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Reservasjonsordning for leger - høringssvar 
  

Jeg viser til høringsbrev 21.01.2014 vedrørende reservasjonsordning for fastleger. Da det 
i høringsbrevet åpnes  for at også de som ikke står oppført på høringslisten kan gi 
høringsuttalelse, gir jeg med dette mitt syn på saken. Jeg ber departementet om at min 
tilbakemelding registreres som en egen høringsuttalelse. 
  

Fastleger har per i dag ikke lov til å praktisere henvisningsnekt. Muligheten til å reservere seg 
begrenser seg etter abortloven til å utføre eller assistere ved selve abortinngrepet.  
  

Det er  i dag likevel  slik at enkelte leger som har inngått avtale med det offentlige om 
deltakelse i fastlegeordningen reserverer seg mot å henvise pasienter til abort. Dette er i strid 
med helsetjenestens visjon, og grunnleggende demokratiske og legeetiske retningslinjer om at 
hensynet til pasienten skal prioriteres foran andre hensyn. 
  

Heller enn å åpne for en situasjon der det legges til rette for at  offentlige legekontor blir en 
arena for fremming av den enkeltes leges moralsyn eller religiøse overbevisning, på bekostning 
av pasienter i en sårbar situasjon, ber jeg Helse- og omsorgsdepartementet ta nødvendige grep 
for at eksisterende lovverk følges opp.  
  

Leger som ønsker å praktisere som almenleger og samtidig ønsker å reservere seg mot å 
behandle eller henvise til behandling spesifikke diagnoser eller  pasientgrupper kan 
imøtekommes ved at de kan stå fritt til drive legepraksis i Norge. De kan imidlertid ikke inngå 
som en del av det offentlige helsevesenet. Dette innebærer at de må stå utenfor 
fastlegeordningen. 
  

Almenleger  som av overbevisningsgrunner ikke ønsker å utføre lovpålagte oppgaver overfor 
kvinner i fertil alder, og som har gått inn i fastlegeordningen med en forståelse om at dette er 
greit, kan som en overgangsordning tilbys arbeid som tilsynsleger ved rehabiliterings- og 
aldersinstitusjoner i Norge, der problemstillingen ikke er aktuell. 
  

Vennlig hilsen 

  
Bernt Møst Lien 
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