Oslo 2. mars 2012

Helse – og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

OM RETT TIL RESERVASJON FOR LEGER I DEN KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN
Leger bør ha rett til å reservere seg mot å delta i alle deler av prosessen frem mot en provosert
abort. Det er et felles standpunkt blant kirker i Norge. Norges Kristne Råd oppfordrer
helseministeren til å arbeide for at dette blir virkelighet.
Medisinsk personales rett til reservasjon i møte med pasienters rettigheter er et ekte dilemma.
Rundskrivet fra departementet av 31.10.2011 ligger nær opptil å overse dette faktum. Politiske
myndigheter bør ikke behandle et dilemma som om det ikke var det. Både pasientenes rettigheter
og legeetikken med sin forpliktelse på å redde liv må tas hensyn til. Det er etter vårt syn uheldig når
statssekretær Kåss i presseoppslag setter legeetikken opp mot pasientenes rettigheter uten å
reflektere at i skjæringspunktet mellom de to ligger et dilemma. Grensene for hva man skal kunne
reservere seg mot er et springende punkt som krever samvittighetsfull gjennomtenkning for å søke
mulighet for fleksible løsninger. I det konkrete tilfellet abort synes følgene for pasientene av legenes
reservasjonsrett å være minimale ettersom reservasjoner nesten ikke har skapt problemer. Samtidig
er de yrkesetiske omkostningene for noen betydelige dersom man ikke gis rett til reservasjon.
Spørsmål knyttet til juridiske rettigheter om reservasjon er komplisert. I rundskrivet omtales «å tilby
prevensjon og prevensjonsveiledning, eller å henvise lesbiske par til spesialisthelsetjenesten til
utredning for assistert befruktning» sammen med å «henvise til spesialisthelsetjenesten for utføring
av abort». I full respekt for at alt dette for noen er et samvittighetsspørsmål vil vi allikevel mene at
det er prinsipiell forskjell på å utføre en abort, forstått som å ta et gryende liv, og det å henvise til
assistert befruktning. Man kan være uenig i rammeverket omkring den assisterte befruktning, men
det er allikevel prinsipielt sett noe annet enn en abort. Det er etter vårt syn nødvendig med en mer
fleksibel og nyansert tilnærming til disse spørsmålene enn det rundskrivet fra departementet legger
opp til.
Vi er kjent med at ingen leger i Oslo foretar en formell henvisning til provosert abort. Det er den
enkelte kvinne som tar kontakt med gynekologisk avdeling. Legen tilbyr en rådgivningssamtale om
inngrepets art og alternativene som finnes. Vi vil foreslå at dette innføres som en ordning i hele
landet.
Med hilsen

Sr. Else-Britt Nilsen (sign.)
Styreleder

Ørnulf Steen (sign.)
Generalsekretær

