FORENINGEN RETTEN TIL EN VERDIG DØD
BERETNING FOR PERIODEN 1.1.2017 - 31.12.2017
Styret:
Ole Peder Kjeldstadli
Olav Weyergang-Nielsen
Baard B Thalberg
Tove Steinbo
Anne Drag

Styreleder
Styremedlem (fungerende styreleder 1.9 – 31.12)
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Ragnhild Bugge
Guro Erikstein

Varamedlem
Varamedlem

Rådet pr. 31.12.2017
Christian Fr. Borchgrevink
Ulf K. Dahl
Levi Fragell
IdaLou Larsen
Mona Levin
Jens Lund
Håkon Løchen
Sveinung Rotevatn

Andreas Skartveit
Jan Arild Snoen
Lorenz Stavrum
Frode Sulland
Kari Vigeland
Nicholas Wilkinson
Nils Wulfsberg

Rådsmedlem Per Ross Schioldborg døde 26. november. Han var en særdeles kunnskapsrik og
god rådgiver for styret og administrasjonen. Han ble ofte benyttet som formidler og
foredragsholder og var en godt respektert debattant. Foreningen var representert ved
rådsmedlem Kari Vigeland og fungerende styreleder, Olav Weyergang-Nielsen ved
bisettelsen.

Valgkomité:
Tom Hedalen
Aina Frich
Christian Grorud
Revisor:
Bård Standal
Organisasjonssekretær:
Sekretariatsarbeidet har i hele perioden blitt ivaretatt av Orgservice AS.
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STYRETS ARBEID
Styret har samarbeidet godt, og har behandlet en rekke saker under styremøtene. Styremøtene
har funnet sted på kontoret i Thomles gate 4.
Møtevirksomhet: Styret har gjennomført 5 styremøter i 2017, i tillegg til et medlemsmøte i
samarbeid med Lokalforeningen Øst-Norge.
I august ba Ole Peder Kjeldstadli seg fritatt for vervet som styrets leder på grunn av sykdom.
Han ba om at Olav Weyergang-Nielsen måtte overta og han har fungert som leder siden 1.
september. Ole Peder Kjeldstadli kom tilbake mot slutten av året, men ønsket kun å fungere
som ordinært styremedlem.
Godtgjørelse styreleder:

kr. 45.000,-

Kontor & Administrasjon:
Foreningen har vært etablert i kontorlokalene til Orgservice AS i Thomles gate 4. Foreningen
inngikk en ny avtale med Orgservice. Orgservice har syv faste ansatte, og leverer tjenester til
en rekke ulike frivillige foreninger. De ansatte på kontoret bistår RVD med en rekke
oppgaver, først og fremst sekretærfunksjon for styret, men også posthåndtering, sentralbord,
økonomi og regnskapsrapporter og rådgivning. Åpningstid på kontoret, med sentralbord og
kontortid er mandag-fredag kl. 09.00-15.00.
På grunn av endringer av bemanningen i Orgservice har det variert litt gjennom året hvem
som har hatt hovedansvaret for RVD. I oktober ansatte Orgservice Carita Teien som vil tiltre
som fast organisasjonsrådgiver for RVD fra 01.01.2018. Carita Teien har solid erfaring fra
organisasjonsarbeid og har stor forståelse for RVDs arbeid.

Medlemsmassen:
Foreningen har hatt en jevn, men liten tilgang på nye medlemmer. Det reelle tilfanget av
medlemmer kompenserer så vidt for de medlemmer som melder seg ut eller dør i løpet av
året. Det tallet er ikke ubetydelig, med tanke på en svært voksen medlemsmasse.
Foreningen avviklet i 2013 muligheten for livstidsmedlemskap, og i motsetning til tidligere er
det nå flere årsbetalende medlemmer enn livstidsmedlemmer.
Pr. 31.12.2016 hadde foreningen 3272 medlemmer.
Pr. 31.12.2017 hadde foreningen 3319 medlemmer.
Det er tegn som tyder på at en detaljert gjennomgang og «vask» av medlemslistene vil angi et
reelt medlemstall som er lavere enn det som fremkommer her. Foreningens medlemstall står i
sterk kontrast til alle de som støtter det RVD står for, bl.a. har foreningen nå over 10.000
følgere på Facebook.

Økonomi:
Foreningens økonomi er sårbar, og baserer seg på kontingentinntekter og gaver fra
medlemmene. Det søkes i tillegg om noen få prosjektmidler til konkrete aktiviteter som f.eks.
Verdighetskonferansen. Foreningen gikk ut av 2017 med et underskudd på kr 162.000,-. Dette
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til tross for at styret har arbeidet aktivt med å bedre den økonomiske situasjonen og har
iverksatt flere tiltak for å oppnå forbedringer. Det er særlig på inntektssiden at det har vært
svikt. I budsjettet for 2017 ble det f. eks. satt opp en forventet gaveinngang omtrent på nivå
med regnskapstallet for 2016, men resultatet ble kr 76.000,- lavere. Foreningen har fortsatt
noe oppspart kapital å «tære» på, men fremover er det nødvendig å øke inntektene gjennom
medlemskontingent og gaver/donasjoner for å hindre at foreningens aktiviteter reduseres til et
minimum og dermed redusert synlighet i samfunnet.
Styret vil så godt som mulig fortsette å fokusere på arbeid rundt økning av inntekter,
effektivisering og kostnadsreduksjoner. Vi har fortsatt bare e-postadresse til snaut halvparten
av medlemmene, noe som medfører at det i stor grad fortsatt må benyttes ordinær post med de
ekstra portokostnader det medfører.
Lokalforening Øst-Norge ble etablert i 2014, og ble registrert i Frivillighetsregisteret for å få
egne inntekter gjennom Norsk Tippings Grasrot-ordning. Lokalforeningen kan gjennom sine
inntekter gi et lite bidrag til f.eks. møteutgifter.
Det aller viktigste tiltak for fornyet økonomisk vekst vil være å øke antall medlemmer
betydelig, og alle medlemmer oppfordres til å verve nye medlemmer.
Utadrettet virksomhet:
1. Foreningens Facebook side har svært høy aktivitet, og over 10 000 følgere eller «likes».
Mange leser og liker det som publiseres her, og takket være stor aktivitet fra Ole Peder
Kjeldstadli sin side, legges det stadig ut nye artikler, bilder og kommentarer.
2. Foreningens nettside www.livstestament.org ble etablert i 2006, og er godt besøkt. Det er
en direkte link mellom foreningens Facebook side og nettsiden, noe som gir den hyppigere
besøk. Imidlertid var sidens funksjonalitet, brukervennlighet og design i ferd med å bli
utdatert, med stort behov for modernisering. Styret har i 2017 arbeidet mye med oppgradering
av nettsiden som nå er oppe og går. Siden har fått en langt bedre funksjonalitet, noe som gjør
det lettere å redigere og legge inn nytt stoff. Siden har også fått et helt nytt design, visuelt
uttrykk og fargebruk. I denne prosessen ble også foreningens logo modernisert.
3. Styrets leder Ole Peder Kjeldstadli, styremedlem Tove Steinbo og organisasjonssekretær
Olav Weyergang-Nielsen har representert foreningen gjennom foredrag, diskusjoner og
debatter bl.a. for en rekke politiske ungdomspartier, artikler i Aftenposten, Dagbladet, flere
regionale aviser, samtale med samfunnsavdelingen NRK og besøk hos Unge Venstres
sommerleir,
4. Filosof Ole Martin Moen har gått i gang med å skrive en bok om aktiv dødshjelp «Aktiv
dødshjelp-etikk ved livets slutt». Foreningen støttet prosjektet med et lite skrivestipend, og det
var forventet at boken skulle bli ferdig ved siste årsskifte. Nå er hele bokprosjektet vesentlig
utvidet og sluttføringen tilsvarende utsatt.
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5. Foreningen har fortsatt sitt abonnement hos Retriever. Retriever er et selskap som
overvåker mesteparten av norske medier både på papir og nett. Dette har gjort oss i stand til å
følge med på hva som skrives om oss og det vi arbeider for på en langt bedre måte enn før, og
gjort det mulig å svare og delta i debatten på en helt ny måte. De saker som foreningen
arbeider med er blitt omtalt og debattert i svært mange medier gjennom året og det er henvist
til foreningens navn i flere hundre avisartikler eller innslag på nettsider. Den informasjonen
som foreningen mottar via Retriever er tilgjengelig for de medlemmer som ønsker det, og
gjennom året har stadig flere benyttet seg av muligheten. Medlemmer som ønsker en slik
tjeneste kan ta kontakt med administrasjonen så vil de bli ført inn på listen.
Foreningen har vært godt synlig de siste årene, og selv om det er langt frem til gjennombrudd
for foreningens arbeid, så skjer det ting rundt oss som gir grunn til optimisme. Det er sterk
debatt i flere nye amerikanske stater, og erfaringen fra de stater som praktiserer assistert
selvbestemt livsavslutning er gode. Debatten i Sverige og Norge er forholdsvis lik og Statens
medicinsk etiska råd i Sverige (SMER) har lagt frem en forskningsrapport der de har
gjennomgått mye forskning og erfaringer fra USA og Be-Ne-Lux-landene på de mest brukte
argumenter i dødshjelpdebatten. Rapporten viser i stor grad at en rekke av motstandernes
argumenter ikke er holdbare.
Politisk har 2017 på mange måter vært et unntaksår. Første halvdel av året ble i stor grad
blokkert av stortingsvalget, og siste delen ble forstyrret av mye indre uro i en rekke partier.
Fortsatt er det stor motstand i de etablerte partiene, men det synes nå som det er en gryende
endring i en del av ungdomspartiene.

Spesielle saker/hendelser:
1. Verdighetskonferansen 2017
Verdighetskonferansen 2017 var godt besøkt og særlig var det knyttet stor spenning til
innlegget til lederen av den nederlandske Levenseinde Kliniek, Dr. Jenne J. Wielenga.
Forholdene i Nederland blir ofte sterkt kritisert av motstanderne, men Jenne Wielenga ga
tilhørerne innblikk i et svært velkontrollert, velfungerende, omsorgsfullt og samvittighetsfullt
dødshjelpssystem i Nederland.
2. Livstestamentet
I 2016 ble kjernejournal innført for alle norske borgere, en viktig hendelse i foreningens virke.
Kjernejournal er en elektronisk helsejournal som helsepersonell kan finne frem i på en lett
måte uansett hvor i landet man befinner seg. Et viktig moment er at den gir mulighet til å
inkorporere livstestamentet.
Arbeid om å informere om kjernejournal og dens mulighet er gjort i 2017, og i en mappe som
heter «avgrensning av livsforlengende behandling», har vi anbefalt våre medlemmer å få
legen til å skrive inn følgende:
«Pasienten har i nærvær av to vitner signert Mitt Livstestament fra Foreningen Retten til en
verdig død. Dette er en erklæring om at pasienten ikke ønsker livsforlengende behandling
dersom han/hun skulle få en uhelbredelig sykdom eller utsettes for en ulykke hvor han/hun
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ikke lenger vil kunne få noen bevisst livsopplevelse, eller hvis et fortsatt liv vil være
forbundet med store og varige smerter eller sterk og vedvarende svekkelse og hjelpeløshet.
Pasienten ønsker kun tilstrekkelig smertestillende behandling selv om dette skulle medføre
forkortelse av livet. Pasienten signerer en gang i året et lommekort fra Foreningen Retten til
en verdig død som bekreftelse på at testamentet fortsatt representerer hans/hennes vilje».
4. Medlemsmøte
Med bakgrunn i noe av diskusjonen på årsmøtet arrangerte foreningen i samarbeid med
Lokalforeningen Øst-Norge, et godt besøkt medlemsmøte 24. oktober. Etter presentasjon av
noen aktuelle saker ble det gjennomført en god debatt vedrørende enkelte viktige prinsipielle
saker. Debatten endte opp med et ønske om enkelte endringer i foreningens vedtekter.
Endringer som styret ble bedt om å utarbeide og fremlegge for årsmøtet 2018.

Oslo 19. mars 2018
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