
Trondheim, 28.april. 2014  

 

Høringssvar fra "Nei til reservasjonsrett for fastleger" 

  

Viser til høringsbrev 21.01.2014 om reservasjonsordning for fastleger. Vi takker for 

muligheten til å uttale oss, selv om vi ikke står oppført på høringslisten.  

 

Vi står bak Facebook aksjonen "Nei til reservasjonsrett for fastleger" samt 

underskriftskampanjen med samme navn. Aksjonen har per i dag over 35.000 tilhengere og 

underskriftskampanjen har 29.000 underskrifter. Vi uttaler oss på vegne av alle våre følgere 

og denne uttalelsen er et resultat av alle kommentarer og innlegg vi har fått av våre 

medlemmer. http://www.facebook.com/minkropp http://www.opprop.net/nei_til_reservasjons

rett_for_fastleger 

 

Vi er svært glade for at regjeringen har snudd i henhold til reservasjonsrettsforslaget og ikke 

ønsker å innføre dette likevel. Selv om forslaget nå er forkastet ønsker vi å uttale oss om 

diskusjonen som fortsatt omhandler fastlegers samvittighet.  

  

Fastlegeordningen i Norge er tuftet på at fastlegen kjenner oss best og dermed kan gi oss best 

helsehjelp. Ved å innføre en reservasjonsmuligheten mot henvisning til abort for fastleger 

undergraver man hele dette systemet. En utvidet mulighet til å skifte fastlege, eller rett til ny 

legetime innen et gitt tidsrom vil uansett innebære en ekstra belastning for kvinnen. Å måtte 

forholde seg til en ukjent lege i en vanskelig situasjon, der man er avhengig av den tillitten 

som er etablert mellom pasient og lege gjennom fastlegeordningen er grunn nok til å oppfatte 

forslaget som urimelig i forhold til pasienten. Vi applauderer derfor at forslaget forkastes slik 

at dette ikke blir en realitet for kvinner i Norge. Vi ønsker samtidig å understreke at en annen 

løsning enn en reservasjonsmulighet ikke må gå på bekostning av kvinnersrettigheter og 

pasientrettighetene.  

 

Fastleger skal som andre yrkesgrupper forholde seg til norsk lovgivning. Selvbestemt abort er 

en lovfestet rett i Norge og fastleger som er ansatt i staten bør derfor være pålagt å følge 

denne lovgivningen. Dagens lovgivning gir leger mulighet til å reservere seg på sykehusene 

der inngrepene skjer. Vi mener denne ordningen tar vare på legens samvittighet og ser derfor 

ikke at fastlegene trenger en reservasjonsmulighet.   

http://www.facebook.com/minkropp
http://www.opprop.net/nei_til_reservasjonsrett_for_fastleger
http://www.opprop.net/nei_til_reservasjonsrett_for_fastleger


Vi er i likhet med regjeringen enige i at det trengs en opprydning i praksisen rundt henvisning 

til abort, men vi mener å gi disse legene reservasjonsmulighet er feil vei å gå. Vi fremmer 

derfor et forslag der kvinner selv kan skrive under på begjæringen om abort, men at legen 

fremdeles forplikter seg til å gi god og nøytral informasjon samt oppfølgning i ettertid. 

Fastleger skal ikke ha mulighet til å reservere seg mot enkelte grupperinger. 

 

I løpet av debatten har det også kommet frem at flere fastleger i Norge praktiserer reservasjon 

mot å gi prevensjon samt sette inn spiral. Dette er en uholdbar praksis som må slåes ned på. 

Fastleger som ikke følger norsk lov bør i ytterste konsekvens miste sin autorisasjon, da 

fastleger som setter sine egne verdier over pasientens ikke egner seg som offentlig fastlege. 

Vi forventer at regjeringens nye forslag inneholder tiltak på hvordan man skal sikre at denne 

praksisen ikke fortsetter slik at kvinner får lik helsehjelp uansett hvilken fastlege de 

henvender seg til  

 

Til slutt vil vi anbefale departementet om å stryke formuleringen om aktiv dødshjelp i 

forslaget. Abort og aktivdødshjelp er to forskjellige ting og bør ikke gå under samme 

lovgivning.  

  

 Med vennlig hilsen Tonje Strugstad og Mari Anna Friedrich for "Nei til reservasjonsrett for 

fastleger"  


