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Bruk av informert samtykke i beslutninger
Innledning
Innen forskning og medisinsk behandling spiller samtykke etterhvert en viktig rolle.  En klassisk problemstilling er om pasienter kan nekte å motta nødvendig behandling.  Men idag blir informert samtykke også brukt, eller vurdert brukt, for andre viktige beslutninger:
- Skal alvorlig syke pasienter kunne samtykke til risikofylt eksperimentell
     behandling?  
- skal de kunne be om, og få, aktiv dødshjelp?
- Skal friske personer kunne samtykke til å delta i forskning som kan skade dem? 
- Skal fanger kunne samtykke til å være forskningssubjekter i risikofylt forskning?

En beslutningsprosess som gjør bruk av samtykke gir enkeltmennesket makt eller myndighet av en bestemt type: hun får en (kvasi)juridisk kompetanse til å være beslutningstaker og dermed bestemme utfall (se bl. a. Hohfeld 1923, Eckhoff 1987).  I denne artikkelen vil jeg se på når slik beslutningsmyndighet er verdifull for å sikre individets interesser på viktige livsområder.  Min hensikt er å belyse dette generelle spørsmålet ved å drøfte to delspørsmål.  Mange diskusjoner om bruk av samtykke dreier seg om hvilke alternativer enkeltindivider vanligvis bør kunne velge mellom -- om det jurister vil kalle personers materielle kompetanse (Hov 1980, Syse 1991).  En annen type viktige spørsmål dreier seg om habilitet: 
når må et menneske ansees for å ha personlige forutsetninger som gjør ham eller henne skikket til å foreta veloverveide og forpliktende valg mellom slike alternativer? Hvilke krav bør oppfylles for å bli regnet som habil, og hvem bør kunne avgjøre om disse kriteriene er oppfylt i hvert enkelt konkrete tilfelle?  
Jeg skal i hovedsak beskjeftige meg med spørsmål om materiell kompetanse, og om sammenhengen med habilitet: hva ulike grupper bør kunne samtykke til, og under hvilke betingelser, er delvis avhengig av i hvilken grad de kan forventes å være habile.  
Jeg skisserer først hvordan vi kan begrunne handlingsregler generelt, og samfunnets institusjoner og regelverk spesielt.  Dernest ser vi på noen særtrekk ved samtykke betraktet som ledd i en beslutningsprosedyre, blant annet for å forstå hva slags habilitet og handlefrihet som er nødvendig for å tillegge samtykke tilbørlig vekt i ulike situasjoner.  Til sist undersøker vi hvordan våre interesser fremmes gjennom materiell kompetanse til å avgjøre om vi skal delta i forskning eller motta medisinsk behandling.  På hvilke områder bør samtykke benyttes for å fatte beslutninger, og i hvilke situasjoner bør heller forskere, leger eller en tredjepart ta avgjørelser?  Jeg ser blant annet på situasjoner der det er grunn til å tvile på om bestemte grupper, som barn eller fanger, er habile eller skikket til å gi fritt og adekvat informert samtykke.  Bør disse gruppene tilkjennes en snevrere materiell kompetanse, sammenlignet med andre mennesker?  Jeg har valgt å se nærmere på forskning på mennesker og aktiv dødshjelp fordi disse temaene reiser en lang rekke kompliserte spørsmål, uten at jeg dermed hevder at passiv dødshjelp er etisk uproblematisk. 
Hvorfor refleksjon om informert samtykke?
Hvorfor er mange i dag usikre i moralspørsmål?  Redaktørene av Omsorg nr. 3 1992 peker på en fare med å ta opp moralske dilemmaer til debatt: det kan skape usikkerhet om hva som er etisk rett, og bidra til en umoralsk utglidning.  Men våre spørsmål er av en litt annet art, og disse diskusjonene bør fram i lyset.  Vi er nemlig allerede usikre og uenige nettopp om hva som er etisk riktig.  Noen hevder at denne usikkerheten skyldes at vår tid er preget av moralsk forfall.  Jeg tror en bedre forklaring er at vi, som mennesker av god vilje, står overfor nye situasjoner og samfunnsforhold som utfordrer våre tradisjonelle moralsyn.  Som deltakere i et opplyst samfunn bør vi forholde oss til disse spørsmålene nettopp ved å reflektere i åpenhet over argumentene for og mot ulike synspunkter.
Ideen om fritt og informert samtykke kan lett komme i konflikt med andre viktige verdier innen forskning og medisin.  Respekten for pasientens uttrykte ønske kan være uforenlig med respekt for liv, ønsket om å fremme pasientens helse, og behovet for ny medisinsk kunnskap for å bedre fremtidige pasienters helse.  Hvordan avveier vi disse hensynene?  Debattene om samtykke henviser ofte til prinsipper om autonomi, velgjørenhet, og prinsippet om ikke å skade; såvel som til farene for en svekket tillit til helsevesenet, og svake gruppers avmakt og manglende forstandsevne.  Men disse henvisningene bidrar ofte til å forvirre, fordi det også er uenighet om når ulike hensyn skal tillegges vekt, og hvilken tyngde de bør ha i konfliktsituasjoner.  Et filosofisk perspektiv bør bidra til å avklare hva uenighetene dreier seg om, skissere hvorfor ulike prinsipper og verdier er viktige, og dermed peke på hvordan de ulike hensyn kan avveies i forhold til hverandre.  Målet med denne artikkelen er altså ikke å gi en uttømmende vurdering av hvilke typer beslutninger som bør reguleres ved samtykke, heller ikke å gi en konkret veiledning om hvordan et reelt, fritt og adekvat informert samtykke best kan sikres i praksis.  Dersom vi blir enige om hva spørsmålene dreier seg om, og kan bli enige om hva som står på spill, er hensikten oppnådd.  
Flere samfunnsendringer øker behovet for slik refleksjon om når samtykke bør kreves i et rettferdig samfunn.  For det første er samtykke-prosedyrene et relativt nytt fenomen innen medisin og forskning som kanskje ikke helt har funnet sin plass.  Det er først og fremst etter den annen verdenskrig at kravet om fritt og informert samtykke er blitt alment akseptert, både på grunn av en økt rettighetsfokusering i samfunnet, og på grunn av sviktende tillit til helse- og forskerprofesjonene som følge av Nazi-tidens uhyrligheter.  Det er imidlertid uenighet både om hvilke alternativer personer bør kunne velge mellom, og om hva slags samtykke som bør kreves, ikke bare for forskning og behandling.  Er norsk lovgivning tilstrekkelig klar og forsvarlig med hensyn til når en bør handle ut fra faktisk, stilltiende, eller presumert samtykke for behandling, obduksjon, eller transplantasjon?
Usikkerheten om bruk av samtykke-prosedyrer skyldes også at nye behandlingsmuligheter oppstår, som tvinger oss alle til å tenke mer omhyggelig over betydningen av et menneskeverdig liv, og en verdig død. 
I tillegg preges vårt samfunn nå mer åpenbart av livssynspluralisme, som blant annet gjør seg gjeldende i vurderingen av de nye behandlingsmulighetene.  Vi må forsone oss med at reflekterte og moralske samfunnsmedlemmer ikke vil bli fullstendig enige om hva det gode liv består i, og i menneskesyn: blant oss vil det finnes uforenlige, men likefullt gjennomtenkte og ikke klart urimelige livssyn.  Disse forskjellene gjør at vi vurderer mange livssituasjoner og behandlingsmuligheter forskjellig.  Livssynspluralismen tvinger oss til å spørre hvordan et rettferdig samfunn bør håndtere slike verdiforskjeller.

Et normativt perspektiv
På hvilke områder, og under hvilke betingelser, bør samtykke benyttes som ledd i beslutningsprosedyrer i samfunnet?  Det normative perspektivet jeg skal utdype her krever at våre handlingsregler -- inkludert samfunnets rettsregler om bruk av samtykke -- kan forsvares overfor alle berørte parter på en tilfredsstillende måte.  I det følgende kan jeg bare peke på noen punkter som krever ytterligere avklaring: jeg stiller flere spørsmål enn jeg besvarer.
Fokus på regler og institusjoner
Ut fra dette perspektivet er det regler og institusjoner som begrunnes: hvordan bør materiell kompetanse fordeles og reguleres?  Slike vurderinger krever at vi sammenligner konsekvensene av alternative regelverk for alle de parter som blir berørt av slike regler: hva står på spill?  Vi betrakter altså samtykke som ledd i en institusjonell prosedyre innenfor ulike samfunnsområder, der personen kan bestemme blant alternative utfall f.eks. innen medisinsk behandling eller forskning. 
Tenk for eksempel på en praksis der personer har materiell kompetanse til å tillate aktiv dødshjelp.  Hva taler til fordel for denne prosedyren, sammenlignet med en praksis med en mer innskrenket materiell kompetanse, der aktiv dødshjelp ikke er tilgjengelig?  En bestemt regel eller prosedyre er å foretrekke framfor alternativene dersom denne prosedyren er et pålitelig redskap for å sikre eller fremme viktige interesser hos individene, uten at andre parters interesser trues av denne prosedyren; og dersom andre prosedyrer er mindre egnet til å ivareta tilsvarende vektige interesser hos berørte parter (Scanlon 1978).  Vi vurderer en slik praksis ved å se på alle de som blir berørt av å regulere materiell kompetanse på denne måten, i forhold til andre måter å fordele beslutningsmyndighet på: for eksempel en praksis der aktiv dødshjelp er forbudt.  Vi må se på hva som står på spill hos alle parter som berøres: ikke bare de pasientene som nå blir behandlet, men også fremtidige pasientgrupper, såvel som pårørende og profesjonsmedlemmer.  Noen vil klart ønske aktiv dødshjelp, heller enn å fortsette sitt liv.  Deres interesser må vurderes opp mot de som vil bli skadelidende, på forskjellige måter, ved en praksis som åpner for slike beslutninger.  Umiddelbart synes det kanskje som om ingen kan ha interesser som bør veie like tungt mot å tillate aktiv dødshjelp.  Slik vi formulerer spørsmålet må vi imidlertid ta stilling til aktiv dødshjelp betraktet som en allment kjent institusjonalisert mulighet.  Vi må altså ta med i betraktningen at slike institusjoner og rutiner skal anvendes i praksis, med de problemer dette medfører: faren for manglende habilitet hos pasienter, utilsiktede feilvurderinger, såvel som bevisst misbruk.  Hvilke muligheter, og hvilke farer, er forbundet med denne reguleringen av materiell kompetanse?  Det blir også viktig å avklare hva som oppnås i forhold til en praksis som ikke tillater aktiv dødshjelp, igjen i lys av hvilke muligheter og farer en slik praksis rommer.
Flere spørsmål må avklares som ledd i slike vurderinger: hvilke interesser som må telle med i slike vurderinger, hva som særpreger beslutningsprosedyrer som bygger på samtykke, og hvilke interesser et samtykke sikrer eller fremmer.

Verdier: velferd og myndighet
Hvilke interesser fremmes gjennom bruk av samtykke i en beslutningsprosess?  Hele personens livssyn vil ofte ligge bak en vurdering som munner ut i et fritt og adekvat informert samtykke: ikke bare hennes egen velferd, men også andre verdier og hensyn som hun legger vekt på.  Uenigheten i samfunnet om disse verdiene -- livssynspluralismen -- tilsier noen ganger at beslutninger bør bygge på samtykke. 
Hva er verdifullt -- hva består det gode av?  Noen generelle beskrivelser må vi kunne forvente enighet om, livssynspluralismen til tross, selv om vi ikke er enige om detaljene.  Vi verdsetter både tilstander i oss selv, hos andre, og i omverdenen, og det å ha formell og uformell myndighet over oss selv og våre liv.
Vår egen velferd er en tilstand vi verdsetter høyt, med tilfredshet og helse som viktige bestanddeler av velferd.  Men detaljene vil ofte være forskjellige avhengig av livssyn og verdier.  Vi er uenige om hva god helse og høy livskvalitet innebærer: Verdien av å leve selvstendig, av å leve sunt, av å leve et liv i verdighet, og verdien av å leve et spennende liv er med på å gi begrepet 'helse' ulikt innhold for forskjellige mennesker, avhengig av deres livssyn.  Mange som utsettes for avansert medisinsk behandling vil for eksempel oppleve at bivirkningene er så drastiske at livskvaliteten trues: kroniske hodesmerter, sterilitet, impotens eller diaré‚ kan gjøre gevinsten betenkelig.
I tillegg verdsetter vi også andre tilstander enn vår egen velferd i en snever forstand: andres velferd, det å være gode foreldre, det å mestre utfordringer, eller å samarbeide med andre om prosjekter.  Slike tilstander er verdifulle for oss delvis fordi de er middel til å øke vår egen velferd, men vi tillegger også ofte slike tilstander en egenverdi, uavhengig av om vår egen velferd øker.  De fleste med barn vil for eksempel gjerne at barna skal ha det godt også etter at de selv er døde, mange ønsker at medisinsk forskning skal komme fremtidige generasjoner til gode, noen ønsker ikke å obduseres.  På sitt mest drastiske vil mange hevde at noen formål er verdt å dø for: et fritt Norge, eller sitt eget barns liv.  Mange vil også hevde at det er moralske skranker for hvilke midler de vil tillate for å nå ulike mål, selv når deres eget liv står på spill.  Noen vil avslå bruk av kunnskap oppnådd gjennom smertefulle dyreforsøk eller forskning på befruktede egg; andre vil avvise blodoverføringer eller bruk av fostervev fra provoserte aborter.  

Myndighet
Men selv om mange vil være villige til å sette egen velferd til side for andre verdier, vil de færreste ønske å overlate slike avgjørelser til andres vurderinger.  Dette er et eksempel på at vi også verdsetter å ha myndighet over oss selv og det som skjer med oss.  'Autonomi~' eller 'selvstyre' blir av og til brukt for å beskrive slik formell og uformell myndighet.  Mange ser det som verdifullt i seg selv å ha innflytelse over sitt eget liv, ikke bare når det gjelder hva som skjer med oss, men også over hva vi vil -- det vil si over hvilke verdier og hvilket livssyn vi har.  For å ha slik myndighet må mange betingelser være oppfylt: 
Vi må ha verdier, uttrykt i et livssyn, som vi har et noenlunde reflektert forhold til, og som vi tar ansvar for, og som vi selv kan endre til en viss grad.  Vi må ha evne til å planlegge og tenke langsiktig framover, og vi må ha en fornuftig plan om hva vi vil oppnå.  Dette innebærer på ingen måte et ideal om at våre verdier og planer forblir upåvirket og uforandret, men at de blir justert i forhold til forventninger om hva som vil skje med oss, og i lys av hvilke muligheter vi har og vil få.  Informasjon om hva som vil eller kan skje med oss er derfor verdifullt, såvel som muligheter til å oppdage og drøfte livssyn og livsvalg med andre.  Diskusjonene om habilitet gjelder blant annet om når slike personlige forutsetninger er tilstede i tilfredsstillende grad.  I tillegg øker vår myndighet dersom vi har makt til å bevirke utfall, slik at omverdenen blir i samsvar med våre verdier og planer.  Slik makt kan vi ha enten ved at vi selv har faktisk kontroll til å avgjøre utfall -- at vi selv sitter ved spakene, så og si -- eller ved at andre er forpliktet til å fremme våre interesser.  Samtykkeprosedyrer setter oss ved spakene, slik at utfallet blir som vi vil.  Men er det alltid verdifullt å ha slik makt som samtykke gir oss?  Og kan vi sikres tilstrekkelig makt over utfall på andre vis?  For å belyse dette vil jeg se på hvordan rettferdige samfunnsinstitusjoner sikrer oss alle makt, selv når de ikke bygger på vårt samtykke.
Samfunnsinstitusjonenes betydning
Myndighet er selvfølgelig verdifullt for livssyn som tillegger individets frihet og selvkontroll stor egenverdi.  Men noen former for myndighet er også verdifulle som redskap nærmest uansett livssyn, ved at vi kan oppnå eller hindre bestemte utfall i tråd med våre verdier.  Myndighet er spesielt verdifull dersom alternativet er at andre har innflytelse over oss, og kanskje kan sette oss i avmaktssituasjoner.  Samfunnsinstitusjonene, inkludert helsevesenet og forskningen, fordeler viktige former for makt mellom borgerne, og har dermed stor innflytelse på våre liv.  Rettsvesenet, utdanningssystemet, markeder, helsevesenet og andre samfunnsinstitusjoner skaper og fordeler muligheter.  De belønner visse evner, tillater noen livssyn, belønner noen typer innsats, skaper former for kompetanse, og legger føringer for hvordan fruktene av samarbeid skal fordeles.  Disse rammebetingelsene får dermed dyptgripende konsekvenser for borgernes planer og levekår: dersom mine forventninger til livet bare er lave nok er det utrolig hva jeg vil si meg tilfreds med.  Men i tillegg påvirker samfunnet hvordan vi verdsetter de mulighetene vi har.  Samfunnsinstitusjoner slik som helsevesenet og utdanningssystemet gir oss mulighetsrom og dermed forventninger, og disse forventningene gjør at vi justerer planer, verdier og livssyn.  Et særdeles viktig spørsmål blir derfor hvordan legitime samfunnsinstitusjoner bør fordele makt -- goder og byrder, muligheter og formell kompetanse -- borgerne imellom.

Moralske krav til maktfordeling i et rettferdig samfunn
Når er vi forpliktet til å underkaste oss samfunnsinstitusjonene og rettsvesenet generelt?  Ved første øyekast kan en tenke seg at samtykke må være kilden til alle slike moralsk forpliktelser, siden vi vanligvis kun påtar oss moralske forpliktelser gjennom fritt og informert samtykke.  Således er det en generell tendens til å gi en moralsk og juridisk forsvar for maktutøvelse over andre ved å henvise til en eller annen form for samtykke -- om ikke et faktisk samtykke, så stilltiende eller til nød hypotetisk.  Ut fra denne tankegangen er det ørkesløst å spørre om en begrunnelse for bruk av faktisk samtykke i visse situasjoner: en moralsk begrunnelse av en samfunnsordning vil i beste fall vise nettopp at den hviler på slikt samtykke.  Imidlertid er det uheldig og forvirrende når et hypotetisk eller fiktivt samtykke sies å gjøre maktutøvelsen moralsk bindende, på samme måte som vårt faktiske, fritt og informert samtykke kan forplikte oss.   Det er andre måter å legitimere maktutøvelse på enn ved å basere den på samtykke.  Hypotetisk samtykke spiller likevel en viktig rolle i slike begrunnelser.  Det kan derfor være nyttig å se hvilken rolle et tenkt samtykke spiller for å uttrykke moralske krav til legitim maktutøvelse.

Uklarheten om hvilken rolle samtykke spiller i begrunnelsen for legitim maktutøvelse kan illustreres med utgangspunkt i den kontraktetiske tradisjonen i politisk filosofi.  For at samfunnsinstitusjonene skal være rettferdige må de kunne forstås som resultat av en sosial kontrakt med utgangspunkt i en 'naturtilstand' mellom 'like' og 'frie' mennesker.  Vår moralske forpliktelse til å adlyde landets lover begrunnes delvis ut fra at samfunnsordningen kunne ha vært gjort til gjenstand for samtykke blant alle berørte parter.  Men det er ikke slik å forstå at et slikt tenkt samtykke skaper den moralske forpliktelsen, slik vi ellers tenker oss at fritt og adekvat informert samtykke binder den som samtykker: vi har for eksempel ikke, og har aldri hatt, en reell frihet med hensyn til samfunnsinstitusjonene i den betydningen at vi kan velge å forkaste dem.  Og selv ikke stemmegiving kan forstås som uttrykk for moralsk forpliktende stilltiende samtykke: ikke å stemme kan ikke forstås som å holde tilbake sitt samtykke, og vi krever at mindretallet også må være lojale overfor vedtak. 
Bruken av et presumert samtykke for å avklare hvordan institusjoner bør være innebærer altså ikke at borgerne antas å ha hatt full kontroll over sin tilværelse i utgangspunktet, i betydningen at vi selv kunne styre alle utfall ubundet av moralske forpliktelser.  Tanken om et mulig samtykke i den kontraktetiske tradisjonen gir istedenfor uttrykk for en viktig betingelse for rettferdig maktfordeling i et samfunn. Kravet om likeverd tilsier at alle individene må være tjent med samfunnsordningene: den enkeltes interesser må fremmes av samfunnsordningene som helhet.  
Kravet om likeverd ivaretas blant annet gjennom et generelt prinsipp om ikke å skade: andre bør ikke ha materiell kompetanse til å avgjøre at en persons velferd skal ofres for andres interesser.  Vi må derfor beskyttes overfor fysisk skade mot vår vilje.  Kravet om likeverd innebærer også at individene må sikres mot maktmisbruk og indoktrinering: mot utilbørlige former for kontroll av livssyn og handlingsvalg.  Samfunnets regelverk bør derfor ikke ha som mål å fremme ett livssyn til forkleinelse for andre. Gjennom utdanning og rettslig beskyttelse må samfunnet tvert imot bygge opp under og sikre innsyn, kontroll og selvstyre på visse viktige områder: vår evne til å justere forventninger til oss selv og til omgivelsene, evnen til å utnytte og realisere de muligheter vi har, og evnen til å skape seg mening -- en plan med livet.  
Kravet om likeverd understreker også betydningen av å ha informasjon om hva som skjer med en selv.  Et informasjonsprinsipp kan fastslå at enkeltindivider bør får informasjon om det som skjer med dem, og om begrunnelsen som ligger bak -- som om de selv skulle tatt beslutningen.  
Kravet om likeverd, prinsippet om ikke å skade og informasjonsprinsippet kan tilfredsstilles på mange livsområder selv om ikke alle beslutninger bygger på de berørte parters frie, adekvat informerte samtykke.  Samfunnets enkeltlover behøver derfor ikke å gjøre bruk av faktisk samtykke for å være moralsk legitime, dersom våre interesser kan ivaretas i samfunnet uten at vi selv har direkte kontroll -- uten at vi så og si sitter ved spakene selv.  Å spørre om man kunne ha samtykket til bestemte ordninger tjener da bare som en nyttig kontroll på om ordningene innfrir kravet om likeverd.  Det er på denne måten hypotetisk samtykke benyttes innen kontraktetikken (Rawls 1971). Imidlertid er det noen situasjoner der kravet om likeverd tilsier at beslutningsprosedyren bør gjøre bruk av faktisk samtykke for å sikre våre interesser.  Hvorfor?

Samtykke som ledd i en beslutningsprosedyre
Individet har rett til å bestemme over seg selv på bestemte livsområder, så som religionsfrihet, ytringsfrihet, og ved bruk av markedsmekanismer -- i tillegg til beslutninger om å utsettes for visse typer forskning og medisinsk behandling.  Hvorfor er slike beslutningsprosedyrer egnet?  Bruk av fritt og adekvat informert samtykke i en prosedyre gir oss beslutningsmyndighet -- kompetanse -- til å oppnå bestemte utfall.  Når og hvordan er slik kompetanse i individers interesser?
Trekk ved samtykkeprosedyrer
Flere trekk ved slike samtykkeprosedyrer er verdt å merke seg.  Ett bestemt individ (eller en bestemt gruppe) gis kompetanse til å velge blant et større eller mindre utvalg alternativer, ut fra sin egen vurdering av situasjonen.
- Personen selv, og ingen annen, har den endelige kontrollen over alternativene: hun sitter med "spaken" -- samtykket -- som avgjør utfallet. 
- Personens frie og informerte samtykke gis ut fra hennes egen, opplevde totalvurdering av alternativene.  Hele hennes livssyn og planer med livet vil kunne spille inn, ikke bare hennes egen velferd. Spørsmål om habilitet dreier seg blant annet om når vi bør regne med at sammenhengen mellom livssyn, planer og vurdering er tilfredsstillende.
- Valgmulighetene -- alternativene -- er gitt.  Mye av samtykkedebatten i forskning og medisinsk behandling dreier seg om hvilken slik materiell kompetanse personer bør ha.  Hvilke alternativer som kan og bør gjøres tilgjengelige for individet er en viktig beslutning: mye kan stå på spill for personen eller for andre parter, spesielt der samfunnet fraskriver seg ytterligere ansvar.  Slike avgrensninger kan ligge i personens fysiologiske muligheter og sykdomsforløpet; de kan skyldes andres beslutninger, direkte eller indirekte; eller være en kombinasjon.  Politisk ressursprioritering kan medføre at visse operasjoner ikke skal tilbys, lovbestemmelser forhindrer at aktiv dødshjelp er tilgjengelig, eller forskning på noen sykdommer prioriteres ned slik at behandling ikke blir tilgjengelig. 
Virkninger av samtykke 
Samtykkeprosedyren har flere virkninger.  Prosedyren fungerer altså som et redskap til å plukke ut ett bestemt utfall blant et sett alternativer.  I tillegg kan samtykkeprosedyren ha andre konsekvenser som også må komme inn i vurderingen av når denne prosedyren bør brukes (Dworkin 1982, Scanlon 1987).
Samtykke forplikter.  Dersom et habilt individ samtykker, bidrar dette ofte til at hun holdes juridisk og moralsk ansvarlig for utfallet, på flere måter.  Samtykke medfører at individet er gjort delaktig i beslutningen i mye større grad enn om en behandling var blitt forordnet av andre: handlingsvalget blir uttrykk for ens egen personlighet, verdier og vurderinger.  Det er vanskeligere å fraskrive seg ansvaret for slike utfall.  Valgmuligheter for eksempel m.h.t. selektiv abort åpner for at kvinner holder seg selv -- og holdes -- mer ansvarlig for de genetisk skadde barn hun setter til verden.
Fritt og adekvat informert samtykke til et utfall påvirker også ofte ansvarsfordelingen mellom partene, spesielt for virkninger på individet selv: "som man reder, så ligger man."  
I tillegg er det verdt å merke seg to andre virkninger av prosedyrer som krever informert samtykke, selv når personen ikke er fullt ut i stand til å foreta velreflekterte beslutninger i tråd med sitt livssyn.  Prosedyren sikrer at informasjonsprinsippet tilfredsstilles: personen informeres om handlingsalternativene og deres sannsynlige konsekvenser.  I tillegg er det slik at dersom de fleste samfunnsborgere nyter godt av bestemte former for samtykkekompetanse får disse prosedyrene også en symbolsk eller overført verdi: de uttrykker sosial respekt og likeverd.  Ikke å ha slike former for kontroll blir da et offentlig uttrykk for manglende sosial aksept, som av og til kan komme i strid med kravet om likeverd.  Eksempler på dette kan være å motta offentlig støtte i form av naturalia istedenfor å få kontanter, eller å klassifiseres som umyndig.

Når er informert samtykke i vår interesse?
To spørsmål er viktige for å forstå hvorfor -- og når -- samtykkeprosedyren er godt egnet for å fremme berørte parters interesser.  Hvilke verdifulle alternativer er gjort tilgjengelig for individet -- hvilken frihet og materielle kompetanse har han?  Og når er de personlige forutsetningene tilstede som gjør at personens uttrykte vurdering av alternativene er i overensstemmelse med hans eget, reflekterte livssyn?
Vurderingen av samtykkeprosedyrer som en form for regulering krever at vi ser på konsekvensene for berørte parter i praksis: både fordeler og ulemper, både med bruk av samtykke, og med bruk av andre prosedyrer.  Flere alternative beslutningsmåter er mulige: lovgiver kan fatte beslutningen, eller beslutningskompetansen kan plasseres hos en verge eller hos et profesjonsmedlem.  I det følgende vil jeg kort sammenligne prosedyrer som bygger på samtykke med prosedyrer som gir beslutningsmyndigheten til en profesjonsutøver innen helsevesenet. 
Når er samtykke særlig egnet?
En oppsummering av diskusjonen ovenfor tilsier at samtykkeprosedyrer er spesielt egnet der 
- det er kun personens egne interesser som blir vesentlig berørt,
- der forskjellige livssyn vil vurdere alternativene ulikt og mye står på spill, og 
- der beslutningstakeren er godt skikket til å vurdere alternativene i lys av sine egne interesser: der han har tilstrekkelig innsikt i konsekvensene, og han er i stand til å reflektere over sitt valg. 
I slike situasjoner kan bruk av samtykke altså bidra til å gi personen økt makt til å fremme sine egne verdier.  Dette kan for eksempel gjelde rett til å avvise blodoverføring til seg selv på religiøst grunnlag når vedkommende ikke er forsørger.  Vi er vanligvis forpliktet til å ivareta og respektere individets velferd, men når samtykke er et reflektert uttrykk for individets livssyn bør vi være parat til å respektere at han legger noe annet i velferd enn folk flest, eller at han velger å sette andre verdier høyere enn sin egen velferd -- i alle fall sålenge dette livssynet tilfredsstiller noen minstekrav, for eksempel med hensyn til respekt for andre mennesker.  
Når er samtykke særlig uegnet? 
I noen typer situasjoner kan samtykke-prosedyrer være en uheldig fordeling av kompetanse.
Ofte blir mange parter belastet tungt, direkte eller indirekte, og da er det selvsagt ikke sikkert at at den beste løsningen er å la ‚n person ha beslutningsmyndighet.  Dette kan for eksempel tale mot å la pasienter velge uinnskrenket mellom alle mulige behandlingsformer, fordi andre pasienter også kan ha nytte av knappe ressurser.  Tilsvarende betenkeligheter oppstår dersom samtykke-prosedyren innebærer at det går med mye tid til å gi pasienten ekstra relevant informasjon, utover det som trengs for å sikre gode behandlingsresultater.  
Vi må holde fast ved det institusjonelle perspektivet: vurderingen av samtykke som ledd i en institusjonalisert prosedyre.  Bør samfunnet tillate aktiv dødshjelp, med hjelp fra omsorgsprofesjonen -- eller med hjelp fra nærmeste familie?  Det er viktig å avklare typiske konsekvenser av en slik praksis, og av en mer restriktiv praksis, for de pårørende, og for profesjonen, dens omdømme, og dermed for samfunnet forøvrig.  Hvordan vil dette prege profesjonens selvforståelse: hvordan vil omsorgspersonalet oppfatte sine handlinger og sin egen rolle overfor pasienter, og hvordan vil dette preget forståelsen av omsorgsplikten?  Hva vil skje med tilliten og forventningene som fremtidige pasienter får til helsevesenet -- både med dagens praksis, og med en praksis som tillater aktiv dødshjelp?  Vi må forvente at de to alternativene fører med seg forskjellig selvforståelse og forventninger hos berørte parter, og dette spiller inn for å avgjøre om et av alternativene er uakseptabelt.
Det er også viktig å vurdere farene for feil eller misbruk av samtykkeprosedyren.  Personens opplevde ønske er ikke alltid et pålitelig tegn på om hennes fremtidige interesser vil bli ivaretatt.  Glipp og feilvurderinger kan forekomme hos alle, og evnen til å ta beslutninger kan overbelastes.  Hvordan sikrer vi at personen er habil: bør det være generelle regler, eller bør noen ha myndighet til å vurdere i det konkrete tilfelle om personen er skikket til å ta en slik avgjørelse?  
Når en person er i en avmaktssituasjon kan både frihet og evne til selvstyre være svært begrenset.  Når det gjelder forskning på sårbare grupper og visse former for medisinsk behandling kan det således være uklart om betingelsene for reflektert selvstyre er oppfylt.  Denne praktiske usikkerheten kan få konsekvenser for valg av beslutningsprosedyre, siden avgjørelser om behandling rutinemessig må skje under slik usikkerhet, samtidig som vurderingen av hva som er et gjennomtenkt livssyn vil preges av beslutningstakerens egne verdier.  Individet kan være ute av stand til å foreta reflekterte valg, slik at et tilsynelatende fritt og adekvat informert samtykke ikke er uttrykk for personens verdier.  Avmakten kan skyldes at personens frihet plutselig er sterkt beskåret.  For de som brått blir alvorlig syke kan for eksempel alle alternativer fortone seg som forferdelige, og dette gjør det lettere å handle overilt.  Akutt sykdom kan ofte innebære en ny situasjon og krise, der ens verdier og prioriteringer er uklare.  Samtidig er ofte pasientens evne til å reflektere over sitt livssyn og sine egne verdier sterkt redusert, og personen oppfatter seg ofte som sterkt avhengig, i alle fall inntil han har fått ta situasjonen inn over seg.   I slike situasjoner er vi ofte lettere påvirkelige fra medisinsk personell, forskere, familie, eller andre autoritetspersoner.  Lignende betraktninger gjelder for andre grupper som er svake for sosialt press -- fanger, for eksempel, som også har få attraktive valgmuligheter, og ofte har redusert evne til selvstyre.  I vanlige forskningssituasjoner kan også subjekter komme opp i avmaktsforhold overfor forskeren, slik at subjektene ukritisk kommer til å overta forskerens vurderinger og verdier.
Personen kan også ha mangel på innsikt i egen situasjon og egne muligheter.  Dersom vurderingen av handlingsalternativene må skje hurtig og krever mye spesialkunnskap kan valget lett skje i blinde.  I spørsmål av medisinsk karakter kan altså kompliserte saksforhold gjøre det vanskelig og tidkrevende å sikre tilstrekkelig informasjon til at samtykkeprosedyren fungerer etter hensikten.  Men dette gjelder slett ikke alltid: ofte vil langtidspasienter vite mer om sin egen sykdom og nye behandlingsformer enn omsorgspersonalet.  
Hvilken rolle bør samtykke spille i beslutningsprosedyrer i avmaktsituasjoner?  Vi kan ikke regne med at et formelt avgitt samtykke da er et pålitelig uttrykk for personens egne verdier og livssyn, og vi må derfor være forsiktige med å akseptere samtykke som moralsk eller juridisk bindende.  I avmaktssituasjoner bør vi derfor ikke tillate en samtykkepraksis som befrir behandlere eller forskere fra det generelle kravet om å respektere og sikre pasientens eller forskningssubjektets velferd.  Av samme grunn bør samfunnet heller ikke kunne henvise til at samtykke er avgitt for å fraskrive seg ansvaret for personens situasjon som resultat av feilslått behandling eller forskning.  Samtykke avgitt i avmaktssituasjoner bør vanligvis heller ikke kunne brukes for å legitimere andre trusler mot personens velferd, for eksempel risikofylt forskning på fanger. 
Dette har konsekvenser for betingelsene for når pasienter bør kunne be om aktiv dødshjelp.  Som nevnt kan hensynet til andre berørte parter, så som profesjonen og fremtidige pasienter, tale mot å tillate aktiv dødshjelp som en institusjonalisert praksis.  Men dersom slike hensyn ikke utelukker en slik praksis, må reglene fremdeles sikre at slik behandling er i tråd med pasientens reflekterte verdier: beslutningen må ikke være tatt i en avmaktssituasjon.  Krav om et oppdatert livstestamente og om tenkepauser kan derfor være egnet.  
Hva med andre avmaktssituasjoner?  Avmakt gjør det altså betenkelig å stole på personens nedvurdering av egen velferd.  Men hva med situasjoner der fritt og informert samtykke ikke tjener til å sette tilside kravet om å respektere personens velferd?  Da kan samtykke-prosedyrer være akseptable -- om ikke alltid nødvendig.  For eksempel bør alvorlig syke kunne tillate risikabel eller eksperimentell behandling som en siste utvei sålenge velferden deres ikke kan sikres uansett: de har lite å miste, og muligens noe å vinne.  Hva med forskning som ikke truer subjektenes velferd, for eksempel dersom en uavhengig komit‚ forvisser seg om at forskningen ikke er risikabel?  Sålenge samtykke-prosedyren ikke kan brukes til å nedprioritere subjektenes velferd, tilsier ikke avmaktssituasjonen at forskning må unngås under slike forhold.  Videre kan ønsket om å uttrykke sosialt likeverd støtte at fanger og andre grupper får anledning til å gi sitt samtykke til slik forskning.

Når er andre alternativer enn samtykke særlig egnet?
Argumentene omkring bruk av informert samtykke for avgjørelser på et bestemt område må også bygge på en sammenligning med alternativene.
Andre beslutningsprosedyrer enn fritt og adekvat informert samtykke er nødvendig når flere parter berøres av handlingsvalget på tungtveiende måter.  Dette kan for eksempel gjelde forskning som er av stor samfunnsmessig interesse, og der det er god grunn til å tro at forskningssubjektets velferd eller andre legitime verdier ikke belastes.  Da kan kravet om likeverd, prinsippet om ikke å skade og informasjonsprinsippet ofte ivaretas uten bruk av faktisk samtykke.
I noen livssituasjoner er ikke den berørte part den best skikkede til å avgjøre hva som er i hans interesse.  Slike argumenter har vært brukt, kanskje med rette, for å hevde at profesjonsutøvere som advokater, leger og lærere bør kunne foreta visse typer beslutninger på vegne av sine klienter -- selv uten deres samtykke.  I mange århundrer har slike tanker kunnet gi delvis støtte til medisinske behandlere når de tok visse typer paternalistiske beslutninger til pasientens beste, uten å be om samtykke -- eller til og med i strid med pasientens uttrykte ønske.  Befolkningen var ofte uten tilstrekkelig kunnskap til å sette seg inn i de valg som måtte gjøres, og de få inngrepene som kunne utføres ville være i tråd med nær sagt alle anerkjente livssyn.  Dersom behandleren i tillegg alltid er underlagt prinsippet om velgjørenhet, uttrykt som et sterkt profesjonskrav om alltid å ta beslutninger med sikte på pasientens beste, kan det ha vært forsvarlig med en slik beslutningskompetanse på vegne av klienten. 
Vi behøver ikke diskutere om denne typen argumenter noen gang har vært akseptabel.  Som nevnt ovenfor holder i alle fall ikke slike generelle argumenter idag for alle typer behandling.  Dette gjenspeiles i norsk lov, som nå er mer tilbakeholden med å gi profesjonene slik generell beslutningskompetanse (Syse 1991, 190).  Ikke desto mindre: i behandlingssituasjoner der slike argumenter holder stikk bør behandleren ha beslutningskompetanse, for eksempel i situasjoner som krever svært hurtige avgjørelser, eller ved mangel på habilitet, når pasienten for eksempel er bevisstløs.  Men selv i situasjoner der fritt og adekvat informert samtykke ikke er egnet som ledd i beslutningsprosedyren bør personen gis så mye myndighet som mulig over sitt liv og sine planer og verdier.  Dette kan for eksempel ivaretas ved en generell regel om at pasienten vanligvis må gi behandleren fullmakt til å behandle.  Informasjonsprinsippet bør også tilfredsstilles, i etterkant om nødvendig.  Pasienten bør få informasjon som om hun skulle tatt beslutningen selv, slik at hun kan revidere sine planer og verdier. 
Når er andre alternativer enn samtykke særlig uegnet?
I hvilke situasjoner er det problematisk å la andre ta beslutninger om behandling og forskning som i første rekke berører en person?  For det første bør vi altså være betenkt over å overlate slik myndighet til profesjonene i de situasjonene der evnen til å treffe informerte beslutninger i tråd med klientens interesser ikke er så mye bedre hos profesjonsutøveren enn hos pasienten.  Dette gjelder for eksempel der pasientgrupper har medisinsk fagkunnskap selv, eller for avgjørelser der det er livssynsuenighet om verdien av inngrep og av livsforlengende behandling. 
Et annet viktig hensyn er faren for misbruk av beslutningskompetanse.  Dette gjelder blant annet nettopp på områder der det hersker stor uenighet om livssyn og verdier.  Slike hensyn taler blant annet for å begrense foresattes formelle myndighet.  Selv om foreldre har kompetanse til å oppdra og påvirke sine barns livssyn, bør ikke foreldrenes livssyn kunne hindre at barn får sikker og nødvendig medisinsk behandling.  Her må foreldres interesse av å formidle og leve i tråd med sitt eget livssyn begrenses av barnets interesse i å overleve.
Av lignende grunn bør vi være skeptiske til at en profesjon tar beslutninger på klienters vegne dersom vi må forvente at profesjonsutøverens skjønn vil bli styrt på måter som ikke fremmer personens interesser -- f.eks. i den grad livssynsforskjeller mellom pasient og behandler -- eller forsker -- gjør seg gjeldende.  Innen medisinsk behandling vil dette skje når profesjonene kun har aspekter av klientens velferd for øye, for eksempel når helseprofesjoner har "livsopprettholdelse" eller "velgjørenhet" som en viktig eller overordnet norm.  Pasienten kan ønske livsavsluttende behandling enten fordi velferd forstås forskjellig -- personen kan være "trett av livet", eller 'helse' tolkes ulikt og tillegges forskjellig vekt av pasient og behandler -- eller fordi andre verdier enn helse og egen velferd er viktigere for pasienten.  Ifølge pasientens verdier kan visse behandlingsmåter eller måter å leve videre på være uforenlig med menneskelig verdighet.  Nye medisinske behandlingsformer åpner slike muligheter for fullt.  Motsatte konflikter kan også oppstå: omsorgsprofesjonens vurderinger kan tilsi at livsavslutningen bør fremskyndes, mens pasienten betrakter livet som ukrenkelig under henvisning til sin religiøse tro, eller ut fra det syn at livet har en egenverdi.  Disse betraktningene taler mot å la helsepersonell foreta beslutninger om hvordan pasienter skal behandles på områder der det er livssynsuenighet.  Det er ingen grunn til å tro at høyt kvalifisert helsepersonell uten videre også er kvalifisert til å foreta totalvurderinger om akseptabel risiko og nytte i tråd med pasientens livssyn.
Det er selvfølgelig særlig betenkelig å ha beslutningsprosedyrer der beslutningstakerne rutinemessig kan mistenkes for å ta hensyn som klart er i strid med pasientens interesser: for eksempel forskere, eller pårørende som tenker på arv.  Viktige verdikonflikter oppstår således der behandleren som beslutningstaker også er forsker, og vitenskapelige metodekrav og verdien av nye innsikter kommer i konflikt med pasientens velferd eller andre interesser.  Slike betenkeligheter blir selvfølgelig mer tungtveiende når valgene kan få særlig drastiske konsekvenser, for eksempel når en eksperimentell behandling innebærer risiko for forsøkssubjektene.  Vanligvis bør slike beslutninger derfor tas av personen selv.  Dersom personen er i en avmaktssituasjon, bør ikke forskeren, men heller en uavhengig instans, vurdere om slik behandling vil fremme personens velferd.  Det vil være vanskelig, men viktig, å sikre en slik uavhengig instans mot mistanker om utilbørlige kollegialitetsbånd.

Konklusjon 
Jeg har sett på diskusjoner omkring bruk av samtykke i behandling og forskning som et spørsmål om hvordan beslutningskompetanse bør fordeles.  Alternative beslutningsprosedyrer må vurderes opp mot hverandre blant annet ved å se på deres forventede konsekvenser for berørte parters interesser.  Livssynspluralismen og nye behandlingsmuligheter bør få innvirkning på vår oppfatning og vurdering av hva som står på spill, og tilsier at samtykkeprosedyrer bør benyttes i større utstrekning nå enn før.
Når det gjelder situasjoner der faktisk, reflektert samtykke er uoppnåelig har jeg argumentert for at det er tungtveiende grunner mot å tillate inngrep som truer personens velferd, så som aktiv dødshjelp eller risikabel forskning.  Mange parter blir berørt av aktiv dødshjelp, forstått som en institusjonalisert praksis.  Dersom aktiv dødshjelp likevel skal kunne tillates må vi blant annet sikre at beslutningen er uttrykk for personens egen vurdering.  Livstestamente kan være nyttig her, mens ubegrunnede påstander om hypotetisk eller presumert samtykke ikke sikrer pasienter tilstrekkelig mot feilvurderinger.  
Jeg har foreslått at visse typer forskning som ikke truer personers velferd kan finne sted uten at samtykke avgis, til og med overfor personer i avmaktssituasjoner.  For mennesker i avmaktssituasjoner bør imidlertid ikke samtykkeprosedyrer være tilstrekkelig hverken for å tillate risikabel forskning eller eksperimentell terapeutisk behandling som siste utvei.  Eventuelle beslutninger om forskning og eksperimentell behandling på slike grupper bør heller ikke foretas av forskere, men av en uavhengig instans som sikrer personens velferd.
Disse konklusjonene er vage og generelle, men forhåpentligvis ser vi hvor ytterligere felles refleksjon er påkrevet for å sikre at samfunnsinstitusjonene ivaretar og fremmer våre interesser som likeverdige samfunnsborgere på rettferdig og forsvarlig vis. 
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