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Vedrørende reservasjonsrett for fastleger 

  

Det kunngjøres i høringsbrev vedrørende reservasjonsordning for fastleger datert den 21.01.14 at 

andre instanser enn de som fremgår av høringslisten, kan benytte seg av mulighet til å gi 

høringsuttalelse. Undertegnede ønsker å benytte seg av denne muligheten tross at dagsaktuelle 

hendelser synes å ha gjort dette til et fåfengt tiltak. 

  

I dag skriver vi den 25.04.14. Bent Høies triste retrett fortjener et ekko i høringsrunden. Jeg 

tillater meg derfor å gjengi en høringsuttalelse skrevet ultimo mars dette år av undertegnede til 

Legeforeningens landsstyremøte mai 2014. 

  

"Til tross for at de fleste tilhengere av reservasjonsadgang ifht. henvisning til provosert abort for 

fastleger ønsker å unngå temaet da et hovedargument i pågående debatt er at man ikke svekker 

dagens abortlovgivning med foreliggende forslag til lovendring, synes det betimelig å adressere 

en av diskusjonens kjerner; nemlig nettopp provosert abort samt etikken som omkranser temaet. 

Undertegnede ønsker også å adressere argumenter for og imot selve reservasjonsadgangen med 

utgangspunkt i førstnevnte. 

I Norge er det adgang til selvbestemt abort inntil 12. uke hvor fosteret altså er 10 uker gammelt. 

«Abortforskriften definerer dette som 84 dagers amenoré regnet fra siste menstruasjons første 

dag»(1). Organogenesen finner sted de første åtte uker av svangerskapet, i embryonalperioden, 

heretter finner først og fremst vekst og modning sted. CNS er dannet. Det primitive hjertet 

begynner å slå tre uker etter konsepsjon. Å trekke konklusjonen at fosteret på slutten av tredje 

trimester kan føle smerte, vil nok være svært kontroversielt. Vesentlige deler av det sensoriske 

system nødvendig for smertepersepsjon, er imidlertid på plass.»An intact spinothalamic 

projection might be viewed as the minimal necessary anatomical architecture to support pain 

processing, putting the lower limit for the experience of pain at seven weeks' gestation». (2) Vi 

vet ikke om fosteret lider under en abortprosedyre, og eventuell lidelse blir mer sannsynlig med 

fosterets økende alder, men en menneskelig eksistens med lidelsespotensial er altså til stede etter 

7. uke uavhengig av kognitiv funksjon forøvrig. Etter undertegnedes skjønn, er det svært 

vanskelig å si at vi ikke har med et menneske å gjøre i siste del av første trimester. 

Abort inntil utgangen av første trimester, og også senere, har jeg fått vite, både i samtale med 

lekfolk og medisinsk/biologisk skolerte, er å sammenligne med å fjerne en celleklump, 

alternativt kverke en flue. Om dette skyldes for få timer tilbrakt på lesesalen, generell ignorans, 

en vurdering av mennesker som sidestilt med insekter eller lavt selvverd (vi er nå engang bare 

celleklumper, om enn nokså sofistikerte og velorganiserte celleklumper, hele den norske 

legeforening), skal jeg la være usagt. Det som imidlertid for undertegnede synes klart er 

følgende; mangelen på refleksjon omkring hva mennesket er, hvorfor og når vi skal ha 

særrettigheter i forhold til universets andre mennesker og andre eksistenser er rystende, og jeg 



trekker av egen erfaring den konklusjon at abortlovgivningen er normgivende. Man antar at 

ettersom den juridisk gir rom for fosterdrap, er fosterdrap etisk forsvarlig og akseptabelt. 

Heri ligger, ifølge undertegnede, reservasjonsadgangens fremste forse; ved at offentligheten 

stadig minnes på at fagpersoner har etiske kvaler ved et abortinngrep, gir et vesentlig insentiv til 

en vedvarende offentlig debatt om etiske problemstillinger. 

Samtidig ansporer denne debatten i det offentlige rom selvfølgelig et massivt kollektivt ubehag 

og en massiv kollektiv dårlig samvittighet; 14-15 000  liv er tatt i Norge årlig siden 1979: det 

betyr at mange, fra digniteter som prominente kvinnelige eksstatsministere, til de jevne mødre, 

søstre, døtre, tanter, venner, ektemenn, kjærester, one-night-stands, helsesøstre, leger, 

sykepleiere, enten har fått utført en abort selv eller har hatt en finger med i spillet for å få den 

uønsket gravide for å ta til fornuft og henvende seg til nærmeste gynekologiske avdeling for en 

kjapp løsning på problemet. 

Det er derfor ikke overraskende at temaet i overveldende grad får det norske folk opp på de 

emosjonelle dupper og vi ser 8.mars-tog som aldri før. 

Man så vel sist et tilsvarende engasjement etter 22. juli. Det vi behøver, er en forståelse for 

hvorfor det Anders Behring Breivik gjorde, var galt. En etisk beredskap som forteller oss hvorfor 

det er galt å drepe. En etisk beredskap som forteller oss når et menneske er et menneske og 

menneskerettigheter verdig. En etisk beredskap som forteller oss hvorfor det er greit å 14-15000 

liv i mors mage årlig, men galt å henrette forsvarsløse tenåringer på Utøya. Vi må ha noe mer 

enn magefølelsen og og trangen til bekvemmelighet å gå på i dette spørsmålet. Til dette behøves 

reservasjonslegene, for ellers forsvinner denne debatten grunnet dens dype ubehag. 

Og til den som måtte fnyse av denne argumentasjonen, Tidsskriftet refererte nylig til en artikkel 

om postnatal abort (3,4). Denne refererer, helt korrekt i følge undertegnede, til fosteret og det 

nyfødte barn som to likeverdige moralske subjekter. Kan man fjerne det ene, står intet i veien for 

å fjerne det andre ved behov. Det finnes nok relevante motforestillinger hertil, men nevnte 

illustrerer eksistensen av den velkjente moralske glidebanen; the sliding slope. Fjerner man først 

en absolutt grense, som retten til liv, kan man rettferdiggjøre det ene. Kan man rettferdiggjøre det 

ene kan man rettferdiggjøre det andre ad infinitum inntil vi står uten rettsvern ifht. bevarelse av 

liv. 

Om det finnes en tid hvor vi har råd til grundige overveielser om hvem vi skal la leve og hvem vi 

skal la dø, er det i dag hvor Norges befolkning nyter en fred og velstand som knapt har sitt 

sidestykke. Kvinnemediene domineres av reportasjer om vanskelige valg mellom Chanel, Gucci 

eller Loius Vuitton. Ættestup synes ikke som noen nærliggende mulighet i dagens Norge, men 

nylige begivenheter har vist at den europeiske virkelighet kan endre seg hurtigere enn vi aner og 

med den ressurstilgangen og ressursprioriteringen. 

Avslutningsvis ønsker jeg å kommentere/kontre enkelte argumenter brakt i offentlighet av leger, 

deres rolle forutsettes kjent. 



-Gro Nylander fremmer det synspunkt at alle barn skal være ønskede. Hvor jeg ikke kan unnlate 

å være enig i at dette er ønskelig, er det dog ikke en menneskerett som retten til liv er. Det 

vesentlige må være om fosteret i mors mage er et menneske. Om så er; hvorfor kan man tillate 

seg å ta livet av fosteret, men ikke en relasjonsskadet 5-åring med føtalt alkoholsyndrom hvor 

foreldrene har valgt rusen og nye partnere fremfor barnet? Også et uønsket barn, en trist skjebne 

med magre fremtidsutsikter? Skal man bare knerte ungen? 

-Elisabeth Swensen påpeker at det synes ytterst feigt å henvise kvinnen i nød til kollegaen ved 

siden av; å henvise til en som henviser og etterlyser leger som vil kjempe og blø for sin 

overbevisning. Til dette kan jeg ikke si annet enn at jeg er enig og jeg synes vel dette er det mest 

overbevisende argumentet mot reservasjonsadgang. Men; nær historie viser at radikale 

abortmotstandere har oppnådd lite annet enn å bli latterliggjort. Moderate innspill fra fagpersoner 

har potensiale til å holde en offentlig debatt om krevende etiske problemstillinger levende. 

Derfor bør vi ha reservasjonsadgang. 

Forøvrig vil jeg stille et spørsmålstegn ved hvorfor dette synes å bli gjort til et spørsmål om 

religiøs overbevisning. Som tydelig fremgår av min argumentasjon, er dette først og fremst et 

etisk og allmenngyldig spørsmål, ikke først og fremst et religiøst spørsmål. Det at det 

formodentlig blant reservasjonslegene er en overvekt av religiøst anlagte, endrer ikke dette. Jeg 

tenderer til å tro at fenomenet dreier seg om en hersketeknikk der man ved å rubrisere etiske 

bevisste leger som mørkemenn eller überfromme, evner å avskrive dem til mørkemenns 

skammekrok. 

Oppsummering; en dagsaktuell sådan. I dagens VG den 30.03.14 skriver politisk redaktør Hanne 

Skartveit;»Jeg vet ikke om noen som mener at abort er et enkelt valg». Det vet jeg om, og det 

skremmer meg. Reservasjonslegene er en viktig stemme for å holde dilemmaene varme.(5) 

  Addendum: Hva benyttelsen av termen fosterdrap angår, vil jeg overlate til 

meningsmotstandere å påpeke hvorfor dette eventuelt er en gal term å bruke. Drap er det å 

forvolde et annet menneskes død. På basis av ovenstående redegjørelse for fosterets kjennetegn 

ved avslutningen av 1. trimester, synes termen fosterdrap korrekt. Forøvrig henvises til tidligere 

diskurs i forbindelse med utgivelse av boken «13. uke» av kollega Marianne Mjaaland og hennes 

bruk av begrepet, dette kan være nyttig å friske opp, se f.eks. (6). 

  

Rut Sæther, Foldereid 30.03.14" 

  

1) http://tidsskriftet.no/article/1394562/ 

2)http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1440624/ 

3) http://tidsskriftet.no/article/3146220 

http://tidsskriftet.no/article/1394562/
http://tidsskriftet.no/article/3146220


4) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22361296?dopt=Abstract 

5) http://www.vg.no/nyheter/meninger/abortmotstanderen-som-splittet-

abortmotstanderne/a/10138692/ 

6)http://morgenbladet.no/samfunn/2008/er_forresten_skyldfolelse_det_verste_man_kan_oppleve

#.UzglrVf4J3I 

  

Den massive mobiliseringen mot reservasjonsmuligheten man har sett nylig, tjener til lite annet 

enn å overbevise undertegnede om at abortlovgivningen vitterlig har være normgivende slik jeg 

argumenterer for ovenfor. Alt fra "fem i gata" til fremstående meningsdannere svelger rått 

premissene i argumentasjonen om at kvinners rettigheter skal gå foran fastlegers rettigheter. Man 

overser eklatant det åpenbare faktum at ved å gi kvinner en særrettighet, fratar man alle 

mennesker, kvinner inkludert, den mer fundamentale retten, nemlig retten til liv. De fleste ser ut 

til å leve godt med denne logiske bristen når man harmdirrende snakker om kvinnefiendtlige 

mørkemenn av noen reservasjonstilhengere. Dem om det. For reservasjonstilhengerne er det 

vesentligste å heve stemmen for den som står svakere enn den gravide kvinnen; nemlig fosteret. 

Og som også fremgår av ovenstående; dette dreier ikke om religiøst fintføleri; men om kalde 

vitenskapelige fakta om at man står ovenfor et sofistikert menneskelig vesen i mors mage som 

mot slutten av tredje trimester har det meste til felles med oss fødte. 
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