26 steder får nye postnumre
■■ 26 større tettsteder og mindre byer blir 1. oktober
i år delt inn i flere postnumre. Posten innfører flere
postnumre for de 26 stedene for å oppnå bedre og
mer effektiv sortering og distribusjon av brev og pakker. – Større byer i Norge har alt en inndeling med
bruk av flere postnumre. Nå har befolkningsveksten
gjort det nødvendig med mer detaljert inndeling flere
steder, opplyser Posten. Postens beregninger viser at
108.000 husstander og 12.000 virksomheter kan bli
berørt av endringene. En del av disse vil likevel bePosten skal frem. Nye post
holde dagens postnumre. Den endelige inndelingen
nummer skal gjøre det lettere. skal være klar 1. juni.
©NTB

• reportasjeleder Bjørgulv K. Bjåen
• samfunn@vl.no
• tips til avdelingen: 22 310 395
• flere nyheter på vl.no/samfunn

samfunn

– En god svangerskapsomsorg som er viktig for å ivareta mors og barns helse, men nå kommer det en del tilbud som ikke handler om å bedre overlevelsen eller helsetil
standen for mor eller foster. Tilbudene handler derimot om å kunne velge bort barn med uønskede egenskaper, sier Olav Magnus S. Fredheim, styreleder i Norges kriste
lige legeforening. 
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Kristne leger vil
ha ultralyd-nekt
– Tilbudene
handler om å
kunne velge
bort barn med
uønskede
egenskaper
Olav Magnus S.
Fredheim i Nor
ges kristelige
legeforening.

te typer prevensjon. Nå mener
flere kristne leger at det også
bør være reservasjonsmulighet når det gjelder henvisning,
eller utføring av rutinemessig
tidlig ultralyd, altså ikke ultralyd
basert på medisinsk indikasjon
eller «uro». Saken skal opp på
Norges kristelige legeforening
(NKLF) sin generalforsamling
10. mars. Det er sentralstyret
som fremmer forslaget.

for å ivareta mors og barns helse, men nå kommer det en del
tilbud som ikke handler om å
bedre overlevelsen eller helsetilstanden for mor eller foster. Tilbudene handler derimot
om å kunne velge bort barn med
uønskede egenskaper, sier Olav
Magnus S. Fredheim, styreleder
i NKLF.  
På debattplass i Vårt Land tar
han i dag til orde for at leger av
samvittighetsgrunner bør kunne reservere seg mot å henvise
til, eller utføre tidlig ultralyd av
frykt for selektiv abort.
– Vi sier ikke noe om hva man
bør reservere seg mot, men på
hvilke områder man bør ha anledning til å reservere seg, påpeker Fredheim.

lig ultralyd blir innført i Norge.
Regjeringen er splittet i saken.
Ap er for, Sp er mot og SV har
ikke bestemt seg. Det er også
uklart om tilbudet eventuelt vil
gjelde kun ultralyd, eller ultralyd
og blodprøve. Likevel vil NKLF
ta sine forholdsregler. De mener
det handler om et viktig prinsipp. Fredheim tror tidlig ultralyd bare er et mellomspill i den
teknologiske utviklingen. Han
viser til stor forskningsaktivitet
i dag for å vurdere den genetiske
tilstanden til fosteret.
– Etter hvert vil man komme dit at ved å ta blodprøve av
mor, kan man se om fosteret har
Downs syndrom, bærer på genetiske sykdommer og barnets
kjønn, sier Fredheim.

Frykter abort. – En god svangerskapsomsorg som er viktig

Prinsippsak. Foreløpig er det
usikkert om rutinemessig tid-

Ingen reservasjoner i dag. Han
mener at å henvise til, eller ut-

Ingjerd Våge
ingjerd.vage@vl.no

22 310 401

Nå ønsker kristne
leger også å
reservere seg mot
tidlig ultralyd. Fra
før har de abort,
assistert befruktning
og prevensjon på
«nei-listen».
De siste ukene har debatten
om reservasjonsrett for leger
for alvor skutt fart. Av samvittighetsgrunner er det flere fastleger som i dag reserverer seg
mot å henvise til abort, assistert
befrukting og å skrive ut enkelside
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Les mer

• Side 24-25

Les innlegg av Olav Magnus S.
Fredheim og Ingrid M. Hardang
om reservasjon mot tidlig ultralyd

• Side 26-27

Les intervju med samvittighetslege Gunhild Felde.

• Diskuter fastlegenes kamp for
reservasjonsrett:
Verdidebatt.no/civita
Verdidebatt.no/eschei

føre tidlig ultralyd eller genetisk
testing, derfor bør være omfattet av en reservasjonsmulighet.
– Særlig hvis tilbudet blir
innrettet slik at det kan luke ut
foster  med Downs syndrom, 
altså ultralyd kombinert med
blodprøve. Et slikt tilbud vil
neppe kunne defineres som
vanlig svangerskapsomsorg, sier Fredheim.
I dag får alle gravide over 38
år tilbud om tidlig ultralyd.
Fredheim kjenner ikke til noen
leger som har reservert seg mot
å henvise disse.
– Tror du generalforsamlingen
vil støtte forslaget?
– Det er overveiende sannsynlig. Saken ble også diskutert på
generalforsamlingen i fjor. Ut
fra stemningen i salen da, tror
jeg dette blir vedtatt, sier styre
lederen.
Presentasjon: Eirin Hegdal

