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Viser til høringsbrev 21.01.2014 om reservasjonsordning for fastleger. I høringsbrevet åpnes det 
for at også de som ikke står oppført på høringslisten kan gi høringsuttalelse. Jeg takker for 
denne mulighetet, og gir med dette mitt syn på saken samtidig som jeg ber departementet om 
at det registreres som en egen høringsuttalelse. 
 
Å innføre reservasjonsrett for fastleger vil i virkeligheten være å svekke kvinners rettigheter og 
kvinners mulighet til å bestemme over egen kropp og eget liv. Jeg håper derfor virkelig at dere 
velger å trekke forslaget.  
 
En abort er ene og alene kvinnens valg, ikke legen eller noen andres - så hvorfor skal legen da 
legge seg borti dette valget? De legene som sier de ønsker å reservere seg gjør det av 
"samvittighetsårsaker", men det er da ikke deres ansvar eller at kvinner i Norge velger å ta 
abort og heller ikke deres samvittighet det handler om. Dessuten må legen henvise til en annen 
lege som igjen skal hennvise til abort, så hvorfor kan ikke bare den første legen skrive under på 
papiret? Får man bedre samvittighet av å sende ei jente i en utrolig sårbar situasjon på gangen 
for at hun så skal inn til en kollega som uansett vil hennvise til abort? Hvis man virkelig har så 
store problemer med å skrive under på at man har gitt informasjon om svangerskap og mulige 
utveier så finnes det mange andre jobber i helsevesenet, det er ingen menneskerett å være 
fastlege. 
 
Dette handler dessuten ikke om samvittigheten til legene, men om en kvinnes rett til å 
bestemme over egen kropp. Man kan lage så mange regler man vil, men man kan fremdeles 
aldri bli helt sikker på at ei jente ikke møter en lege som ikke vil henvise henne videre. Kanskje ei 
ung jente, som ikke aner hva Helfo er eller om familielegen har reservert seg og som er langt ute 
i svangerskapet. Ei jente som har blitt voldtatt eller ei jente som har psykiske problemer. Hun 
fortjener ike å møte legens "gode samvittighet" på legekontoret, men å bli tatt på alvor og å få 
lov til å bestemme over seg selv og sitt eget liv uten moralisering! 
 
Husk at det ikke er noen skam å snu - dette handler om kvinners frihet, og den er tross alt 
viktigere enn Kfr og legers samvittighet. 
 
Med vennlig hilsen Ane Maus Sandvig 


