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Helsedepartementet tvinger
leger til å henvise
lesbiske par til
assistert befruktning: Leger som
påberoper seg
reservasjonsrett,
feiltolker, sier
departementet.
Siden 2009 har lesbiske kvinner
som lever i parforhold hatt rett
til assistert befruktning. Samtidig har Stortinget sagt at helsepersonell har lov til å nekte å
utføre eller bistå ved assisterte
befruktninger, dersom det foreligger overbevisningsgrunner.
Nå rykker Helsedepartementet ut og sier at flere leger har
dratt reservasjonsretten for langt
når de også nekter å henvise lesbiske par til utredning for assisside

Statssekretær Ragnhild Mathisen
varsler rundskriv til samtlige kommuner.
Foto: Finn Oluf Nyquist,
Helse- og omsorgsdepartementet

tert befruktning. Statssekretær
Ragnhild Mathisen sier disse
legene feiltolker stortingsvedtaket:
– Fastleger har ikke adgang til
å reservere seg mot å henvise
lesbiske par til assistert befruktning eller andre lovpålagte oppgaver. Vi utformer nå et rundskriv som i løpet av høsten vil
gå ut til alle kommuner hvor vi
presiserer at det ikke er mulig å
reservere seg mot å henvise, sier
Mathisen til bladet Sykepleien.

Kan nekte. I Norges kristelige
legeforening (NKLF) mener
man at reservasjonsretten også
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OLJEFONDETS TAP:
284 MILLIARDER
■ Kursfallet på verdens børser førte til en negativ avkastning på 8,8 prosent for oljefondet
i tredje kvartal, og fondet tapte dermed 284
milliarder kroner på sine investeringer. I tredje
kvartal har Statens pensjonsfond utland (SPU)
en markedsverdi på 3.055 milliarder kroner.
– Gjeldskrisen i Europa og frykten for et globalt økonomisk tilbakeslag tynget aksjemarkedene i kvartalet, sier Yngve Slyngstad, leder
for Norges Bank Investment Management
(NBIM), som forvalter fondet.
©NTB

– HJERTERÅTT
FRP-FORSLAG
■ Kristelig Folkeparti reagerer
kraftig på forslaget fra Fremskrittspartiet om å stenge grensene i fem
år for nye asylsøkere. – Forslaget
er fullstendig hjerterått. Det bryter mot flyktningkonvensjonen og
menneskerettighetskonvensjonen.
Fremskrittspartiet har vært med
å vedta begge to, sier KrFs innvandringspolitiske talsmann, Geir
Bekkevold.
©NTB

Helsedepartementet understreker at leger ikke kan nekte å henvise lesbiske par til assistert befruktning.
ordet

bør gjelde retten til å nekte å
henvise lesbiske par.
– Dette synes deles også av
Rådet for legeetikk, og Helsedepartementet har tidligere også
akseptert reservasjon mot å henvise, sier styreleder Olav Magnus S. Fredheim til Vårt Land
Nå er foreningen «dypt bekymret» for pålegget i rundskrivet som kommer:
– Satt på spissen kan departementet komme til å innføre yrkesforbud for leger som ikke vil
rette seg etter innstrammingen,
og dette gjelder en type pasienter som de aller fleste leger bare
kommer i kontakt med én eller
få ganger i løpet av yrkeskarrieren, sier Fredheim.

Biologiske foreldre. Han nevner
to overbevisningsgrunner til at
leger ikke ønsker å henvise lesbiske til assistert befruktning:
■ Flere overtallige befruktede
egg blir ofte destruert i forbindelse med assistert befruktning.

■ Ved kjønnscelledonasjon vokser barn opp uten kontakt med
begge biologiske foreldre.
Fredheim mener begge disse grunnene er tungtveiende
og kan også omfatte andre enn
lesbiske par.

Sanksjoner. På spørsmål om
hvilke sanksjonsmuligheter leger som nekter å henvise videre kan møtes med, sier statssekretær Mathisen dette til Sykepleien:
– Det er kommunenes ansvar
å sørge for at de har avtaler med
fastleger som følger loven.
Departementet sier at kvinner som likevel opplever å bli
avvist, må klage til Fylkesmannen for å få vurdert mulig brudd
på pliktbestemmelser i helsepersonelloven.
Undersøkelse. Norsk helsepersonell har lenge hatt en juridisk reservasjonsrett når det
gjelder å bistå ved abort. Men

«Satt på spissen kan departementet komme
til å innføre yrkesforbud for leger som ikke
vil rette seg etter innstrammingen»
Olav Magnus S. Fredheim

Av hans ætt lot Gud en frelser for Israel stå fram,
slik han hadde lovet, og det er Jesus.
Apg 13, 23
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Danset for Nina
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Valgte bort
sin egen far
Foto: Marianne Tønnessen

HOVEDSAKEN
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Koptere
i kamp

Under revolusjonen i Egypt sto kristne og muslimer sammen. Men siden har mange
blitt drept i voldelige sammenstøt. Mange mener at politiet prøver å splitte dem.

32 Kristin Oudmayer
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Kristne
leger vil
nekte
prøverør
– Prøverørsbefruktning handler om
å ødelegge menneskeliv, mener etikkutvalget i Norges kristelige legeforening. Det vil de ikke være med på.
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Etikkutvalet i Norges kristelige
legeforening (NKLF) ønsket å
utvide reservasjonsretten.

Vårt Land 26.03.11

til forskjell fra situasjonen der
fastlegen nekter å vise et lesbisk
par videre til assistert befruktning, blir ikke kvinner som søker abort konfrontert med legene eller jordmødrene som har
reservert seg.
Nå skal Helsedirektoratet undersøke omfanget av helsepersonell som av samvittighetsgrunner ønsker å fritas ulike lovpålagte tjenestetilbud. Rapporten
vil komme innen utgangen av
året.
– Et fornuftig og positivt tiltak, mener styreleder Fredheim
i NKLF.
Presentasjon: Håvard Lotsberg

