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Viser til høringsbrev 21.01.2014 om reservasjonsordning for fastleger. 
 
Jeg gir takker for denne muligheten, og gir med dette mitt syn på saken som jeg 
ber departementet om at registreres som en egen høringsuttalelse. 
 
Ja til reservasjonsrett for leger! 
 
For meg virker reservasjonsretten egentlig ganske naturlig. Både for kvinnene sin 
del og legene sin del. At det finnes leger som oppriktig har et problem med å 
utføre og å henvise kvinner til abort tror jeg så gjerne. Og at de har 
sjeleplager med den delen av jobben godtar jeg. 
Fra mitt ståsted forstår jeg det ikke, men jeg aksepterer det. Jeg tror man må 
huske at mange leger oppriktig er opptatt av å redde liv, ikke ta liv. Jeg mener 
ikke abort er å ta liv, men de gjør de og det er en alvorlig ting. 
 
Og for kvinnene sin del vil det vel være veldig greit å vite hvem disse legene 
som ønsker å reservere seg er? Da kan de unngå den type leger hvor du kan 
risikere en moralpreken i en situasjon hvor du absolutt ikke trenger det. Hvis 
jeg var ung, litt usikker og gravid ville jeg absolutt unngått en såpass fanatisk 
lege at han hadde problemer med å henvise meg til abort. Og de store ulempene for 
kvinnene kan jeg ikke se, de fleste går vel direkte til sykehuset og ikke via 
fastlegen. 
 
Det kan argumenteres med at dette bare er et første skritt mot en ny og mer 
restriktiv abortlov. «Hvor skal det ende?» I mine øyne er det ikke noe godt 
argument. Tilsvarende, hvis det er foreslått å heve fartsgrensen på motorveien 
til 110 km/t betyr det ikke at det første skritt mot frie fartsgrenser. Kun en 
heving av fartsgrensen for et felles beste. 
 
Og la meg presisere, jeg er OVERHODET ikke religiøs. Jeg har dette synes pga at 
jeg tror det er det beste for både de kvinnene som ønsker å ta abort og legene 
som ikke vil ha noe med dette å gjøre. 
 
Mvh, 
Arnulf Refsnes 
 


