Ole til ethos, ved at anvende hans egen erfaring, samt Bente 

Sørensens erfaringer på kræftafdelingen på Vejle Sygehus, hvor man ellers kunne forestille 

sig, at en forespørgelse som denne, kunne forekomme. Han har dermed skabt tillid, ved at 

inddrage hans egne erfaringer samt en kollegas. Hjemmelen i hans argument er derfor, at 

mangel på efterspørgsel på aktiv dødshjælp, gør at legalisering ikke er nødvendigt. Da han 

inddrager Bente Sørensen og hendes erfaringer, har han gjort brug af en gendrivelse, han 

kommer netop modargumenterne i forkøbet - Han er ikke den eneste, som har oplevet det, 

og det er ikke et problem på kræftafdelingen, hvor patienter oftest er terminalt syge.  

 
Ulla Pierri Enevoldsen 

Ulla udtaler, at hun er imod aktiv dødshjælp. Hun siger, at de fleste fortryder at dø, når det 

kommer til stykket - Men har intet belæg for denne påstand og den fremtræder uden kilder, 

som kan bakke hendes påstand op. Derfor har vi kun hendes personlige holdning, at støtte 

os op af, der siger at hun er imod aktiv dødshjælp. Der fremtræder dog en styrkemarkør i 

denne påstand, da hun skriver: “De fleste, der udtrykker et ønske om at dø, fortryder, når 

det kommer til stykket.” (Pierri, U., bilag 2, 2.2). 

Ulla gør brug af appelformen patos, da hun bruger ord som: Drab, mord og slå ihjel. Og 

ligeledes sammenligner nazisternes handlinger på minoritetsgrupper, for at opnå et 

samfund. Hun udtaler:  

“Nazisterne brugte i øvrigt 'aktiv dødshjælp' (slog ihjel) på psykisk syge, folk med lav 

IQ, svage osv.  Det var en del af deres ønske om et samfund bestående af stærke, 

sunde individer, en overmenneske-ideologi.” (Pierri, U., bilag 2, 2.2).  

 

“Jeg er ikke imod aktiv dødshjælp, fordi jeg er kristen. Men fordi jeg mener vi bør tage 

vare på andre mennesker, og at få mennesker lider fysisk, medfører ikke, at aktiv 

dødshjælp skal indføres, da det er så få, der lider meget.” (Pierri, U., bilag 2, 2.3). 
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Ulla udtaler senere, at hun er imod aktiv dødshjælp, men ikke fordi hun er kristen. Hun taler 

igen til patos, da hun siger, at vi skal tage vare på andre mennesker. Hun kommer med en 

påstand om, at for få mennesker lider fysisk, så derfor skal dødshjælp ikke indføres.  Dog 

er det interessant at bemærke, at hun på et senere tidspunkt udtaler:  

 

“I de tilfældet hvor der er tale om livslang lidelse og et stort ønske om at dø, 

håber jeg at personen kan hjælpes til at begå selvmord, men jeg ville aldrig 

lovgive omkring disse ting, for det fører til en glidebane…” (Pierri, U., bilag 2, 

2.3). 

 

For her håber hun, at personen hjælpes til at begå selvmord, hvis der er tale om livslang 

lidelse, men hun vil ikke lovgive omkring dette, da det fører til en glidebane. Ulla 

sammenligner aktiv dødshjælp med henrettelser af bl.a. psykisk syge, som det skete i nazi-

Ttyskland Derfor fortolker vi, at hun frygter at der igen, vil blive udslettet de svage i 

samfundet, ved indføring af aktiv dødshjælp - ligesom i Nazi-Tyskland.  

 

Efter at have analyseret vores interview med Ulla Pierri Enevoldsen, må vi erkende, at vi 

havde håbet på nogle svar, som var mere objektive. Ullas svar er meget farvede af hendes 

egen personlige holdning, og virker til tider usikker og modsigende i hendes svar. På den 

ene side, ser hun ikke aktiv dødshjælp som værende en acceptabel metode for behandling, 

men samtidig hævder hun, at hvis der er tale om ”livslang lidelse og et stort ønske om at 

dø, håber jeg at personen kan hjælpes til at begå selvmord”.  

 

James Rachels 
 
James Rachel, kommer med en påstand, som lyder på: 

 

 ” There is no reason to prefer one over the other as a matter of principle; the fact that 

one case of euthanasia is active, while another is passive, is not itself a reason to 

think one morally better than the other.” (Rachels, R.,1986, s.108). 
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Denne påstand lyder sig på, at der principielt ikke kan være en fordel ved at vælge passiv 

dødshjælp frem for aktiv dødshjælp, da der ikke kan tænkes moralsk bedre mellem de to. 

Resultatet ved begge dele er det samme, nemlig død. Rachels belæg for dette, tager 

udgangspunkt i et eksempel, hvor han inddrager en læges tre muligheder for behandling, 

hos en terminal patient. Belægget lyder sig på, at lægen enten skal udøve aktiv dødshjælp 

(hvis muligt/lovligt), afslutte behandlingen og lade patienten dø, af hvad der kan ses som 

naturlige grunde, eller fortsætte behandlingen på normal vis, og forlænge patientens liv, så 

lang tid som muligt. Belægget bliver yderligere uddybet, da Rachels argumenterer for, at det 

naturligvis vil være en læges naturlige beslutning at vælge andet eller tredje mulighed. Men 

hvis denne patients lidelser er så ubærlige, hvorfor så skal der så vælges mellem de 

muligheder, som indebærer mest smerte for patienten? Hjemlen for dette ligger i, at døden 

er det samme. Vælger lægen aktiv eller passiv dødshjælp, eller sågar at forlænge 

behandlingen, må resultatet være det samme.  

  

Dette leder frem til Rachels anden påstand, at der ikke ligger en moralsk forskel på at vælge 

mellem “at lade dø” og “slå ihjel”, nærmere beskrevet, som at der ikke kan baseres et 

moralsk værdigrundlag, ved at vælge hvilken af de to som er “værst”. Som belæg for denne 

påstand, præsenterer Rachels sit eksempel med Smith og Jones, der begge vil slå deres 6-

årige fætter ihjel, for at arve penge. Den eneste forskel mellem de to scenarier er: Smith slår 

fætteren direkte ihjel. Mens Jones ender med at se på, mens fætter dør, efter at have snublet 

i badet. Belægget bunder i, at selvom disse to scenarier ikke kan sammenlignes med 

forholdet mellem læge og patient, er udfaldet og det moralske dilemma det samme: “at lade 

dø” eller “slå ihjel”. Ingen af disse scenarier, kan Rachels se det moralske ‘værste’ i. Hjemlet 

for dette er, at Smith og Jones sin fætter dø på den ene eller den anden måde, med samme 

motiv, i begge scenarier. Derfor mener Rachels, at der ikke kan skelnes mellem aktiv eller 

passiv dødshjælp.  

 

Rachels påstår yderligere - i forlængelse med medlidenhedsargumentet, at “euthanasia is 

justified because it puts an end to that.” (Rachels, R., 1986, s.152). That skal forstås som 

en patients ulidelige smerte, som en normal rask person aldrig ville kunne forestille sig. Altså 

kan eutanasi retfærdiggøres, grundet det moralske aspekt, der ligger i medlidenheden, ved 

at putte en ende til smerten for patientens eget bedste. Som belæg kommer Rachels med 
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endnu et eksempel, der tager udgangspunkt i Stewart Alsops beretning om Jack. 

Fortællingen ender med Alsop, der spørger sig selv om, hvorledes man havde behandlet 

Jack, hvis han havde været en hund. Hjemmel til dette argument ligger i aspektet af 

medlidenhed. Det tænkes at det mest humane i denne situation ville være at gøre en ende 

på en smerte der ikke kan kureres. Medlidenheden ligger altså i at gøre en ende på livet for 

alles, og ikke mindst patientens bedste, hvis altså denne begærer det. 

 

Diskussion 
Spørgsmålet denne opgave stiller sig selv er:  

 

“Bør vi i Danmark lovliggøre aktiv dødshjælp? En kritisk diskussion af centrale 

argumenter for og imod aktiv dødshjælp.”  

 

Dette afsnit vil derfor endegyldigt diskutere de argumenter præsenteret i opgaven, og 

efterfølgende komme med en overvejende konklusion, men ikke give et endeligt svar.  

 

James Rachels mener at passiv- og aktiv dødshjælp moralsk er det samme. Han mener 

ikke, at man kan adskille de to begreber, da det at tillade folk at dø, er det samme. Sætter 

man det i et perspektiv til dansk lovgivning, burde Danmark - ifølge Rachels - enten 

lovliggøre aktiv dødshjælp og passiv dødshjælp, eller forkaste begge dele. Hans argumenter 

for, at det er det samme, er meget direkte og illustrativt. 

 

Hvis vi tager udgangspunkt i badekar eksemplet, er det moralsk set forsvarligt at lovliggøre 

aktiv dødshjælp. Kan man stå inde for at lade en person dø, må man samtidig kunne 

acceptere at slå personen ihjel. Hvis udfaldet er det samme, så er intentionen overflødig, 

ifølge Rachels.  Rachel siger, at det i nogle tilfælde, er mere humant at slå ihjel, i stedet for 

at patienten lider i et langt og smertefuldt sygdomsforløb, med det resultat, at patienten i 

sidste ende ville dø.  Hvorfor skal der så ikke være et alternativ, som i dette eksempel er 

aktiv dødshjælp? Vi ser nemlig, fra statistikker om aktiv dødshjælp i holland, at patienter der 

ønsker aktiv dødshjælp, i langt de fleste tilfælde er terminalt syge.  
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En anden måde at se medlidenheden på, er ved at kigge på det, med Ulla Pierri Enevoldsen 

synspunkt. Hun siger, at mennesker, som ikke bliver behandlet omsorgsfuldt eller føler sig 

elsket ofte ønsker at dø.  

 

Medlidenheds forståelsen er derfor anderledes for Pierri, da hun mener at medlidenhed er 

kuren på håbløshed blandt mennesker, der vil dø, hvorimod Rachels mener at medlidenhed, 

i nogle tilfælde, er at slå ihjel. 

 

Pierri er for passiv dødshjælp og imod aktiv dødshjælp. Ifølge Rachels, kan man ikke være 

for det ene, og imod det andet, da det i bund og grund er det sammen. Hvis vi tager 

udgangspunkt i Rachels udsagn, så modsiger Pierri sig selv, da hun udtaler:   

 

“I de tilfælde, hvor der er tale om livslang lidelse og et stort ønske om at dø, håber 

jeg at personen kan hjælpes til at begå selvmord…” (Pierri, U., bilag 2, 2.2). 

 

Hun siger ordret, at hun håber, at folk med en terminal sygdom og et ønske om at dø, kan 

få hjælp til det. Det vil sige, at hun godtager, at folk på egne præmisser og ønsker, kan få 

aktiv dødshjælp og/eller assisteret selvmord, da der skal en professionel ind over.  

 

Pierri skriver, at hun håber at folk, der ønsker at dø, får hjælp til selvmord. Dette er hvad 

Dignitas udfører i Schweiz, da det sker under kontrollerede forhold hos dem. Dermed 

foretages der assisteret selvmord, hvor formålet er at formindske uønskede konsekvenser, 

ved et mislykket selvmordsforsøg - som kan have et udfald, der resulterer i, at patientens 

livskvalitet forringes.  Paradoksalt nok går de ind for sikkert selvmord. Dignitas filosofi er at 

mennesket skal have ret til at vælge imellem livet og døden, også kaldet autonomi. Den 

hjemmel er Ole Hartling ikke enig i, da han mener at valget om liv, giver anledning til flere 

problemer end det løser, og i sidste ende mindre autonomi.  

 

Han fremhæver, hvordan valget om liv kan blive en byrde, for patienten:  

 

“Anmodning om dødshjælp kan blive den døendes offergave, som gives under 
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forstående medvirken af omgivelserne, som måske ikke kun tænker på den syge. 

Det er blevet udtrykt sådan, at ”det er retten til at være til besvær, som står på spil”. 

(Hartling, O., bilag 1, 1.3.2). 

 

Samtidig fremhæver Hartling problemet i mere autonomi hos mennesket, da han 

argumenterer at lige så snart muligheden er der, er der ingen vej udenom at terminale 

patienter, skal tage stilling til, om de ønsker at leve eller ej. Desværre kan dette også blive 

et spørgsmål, om man føler sig til besvær og derfor fravælger livet på den forestilling. 

 

Men denne autonomi hos patienten kan modsat diskuteres, hvorledes denne beslutning går 

ud over lægen og lægens psyke, som står på den anden side. Argumentet for patientens 

egen beslutning, skal overvejes på samme grundlag, som den læge, der i sidste ende skal 

slå et andet menneske ihjel. Under aktiv dødshjælp bliver patientens ønske opfyldt, men 

samtidig bliver lægens psyke og samvittighed tilsidesat, for patientens behov, om at dø. I 

interviewet med Ole Hartling, påpeger han netop dette psykologiske aspekt, ved at inddrage 

de hollandske læger i denne situation: 

 

”Jeg spurgte engang en hollandsk læge, om han havde udøvet eutanasi. Det havde 

han et antal gange – ”men” tilføjede han, ”der var engang, hvor jeg afslog det en 

bestemt dag, som patienten havde ønsket, fordi det var min datters fødselsdag.” 

(Hartling, O., bilag 1, 1.5). 

 

Det rammer den hollandske læge, da der den dag, for nogle år siden kom liv til, i hans liv, 

og han nu stod til, at skulle tage en andens liv.  

 

I Danmark hvor aktiv dødshjælp ikke er lovligt, har hverken Ole Hartling eller Bente 

Sørensen, oplevet en efterspørgsel på, at en patient har bedt om at tage livet af dem - her 

menes af den terminale patient. Hartling siger at det er ikke noget, som er aktuelt eller bliver 

anset som et “issue” på hospitalerne, selv ikke på kræftafdelingen på Vejle Sygehus, hvor 

man ellers kunne forestille sig, at det var en anmodning, da der er mange terminale 

patienter:  
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“Den ledende overlæge, Bente Sørensen, på kræftafdelingen på Vejle Sygehus 

sagde for et års tid siden til mig: ”Jeg kan praktisk talt ikke mindes, at vi har haft en 

patient, hvor dødshjælp kom på tale. Det er slet ikke noget ’issue’ på vores afdeling.” 

(Hartling, O., bilag 1, 1.2). 

 

Hvis det blev lovligt, åbner det mulighederne for at det bliver noget, som kommer på tale. 

Netop denne mangel på efterspørgsel, kan give lægerne et indtryk af, at lysten til at dø, ikke 

er til stede blandt terminale patienter. Der er tale om en gentagende proces, hvor mangel 

på efterspørgsel giver lægerne indtryk af, at patienterne ikke ønsker aktiv dødshjælp eller 

en legalisering. Ryberg forklarer ligeledes, hvordan sådan en situation og argument her 

opbygget: 

“... Så argumentet vil ende som en påstand om, at man ikke bør indføre en praksis, 

hvis man ikke har den forvejen. Næppe et argument, der vil overbevise mange.” 

(Ryberg, J., 2013, s. 42).  

Hartling mener altså, ligesom Pierri, at man skal gøre patientens sidste dage, så gode som 

muligt, frem for at gøre det til en hurtig afslutning - f.eks. på et hospice, via palliativ 

behandling.   

 

Hvis vi tager udgangspunkt i Rachels idé om, at både passiv og aktiv eutanasi er lige 

moralsk acceptabelt, kan vi overveje, hvilken rolle medicinen spiller i aktiv dødshjælp. Ifølge 

Langdon Winner er teknologien, i dette tilfælde medicinen, i sig selv neutral. Menneskets 

intention og brug af artefakter er hvad, der skaber dets rolle. Med udgangspunkt i et 

bedøvende medikament kan det blive brugt til aktiv dødshjælp, men samtidigt kan den 

bruges som beroligende medicin mod for eksempel angst. For Rachels, betyder intentionen 

bag passiv dødshjælp og aktiv dødshjælp intet, mens resultatet betyder alt ifølge Winner, 

som nævner at den tilgang mennesket har til teknologien er i henhold til “Good or bad 

purposes”, som der er beskrevet i hans tekst The Whale and The Reactor (1986). Den 

modsatte side af spektret, er intentionen altafgørende, når Winner diskuterer artefakters 

indvirkning på samfundet. For Winner kan medicinen altså være blevet brugt til gode eller 

onde formål og derfor skal svaret på medicinens rolle findes i anvendelse af teknologien og 

ikke i selve teknologien.  
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Ryberg beskriver hvordan et glidebaneargument fungere og at man skal være varsom med 

hvilke konsekvenser indførelsen af en ting kan føre til i fremtiden: 

“... Selvom en indførelse af en bestemt behandling ikke umiddelbart er et problem 

eller måske direkte er en fordel, så vil accepten af behandlingen på længere sigt føre 

til en brug, der er uacceptabel. Derfor bør behandlingen ikke accepteres.” (Ryberg, 

J., 2013, s. 48).   

I vores analyse af interviews har vi stødt på glidebaneargumentet i forskellige udgaver. Både 

Ulla Pierri og Ole Hartling anvender denne form for argument, til at tale imod 

implementeringen af aktiv dødshjælp i Danmark. De udtaler begge to, at en glidebane ville 

gøre, at det blev accepteret, at der ikke er mere at leve for.  

 

I argumenter imod aktiv dødshjælp skriver Hartling: 

 

 “Jo mere vi retfærdiggør, at mennesker ikke har noget at leve for, desto flere 

mennesker vil efterhånden ikke have noget at leve for. Jo flere mennesker, som ikke 

har noget at leve for, desto flere potentielle modtagere af aktiv dødshjælp.” (Hartling, 

O., bilag 1, 1.4). 

 

Hartling skriver, at vi accepterer at der ikke er mere at leve for, hvis aktiv dødshjælp blev 

lovliggjort. Jo mere vi accepterer det, desto flere modtagere af aktiv dødshjælp, ville der 

potentielt også komme til. Et andet eksempel på en glidebane, som faktisk allerede finder 

sted, er straf ved udførelse af Aktiv dødshjælp, som der bliver slækket på.  

 

“En hollandsk psykiater, der uden at have fulgt reglerne udførte eutanasi på en 

depressiv patient, blev frikendt ved to underretter, men blev dog dømt ved højesteret, 

som alligevel traf den pragmatiske afgørelse at fritage ham for straf, fordi han havde 

handlet i patientens bedste interesse. Denne sag er typisk for, hvordan lignende 

sager er blevet afgjort.“ (Hartling, O., bilag 1,1.8.1). 
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Der bliver altså tilsidesat en straf for den respektive læge, da argumentet for at behandlingen 

var korrekt, og er sket efter patientens interesse og det overvinder argumentet for, at lægen 

har slået patienten ihjel. 

 

Et glidebaneargument kan bruges i flere situationer. Pierri anvender også et 

glidebaneargument: 

 

“Nazisterne brugte i øvrigt 'aktiv dødshjælp' (slog ihjel) på psykisk syge, folk med lav 

IQ, svage osv.  Det var en del af deres ønske om et samfund bestående af stærke, 

sunde individer, en overmenneske-ideologi.” (Pierri, U., bilag 2, 2.2). 

 

Hun sammenligner altså hvordan, aktiv dødshjælp kan minde om henrettelser af 

“undermennesker” under nazi-Tyskland. På den måde bruger hun glidebaneargumentet til 

at modargumentere for aktiv dødshjælp. 

 

I Ole Hartlings bog “Aktiv dødshjælp - kan vi mere end vi kan magte” fra 2015 bliver der 

ridset konkrete modargumenter op til Rachels badekar argument. Det fundamentale som 

Rachels påpeger i hans argument, er det moralske dilemma ”at lade dø” og “slå ihjel”. Han 

mener, at det kan anskues som det samme grundet resultatet heraf – patientens død. Han 

konkluderer ud fra hans eksempel, at hvis man kan tillade passiv dødshjælp, så kan man 

også tillade aktiv dødshjælp. Det er dog grovere karikeret med to onkler, der begge ønsker 

deres fætter død, så de kan arve penge. Her fremhæver Hartling, at Rachels ikke tager 

udgangspunkt i læge-patient relationen, og derfor stiller de forkerte spørgsmål til situationen. 

Hartling argumenterer at: 

 

”netop fordi eksemplet ikke er dækkende for læge-patient forholdet, bliver den 

tilsyneladende tvingende logik i badekar eksemplet aldrig rigtig 

overbevisende.” (Hartling, O., 2015, s.17). 

Med denne kommentar mener Hartling altså at Rachels påtvinger en vis logik ned over den 

holdning der skal dannes omkring dilemmaet, og tilnærmelsesvis tvinger argumentet til at 

give mening: 
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”Men eksemplet baserer sig på et vrangbillede af menneskelige relationer, 

hvilket netop er grunden til, at det kan illustrere det, Rachels vil have det til at 

illustrere.” (Hartling, O., 2015, s.18). 

Hartling stiller derfor selv spørgsmålene mod argumentet, som for eksempel: ”Hvordan 

gavner jeg patienten?” og ”Hvad er mit motiv?” (Hartling, O., 2015, s.17). Det Hartling prøver 

at sige med disse spørgsmål er, at vi i stedet for at fokusere på onklernes motiv i badekar 

eksemplet, fokuserer på, hvad de kunne have gjort i stedet for. Deres motiv var grundet 

deres egne hensigter, og ikke hvad, der var bedst for fætteren i første omgang. Endvidere 

argumenterer Hartling 

”Udgangspunktet for lægen, der står ved sygesengen, er derimod patienten 

og dennes behov, og motivet er derfor ikke selvisk, men at patienten skal 

undgå unødig og belastende behandling.” (Hartling, O., 2015, s.17-18). 

Fætteren var egentlig aldrig syg, eller havde brug for nogens hjælp, hvilket kan resultere i, 

at Rachels argument står skrøbeligere, fordi der i virkeligheden aldrig var et ”problem”. Så 

selvom Rachels argumenterer for at undlade at handle, og at handle direkte, ikke har nogle 

moralsk forskel, mener Hartling altså, at dette ikke kan stemme overens med virkeligheden, 

da læge-patient-forholdet aldrig vil kunne blive stillet op således. Som Hartling yderligere 

nævner i vores interview  

”omsorg når der er brug for hjælp, ikke til at dø, men med at dø.” (Hartling, O., 

bilag 1, 1.6). 

Med badekareksemplet spilles der bold på den logiske øvebane, og man forledes til at 

afgøre spillet der. Men den virkelige bane ligger et andet sted. Når det kommer til stykket, 

er der ingen, hverken læger eller andre, som i praksis oplever de to situationer […] som 

etisk set ligestillede (Hartling, O., 2015, s. 19). Med denne kommentar kan man se 

hvorledes, at Hartling bruger sin praktiske, samt personlige baggrund som overlæge, og 

derved bruger sin erfaring til at danne hans filosofiske tankegang 

”Eksemplet baserer sig på et vrangbillede af menneskelige relationer, hvilket 

netop er grunden til, at det kan illustrere det, Rachels vil have det til at 

illustrere.” (Hartling, O., 2015, s. 18). 
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Overordnet set mener Hartling, at man ikke blot skal kigge på resultatet af handlingen, for 

at vurdere om det er etisk korrekt, men lægge fokus på selve handlingen at aflive en patient, 

og det forhold læge og patient har sammen.    

Derudover kan man diskutere hvorvidt Rachels argumenter er holdbare i 2020, da 

1)     Rachels bog er fra 1986, og derfor kan det argumenteres at Rachels argumenter 

ikke kan holdes op imod en moderne samfundsstruktur i det 21. århundrede, 

2)     Institutioner som Hospice kom først til Danmark i 1992, og derved åbner nye 

muligheder for at sørge for patienters ”sidste tid” på en human måde, 

3)     Ole Hartling modargumenterer med erfaring som både overlæge og tidligere 

formand for Etisk Råd. 

Dog er Rachels argumenter yderst interessante at kigge på i forhold til det etiske dilemma 

”hvis det ene, hvorfor så ikke det andet” når vi eksempelvis tillader passiv dødshjælp i 

Danmark.  

Konklusion 
For at besvare vores problemstilling tilfredsstillende, har vi inddraget teorier og metoder fra 

HumTeks dimensioner TSA og STS. Som nævnt i opgaven, vil dette projekt ikke give en 

endelig konklusion på, hvorvidt aktiv dødshjælp skal være lovligt i Danmark. Derudover er 

formålet med dette projekt at fremhæve argumenter for og imod, og give et overblik over 

hvad, der hvad der står på spil, i en etisk diskussion om aktiv dødshjælp 

Det er interessant at tage udgangspunkt i etiske problemstillinger med så store 

komplikationer, i forhold til etiske standpunkter, og principielle holdninger. Ud fra vores 

interviews, er det interessant at se, hvorledes professionel baggrund og personlige 

holdninger, kan skabe konflikt omkring dette emne. For hvad er i sidste “rigtigt” og “forkert”. 

At have Ole Hartling med i dette projekt, har vist os eksempler på modargumenter i debatten 

om aktiv dødshjælp, i en dansk kontekst. Det kan godt være, at Danmark i visse 

sammenhænge bliver sammenlignet med Holland, både politisk og socialt. Ser vi det fra et 

Hollandsk perspektiv, har der ifølge statistikken, været stor efterspørgsel og benyttelse af 

denne praksis, men som belyst i opgaven, så stiller det samtidig læger, komiteer og andre 
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involverede under et stort pres, både på et administrativt og moralsk plan. Som Langdon 

Winner påpeger, er det brugen og hensigten bag et artefakt, der afgør om vi ser en handling 

som moralsk korrekt eller ukorrekt. Dermed må vi se på aktiv dødshjælp i praksis og ikke 

hvordan medicinen helt konkret virker. 

I Danmark er passiv dødshjælp lovligt, og det bliver det nok ved med at være. Men hvor 

ligger forskellen, der gør det lovligt at lade folk dø, frem for aktivt at slå døende folk ihjel? 

Ifølge Rachels kan vi ikke skelne moralsk mellem de to situationer, men alligevel lever vi i 

en verden, hvor passiv dødshjælp ofte ses som acceptabel og aktiv dødshjælp som 

uacceptabelt. Hvis aktiv dødshjælp skal indføres og gøres “acceptabelt”, så må vi forberede 

os på, at dette bliver en mulighed der skal diskuteres i dialoger mellem læger og terminale 

syge. Er man som samfund klar til dette ekstra trin? I Holland stiger tallene for hvert år, der 

går - som nævnt stod eutanasi for 4% af det samlede dødstal i 2018. Tilsvarende for 

Danmark, ville dette være 2209 personer for året 2018 (Danmarks statistik, 2019). Dette er 

et tal, som Ole Hartling og hans kollegaer skal kunne tage på sine skuldre. Siden Ole 

Hartling nævner at aktiv dødshjælp sjældent - hvis aldrig- kommer på tale fra patienters side, 

har vi så overhovedet brug for det i vores samfund? Denne etiske diskussion fremhæver 

valget for eutanasi er et stort dilemma, der i sidste ende handler om frihed og byrder. 
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Visuel produktion 
Vores visuelle produktion, ville bestå af en brochure, som præsenterer ‘Dignitas’ som en 

organisation, og deres ydelser. Vi har udtænkt, at den skal udformes på et A4-ark, hvor der 

fremgår 6 små sider, hvor der vil fremgå informationer om organisationen. 

  

Vores første tanke til den visuelle produktion, var at lave en plakat, som skulle være en 

informativ plakat for at illustrere, om aktiv dødshjælp var det rette valg for patienten.  

Vores skitse, som visualiserer vores tanker om, hvordan brochuren skal udformes.  

 
Skitse: Udarbejdet af BMO.  
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