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Kjære helseminister Bent Høie, 
 
En reservasjonsordning for fastleger i Norge, uavhengig av om stat eller 
kommunene har ansvaret for den, er grunnleggende feil.  
 
Som en 22 år gammel kvinne har jeg stolt presentert meg som norsk der jeg 
studerer i England. I diskusjoner om menneskerettigheter, demokrati og 
rettferdighet har jeg også stolt proklamert hvor langt Norge har kommet på veien. 
Jeg har følt meg trygg på å være kvinne i Norge. Jeg har følt meg trygg, fordi at 
uavhengig av hva jeg måtte bli utsatt for eller oppleve, har jeg visst at her 
hjemme i Norge, her får jeg hjelp uansett. 
 
At reservasjonsretten i det hele tatt skal på høring gjør meg skamfull. At man 
skal ta hensyn til den enkelte leges oppfatning av rett og gal etikk eller moral, 
gir meg frysninger. Jeg kan ikke lenger si med stolthet i stemmen at jeg er 
norsk. Nå har jeg faktisk et samtaleemne angående urettferdighet å bidra med, når 
min indiske venninne forteller at det nå er ulovlig å være homofil i India. Hvis 
reservasjonsretten trer i kraft kan jeg fortelle henne at i Norge kan leger velge 
om de ønsker å hjelpe en gravid 14-åring - de kan også velge å ikke informere 
henne om hennes muligheter videre, eller til og med nekte å gi ut informasjon om 
svangerskapet hennes. Kanskje har hun ingen andre å snakke med, og kanskje er det 
få andre leger i hennes område som er villige til å gi henne hjelp i det hele 
tatt. Enhver kvinne som trenger legehjelp har rett til å ikke bli shippet rundt 
som overflødig gods. Det er snakk om steg tilbake når det gjelder 
medmenneskelighet og aksept for at samfunnet har flere fasetter enn den man selv 
inkluderes i. 
 
En lege burde være klar over at det vil komme dager der jobben ikke er 
komfortabel. Det vil komme dager der pasientens ønske ikke går hånd i hånd med 
ens eget. Reservasjonsretten er rett og slett en unnskyldning for å ikke gjøre 
jobben sin. Er man som lege ikke i stand til å gi hjelp til enhver som måtte 
komme igjennom døren, da er samfunnet bedre tjent med at vedkommende lege finner 
seg en annen jobb - gjerne en jobb som ikke har noe å si for liv og død. 
 
At den staten jeg har vært stolt av å være borger i, vurderer å at hensyn til 
enkeltmennesker som ikke klarer å begripe at samfunnet rundt dem ikke bare 
inkluderer mennesker av samme oppfatning, bakgrunn og med samme verdisett som dem 
selv, det gjør meg uvel. 
 
Det er ikke meg personlig reservasjonsretten noen gang vil ramme. Jeg er et 
oppvakt, orientert menneske med en velutdannet familie jeg kan søke hjelp hos, 
boende i Oslo der det finnes plenty av leger jeg kan gå til om jeg skulle støte 
på en som nekter meg hjelp. Jeg vet også hva jeg har krav på. 
 
Men det er ikke jeg eller andre privilegerte unge piker som kommer til å møte 
veggen om reservasjonsretten blir virkelighet. Det er den 14-årige jenta med 



gladkristen familie i Bø, det er rusmisbrukeren som vet at hun ikke er i stand 
til å ta vare på barnet. Det er voldtektsofferet som vet at det er en mulighet 
for at hun ikke blir trodd på første forsøk, og det er minoritetskvinnen som har 
hatt sex før ekteskap, og ikke vet om hun vil beholde familien og miste barnet 
eller motsatt. Skal hun få en lektyre av en prinsippfast lege med skylapper, uten 
forståelse for hennes situasjon? Skal man preke moral, da får man bli prest eller 
politiker - ikke lege. 
 
Jeg kan ikke tro at jeg sitter her og skriver en mail til helseministeren i en 
stat jeg var ettertrykkelig overbevist om at ønsket like rettigheter, behandling 
og muligheter for alle. Jeg hadde heller ikke trodd jeg måtte dra frem 
rødstrømpene fra mormors gamle sokkeskuff i 2014. Det burde være åpenbart at en 
reservasjonsrett for leger strider mot selve legegjerningen - å gi hjelp til dem 
som trenger det. Man kan ikke være selektiv på hvem man ønsker å behandle. Skal 
neste steg bli at fastleger kan reservere seg mot å behandle et spesifikt kjønn, 
mennesker med en spesifikk hudfarge eller legning? Det blir for dumt å gå 
baklengs her i Norge. 
 
Jeg kunne alltids sagt at overvektige mennesker har å skylde seg selv, og nektet 
å selge klær i store størrelser i min jobb - men det hadde vært både uhøflig og 
ufint, for ikke og snakke om ignorant. Jeg kunne for den saks skyld reservert meg 
mot å selge lilla gensere, fordi jeg ikke liker lilla og ønsker at alle skal ha 
samme estetiske sans som meg. Det hadde heller ikke vært særlig sjarmerende, men 
i det minste hadde jeg ikke påvirket noens liv. Jeg hadde bare vært et kvalmt 
menneske som ikke var i stand til å gjøre jobben sin. 
 
Med jobb kommer det ansvar. For leger er det ansvaret ekstra prekært, og man kan 
ikke bare hoppe over de delene av jobben sin man personlig synes er ubehagelige. 
Hvordan i alle dager skal samfunnet gå rundt hvis alle gjorde det? 
 
Mvh, 
Cecilie Lilleaas 
 
Sent from my iPhone 
 


