
Høringsuttalelse fra
Etikkutvalget i Norges kristelige legeforening

Høringsnotat om endringer i lov om svangerskapsavbrudd og lov om sterilisering
-  tilpasning til biomedisinkonvensjonen.

Etikkutvalget i Norges kristelige legeforening konstaterer at departementet, som et ledd i
en tilpasning til biomedisinkonvensjonen, har som intensjon å presisere individets
rettigheter og verdighet, og at endringene som presenteres i høringsnotatet i prinsippet
innebærer en innskjerping i forhold til dagens regelverk.

Det blir presisert at det ved manglende evne til samtykke kun i helt unntaksvise tilfeller
"skal være anledning til å tillate inngrep etter lov om svangeskapsavbrudd og lov om
sterilisering overfor personer som mangler samtykkekompetanse". Adgang til samtykke i
svangerskapsavbrudd avgrenses til situasjoner der "kvinnen vil ha en klar interesse i at
dette tillates" eller tilfeller der det foreligger stor fare for barnet i form av alvorlig sykdom,
arvelige anlegg/sykdom eller skadelige påvirkninger i svangerskapet. Grunnlaget for
sterilisering har et tilsvarende innhold, mens kastrering i tillegg forutsetter fare for
sedelighetsforbrytelser samtidig som "mindre inngripende virkemidler ikke er
anvendelige".

Vi konstaterer at departementet ikke har hatt til hensikt å revurdere dagens lov om
svangerskapsavbrudd, og så langt som mulig tilstreber å likestille kvinner med og uten
samtykkekompetanse. Mors rettigheter blir dermed presisert, med henvisning til krav om
at "kvinnen har klar interesse av inngrepet". Referanserammen er imidlertid meget
krevende, og innbefatter fysisk/psykisk helse, vanskelig livssituasjon, disposisjon for
sykdom og incest/seksuelt misbruk hos kvinne som er alvorlig sinnslidende eller
utviklingshemmet i betydelig grad.

Vår grunnleggende innvending mot kriteriene for svangerskapsavbrudd er basert på en
erkjennelse av likeverd med tilhørende rettigheter også for det ufødte individ. I
høringsnotatet blir barnets skjebne ivaretatt gjennom vurderinger av mulig fysisk skade
(fare for alvorlig sykdom, arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under
svangerskapet), og mors "samlete situasjon, herunder hennes muligheter til å dra
tilfredsstillende omsorg for barnet". Barnets rett til  liv per se  blir imidlertid etter vårt
skjønn ikke presisert. Dette er en kritikk av abortlovgivningen generelt, og vi innser at det
i pasientgruppen som omfattes av dette høringsnotatet oppstår særdeles krevende
situasjoner, hensyn, vurderinger og valg. Vi må likevel stå fast ved et syn der også
barnets eget liv blir vurdert som en grunnleggende rettighet og en "klar interesse" som
må veie tungt før et svangerskapsavbrudd.

Vi har ingen spesifikke kommentarer knyttet til grunnlaget for sterilisering og kastrering,
men vil på et generelt grunnlag bifalle de presiseringene av individers rettigheter som
framkommer i høringsnotatet.
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