Støtt arbeidet
for legalisering
av assistert
selvbestemt
livsavslutning
Foreningen Retten til en
verdig død (RVD) arbeider for:

• at alle mennesker, så langt det er
•

•

mulig, skal få en human, meningsfylt
og verdig avslutning på livet
at loven endres slik at uhelbredelig
syke mennesker med store lidelser
og/eller hjelpeløshet, skal kunne få
assistanse til å avslutte livet dersom
de utvetydig ønsker det
å øke utbredelsen og respekten for
Mitt Livstestament

Vår visjon og vårt mål er at mennesker i en slik
situasjon skal kunne ha en rett til selvbestemmelse om livets avslutning, og respekteres for
deres ønske om assistert livsavslutning.

store smerter, sier testamentet at pasienten
ønsker en tilstrekkelige mengde smertestillende behandling, selv om det skulle innebære risiko for å forkorte livet.

Hva sier loven?

Etter Lov om pasientrettigheter kan dødssyke mennesker si nei til kunstig livsforlengende behandling. Livstestamentet er
en viljeserklæring som bekrefter dette. Det
vil være en god støtte i et vanskelig valg for
både pårørende og helsepersonell, som får
fastslått pasientens egne ønsker.

Det at noen på din innstendige anmodning
hjelper deg med å avslutte livet når du er
alvorlig syk og ikke orker mer, er ulovlig i
Norge.

Hva er et Livstestament?
Foreningens Livstestament er utarbeidet i forståelse med Legeforeningens etiske råd. Det er
et bevitnet dokument som bekrefter at innehaveren ikke ønsker kunstig livsforlengende
behandling når alt håp er ute, men at livet skal
ebbe ut av seg selv. Skulle tilstanden medføre

Stor støtte i befolkningen
I Norge og i mange andre land er det stor
støtte for selvbestemt assistert dødshjelp i
befolkningen, men politikerne er lite villige
til å gå inn i problemstillingen. Vårt ønske
er at lovgivningen skal endres slik at det under betryggende og kontrollerbare forhold
skal være mulig å assistere den som uttrykkelig ber om hjelp til å avslutte livet, uten å
risikere tiltale og straff.

Hva menes med
en verdig død?

La oss følge land som f.eks. Sveits, Be-NeLux-landene, Canada og en rekke stater i
USA, som har åpne forhold rundt dødshjelp
og respekt for enkeltmennesket.

Mange mennesker erfarer sykdom mot livets
slutt. Mot slutten av et sykdomsforløp, når pleie
og omsorg ikke lenger har lindrende effekt,
kan noen oppleve en uutholdelig følelse av
hjelpeløshet, lidelse og håpløshet. En naturlig
reaksjon på en slik situasjon er at man opplever
situasjonen som uverdig.

2/3 av befolkningen er
enige i at sterkt lidende
uhelbredelige syke
mennesker skal kunne be
om hjelp til å avslutte livet

Alle bør ha
et livstestament
Foreningen Retten til en verdig død
ønsker å representere de mange tusen
som føler angst og uro ved at de taper
sin rett til å fatte avgjørelser om sin
egen skjebne i livets siste fase.

ADRESSE

Thomles gate 4, 0270 Oslo
TELEFON

991 26 980
E-POST

post@livstestament.org
WEB

www.livstestament.org
FACEBOOK

Hjelp oss med
å nå målet!
Forening Retten til en verdig død er en
frivillig organisasjon uten noen form for
offentlig støtte. Skal vi nå våre mål om
tilstrekkelig oppmerksomhet og aksept hos
politikerne, er vi avhengig av støtte fra våre
medlemmer og tilhengere.
Ordinært årsmedlemskap koster kr. 400.For ungdom og studenter under 26 år er
kontingenten kr. 100.Ønsker du å bli medlem kan du sende en
SMS med kodeord RVD og navn, adresse,
tlf nr og e-post til 26114 [Eksempel: RVD
Ola Nordmann, Oslogata 1, 0565 Oslo, 12
23 34 45, ola@nordmann.no]. Du kan også
melde deg inn på våre nettsider.
Vi er også svært takknemlig for alle andre
bidrag! Vipps oss gjerne på #89500 eller
bruk kontonummer 1503.01.71575 hvis du
vil støtte oss.

#ForeningenRettenTilEnVerdigDod

Les mer om foreningen på
www.livstestament.org og
følg oss gjerne på Facebook.

Ditt valg

Retten til en verdig død
Det er ikke et valg mellom livshjelp
eller dødshjelp, vi trenger begge deler.
Det er ikke et valg om å leve eller dø.
Det er et valg om hvordan du skal dø.

