
Fra: anneszeferkarlsen@gmail.com [mailto:anneszeferkarlsen@gmail.com] På vegne av anne szefer 
karlsen 
Sendt: 21. april 2014 20:36 
Til: Postmottak HOD 
Emne: Høringssvar -reservasjonsrettsordningen 

 

Høringsrunde angående reservasjonsordning for fastleger   

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. 

Reservasjonsmulighet for fastleger vil medføre en svekket tilgang til denne førstelinjetjenesten 

for kvinner i en sårbar situasjon. Det vil med andre ord svekke kvinners rett til reproduktiv 

helse. Retten til reproduktiv helse er beskyttet i artikkel 12 i FNs 

kvinnediskrimineringskonvensjon. 

 

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at hensynet til pasienten og hennes rettigheter, må 

settes foran en fastleges eventuelle ønske om å reservere seg mot å utføre en lovpålagt oppgave. 

Myndighetene plikter å sikre at alle kvinner får rett til lik helsehjelp hos sin fastlege.  

Helse og omsorgsdepartementet legger her opp til at kommuner selv får mulighet til å inngå 

avtaler med fastleger, som vil reservere seg mot henvisning til abort. Det blir samtidig presisert 

at kommunene har et overordnet ansvar for at alle lovpålagte helsetjenester skal være sikret i 

kommunen. Kommunene er lovpålagt å ha en legetjeneste som bistår kvinner til selvbestemt 

abort. Det er vanskelig å forstå hvordan HOD vil gjennomføre forslaget, all den tid de ikke kan 

tilrå at en kommune får anledning til å inngå avtaler som ikke oppfyller lovens krav.  

Jeg støtter ikke en lovendring som formelt eller reelt svekker kvinners rett til selvbestemt abort. 

Ellers stiller jeg meg bak høringsuttalelsen fra Human-Etisk Forbund, som også kan leses her: 

http://www.human.no/Aktuelt/Horingsuttalelser1/Horingssvar---reservasjonsordning-for-

fastleger/ 

Med vennlig hilsen 

Anne Szefer Karlsen 
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