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Først av alt, debatten har forvillet seg til å dreie seg om helt andre ting enn 
abort og kvinners rettigheter. En annen sak er jo at vi er mange som har meninger 
om dette uten å vite så mye om hvorledes prosessen foregår i praksis. 
Jeg vet ikke helt hvor stort problemet er, men i dag er det en kjennsgjerning at 
flere leger opererer i en gråsone, og motarbeider pasienten mht abort, og endog 
er imot å veilede om prevensjon. 
Disse legene må "merkes" på en forsvarlig måte slik at pasientene kan reservere 
seg mot dem! Jeg tror ikke at alle disse legene åpenlyst vil reserve seg, men 
fortsette i gråsonen. Disse må selvfølgelig lukes ut på annen måte enn ved 
frivillig registrering. 
Hensynet til pasienten skal veie tungt, men vi skal ikke glemme at enkelte 
kvinner får tunge stunder etter en abort, og mange med stor sannsynlighet blir 
preget av det resten av livet. At noen leger og forsåvidt annet helsepersonell 
har en etisk holdning, og kanskje en medisinsk forankret oppfatning som gjør det 
vanskelig for dem å henvise til abort uten å opplyse om alle de negative 
elementene, mener jeg samfunnet og pasientene skal akseptere. Den viktige 
konsekvensen må jo selvfølgelig være at det opplyses om dette i forkant på en 
utvetydig og klar måte. 
Det bør stå oppslag på legekontoret og på fastlegeordningens hjemmesider. 
Det må oggså opplyses om i eget brev til pasienten, og det bør fremgå av alle 
annonser og reklamemateriell. 
Det kan jo også tenkes at nettopp disse legene kan være en viktig ressurs som 
samtalepartner i beslutningsprosessen når kvinnen skal beslutte skjebnen til det 
spirende livet. Men det er da viktig at kvinnen kjenner legens ståsted på 
forhånd. 
I grisgrendte strøk mener jeg det ikke skal være anledning til reservasjon dersom 
flere enn  f eks 20 % av fastlegene har reservert seg. Kommunelegen og 
kommunestyret må uansett godkjenne det enten etter egen sak, eller at det 
avgjøres etter delegert myndighet. 
 
Argumentet om at fastleger er delvis offentlig ansatte fordi de mottar betaling 
fra det offentlige, og derfor ikke kan reservere seg mot deler av jobbens 
innhold, holder etter min mening ikke. 
Mennesker utdanner seg til leger for å redde liv, og da mener jeg at absolutt 
alle, må kunne vise den romsligheten som trengs for å aksptere at noen har en 
forskjellig oppfatning av "respekt for liv" 
enn dem selv. 
 
Hvorvidt debatten er oppstått som en ren tåkeleggingsmanøver fra et eller annet 
"politisk" hold skal jeg ikke spekulere i, men tanken har slått meg. 
 
 
-- 
Med vennlig hilsen/ 
Best regards 
Tom Tvetmarken 
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