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SPaLtiSt 

Pernille Nylehn er spesialist i allmennmedisin. Hun arbeider i rehabilitering Vest i Haugesund 
pernille.nylehn@kleppnett.no

Spørsmålet om abort er kommet på dagsorden, 
og bølgene går høyt både i media og  
i fastlegekorpset, skriver Pernille Nylehn

Om samvittighet 
BakgrUNNeN  er en presisering fra helsemyn-
dighetene om at fastleger ikke kan reservere seg 
mot å henvise kvinner til abort.

Jeg skal ikke gå tungt inn i debatten om reser-
vasjonsrett, men det kan være greit å klargjøre 
hva som egentlig skjer ved en abortsøknad. 

Når eN kviNNe  er uønsket gravid, er hun i kri-
se. Hun kommer gjerne til fastlegen på en hast-
etime, har nettopp funnet ut at hun er gravid, og 
vet ikke hva hun skal gjøre. Ofte er det en relativt 
ung kvinne som ikke er i et fast forhold, er midt 
i et utdanningsløp, eller ikke er ferdig med vide-
regående. Kanskje har hun ikke sagt det til bar-
nefaren, kanskje ikke til noen, og føler seg veldig 
alene med den tunge børen. Hun trenger å vite 
hvordan en eventuell abort foregår, om det vil 
få konsekvenser for senere graviditeter, om det 
er farlig, osv. Hun trenger også å finne ut hvor 
langt på vei hun er – for noen har det betydning 
for avgjørelsen. Men først og fremst trenger hun 
å snakke med et annet voksent menneske, som 
forhåpentligvis har et rimelig nøytralt forhold til 
spørsmålet. 

Altså er det første legen må gjøre å snakke med 
kvinnen, ofte lenge. Ikke for å presse fram en 
avgjørelse, men for å hjelpe henne å veie for og 
imot. Ofte vil legen foreslå at hun skal komme 
tilbake om noen dager når hun har fått summet 
seg. Hvis hun ikke har snakket med noen andre 
om det, vil legen oppfordre henne til det. Hun 
bør helst snakke med barnefaren, men hvis det 
ikke går, en av foreldrene, en annen slektning, en 
venninne. Ingen bør gå gjennom denne krisen 
alene, enten resultatet blir slik eller sånn.

Når de har fått tenkt seg om, finner en del 
kvinner ut at de likevel vil beholde barnet. Da har 
en krise blitt til en lykkelig omstendighet. Hadde 

hun ikke gitt seg tid til å tenke ville hun kanskje 
tatt abort, og angret. 

MeN i eN deL tiLfeLLer  bestemmer hun seg 
for å ta abort, og skal selvfølgelig få støtte fra le-
gen for den avgjørelsen, og henvises til Kvinne-
klinikken. Men først må hun få grundig informa-
sjon om hva som skal skje, hun må undersøkes 
og det skal tas prøver. Legen må forsikre seg om 
at hun ikke har blitt presset til avgjørelsen, en-
ten av barnefaren eller familien. Legen skal også 
informere om at kvinnen kan ombestemme seg 
når som helst i prosessen.

Det er altså ikke slik at en kvinne kommer til 
lege, sier «jeg vil ha abort», og så skriver legen 
en henvisning. Heldigvis er det ikke så enkelt. 
Dette er en avgjørelse som skal tas på alvor både 
av kvinnen og legen. Legen er faktisk pålagt å 
snakke grundig med kvinnen, informere om inn-
grepet og mulige komplikasjoner, om hvilken bi-
stand hun har rett på hvis hun velger å bære fram 
barnet.   

Hva Så med legen? Hun skal være så nøytral 
som mulig, og ikke prøve å påvirke kvinnen ver-
ken til å ta abort eller til å la være. Det er en 
vanskelig balansegang, som er vanskeligere jo 
sterkere følelser man har om temaet. Og så er 
spørsmålet: Er kvinnene tjent med å gå til en 
lege som helst vil slippe å henvise til abort, men 
må gjøre det fordi helseministeren truer med å 
ta fra ham jobben hvis han ikke gjør det? Kan-
skje er det bedre for begge parter om hun får en 
time hos kollegaen over gangen som har et mer 
avslappet forhold til temaet? 

Mer om abort og vanskelige avveininger nes-
te gang. 

 


