FRANSISKUSHJELPENS ETISKE RETNINGSLINJER
FOR BEHANDLING I LIVETS SLUTTFASE
Vedtatt av styret i Fransiskushjelpen 30. mai 2017

I. Formål
Disse regler skal være styrende for Fransiskushjelpens behandling av pasienter
generelt og særlig av pasienter i livets sluttfase hvor døden er en uomgjengelig
konsekvens i et kort tidsperspektiv. Alle ansatte og frivillige er forpliktet til å følge
reglene. Fransiskushjelpen ansatte og frivillige skal gjøres kjent med, og forplikte seg
til å følge disse regler i forbindelse med ansettelsen eller tiltredelsen som frivillige
medarbeidere.

II. Etisk grunnlag
Disse reglenes grunnlag er Den Katolske Kirkes syn på menneskelivets verdi og
ukrenkelighet og Fransiskushjelpens til enhver tid gjeldende verdigrunnlag som er
vedtatt av styret.

III. Aktiv dødshjelp
Aktiv dødshjelp (eutanasi og legeassistert selvmord) skal ikke finne sted. Det å avslutte
eller ikke starte livsforlengende behandling er behandlingsbegrensning, ikke aktiv
dødshjelp.
Formålet med behandlingsbegrensning skal være å skåne pasienten for plagsomme
bivirkninger og forhindre at dødsprosessen uthales. Behandlingsbegrensning skal ikke
ha pasientens død som formål.
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lV. Pasientens medbestemmelsesrett
Utenfor området for aktiv dødshjelp skal pasientens selvbestemmelsesrett være
retningsgivende for hvilken behandling pasienten skal motta.
Pasienten har likevel ikke krav på behandling eller tiltak som ligger utenfor
Fransiskushjelpens ressurser eller som Fransiskushjelpen normalt ikke yter.
Personalet skal imidlertid i enhver sammenheng i størst mulig grad bestrebe seg på å
vise lindrende omsorg.
Dersom pasienten ikke selv er i stand til å fatte beslutninger om behandling eller
andre tiltak, skal personalet søke råd hos de nærmeste pårørende. De pårørendes
syn skal tillegges vekt, men er ikke avgjørende for hvilken behandling eller ikkebehandling som besluttes.

V. Saksbehandlingsregler

Pleiepersonalet skal holde tilsynslegen løpende orientert om behandling eller andre
tiltak som kan ha eller har livsforkortende virkning for en pasient. Slik behandling eller
tiltak må ikke iverksettes uten etter samråd med tilsynslegen.
Dersom det kan være noen tvil om behandling eller unnlatelse faller utenfor området
for aktiv dødshjelp, må tiltak ikke iverksettes uten etter samtykke fra tilsynslegen.
Overtredelse av bestemmelser i III skal rapporteres til styret.
Tilsynslegen skal holde styret orientert om Fransiskushjelpens håndtering av
problemområdet eutanasi.

Det skal særskilt redegjøres for eventuelle kasus som tilsynslegen eller personalet for
øvrig har funnet det vanskelig å håndtere på bakgrunn av disse regler.
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