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Overrasket: Leder i Norges
kristelige legeforening Olav
Fredheim.
FOTO: INGRID M. HARDANG

Leger fratas
reservasjonsretten
Kan ikke si nei: Fastlegene kan ikke lenger
reservere seg mot å utføre
enkelte oppgaver av samvittighetsgrunner. Dermed
kan de ikke lenger si nei til
å henvise kvinner til abort.
Det er i et nytt rundskriv fra
Helse- og omsorgsdepartementet at det fastslås at fastleger ikke har rett til å reservere seg mot visse oppgaver av
samvittighetsgrunner, skriver
Bergens Tidende.

– Etisk dilemma

I tilfeller hvor en pasient ønsker
abort, starter vanligvis den
formelle prosessen hos fastlegen, og begjæringen om abort
må underskrives av både fastlegen og pasienten.
Fastlegene Gunnhild Felde
og kollega Eilif Haaland har et
kristent livssyn og sier de nå
blir stilt overfor et stort, etisk
dilemma. De mener reservasjonsretten er en menneskerett
– Å skrive under på en slik
begjæring ville for meg være å
undergrave min dypeste overbevisning og i strid med legeetikken. Hvert trinn i abortprosessen bygger på det forrige,
og min underskrift som lege
ville bli både et juridisk og
etisk forsvar for svangerskapsavbruddet, sier Haaland.

– I praksis et yrkesforbud

Olav Fredheim, leder i Norges
kristelige legeforening, mener
det er overraskende at fastlegene fratas reservasjonsretten,
mens helsepersonell på sykehus
fortsatt kan reservere seg mot
å delta i abortinngrep. Han
mener fastleger med samvittighetskvaler enten må slutte
som fastlege, fortsette som før
og ta sanksjonene som eventuelt måtte komme, eller
handle i strid med egen samvittighet.
– Veldig mange av våre
medlemmer signaliserer at det
siste er uaktuelt, og det vil i
praksis bety et yrkesforbud.
Disse legene må enten si opp
stillingen sin, eller bli presset
ut, dersom de velger å fortsette
som før, sier Fredheim. (NTB)

SV-TOPP: Hun er parlamentarisk nestleder og medlem av finanskomiteen på Stortinget. Nå kan Inga Marte Thorkildsen (t.v.) bli ny
nestleder i SV. Tora Aasland (t.h.) er leder av valgkomiteen i partiet.FOTO: MORTEN HOLM, SCANPIX

Ny SV-nestleder
NESTLEDERVALG: Valgkomiteen i SV har enstemmig
innstilt stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen
som ny nestleder. Dermed sikter SV mot en ledelse
av heltidspolitikere.
n Espen Løkeland-Stai

i Stortinget og leder i dag arbeidet med
SVs partiprogram for 2013 til 2017.
Da Dagsavisen i januar ba Thorkildsen kommentere sitt eget kandidatur,
pekte hun på to ting hun mente talte mot
at hun skulle bli SV-nestleder:
– Det ene er min egen familiesituasjon, det andre er behovet for mangfold i
partiledelsen. Vi trenger en større grad
av mangfold enn jeg representerer, sa
Thorkildsen den gang.

Lederen av SVs valgkomité, Tora Aasland, hadde ingen overraskelser i ermet
da hun i går skulle presentere hvem valgkomiteen ønsker som ny nestleder for SV.
– Vi må bruke de beste vi har, sa Aasland og pekte mot kvinnen som satt ved
siden av henne: Inga Marte Thorkildsen
(35).
Thorkildsen har på forhånd vært det
heteste navnet til vervet. Ifølge Aasland heltidspolitikere
betyr valget av stortingspolitikeren at Thorkildsen er ikke den eneste som har
SV henter sine beste folk for å løfte et pekt på behovet for mangfold. Flere har
parti som vaker rundt spervist til at begge lederkanregrensen på meningsmålindidatene, og nestleder
«Det er nok
Bård Vegar Solhjell, alle
gene.
driver med politikk på
Aasland viste i går til at
geografisk
partiet har mistet mange
heltid på Stortinget eller i
unge velgere, ikke minst blant
regjering. Dette gjelder
spredning,
unge kvinner. En ung, radikal
også Thorkildsen.
feminist skal ifølge valgkomiEnder det ekstraordiog det er
nære landsmøtet i mars
teens leder bidra til å gjenerpersoner
med at Audun Lysbakken
obre tapte velgere, i tillegg til
blir leder og Thorkildsen
å skaffe nye.
med ulik
nestleder, vil SV ha en
– Vi trenger noen med
appell til unge velgere.
leder i regjering og to nesterfaring og
ledere som er henholdsvis
– behov for mangfold
parlamentarisk leder (Solbakgrunn.»
Thorkildsen er på ingen måte
hjell) og nestleder (ThorTora Aasland
et ferskt navn i SV-sammenkildsen).
heng. Hun meldte seg inn i
På tross av at Lysbakken, Thorkildsen og
partiet tidlig på 1990-tallet,
har tidligere vært nestleder i Sosialistisk Solhjell også tilhører samme generasjon,
Ungdom og kvinnepolitisk leder i SV. og at alle er bosatt i Oslo eller Akershus,
Hun har vært medlem av Stortinget for avviste Aasland påstander om at SV nå
SV siden 2001, og er i dag parlamentarisk får en «urban, kaffe latte-drikkende
nestleder for partiet. Thorkildsen er lederklikk, omtrent på samme alder og
medlem av finanskomiteen, hun ledet med base på Grünerløkka i Oslo», slik
partiets forhandlinger om klimaforliket NTBs utsendte formulerte det.

– Det er nok geografisk spredning, og
det er personer med ulik erfaring og bakgrunn, fastholder hun.

Kan få tre nestledere

Det meste tyder på at SVs neste leder
heter Audun Lysbakken. Men selv om et
flertall i valgkomiteen og et stort flertall
av fylkeslederne peker på Lysbakken, har
Heikki Holmås varslet at han vil stå løpet
ut. Lederstriden vil dermed bli avklart
først på landsmøtet.
Så hva hvis Holmås likevel skulle
lykkes? Lysbakken er i dag nestleder,
vinner han lederkampen vil Thorkildsen
ta hans plass. Skulle Holmås vinne, gjør
SVs vedtekter at en av de to nestlederne
må ut for å gi plass til en kvinnelig nestleder.
Ifølge Tora Aasland er det ikke
avklart hva som da vil skje. Hun viser til
at valgkomiteen skal fortsette under det
ekstraordinære landsmøtet 10. mars og
skisserer opp to alternativer dersom
Holmås stikker av med seieren i lederstriden: Enten må en av de to nestlederne
ut, eller så må partiet leve med tre nestledere fram til det ordinære landsmøtet
neste år.
espen.lokeland-stai@dagsavisen.no

ledervalg i SV
■■ SV gjorde sitt dårligste kommunevalg
siden 1979 i høst med 4,1 prosent
oppslutning. Da resultatet var klart,
annonserte Kristin Halvorsen at hun ville
gå av som leder.
■■ 10.–11. mars arrangerer SV ekstraordinært landsmøte på Lillestrøm for å velge
Halvorsens etterfølger. Valgkomiteen i SV
leverte i forrige uke en delt innstilling.
Seks av åtte ønsker Audun Lysbakken
som ny leder, mens to ønsker Heikki
Holmås.
■■ I tillegg skal ledelsen suppleres med en
kvinnelig nestleder.
■■ Avstemmingen skal skje lørdag 10. mars.

