
Lørdag 14. april kl. 13.00-16.30

LITTERATURHUSET 
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For nærmere informasjon om konferansen gå inn 
på www.livstestament.org eller ring 991 26 980.

STANDPUNKTER OG ARGUMENTASJON 
I DØDSHJELPDEBATTEN

13.00 Åpning – styreleder Olav Weyergang-Nielsen

13.15 «Tillater vi dødshjelp tillater vi kollektivt selvmord» Studentene og medlemmer av 
Menneskeverd, Inger Vatnar Olsen og Andrea Storhaug utdyper sin kronikk i VG 
oktober 2017

13.45 «Er legeeden i veien for dødshjelp» Etikk, lindring og respekt for pasienten. Skribent 
og lege i spesialisering Andreas Wahl Blomkvist

14.15 «Dödshjälp. En kunnskapssammanstälning» Statens medicinsk-etiska råd (SMER) 
i Sverige har sist høst publisert en forskningsrapport om holdbarheten av sentrale 
argumenter i dødshjelpdebatten. Rapporten som baserer seg på studier fra noen 
amerikanske stater og  Be-Ne-Lux-landene, presenteres av rådsmedlem og professor 
Ingemar Engstrøm, överläkare ved Institusjonen for medicinska vetenskaper, Ørebro 
universitet.

15.00 Pause

15.15  Politisk debatt – hva står de politiske ungdomspartiene for i dødshjelpsdebatten

I stortingsparteiene er det få som vil berøre dødshjelpsdebatten, men i ungdomspar-
tiene, blant fremtidens politikere, er det bevegelse. Debatt med representanter for 
AUF, Unge Høyre, Unge Venstre, KrFu, FpU, Senterungdommen, Grønn ungdom, 
SU og Rød ungdom. Debatten ledes av journalist og skribent Jan Arild Snoen.

http://www.livstestament.org
tel: 991 26 980


DAGSORDEN er likelydende 
for begge årsmøter med 
følgende agenda:

1. Godkjenning av innkallelse
2. Valg av møteleder, referent, samt 

to personer til å underskrive 
referatet

3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Budsjett
6. Innkomne forslag
7. Valg

• Leder
• Styremedlemmer og 

vararepresentanter
• Revisor
• Valgkomité

Det innkalles til årsmøte i 
Foreningen Retten til en verdig 
død, lokalavdeling Øst-Norge, 
lørdag 14. april 2018 kl. 11.00 på 
Litteraturhuset, Wergelandsveien 
29, Oslo

Det innkalles til årsmøte i 
Foreningen Retten til en verdig 
død, lørdag 14. april 2018 
kl. 11.30 på Litteraturhuset, 
Wergelandsveien 29, Oslo

Årsberetning og øvrige sakspapirer 
legges ut på www.livstestament.
org 22. mars 2018. Dersom du 
har behov for bistand med å få 
hentet ut papirene kan sekretariatet 
kontaktes på post@livstestament.
org eller på tlf. 991 26 980.

INNKALLING 
TIL ÅRSMØTER


