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debatt och brev enbart på webben

Finns det försvar för abort?
Något som jag finner glädjande är att det
varje år föds cirka 100 000 barn i detta
land. De flesta av dem tror jag är efter-
längtade av föräldrar och anhöriga. Där-
utöver skulle egentligen ytterligare
30 000 barn födas men dessa aborteras
på olika sätt. Om detta kan man ha olika
uppfattningar. En uppfattning kan vara
att dessa aborter är kvinnans rättighet
eftersom de faller under Abortlagen.
Denna uppfattning förekommer ofta i
den allmänna debatten och då kanske
framförallt av unga, sexuellt aktiva kvin-
nor i riskzonen.

Som läkare har jag svårt att på ett en-
kelt sätt dela den uppfattningen. Som
jag ser det är min uppgift att i första
hand värna liv och i andra hand värna
om en patients hälsa. Detta ser jag som
ytterst svårt att förena då vi har en frisk
mor och ett friskt foster. De medi-
cinska skälen existerar i detta läge inte.
Ingen är sjuk, ändå söker man för att
komma i åtnjutande av en medicinsk åt-
gärd.

Skälen för detta kan variera, men ofta
handlar det om sociala aspekter som
helt ligger i den abortsökandes händer.
Hon kan få stöd och råd via kurators-
samtal men hon kan också avvisa erbju-
dandet. Möjligen kan fostervattenprov
ha visat på defekter hos fostret, och här
kan man tala om en medicinsk gråzon.
Fadern kan vara okänd men han kan
också vara icke önskvärd, såsom efter
ett sexuellt övergrepp. Det kan också
handla om otrohet.

Hur det än förhåller sig med skälen så
vet jag att barnet eller fostret är en unik
varelse med sin specifika genuppsätt-
ning hämtad från fadern och modern.
Således en mänsklig individ. Detta för
mig självklara tycks jag dela med få av
mina kolleger, åtminstone debatteras
det så gott som inte alls. Föreningen
Kristna läkare och medicinare driver
dock frågan. För övrigt drivs den mest
framgångsrikt av Katolska kyrkan, som
anser att vid konceptionsögonblicket

bildas en mänsklig individ med sitt eget
människovärde. Konceptionen sker nå-
got dygn efter koitus.

Abortlagen stöder inte alls detta syn-
sätt. Frågan om människovärdet tas
överhuvudtaget inte upp. Istället foku-
seras på uppfattningen att tidig abort är
ett bättre alternativ än sen abort. Grän-
sen sätts då till vecka 18, och därefter
görs abort endast efter ansökan till Soci-
alstyrelsen. Varför det är så kan också
diskuteras. Har människovärdet något
med storleken att göra? För det måste ju
vara så att utsläcka fostrets liv är att inte
tillmäta fostret ett människovärde. Nå-
gon etiketterar fostret som »fostermas-
sa«, en term som ytterligare distanserar
fostret från att uppfattas som en mänsk-
lig individ. Överhuvudtaget uppfattar
jag termen »foster« som olycklig i den
allmänna debatten, den är lätt att blan-
da samman med »missfoster«. Benäm-
ningen »att vara med barn« ter sig också
i mina öron som friskare än att »vara
gravid«.

Hur då komma vidare? Till viss del hand-
lar frågan om etiska aspekter men också
att följa rikdagsbeslutet. Frågan har ju
hitintills lösts praktiskt så tillvida att lä-
kare som uppfattar ett dilemma har sökt
sig till andra specialiteter. Är frågan då
löst? Ingalunda, snarare lagd på is.

Kanske är det också så att läkarkåren
förutom korrekt laglydighet också strä-
var efter att minska den gravida mo-
derns besvär på andra sätt. Jag tänker på
att det i debatten har förekommit påstå-
enden om att fostret skulle uppvisa en
medvetenhet vid vecka 20. Därav skulle
följa att det mot denna bakgrund är
etiskt oförsvarbart att abortera därefter.
Därmed också, vad jag förstår, underför-
stått att det är godkänt dessförinnan.
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