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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 muligheten, og gir med dette mitt syn på saken. Jeg ber samtidig departementet om at 
det registreres som en egen høringsuttalelse.  
 
Ved innføring av en reservasjonsordning for fastlegene vil det ikke kunne garanteres at kvinner 
ikke skal stå ovenfor negative opplevelser på fastlegekontoret. Det vil alltid være en mulighet 
for at kvinnen kan bli avvist. Reserverende legevikarer, manglende norskferdigheter, alder, 
geografi, eller at det er fullt på listene til andre ikke-reserverende fastleger er bare noen 
årsaker.  
 
Leger har pr. idag, etter abortloven, mulighet til å reservere seg mot selve inngrepet, evt 
assistere. Slik sikrer loven legers rett til samvittighetsfrihet. Det å bli pålagt å utføre et inngrep, 
og det å henvise en pasient til et inngrep som pasienten SELV har bestemt seg for, er langt fra 
det samme. Fastleger har ikke lov til å praktisere henvisningsnekt, og leger som av 
samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise til abort har derfor mest sannsynlig valgt andre 
legeyrker. Ved å åpne for reservasjonsretten, vil trolig flere leger ønske å jobbe som fastlege, og 
man risikerer en økning i et problem som ikke burde eksistere. Ingen kvinner som står i en slik 
situasjon, der abort er ønskelig, fortjener å sitte på et legekontor med en lege som ikke ønsker 
å hjelpe henne. Når det eneste hun behøver fra han er råd og videre henvising, ikke en 
utførelse av selve abortinngrepet.  
 
Når ikke andre yrkesgrupper kan resevere seg mot å gjennomføre lovvedtak de måtte være 
uenige i, hvorfor skal da fastlegene få lov?  
 
Jeg ber Helse-og Omsorgsdepartementet følge opp de fastlegene som ikke gjør jobben sin i 
henhold til norsk lov. Og at det sees bort fra reservasjonsmuligheten, og heller framover mot 
andre ordninger som sikrer kvinnen lik rett til helsehjelp hos sin fastlege. 
 
Med vennlig hilsen 
Anniken Klingan 
 


