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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 gir takker for 

denne muligheten, og gir med dette mitt syn på saken som jeg ber departementet om at 

registreres som en egen høringsuttalelse. 

Det er umulig å innføre et reservasjonsordning for fastleger, uten å medføre negative 

opplevelser for kvinner som søker abort.  Lovforslaget åpner muligheter for at kvinner kan bli 

avvist på sitt legekontor, fordi pasienten av ulike årsaker (som norskferdigheter, alder og 

lignende) ikke er klar over at fastlegen har reservert seg, fordi hun blir mottatt av en legevikar 

som har reservert seg, eller fordi listene til ikke-reserverte fastleger er fulle. 

Muligheten til å reservere seg, er per i dag etter abortloven begrenset til abortinngrepet eller 

assistanse ved dette, jeg oppfatter at denne loven sikrer legers rett til samvittighetsfrihet godt. Å 

åpne opp for at fastleger skal kunne praktisere henvendingsnekt, noe som per i dag ikke er lov, 

hvisker ut den vesentlige forskjellen mellom det å bli pålagt å utføre et inngrep, og det å henvise 

en pasient man har ansvar for til en behandling pasienten selv har besluttet å få utført. 

Jeg har tro på at de leger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise til abort har valgt 

andre legeyrker for å unngå å begå lovbrudd. Jeg frykter at ved å åpne for at fastleger skal 

kunne reservere seg mot aborthenvisning vil flere leger med reservasjoner mot å henvise til 

abort søke seg til fastlegeyrket. 

Jeg vil også poengtere at andre yrkesgrupper, som farmasøyter, politi, og helsesøstre ikke har 

anledning til å reservere seg mot å gjennomføre lovvedtak de er uenige i, uten å bli møtt med 

sanksjoner. Jeg ser ingen grunn til at dette skal være annerledes for legeyrket. 

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

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

oppgave.  

I stedet for å gi fastlegene mulighet til å nekte henvisning til abort, etterspør jeg i stedet at 

Helse- og Omsorgdepartementet følger opp ovenfor de fastleger som ikke vil gjøre jobben sin i 

henhold til norsk lov. 

Det er myndighetenes plikt å sikre at alle kvinner har og får rett til lik helsehjelp hos sin fastlege. 

En innføring av reservasjonsrett for fastleger vil være med på å undergrave dette prinsippet i 

praksis.  

Med vennlig hilsen, 

Camilla Berge 


