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HØRINGSSVAR FASTLEGERS RESERVASJONSADGANG FOR HENVISNING TIL 
ABORT 
 
Det vises til høringsbrev av 21.1.2014, med høringsfrist 30.4.2014. Alstahaug 
kommunestyre har behandlet saken og ønsker å komme med følgende høringsuttalelse: 

 

Konklusjon: 

Alstahaug kommune støtter ikke regjeringens forslag om innføring av en 
reservasjonsadgang for fastleger ved spørsmål om henvisning til abort. 

Dersom forslaget likevel vedtas, ønsker Alstahaug kommune at kommunene selv skal 
forvalte dette regelverket, med mulighet for vurdering tilpasset legesituasjonen lokalt. 

Alstahaug kommune vil i en slik situasjon vegre seg mot å ansette nye leger som 
ønsker reservasjonsmulighet. 

 

Begrunnelse: 

Alstahaug kommune anerkjenner regjeringens ønske om å ivareta menneskers rett til 

samvittighetsfrihet. Imidlertid mener Alstahaug kommune at hensynet til den gravide 
kvinne må veie tyngst i denne saken. I forholdet mellom lege og pasient er pasienten 
alltid den svake part. Kvinner som vurderer å ta abort vil i tillegg være i en særlig 
sårbar situasjon. Tidsaspektet i situasjonen er viktig, det vil ofte haste med en 
henvisning, og legens kjennskap til pasienten og hennes livssituasjon kan gi et 
nødvendig helhetsbilde. Etter medisinsk abort er det vanlig at kvinnen kontrolleres med 
blodprøve tatt hos fastlegen, likeledes oppfølgning med tanke på prevensjon. Dette blir 

vanskelig når fastlegen har reservert seg mot å ha noe å gjøre med pasienten på 
forhånd. Det vil derfor ikke nødvendigvis gi den samme kvaliteten i helsetilbudet for 
kvinnen å ta direkte kontakt med utførende sykehusenhet. I tillegg finnes sykehus ikke 
i alle kommuner, derimot er fastlegene førstelinjen som skal være tilgjengelig for alle. 
Fastlegen skal ha et koordineringsansvar for pasientens helse gjennom livsløpet. Ingen 
kvinner planlegger å bli uønsket gravide. De færreste kvinner vil derfor vurdere det 
som nødvendig å skifte fastlege ut fra legens reservasjon før behovet for henvisning 

oppstår. Det å bli overført til legens kollega i en slik situasjon vil nødvendigvis oppleves 
som en avvisning og et ekstra traume. 



Side 2 av 2 

 

Alstahaug kommune er i mot en endring som medfører innskrenkning i de tjenester 
som pasienter kan forvente av sin fastlege. Alstahaug kommune er bekymret for 
signaleffekten av forslaget, og overføringsmuligheten en reservasjonsadgang kan ha på 
andre områder. Alstahaug kommune er derfor prinsipielt imot dette høringsforslaget. 

Høringsforslaget bemerker også kort at dersom aktiv dødshjelp skulle bli tillatt i Norge, 
bør fastlegene også kunne reservere seg mot dette. Aktiv dødshjelp er ikke tillatt i 
Norge i dag, og det foreligger heller ikke dokumentasjon på at dette skal bli tillatt i 
framtiden. Dersom eutanasi mot formodning skulle bli tillatt i Norge, må denne 
problemstillingen behandles på helt selvstendig grunnlag, og ikke som en bisetning i 
dette forslaget. 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
Alstahaug kommune 
 

 
 
Kirsten Toft 
Kommuneoverlege 
 
 


