
De fleste av oss har begrensede per-
sonlige erfaringer med døden, 
selv om den angår oss alle. Der -

for er de medierte fortellingene om døden 
viktige for vår forståelse av temaet (So -
mer ville, 2019). Mediene fungerer både 
som agendasettere, arena og aktører 
(Eide, 1991) og de medierte historiene 
kan forme både kunnskap og holdninger 
og påvirke handlinger, politiske valg og 
samfunnsutvikling. Mediepåvirkningen 
er mangefasettert. Medienes dekning er 
både påvirket av samfunnets verdier og 
påvirker samfunnets verdier (McCombs, 
2004, Ihlen, 2001 og Dahlstrøm 2019). 
Denne artikkelen utforsker historier om 
dødshjelp i norske nyheter. 

Dødshjelp er ikke tillatt i Norge, men 
debatten om å endre loven blir med ujev-
ne mellomrom satt på dagsorden av poli-
tikere som ønsker lovendring. Noen 
ganger kommer debatten i kjølvannet av 
nyhetssaker om personer som ønsker 
døds hjelp. Denne artikkelen bidrar med 

en systematisk gjennomgang av person -
fokuserte nyhetshistorier om dødshjelp, 
og ny kunnskap om hvordan dødshjelp 
presenteres. Mediehistoriene vi omgås og 
speiler oss i blir ekstra viktige i en tid som 
kjennetegnes av kontinuerlig definering 
og redefinering av egen identitet (Gid -
dens, 1991; Baumann, 2001; Beck & 
Beck-Gernsheim, 2001; Plummer, 2001). 
Coward forklarer medienes sterke fokus 
på identitet og følelser med at moralens 
tradisjonelle forankring i autoriteter som 
kirke, foreldre og stat har mistet betyd-
ning. Hun mener mediene har bidratt til 
at etiske spørsmål har endret karakter fra 
å fokusere på hvordan vi bør oppføre oss 
til hvordan vi ville oppført oss i en gitt si -
tuasjon (Coward, 2013: 10). Mot en slik 
bakgrunn er det ikke likegyldig hvilke 
historier mediene løfter frem – og hvor-
dan. De som ikke ønsker en lovendring 
hevder også at mediene bidrar til et større 
press om lovendring ved å løfte frem slike 
enkelthistorier (Dagen 11.12.13, VL 

113

Nyhetshistorier om dødshjelp:  
En analyse av personfokuserte nyheter om eutanasi  

i norske medier 

Hilde Kristin Dahlstrøm 
Førstelektor i journalistikk, NLA Høgskolen 

hilde.dahlstrom@nla.no 

Abstract: This article presents a textual analysis of how Norwegian news 
media report on euthanasia in their feature stories from 2009 to 2020.  
86 different news stories with a personal history on euthanasia are identi-
fied. The analysis shows that these stories promote a positive attitude to -
wards legalizing euthanasia, and that they highlight autonomy, freedom 
and independence as core elements of human dignity. The stories have an 
individualistic focus, consistently downplaying the perspective of the wi -
der community and contributing to a legitimization discourse.  

Nøkkelord: mediedekning, nyheter, dødshjelp, eutanasi, diskursanalyse

Theofilos   
A Nordic open access journal in Theology, Philosophy and Culture 

Published by NLA University College – in partnership with Johannelund School of Theology 
Available at www.theofilos.no

Copyright © 2021 Author(s).  
Peer reviewed open access article – published under CC BY-NC 4.0. 

Theofilos. Volume 13, 2021, issue 1-2, pp. 113–131  DOI: https://doi.org/10.48032/theo/13/1/9 
ISSN print 1893-7969, ISSN online: ISSN 2703-7037



20.01.14, Aftenposten 17.10.14). Det 
trengs det mer kunnskap om medienes 
tekster. Denne artikkelen har følgende 
problemstilling: Hva kjennetegner norske 
mediers personfokuserte nyhetssaker om 
dødshjelp? 

Begreper, lovgivning og holdninger 
Dødsprosesser i vår tid er ofte medikali-
sert, institusjonalisert og profesjonalisert, 
noe som innebærer at de handlingene dø -
den avkrever oftest utføres av profesjo-
nelle (Gripsrud og Thoresen, 2019: 11).  
Andre samfunnstrender som har betyd-
ning både for dødsprosesser, hverdagsliv 
og identitet er individualisering, sekulari-
sering og mindre vektlegging av tradisjon 
(Brussel 2013: 125). I det medisinske fel-
tet snakkes det om et paradigmeskifte fra 
kvantitet til kvalitet i livet, og en utvikling 
fra en paternalistisk tilnærming til pasien-
ten til den autonome pasient (Cohen et.al, 
2006: 743).  Nederland var først ute med 
å legalisere dødshjelp. Tross rettslig ak -
sept av eutanasi fra midt på 1970-tallet, 
ble det formelt legalisert i 2001. Belgia 
lega liserte eutanasi i 2002. Luxemburg, 
Colombia, Canada, to australske delsta-
ter, New Zealand og Spania har siden 
også legalisert eutanasi. Ti amerikanske 
delstater og Sveits tillater assistert selv-
mord (Horn, Kleiven og Magelssen (red.) 
2020). Disse trendene danner et viktig 
bakteppe for undersøkelsen av mediehis-
toriene om dødshjelp. 

Ordene vi bruker er ikke nøytrale, og 
både forkjempere og motstandere av en 
lovendring velger sine ord med omhu. 
Den amerikanske delstaten Oregons be -
tegnelse på dødshjelploven «Death with 
Dignity Act» konstruerer et gitt perspek-
tiv. Språket uttrykker også «følelser og 
hold ninger til de hendelsene som blir 
fram stilt» og er en del av og påvirker vir-
keligheten (Svennevig 2001: 158-159). 

Magelssen (2020) etterlyser en mer enhet-
lig og nøytral begrepsbruk i debatten, og 
foreslår dødshjelp som en hensiktsmessig 
samlebetegnelse på eutanasi og assistert 
selvmord. Han definerer eutanasi, som 
opprinnelig er gresk og betyr «god død», 
slik: «At helsepersonell forårsaker perso-
nens død med hensikt, ved å injisere 
dødbringende medikamenter, på perso-
nens forespørsel» (Magelssen, 2020: 36). 
Videre foreslår han at «Passiv dødshjelp» 
erstattes av det mer presise begrepet 
behandlingsbegrensning. Denne artikke-
len legger til grunn en slik forståelse av 
begrepene. 

Debatten om å tillate aktiv dødshjelp i 
Norge er ikke en ny debatt (Horn og 
Magelssen 2020: 21). Interesseorganisa -
sjo nen Retten til en verdig død ble stiftet 
i Norge i 1977. De har omkring 3500 
medlemmer (2019) og arbeider for at 
loven skal endres «slik at uhelbredelig 
syke mennesker, med store lidelser og/ 
eller hjelpeløshet, skal kunne få bistand til 
å avslutte livet dersom de utvetydig øns-
ker det»1. Organisasjonen er svært aktiv i 
debatten om aktiv dødshjelp, og bidrar 
både med leserinnlegg og som kilder i 
mediene.  

I 2009 gjorde landsmøtet i Frem -
skritts partiet, som første og hittil eneste 
part i Norge, et vedtak om å tillate aktiv 
dødshjelp i Norge (Aanensen, 2009). For -
søket på omkamp om aktiv dødshjelp i 
Venstre ble stemt ned av landsmøtet i 
april 2021. Nesten samtidig stoppet et 
knapt flertall på fire stemmer i SV forsla-
get om å programfeste å utrede aktiv 
dødshjelp. Spørreundersøkelser de siste 
tiårene tyder på en holdningsendring i 
befolkningen, der en klar majoritet ut -
trykker støtte til legalisering av dødshjelp 
i visse situasjoner. Helsepersonell er bety-
delig mer negative (Magelssen et al., 2016 
og Gaasø et al., 2019). En europeisk 
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verdi-undersøkelse fra 2008 konkluderer 
med at tillit generelt i befolkningen, til 
helsesystemet, presse og stat øker aksep-
ten for eutanasi (Köneke, 2014). 

I land som har legalisert dødshjelp er 
antallet mennesker som mottar dødshjelp 
økende, og i 2019 ble eutanasi gitt til 
6361 personer i Nederland. Fra 2002 til 
2019 har omfanget eutanasi doblet seg 
fra 2 til 4 prosent av antallet dødsfall2. 
Nederlandske Boer peker på tre trender 
innen dødshjelp: stadig nye begrunnelser 
innvilges, flere pasienter har lang forven-
tet levetid igjen og prosessen frem til 
døds hjelp har blitt mer strømlinjeformet 
(Boer, 2020). 

Mediediskurser om dødshjelp – positiv 
grunnholdning  
Helsestoff får stadig større fokus i medie-
ne (Briggs & Hallin, 2016). En undersø-
kelse av tre svenske aviser fant at helsesa-
kene utgjorde 2,4 prosent av alle nyhets-
artikler, og kreft, alkohol, eutanasi og 
syke meldinger er de vanligste temaene 
(Catalan, Axelsson og Strid, 2007). Sam -
funnsendringer innen helse skjer i et sam-
spill mellom fagfeltet medisin og mediene. 
«Medical subjects and objects are co-pro-
duced by media and medical professio-
nals all along the way (…) nonprofessio-
nals – including patients as well as  
readers, and viewers – are deeply invol-
ved as well» (Briggs & Hallin, 2016, 
s.xilli).  

Flere internasjonale studier har sett 
nærmere på mediedekning av aktiv døds -
hjelp (Birenbaum-Carmeli, D. og, Baner -
jee, A., 2007, Craig, D.A. 2002, Kal -
winsky, 1998, Sommerville, M.A.,1997, 
Pollock og Yulis, 2004, Brussel og Car -
pen tier, 2012, m fl.). En gjennomgang av 
284 artikler om eutanasi i syv nederlands-
ke aviser viser 36 prosent av sakene hand-
ler om en dødssyk pasient, 24 prosent om 

eldre, 16 prosent om demens og 9 prosent 
om psykisk sykdom. De viktigste argu-
mentene for eutanasi handler om selvbe-
stemmelse og en god død, mens argumen-
tene mot handlet om bedre omsorg, 
belastningen for de som utfører eutanasi 
og at samfunnet må beskytte de mest sår-
bare. En firedel av sakene beskriver 
aspek ter ved eutanasi som ikke er tillat i 
Nederland i dag, og forskerne mener 
medienes søkelys på kontroversielle og 
uvanlige saker kan bidra til misforståelser 
mellom innbyggere og leger (Rietjens et 
al, 2013). 

Flere studier konkluderer med at 
mediesakene gjenspeiler en positiv grunn-
holdning til aktiv dødshjelp. De forklarer 
dette med at journalistikken grunnleggen-
de bygger opp under liberale verdier, indi-
viduell autonomi og hyppig bruk av  
personfokuserte caser. En analyse av 
medie dekningen av familie-assisterte selv-
mord i England viser at medietekstene 
uttrykker en positiv holdning formidlet 
gjennom sterke skildringer av den døen-
des smerte, fremstilling av den døende 
som autonom og samvittighetsfull, idyl-
liske fremstillinger av familie som støtter 
valget og rosende beskrivelser av ettergi-
vende dommere. Samtidig peker de på at 
en rekke perspektiver utelates: eventuell 
tvil, kilder med motsatte meninger og en 
seriøs diskusjon om alternativene til 
døds hjelp (Birenbaum-Carmeli, Banerjee, 
A. og Taylor, S., 2006). «Det er en feiring 
av det ekstraordinære og heroiske ved en 
døende som selv har valgt hvordan og 
når, og helst i en tilstand av full bevissthet 
slik at han kan dø med verdighet» (min 
oversettelse, Brussel, L.V. og Carpentier, 
N., 2012). I kombinasjon med groteske 
beskrivelser av smertefull og ukontrollert 
død underkommuniseres det at det finnes 
en rekke ulike måter å dø på. 

Ifølge Grue (2020) uttrykker mediehis-
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toriene om dødshjelp en normativ hold-
ning til virkeligheten og fungerer som in -
direkte argumenter for dødshjelp. Medie -
historier kan brukes strategisk for å få 
oppmerksomhet om en sak. Saunders pe -
ker på at de som jobber for å endre en lov 
alltid vil tiltrekke seg medienes oppmerk-
somhet, og at interesseorganisasjonen 
Dignity in Dying har bygget sin medie-
strategi rundt personlige historier, profi-
lerte rettssaker og kjendiser som støtter 
saken (Saunders, 2011).  

Dødshjelp som personlig anliggende 
Mediehistoriene om dødshjelp fokuserer 
ifølge Grue på å minimere lidelse og ret-
ten til å dø, slik kampanjene for legalise-
ring av dødshjelp også gjør. Han mener 
denne retten forankres i et liberalt pro-
sjekt i kontrast til det statlig-autoritære, 
og retten til å dø fremstilles som så per-
sonlig og betydningsfull at man ikke kan 
stille spørsmål ved den eller si «nei, du får 
ikke lov» (Grue, 2020:164). En konse-
kvens av medialiseringen av dødshjelp er 
at mediene bidrar til en forståelse av euta-
nasi på mikro-nivå, som et vanskelig valg 
mellom to personer, ikke et samfunns -
spørsmål (Birenbaum-Carmeli et al, 2006). 
Forskningsprosjekter om døds hjelp med 
et særlig mangfoldsperspektiv konklude-
rer også med at dødshjelp langt på vei 
frem stilles som en privatsak og et juridisk 
og religiøst tema heller enn et menneske-
rettsspørsmål om retten til liv for mennes-
ker med funksjonsnedsettelser. En under-
søkelse av mediedekningen av legemid-
delassistert selvmord i New York Times  
og The Guardian konkluderer med at de 
presenterer narrativer som ignorerer og 
devaluerer mennesker med funksjonsned-
settelser (Haller og Ralph, 2001). 
Nyhetshistoriene bidrar til å styrke den 
funksjonsfriskes syn på funksjonsnedset-
telser som en skjebne verre enn døden 

(ibid). En canadisk undersøkelse konklu-
derer på samme måte og peker på at 
funksjonsnedsettelser ofte blandes med 
terminal sykdom og forsterker synet på at 
tilstander som avviker fra det normale er 
uakseptable. Deres undersøkelse peker 
også på at det er en underliggende anta-
gelse i tekstene om at eksisterende lover er 
utdaterte og må endres. Dette skjer både 
gjennom stadige påminnelser om at tide-
ne har endret seg, og referanser til under-
søkelser som konkluderer med at et fler-
tall av befolkningen er for assistert selv-
mord. Det fremgår sjelden hvilket spørs-
mål som ligger til grunn for statistikken. 
Slik kan den fremstå som en påminnelse 
om hva folk burde mene (Schwartz og 
Lutfiyya, 2009). 

En undersøkelse av 116 lederartikler i 
ni norske aviser konkluderer med at alle 
lederartiklene er restriktive til å tillate 
aktiv dødshjelp. Avisenes egenart og ideo-
logiske tradisjon kommer til uttrykk i 
må ten aktiv dødshjelp omtales og kon-
tekstualiseres gjennom en periode på 20 
år (Magerøy, 2014). Nyhetshistoriene og 
måten de presenteres på er resultat av en 
kontinuerlig nyhetsvurderingsprosess i 
redaksjonene (Eide, 1991). Der drøftes 
blant annet hva som skal bli en sak, hvem 
som skal være kilder, bilder og vinkling. 
Disse rammene oppstår ikke i et vakuum 
– men påvirkes av «samfunnets kulturelle 
og ideologiske sfære» (Kleiven, 2010: 22). 
For å studere språket i medietekstene kan 
man bruke ulike metoder, som også 
representerer ulike tradisjoner og teorier 
om språk og makt (Dimitrova og Ström -
bäck, 2005, 404). Felles for disse er at de 
understreker medienes gjenfortelling av 
virkeligheten som sosial konstruksjon, og 
ikke passiv speiling av de virkelige hen-
delsene. Den medierte virkeligheten påvir-
ker hvordan publikum tenker om og  
diskuterer ulike tema, hva som er kjernen 
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i saken og hva som er løsningen på even-
tuelle utfordringer. 

Metode 
For å svare på problemstillingen har jeg 
gjennomført en kvalitativ diskursinspirert 
tekstanalyse. Målet med analysen er å 
utforske og analysere etablerte tenke-, 
skrive- og snakkemåter i tekstene gjen-
nom «å stille kritiske spørsmål til den 
versjonen av virkeligheten som folk frem-
setter som sann, riktig, selvfølgelig og 
meningsfull» (Johannessen, Rafoss og 
Rasmussen 2018: 52). Jeg benyttet søke-
ordene dødshjelp og eutanasi i Atekst, og 
gikk gjennom treffene manuelt. I tillegg 
gjorde jeg mer sporadiske søk på tv2.no 
og nrk.no. Perioden fra 2009 er valgt fordi 
det var da FrP som første parti i Norge 
vedtok å programfeste retten til aktiv 
dødshjelp, noe som førte til økt medie-
oppmerksomhet om temaet. 

Gjennomgangen av søkeresultatet i 
Atekst viser at en stor andel av tekstene er 
innsendte bidrag. Hverken disse eller 
redaksjonelle kommentarer er en del av 
undersøkelsen, selv om de også kan handle 
om personlige historier. Det skyldes at 
fokus i dette prosjektet er på journalistens 
gjenfortelling og presentasjon av en gitt 
type nyhetstekster. Mitt utgangspunkt har 
vært å finne og inkludere flest mulig av de 
personfokuserte nyhetssakene om døds -
hjelp i analysen. En mulig feilkilde kan 
være at det finnes flere personfokuserte 
nyhetshistorier som ikke er fanget opp 
gjennom søkemotoren, men en så omfat-
tende søketjeneste som Atekst vil med de 
nevnte stikkordene antakeligvis ha fanget 
opp de fleste historiene. 

Den kvalitative analysen bygger på en 
kvantitativ kartlegging der nyhetshisto-
riene er kategorisert etter mediehus,  
tidspunkt for publisering, om det er 
innen- eller utenrikssak og sykdoms -

diagnose. Kilder og vinkling på sakene 
ble også kartlagt. Slik fikk jeg god over-
sikt over det store bildet før jeg nærmet 
meg tekstene kvalitativt. Gjennom en 
induktiv tilnærming til etablerte tenke-, 
skrive- og snakkemåter i tekstene er det 
identifisert ulike diskurser som trer frem i 
disse tekstene. En av utfordringene i 
kvantitativ innholdsanalyse er å utvikle 
kategorier som kan få frem meningsfulle 
kjennetegn ved forskningsmaterialet. I 
denne undersøkelsen har jeg tilnærmet 
meg tekstene med spørsmål som: Hvem 
er kilder? Hva er kildenes situasjon? Hva 
er fokus og ordvalg i tittel/ingress/inn-
gang? Hvilke egne observasjoner og 
beskrivelser tar journalisten med i saken? 
Hvilke begrunnelser for standpunkt fin-
nes i teksten? Hvilke begreper brukes for 
å omtale aktiv dødshjelp? Hvilke bilder 
illustrerer mediehistoriene? Dette gir et 
godt grunnlag for å drøfte hvilke under-
liggende diskurser som finnes i tekstene, 
og hvilke tankesett, handle- og væremåter 
som fremmes (Johannessen, Rafoss og 
Rasmussen 2018: 76).  

Flest personfokuserte dødshjelp-historier 
om ALS og kreft 
Søk på ordene eutanasi og aktiv dødshjelp 
i den gitte perioden gir godt over 10.000 
treff i Atekst. Begrepet «dødshjelp» er 
mer brukt enn «eutanasi» i mediene, viser 
egne søk i databasen. Dette kan skyldes at 
dødshjelp oppleves som et mindre faglig 
og mer forståelig begrep. En annen mulig 
forklaring er at begrepet også blir brukt i 
helt andre sammenhenger enn de medi-
sinske. 

Jeg har identifisert 86 ulike, person -
fokuserte nyhetshistorier om dødshjelp i 
perioden. Noen av historiene er gjengang-
ere, og det er registrert over 150 historier 
til sammen. Enkelte av disse 150 tekstene 
er nesten identiske, siden de er produsert 
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av byråer eller mediekonsern med flere 
medier som abonnenter. Andre ganger 
blir de samme historiene fortalt på ulike 
måter av ulike medier. Det er flest person-
fokuserte mediehistorier om dødshjelp i 
perioden 2014-15 og 2019-20, og om -
trent like mange innen- og utenrikssaker. 
Tre av sakene er tv-dokumentarer. 
TV2.no (26), VG (17) og Aftenposten 
(10) har flest personfokuserte nyhetshis-
torier. En mulig forklaring på at TV2.no 
har mange slike saker kan være at histo-
riene egner seg godt i et mediehus med 
utspring i tv-mediet som vektlegger følel-
ser. Undersøkelsen har ikke fanget opp 
om nyhetssakene på tv2.no også er sendt 
på tv. 

De seks norske historiene som fortelles 
av flere medier og får størst oppmerk-
somhet er: 24-år gamle Torgeir som ikke 
ville leve (fra 2020), den unge familiefaren 
Magnus som døde av uhelbredelig kreft 
(2014), lungesyke Siv Tone som NRK 
Brenn punkt fulgte på den siste reisen til 
Sveits (2015), ALS-syke Wanja som har 
bestemt seg for å avslutte livet i Sveits 
(2013), kreftsyke Vidar (65) som dro til 
Sveits for å avslutte livet (2020) og histo-
rien om ALS-syke Knut Ove som valgte å 
avslutte behandlingen (2020). Den siste 
historien skiller seg fra de andre fordi den 
ikke handler om dødshjelp, men legal be -
hand lingsbegrensning. I tillegg er det fire 
saker som er knyttet til FrP-politikeres 
pårørende. Felles for alle de norske histo-
riene er at de handler om «vanlige» men-

nesker i en fortvilet situasjon, som publi-
kum lett kan føle sympati med. 

Utenrikshistoriene som fortelles av 
flere medier kan deles i to kategorier:  
historier med stor grad av mulighet for 
identifikasjon og mer spesielle og ekstra-
ordinære historier. Norske lesere kan 
antageligvis identifisere seg med danske 
Jane med ALS som valgte dødshjelp i 
Sveits og kreftsyke, amerikanske Brittany 
som valgte assistert selvmord. I den andre 
kategorien utenrikssaker finner vi en OL-
utøver som valgte døden, den første ten -
åringen som fikk dødshjelp, et tvillingpar 
som får dødshjelp sammen og en  
104-åring som feiret før han valgte døden. 

En rekke ulike diagnoser beskrives i 
his to riene om dødshjelp. ALS er den van-
ligste sykdommen, og vi møter 19 ulike 
personer med denne diagnosen i tekstene, 
13 av disse er fra Norge. Kreft er den nest 
van ligste sykdommen som omtales; 16 
per soner, herav 9 i Norge. Det er 15 ulike 
saker hvor alder/ingen diagnose begrun-
ner dødsønsket, herav 11 i Norge. Videre 
er det 5 ulike historier om fysiske funk -
sjonsnedsettelser som lam/blind, alle fra 
utlandet og 6 ulike saker om psykisk syk-
dom, herav 2 i Norge. Historiene om psy-
kisk sykdom handler ofte om sammensat-
te diagnoser som også innebærer fysiske 
plager. Ser vi på alle de 150 mediesakene 
dominerer historiene om ALS og kreft, 
fordi dette er diagnosene i historiene som 
fortelles flest ganger og av flest medier. 
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Diagnose:                                Antall saker totalt:           Saker fra Norge: 
  
Andre/ulike/sjeldne                                      19                                        8 

ALS                                                              17                                       13 

Kreft                                                             16                                        9 

Alder                                                            15                                       11 

Lam/blind                                                      5                                         0 

Psykisk/sammensatt                                     6                                         2

Tabell 1: Sykdomsdiagnoser i de 86 ulike personfokuserte mediesakene om dødshjelp.



Et flertall av historiene med ALS som 
diagnose er fra Norge. Overskriftene «Den 
tar verdigheten fra meg» (Gjen gangeren, 
4.12.13), «Fikk dødsdommen der og da» 
(Tønsbergs Blad, 30.09.13) og «For fem 
år siden var han en aktiv familiefar» 
(Aftenposten, 3.9.16) illustrerer sykdom-
mens alvor. Et fellestrekk i ALS-sakene er 
at de inneholder kontrastfulle skildringer 
av tidligere aktive og engasjerte mennes-
ker og utfordringene sykdommen nå har 
medført. Vi møter en tidligere lærer, fiske-
reder, bedriftsleder og en humørfylt og 
kjent figur i lokalmiljøet. Historiene inne-
holder sterke skildringer av savnet av 
«det vanlige livet», følelsen av å få en 
døds dom og frykten for det som det som 
ligger foran. Noen av historiene beskriver 
også håp om at ny forskning skal snu den 
håpløse situasjonen og et sterkt ønske om 
å leve. Dette ønsket kommer til uttrykk 
både i ekstraordinære reiser og opplevel-
ser og hverdagssituasjoner. Bildene bidrar 
ofte til å illustrere livet som var, og når 
bildene viser pasienten fremstiller de per-
sonen på en respektfull måte. 

Pasientene i de norske ALS-sakene 
beskriver ofte at de får god hjelp fra kom-
munens omsorgstjenester, familie og eget 
støtteapparat. Likevel uttrykker flere at 
de ikke ønsker å ende opp som pleiepasi-
enter, fordi de mener dette ikke er forene-
lig med et verdig liv. Derfor ønsker de 
dødshjelp. En av pasientene forteller at 
han har fått god hjelp fra kommunen og 
informasjon fra legen om at han selv kan 
velge å avslutte behandlingen. På tross av 
dette argumenterer han for at det burde 
bli lov med dødshjelp i Norge, og henvi-
ser til at alle han snakker med er for det 
(Ringerikes Blad, 7.2.15). En av de som 
vurderer å reise til Sveits erkjenner at det 
ikke er uproblematisk. «Hvis jeg er så 
oppegående at jeg kan velge det selv, har 
jeg fremdeles liv igjen å leve. Og hvis jeg 

er hjelpeløs og ikke kan uttrykke min 
vilje, er det allerede for sent» (Stavanger 
Aftenblad, 29.08.09). Bare i én av histo-
riene uttrykker pasienten eksplisitt at hun 
føler at hun er en påkjenning for sine nær-
meste (Østlendingen, 12.02.14). 

To av historiene skiller seg ut fordi de 
formidler at det er mulig å oppleve trygg-
het og verdighet helt inn i døden, innen-
for rammene av dagens lovverk (Aften -
posten, 03.09.16 og VG, 09.15.19). På 
samme måte som i de andre ALS-sakene 
skildres alvoret i sykdommen, og krop-
pen beskrives som «et hylster som holder 
pasienten fanget». I den ene historien får 
vi vite at sykdommen har koblet ut signa-
lene mellom nervecellene og musklene, og 
bare øynene kan beveges. Nå har også de 
begynt å svikte. Derfor har den syke 
bestemt seg for å avslutte behandlingen 
som holder ham i live. Midt i denne håp-
løse situasjonen beskriver journalisten at 
den ALS-syke har en sterk vilje til å leve: 
«Tanken på at han ikke lenger vil greie å 
kommunisere, er ikke til å bære. Men 
først vil han ha med seg sommeren med 
familien, fotball-EM, Tour de France og 
OL» (Aftenposten, 03.09.16). 

«En verdig død» – med støtte fra fami-
lie og nære venner 
På tvers av ulike mediehus har nyhetshis-
toriene om dødshjelp flere fellestrekk: de 
har sterke og «vakre» beskrivelser av den 
kontrollerte død og inneholder ofte støtte -
erklæringer fra familie og nære venner, 
som er der for den døende helt til siste 
slutt. 

«Jeg elsker dere alle sammen». Det 
var Solveigs siste ord før hun tryk-
ket på knappen og valgte å reise.  
– Det tok kanskje tre sekunder, så 
sovnet hun inn til tonene av Jan 
Tei gens Adjø», som vi spilte på 
musikk anlegget, sier Bente. Det var 
dårlig vær den dagen, men akkurat 
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da hun døde, kom sola. (Romerikes 
Blad, 2.12.17) 

Støtteerklæringene gir ofte uttrykk for 
forståelse for valget om å dø, og beskriver 
den døende personen som sterk og mo -
dig. Det er ofte barn, partner eller en nær 
venn som uttaler seg. «Jeg støtter min fars 
avgjørelse 110 prosent», «Han var kjem-
pesterk!» og «Han ønsket ikke mer smer-
te» er typiske eksempler på slike støtte-
erklæringer. Et sitat fra en av de som har 
valgt å dø illustrerer at den døende også 
opplever støtte: «Alle forstår meg. De vil 
ikke miste meg og jeg vil ikke forlate dem. 
Men det må jeg. Da vil jeg bestemme  
sjøl når det skal skje» (Østlendingen, 
12.02.14). Beskrivelser av nære pårørende 
som følger den døende helt inn i døden 
underbygger at de virkelig er der og støt-
ter. En pårørende sier at hun ikke kan se 
for seg en bedre død (TV2.no, 08.04.14). 
Mediehistoriene skildrer at de nærmeste 
holder i hånden, spiller den døendes favo-
rittmusikk og kysser farvel. 

Idet den dødelige dosen er klar tar 
kona Mary farvel med sin ekte-
mann gjennom 37 år. – Jeg elsker 
deg. Jeg elsker deg, kjære. Så veldig 
høyt, Ha en trygg reise. Så ses vi 
senere. God reise og sov godt, sier 
hun mens hun kysser Craig farvel. 
30 minutter senere blir Craig Ewert 
erklært død (TV2.no, 18.01.15). 

Flere av tekstene beskriver også at valget 
om å avslutte livet har ført mennesker 
nærmere hverandre. «Da avgjørelsen var 
tatt fikk vi muligheten til å si alle de ting-
ene vi trengte å si til hverandre, vi ble 
enda tettere knyttet sammen og det har 
virkelig bidratt til å lette hans bortgang 
for meg» (TV2.no 19.01.15). En annen 
pårørende legger til at selv om dødsavgjø-
relsen var tung for familien, så skapte det 
livsglede og fred over tragedien. Broren 
beskriver at han er glad for at den syke 
broren var frisk nok til at de kunne spise 

sammen før han døde i Sveits: «Denne 
opplevelsen førte oss nærmere sammen 
enn noen gang selv om vi alltid har vært 
nær hverandre. Jeg opplevde dette som en 
følelse av stor kjærlighet» (TV2.no, 
17.01.14).  

Fem av nyhetshistoriene beskriver fei-
ringer og markeringer i forkant av den 
valgte død. Alle disse sakene er fra utlan-
det og handler ikke om nordmenn, og 
også i disse markeringene har familie og 
nære venner en viktig rolle. «Dette er den 
beste festen i mitt liv. Hvem vil vel ikke dø 
omgitt av venner og med et glass cham-
pagne i hånda?, sa Pauwels før han løftet 
glasset med champagne og skålte for sin 
død» (TV2.no, 14.01.14). 41 år gamle 
ALS-syke Betsy i California arrangerte en 
to-dages avskjedsfest før hun valgte å dø. 
I nyhetssaken beskriver vennene hvordan 
de opplevde denne feiringen, og de for -
klarer at det var viktig for henne å være 
sammen med sine nærmeste helt til siste 
slutt. «Da de to dagene nærmest seg slut-
ten ble det tatt bilder, før hver og én tok 
farvel med Betsy. Hun ble gitt medisiner 
som gjorde at hun sakte sovnet inn» 
(TV2.no, 13.08.16). Saken bygger på 
materiale fra nyhetsbyrået AP og er rikt 
illustrert med vakre bilder av festpyntede 
og smilende mennesker på festen. En 
venn som deltok på festen beskriver at det 
var utfordrende å få en slik invitasjon, 
men at det aldri var aktuelt å «ikke være 
der for henne». Feiringene blir ofte 
beskrevet som feiringer av livet, og en ver-
dig måte å ta farvel på.  

Et lignende avskjedsritual beskrives i 
saken hvor en dødssyk, belgisk fotball-
supporter inviteres til å se favorittklubben 
spille en siste gang. Han får sitte på VIP-
tribunen sammen med datteren og får 
komme ut på gressmatta og bli hyllet av 
spillerne og 20.000 personer på tribunen 
før kampen.  
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Jeg er ubeskrivelig glad nå. Dette 
vil være et verdifullt minne for dat-
teren min som hun kan minnes  
resten av livet. Mitt siste ønske ble  
virkelighet, jeg kan dø i fred nå og 
jeg vil feire i himmelen, sa Lorenzo 
med tårer i øynene etter kampen 
(TV2.no, 06.03.15).  

Familiens siste hilsen på Facebook er også 
gjengitt i saken, og her vektlegges de gode 
relasjonene og støtten for det modige val-
get han tok. «Han vil for alltid bli minnet, 
elsket og savnet. Lorretje var modig inntil 
det siste, hadde alt under kontroll og nøt 
sin siste stund sammen med mennesker 
han hadde kjær i hjertet». På samme måte 
fremstår Brittanys reiser og oppfyllelse av 
livsønsker som overgangsritualer og en 
avskjed med vekt på gode opplevelser. 
Også i hennes historie fremstilles de pårø-
rende som viktige støttespillere helt til det 
siste.  

Om ettermiddagen 1. november 
visste Brittany at tiden var inne, og 
samlet sine nærmeste rundt seg 
mens hun lå i sengen på soverom-
met. Så tok hun sin dødbringende 
medisin. – Hun lo og snakket med 
oss i fem minutter, før hun falt i 
søvn. Etter 30 minutter var hun 
borte. Hun var omgitt av mennes-
ker som elsket henne og hennes 
avskjed var fredelig (TV2.no, 
15.01.15). 

Oppsummert kan vi beskrive støtte, for -
ståelse og kjærlighet fra personer som står 
nær, kontroll på dødssituasjonen og fei-
ring av livet som sentrale elementer i de 
medierte, personfokuserte historiene om 
dødshjelp. På samme måte som i Biren -
baum-Carmeli, Banerjee og Taylors stu-
die fra England (2006) bidrar historiene 
til å beskrive de døende som sterke, auto-
nome mennesker, idyllisere familierela -
sjoner og utelate tvil, motstemmer og 
alternative løsninger. 

Verdighetsdiskurs knyttet til selvsten-
dighet  
Nyhetshistoriene om dødshjelp forteller 
mye om synet på sykdom og det å være 
av hengig av pleie og hjelp fra andre. 
Samtidig som de pårørende spiller en vik-
tig rolle som støttespillere, er det et felles -
trekk i nyhetshistoriene at det å bli avhen-
gig av andre beskrives som det verste som 
kan skje. Dette samsvarer med funnene i 
internasjonal forskning på mediedekning-
en av dødshjelp som konkluderer med at 
sakene presenterer narrativer som ignore-
rer og devaluerer det å leve med funk -
sjonsnedsettelser (Haller og Ralph, 2001, 
Schwartz og Lutfiyya, 2009). Diskursen 
om «et verdig liv» bygger dermed ofte på 
selvstendighet og kontroll som grunnleg-
gende premiss. «Jeg vil heller avslutte 
livet mitt på en klinikk i Sveits enn å bli 
pleie trengende», sier en 38-åring med 
ALS (NRK, 16.12.13). Mens tårene pres-
ser på presiserer hun at hun ikke egentlig 
vil dø. Men hun er redd for å bli pleiepa-
sient. Frykten for å leve videre uten kon -
troll er til stede i mange av nyhetshisto -
riene. Ola (48) dro til Sveits for å benytte 
seg av aktiv dødshjelp «for å ikke bli 
hundre prosent pleietrengende» (TV2.no, 
17.01.14). Danske Jane som hadde ALS 
var ikke redd for å dø, men redd for å leve 
videre med sykdommen (VG, 10.01.14). 
Svenske Camilla forteller at det verste 
som kunne skje hennes MS-syke tante, 
som valgte å avslutte livet i Sveis, «var å 
bli sengeliggende og pleieavhengig. – Hun 
var en sterk person, hun ville ikke bare 
ligge og ta imot hjelp» (TV2.no, 4.11.14). 
Flere av mediehistoriene bidrar til å  
trekke et skille mellom det å være en sterk 
person og det å være avhengig av hjelp. 
Samtidig blir den som velger døden ofte 
beskrevet som sterk. Slik bekrefter denne 
undersøkelsen tidligere forskning om at 
mediene ofte fremstiller det å være  
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avhengig av hjelp som ikke forenelig med 
et verdig liv (Schwartz og Lutfiyya, 
2009). Avisen Dagens intervju med en 
mann som sitter i rullestol og er avhengig 
av pleie og hjelp hele døgnet skiller seg 
sterkt fra de andre sakene. Mannen, som 
tidligere ønsket å tillate dødshjelp, fortel-
ler at det er «…på ingen måte et uverdig 
liv å leve slik jeg gjør» (Dagen, 12.12.15). 
Han mener samfunnet ikke må hjelpe 
folk med lidelser og funksjonshemminger 
å dø, fordi vi da beveger oss bort fra å 
være et samfunn som godtar ulikheter.  

Flere av de som er dødssyke understre-
ker at de egentlig vil leve, men at de har 
innsett at det ikke finnes noen kur. Den 
unge, kreftsyke Brittany Maynard, som 
ble verdenskjent da hun fortalte mediene 
at hun hadde planlagt å dø, var opptatt 
av at hun heller ville ta sitt eget liv enn å 
la kreften spise henne opp (TV2.no, 
8.10.14) Kjendis og komiker Anne-Kat. 
Herland presiserer at det ikke er fraværet 
av fysisk smerte som definerer et godt liv, 
men at «Dette handler om dem som er så 
syke at livet ikke har noen verdi» (VG, 
14.06.14). Samtidig vektlegger mediehis-
toriene sterkt det subjektive perspektivet 
og opplevelsen av at dette føles som et 
rett valg for den det gjelder, noe som 
mange ganger bekreftes av nære pårøren-
de. Den syke understreker at det er mitt 
valg, og mange mener det er en grunnleg-
gende menneskerett. Samtidig uttrykker 
den døende ofte et ønske om at andre skal 
slippe det de selv står i, og få mulighet til 
dødshjelp slik de selv ikke hadde. «Jeg 
mener det er en menneskerett å selv 
kunne avgjøre at livet avsluttes når man 
har en dødelig sykdom, og det ikke finnes 
behandling. Å mot sin vilje være nødt til 
å avslutte livet i smerte virker respektløst 
mot menneskets verdi som individ», sier 
en kreftsyk kvinne (Agderposten, 
17.01.15). Flere av tekstene berører tema-

tikken om denne retten skal gjelde alle, og 
hvor syk man eventuelt må være. Dette 
settes på spissen i en artikkel om en straf-
fedømt fange som ønsker dødshjelp. Skal 
retten også gjelde han? (TV2.no, 
17.09.14). 

Begrunnelser for retten til å dø er først 
og fremst å slippe uutholdelig smerte, 
men det er også et viktig moment at man 
ønsker å ta kontroll over døden, forbere-
de seg og planlegge slik at det blir en ver-
dig død. Samtidig bringes også hensynet 
til de pårørende inn.  

Det er begrenset hvor lenge man 
kan se seg selv forvitre før man ser 
på det som er igjen og sier: «Dette 
er et tomt skall», forklarte han.  
– Hvis jeg ikke gjør dette, er valget 
mitt hovedsakelig å lide og påføre 
min familie enda verre lidelse før 
jeg likevel dør (TV2.no, 18.01.15). 

Begrepene som brukes i sakene illustrerer 
hvordan grensene mellom dødshjelp og 
selvmord viskes ut. Generalsekretæren i 
Foreningen retten til en verdig død vil at 
kyndig personell skal kunne assistere ved 
selvmord i Norge. Han liker best begrepet 
«selvbestemt livsavslutning» (VL, 
20.01.14), andre kaller det dødsomsorg 
(VG, 14.06.14). Enken etter mannen som 
lot seg filme da han tok sitt eget liv på 
Dignitas-klinikken beskriver de som vel-
ger dødshjelp «som søkere av en fredelig 
og komfortabel død» (TV2.no, 
19.01.15). Dignitas-grunnleggeren selv, 
Ludwig Minelli, mener grensen mellom 
dødshjelp og selvmord burde viskes bort.  

Vi vet alle at folk begår selvdrap. 
Når du sier at selvdrap ikke burde 
forekomme gjør du det til et tabu. 
Vi burde endre det og si at selvdrap 
er en fantastisk mulighet for men-
nesker til å gjenopprette en situa -
sjon som er uutholdelig (TV2.no, 
18.01.15). 
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Friske eldre: muligheten til å velge 
døden gir livsglede og trygghet 
Vi har sett at den tredje vanligste «diag -
nosen» i dødshjelp-sakene ikke er en syk-
dom, men alder (tabell 1). Sakene om 
alder har ulik karakter og varierer fra his-
torier om friske, unge eldre som ønsker 
kontroll og selvbestemmelse, til eldre som 
frykter ensomheten og eldre som er mett 
av dager og føler at de «passet ikke inn i 
den digitale verden» (TV2.no, 18.04.14). 
Også i disse sakene tematiseres det å bli 
avhengig av andre som et stort onde. En 
tidligere sykepleier kaller eldre mennesker 
en byrde for samfunnet og sier det er 
bedre å dø enn å bli gammel. «Jeg har 
passet på eldre folk, både når de har vært 
på sitt beste og på sitt verste, og alltid 
tenkt at å bli gammel ikke er noe for 
meg» (TV2.no, 07.08.15). I kraft av sitt 
yrke representerer hun en troverdig stem-
me med innsidekunnskap, som bekrefter 
at frykten for å bli en byrde er reell.  

I sakene som handler om døende pasi-
enter med alvorlig sykdom knyttes ofte 
ønsket om dødshjelp til sykdommens 
alvorlighetsgrad, lidelse og frykten for å 
bli pleietrengende. Dødshjelpshistoriene 
knyttet til alder handler nesten utelukken-
de om det siste, frykten for å bli avhengig 
av hjelp fra andre. I tillegg vektlegges fri-
heten ved å kunne velge døden når man 
ønsker selv. BT møter nederlandske Chris 
(70) på hytta på Sotra. Han forteller at 
han har medisiner tilgjengelig for å kunne 
velge å avslutte livet, og at det gir han fri-
hetsfølelse. Valgfriheten knyttes ikke til 
alvorlig sykdom. «Han forklarer at han 
har lav tersket for hva han kan tåle av 
fysisk og psykisk handikapp. – Krykker 
er det meste jeg kan tåle. Jeg vil også 
kunne se og høre» (BT, 17.04.15). 

I noen av sakene knyttes argumentene 
for dødshjelp til hvordan man ønsker å 
bli husket. En 95-år gammel mann som 

valgte dødshjelp etter en fest med venner 
og familie ønsket «å bli husket som en 
glad mann som satte pris på livet» 
(TV2.no, 14.01.14). En annen trekker 
frem muligheten for å ta et ordentlig far-
vel. «Hvorfor skulle jeg pines hvis jeg 
allerede hadde kort tid igjen? I stedet for 
å visne bort i smerte, vil jeg heller kunne 
ta ordentlig farvel med mine nærmeste. 
Da kan de sitte igjen med en oppfatning 
av hvem jeg var som frisk, og ikke hvem 
jeg var som syk» (VL, 20.01.14) 

Overskrifter i sakene om alder illustre-
rer at retten til å velge døden vurderes 
som noe positivt: «Jeg vil heller dø av pil-
ler» (Fredrikstad Blad, 11.09.09), ulike 
varianter av «Ønsker rett til hjelp med å dø» 
(Fædrelandsvennen, 21.1.12, Adresse -
avisen, 19.9.13, VL, 20.01.14, VL, 
14.6.14), «Kan være en lettelse å få 
avslutte livet» (Aftenposten, 19.8.12) og 
«Frykter einsemda-vil heller døy» (Vårt 
Land, 4.6.11). Dermed knytter disse his-
toriene dødshjelp ikke bare til en vei ut av 
uhelbredelig, alvorlig sykdom, men til 
autonomi, frihet og uavhengighet som 
sentrale elementer i et verdig liv og 
livsglede. Slik bidrar de medierte historie-
ne til å bygge opp under den individuelle 
autonomien som grunnleggende verdi, og 
mediene blir både en arena og en aktør. 

Kilder som ønsker lovendring 
Flere av de som står frem med sin historie 
er opptatt av at de håper dødshjelp blir 
tillatt i Norge. Det er først og fremst den 
døende som ytrer dette ønsket, men hun 
får ofte støtte fra nære pårørende. «Jeg 
håper inderlig mitt eksempel blir tatt til 
følge for andre som er i samme situasjon, 
slik at de kan få hjelp til å slutte å lide», 
sier Bodil i videoen fra sykesengen like før 
hun dør (TV2.no, 10.01.14). At dette er 
det siste hun sier er med på å understreke 
viktigheten i budskapet. Det samme  
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ønsket målbæres av en ung familiefar 
som med dødelig hjernesvulst. Over skri f -
ten «Vil selv velge når han skal dø» 
(Tønsberg Blad, 17.03.14) understreker 
hvor viktig ønsket om lovendring er. «Jeg 
er helt klar i toppen, og jeg vet hva jeg vil. 
Men i Norge er det ikke lov. Hvorfor?», 
spør han og vektlegger at dette handler 
om hans liv. At han ikke ønsker å bli lig-
gende som pleiepasient. Samtidig under-
streker han at han håper andre i samme 
situasjon skal slippe det han går gjennom. 
På samme måte som i mediehistoriene om 
å tillate eggdonasjon i Norge represente-
rer dermed intervjupersonene ikke bare 
sin egen historie, men en gruppe personer 
som ønsker at lovene skal endres. Den 
personlige erfaringen fungerer dermed 
som et strategisk verktøy for å oppnå 
dette målet, på samme måte som i nyhets-
historiene om eggdonasjon (Dahlstrøm, 
2020).  

Overskriften «– Bør gis rett til å avslut-
te livet» (Agderposten, 17.01.15) illustre-
rer hvordan mediehistoriene og journalis-
tenes vinklinger ofte bygger opp under 
kil denes ønske om en slik lovendring. Det 
er riktignok sitatstrek i tittelen, men det 
stilles ikke kritiske motspørsmål i teksten. 
Medienes fokus på den subjektive tilnær-
mingen til en lovendring bidrar slik til at 
en legaliseringsdiskurs får prege artiklene. 
Begrunnelsene for ønsket om lovendring 
handler først og fremst om at man ønsker 
en rett til å slippe lidelse. I tillegg argu-
menteres det med at det oppleves som en 
tung ekstrabelastning å måtte reise for å 
få en slik hjelp. Det handler både om øko-
nomi, at sykdommen gjør det vanskelig å 
reise og at de ønsker å dø i fred hjemme. 
Det vanligste er at den døende selv er 
hovedkilde, men deres pårørende gir også 
stemme til og forteller historien til den 
som er død. 

Organisasjoner som ønsker å tillate 

dødshjelp er kilde i 1/3 av sakene. De 
vektlegger ofte den individuelle retten til å 
velge døden. I tillegg bruker disse organi-
sasjonene mediehistoriene aktivt som 
referanser i kronikker og leserinnlegg som 
argumenterer for lovendring. Dette er 
ikke overraskende funn i lys av tidligere 
forskning om lobbygruppenes strategiske 
arbeid for lovendring (Saunders, 2011). 
På samme måte bruker FrP-politikerne i 
materialet ofte egne erfaringer med nære 
pårørende som referanse i sine argumen-
ter for lovendring. «Jeg har erfaring med 
mennesker som har lidd seg frem til 
døden, og det har gjort et sterkt inn-
trykk» (VG, 20.06.14). Sviktende kvalitet 
i eldreomsorg og pleietilbud er sentrale 
begrunnelser hos politikerne.  

I de personfokuserte nyhetshistoriene 
blir de som ønsker lovendring bare unn-
taksvis konfrontert med motargumenter, 
og disse blir ofte stilt på en måte som 
bidrar til å avvæpne journalistens spørs-
mål. «Hva ønsker du å si til politikere 
som avgjør at aktiv dødshjelp ikke er ak -
tuelt i Norge?» (Aftenposten, 19. 03.14) 
er et eksempel på et slikt spørsmål. På 
samme måte som i andre personlige tema 
bidrar denne type spørsmål til en hjelpen-
de-hånd-effekt som bidrar til at journalis-
ten blir en støttespiller for kilden (Hestvik 
2007, Dahlstrøm 2020). Motargumen -
tene mot å tillate dødshjelp blir likevel 
noen ganger berørt, særlig i sakene uten 
en bestemt sykdomsdiagnose og når fore-
ningen Retten til en verdig død er kilde. 
En 70-år gammel nederlender som har 
medisiner i skapet og kan bestemme selv 
når han vil dø avviser at legalisering vil 
føre til at noen føler seg presset til å velge 
døden. «Jeg har ingen tro på den teorien. 
Aktiv dødshjelp handler ikke om å ligge 
andre til byrde. Det handler om retten til 
å bestemme over sitt eget liv» (BT, 
17.04.15). Styreleder i Retten til en verdig 
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død kan ikke utelukke at faren er der, 
men mener det ikke er et gyldig kriterium. 
«Fordi det dreier seg om en håpløs lidelse 
som går mot slutten, der virkningen av et 
fortsatt liv vil være umenneskelig» (Dags -
avisen, 24.04.09). Andre ganger trekkes 
det frem at det ikke er belegg for noen 
skråplanseffekt i forskningen, uten at kil-
dene utdypes. En av de eldre som ønsker 
rett til dødshjelp er ikke redd for at en slik 
rett skal misbrukes: «..jo mer sivilisert et 
samfunn er, jo mindre er risikoen. Her i 
landet er vi siviliserte» (Adresseavisen, 
19.09.13). Retten til en verdig død er -
kjenner at utviklingen har gått lengre enn 
det som i utgangspunktet var tenkt i lan-
dene som har innført aktiv dødshjelp, 
men presiserer at den norske foreningen 
står fast i sitt syn: «Det skal være dødelig 
sykdom i terminalfase og alle andre medi-
sinske forsøk må være oppgitt» (Dagen, 
21.10.13). 

Når de mer sjeldne kildene som ikke 
øns ker å legalisere dødshjelp trekkes inn, 
er disse motstemmene ofte knyttet til reli-
gion. En av de eldre som ønsker lovend-
ring mener religion er forklaringen på 
mot standen mot aktiv dødshjelp. «Man 
snakker om at livet er hellig. Men uten 
religionen, ville man neppe brukt ordet 
hel lig. Vi har fått et stadig sterkere skille 
mellom religion og samfunn. Hvorfor skal 
det være annerledes i livets siste fase?» 
(Adresseavisen, 19.09.13). Kona til den 
kreftsyke og døende småbarnsfaren for-
midler noe av den samme frustrasjonen: 

Jeg opplever at det er et snevert kri-
stent syn her i Norge og i Norden. 
De som er imot det, kan umulig ha 
noen av de nærmeste liggende sånn 
og sett hvordan det er. Det er lett å 
si at man ikke vil hjelpe folk til å 
dø, men når det ikke er noen annen 
utvei, og det ikke er et liv å ligge 
slik, så burde de få slippe (Aften -
pos ten, 19.03.14).  

I saken om hjerneskadde Vincent fra 
Frank rike får «dypt religiøse foreldre» 
skylden for å stoppe svigerdatterens for-
søk på å gi mannen dødshjelp etter seks 
år i koma (TV2.no, 06.01.15). I sakene 
om lovendringen som åpnet for at den 
første tenåringen fikk velge døden i Belgia 
kommer det også frem at det ofte er tros-
samfunn som bremser legaliseringen. 
«Den katolske kirken og andre religiøse 
samfunn i Belgia betegner loven som etisk 
forkastelig, og den har også splittet både 
legestanden og foreldre til uhelbredelig 
syke barn» (Aftenbladet/BT/Adressa, 
21.09.16). 

Avisene med et kristent verdigrunnlag, 
Vårt Land og Dagen, representerer ofte 
en alternativ vinkling på (de samme) 
sakene om dødshjelp. I tråd med funnene 
i en undersøkelse av norske avisledere om 
flyktningkrisen, asyl og integrering (Dahl -
strøm og Omland, 2020) bidrar disse avi-
sene dermed til større mangfold. I medie-
dekningen av amerikanske Brittany (29) 
er TV2.no og Dagen på hver sin side i 
måten de dekker dette. Mens TV2.no 
først og fremst bruker bilder, skildringer 
og gjenforteller hennes og familiens ver -
sjon, retter Dagen et kritisk søkelys på 
mediefokuset og debatten om henne. Da -
gens kilder, en kristen redaktør, katolsk 
prest og kristen amerikansk nyhetstjeneste 
og aksjonen Care not kill er kritiske til 
mediekampanjen de mener Brittany er en 
del av. «Tilhengerne av Brittanys valg 
bruker allerede hennes historie som 
grunn lag for å fremme sin agenda om den 
såkalte «retten til en verdig død» (Dagen, 
29.10.14). Artikkelen presenterer også 
tall og fakta om dominoeffekten ved å 
tillate dødshjelp. Samtidig som mediene 
med kristent verdigrunnlag bidrar til 
mangfold bidrar de også med bekreftelse 
på at «de religiøse» stemmene represente-
rer en mer kritisk tilnærming til å tillate 
dødshjelp.  
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I nyhetshistorien om Solveigs siste reise 
presenteres presten på en interessant 
måte. Han fremstår ikke som en religiøs 
autoritet som tar avstand fra dødshjelp, 
men som en respektfull støttespiller som 
ikke har konkludert i spørsmålet om 
døds hjelp.  

Jeg ønsket ikke en samtale for å 
prøve å få henne til å ombestemme 
seg, Solveig hadde tatt et valg for 
henne var det rette. Derfor skulle 
hun ikke bli møtt med fordømmel-
se, hverken fra Gud eller meg. For 
meg var det riktig å møte henne 
med respekt, selv om hun hadde 
tatt en avgjørelse jeg selv ikke er 
sikker på. Det var et møte som gjorde 
sterkt inntrykk, det ble en samtale 
med både latter og gråt, jeg ba for 
henne og vi leste fra Bibelen 
(Romerikes Blad, 2.12.17). 

Materialet i denne undersøkelsen er for 
lite til å si om dette er et tegn på oppmyk-
ning også i de religiøse miljøene.  

Nyhetshistorier som «pusher» lovend-
ring 
Samfunnsutviklingen der dødsprosesser i 
økende grad er medikalisert, institusjona-
lisert og profesjonalisert er godt synlig i 
nyhetshistoriene om dødshjelp. Tekstene 
er i høyeste grad individualiserte og tra-
disjon er erstattet med et uttalt ønske om 
å endre loven og tillate dødshjelp. 
Individualiseringen kommer først og 
fremst til uttrykk gjennom fokuset på 
selvstendighet som grunnleggende pre-
miss for verdighet, og vektleggingen av 
det personlige ønsket om å kunne bestem-
me selv når og hvordan man ønsker å dø. 
Paradigmeskiftet fra kvantitet til kvalitet i 
livet trer frem i beskrivelsene av «et ver-
dig liv» og frykten for å ende opp som 
pleiepasient. 

Nyhetshistoriene om dødshjelp for-
midler et tydelig bilde av «en verdig 

død». Den er kontrollert, planlagt, uten 
smerter og det er mulig å ta farvel med 
familie og nære venner før døden inntref-
fer. Den døende beskrives som sterk og 
modig som har tatt valget om å dø. Selv 
om de døende synes det er trist at livet 
nærmer seg slutten, gir medietekstene 
inntrykk av at de har forsonet seg med at 
det ikke lenger finnes noe håp, og da er 
fokuset flyttet til å det å få lov til å dø 
«med verdighet». Valget om å dø formid-
les med stor grad av trygghet. Mange av 
kildene i tekstene mener det burde være 
en menneskerett å kunne velge å dø. 
Familie og nære venner spiller en viktig 
rolle som støttespillere. De sier de har 
forståelse for valget, og følger den døende 
helt til livet er slutt. 

Samtidig som tekstene om dødshjelp 
inne holder sterke beskrivelser om hva 
som er en verdig død sier de også mye om 
hva som er «et verdig liv». Flere av teks-
tene beskriver det å bli avhengig av hjelp 
og pleie som det verste som kan skje. 
Sterke skildringer av frykten for å bli «lig-
gende der som en grønnsak» (Romerikes 
Blad, 2.12.17) og å ikke få den hjelpen 
man trenger understreker hvorfor. I et 
minoritetsperspektiv kritiseres den indi-
viduelle, juridiske tilnærmingen til døds -
hjelp for å ignorere og devaluere mennes-
ker med funksjonsnedsettelser. De mener 
dette rammer pasientgrupper som er helt 
avhengige av pleie og deres rett til liv 
(Haller og Ralph, 2001). På samme måte 
som i nyhetshistoriene om å tillate eggdo-
nasjon i Norge bærer kildeutvalget preg 
av å være ensidig (Dahlstrøm 2019). De 
som forteller sin historie om dødshjelp 
ønsker at loven skal endres. Det er tilsy-
nelatende ikke en «sak» at man ikke øns-
ker en lovendring. Denne medielogikken, 
i kombinasjon med lobbygruppenes rolle 
i disse sakene, bidrar til ett bestemt  
perspektiv på nyhetshistoriene. De døende 
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ønsker en lovendring, de får støtte av 
familie og nære pårørende og «alle de 
kjenner» er enige i at dette burde bli lov i 
Norge.  

Medienes personfokuserte historier 
om dødshjelp kommuniserer dødshjelp 
som et personlig valg på mikronivå og 
ikke et samfunnsspørsmål. Legaliserings -
diskursen er sterkt fremtredende: dette 
bør bli tillatt. Den positive grunnhold-
ningen kan både forklares med medielo-
gikken i «hva som blir en sak», kildevalg 
og vektlegging av individuell autonomi 

som verdi (Birenbaum-Carmeli, Banerjee, 
A. og Taylor, S., 2006). Selv om de per-
sonfokuserte sakene bare utgjør en del av 
mediedekningen av dødshjelp som tema, 
er disse historiene viktige referanser for 
hvem vi er og hva vi mener (Coward, 
2013). De personfokuserte mediehistorie-
ne bidrar til en forståelse av dødshjelp 
som et valg den enkelte selv må få ta. En 
konsekvens av dette er at fellesskapet som 
verdi tones ned. Derfor trengs det histori-
er med flere perspektiver. 
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