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postmottak@hod.dep.no 

 

Høringssvar - Reservasjonsordning for fastleger 
 

Jeg tillatter meg å fremme høringssvar til departementet, som privatperson i denne saken. 

 

Jeg er motstander av denne endrignen i gjeldende regelverk, og ber departementet trekke 

forslaget. 

 

Bakgrunnen for dette, er at retten til selvbestemt abort, må veie tyngre enn den enkelte fastleges 

sammvitighet. Jenter og damers rett til å selv kunne ta abort, må ikke på noen måte forringes. 

Departementets forslag til endring vil i stor grad ramme unge jenter, og jenter som allerede er i 

en vanskelig situvasjon. Det vil i svært liten grad gå utover voksne damer som bor i store byer og 

som er trygge på seg selv. 

 

Hele poenget med fastlegeordnignen er at vi alle skal ha en lege, som kjenner oss og som kan ta 

oss i møte på en god måte når ting skjer. Det at fastlegen så ikke skal ønske å ta i mot å gi hjelp 

når noen blir uønsket gravid, vil være et sterkt brudd på dette prinsippet. Følelsen av å bli sendt 

til en kollega, vil nok heller ikke være spesielt hyggelig for de jentene som dette vil angå. 

 

Det å være fastlege, er ingen rett slik selvbestemt abort er en rett. Det er heller ikke slik at de 

som har tatt medesinutdanning og fått autorisasjon til å praktisere som lege, har begrensete 

jobbmuligheter. De legene som har så sterke motforestilninger mot deler av jobben (her å 

henvise til abort), har mange andre muligheter til å bruke sin autorisasjon og sin utdanning innen 

for relevante fagfelt. De har ingen plikt til å være fastlege. 

 

Hvorfor skal denne spesielle yrkesgruppen (fastlegene) få lov å reservere seg mot deler av det 

jobben innebærer? Dersom fastlegene skal kunne reservere seg, bør regjeringen også følge opp 

med en generell lov om reservering mot ting som "byr en i mot" i arbeidslivet. 

 

Så oppsummert jeg ber regjeringen trekke sitt forsalg, dette bør ikke innføres. Regjeringen må 

høre på de ti-tusenvis som gikk i 8. mars tog. Togene på årets kvinnedag, var sansynligvis de 

største som noen gang har blitt aviklet i Norge. Hør på befolkningen -trekk forslaget. 

 

--  

MVH. 
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