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Høringssvar reservasjonsordning for fastleger 

  

Viser til høringsbrevet om reservasjonsordningen for fastleger og takker med dette for muligheten 

til å komme med høringssvar. 

  

Forslaget om at leger skal få lov til å reservere seg mot å henvise til abort er svært problematisk 

av flere grunner, vi vil her gjøre rede for noen av dem. 

  

Et grunnleggende prinsipp i den norske velferdsstaten er universelt helsevesen, også for gravide 

kvinner som ønsker å ta abort. Å gi fastleger en ”rett” til å reservere seg mot å gjøre deler av 

jobben sin bryter med dette prinsippet. Fastlegen er den første instansen vi møter når vi får 

helsemessige problemer i løpet av livet. Det gjør at folk overalt i vårt langstrakte land skal møte 

en lege som tar godt imot dem og hjelper dem med utfordringene de har –om det er feber, 

ryggsmerter, psykiske problemer eller en uønsket graviditet. Det er en rett vi alle har, og som det 

er tverrpolitisk enighet om. Det er derimot ingen som har rett til å være fastlege. Det er en stilling 

man kan søke om, på grunnlag av at man har kompetanse og kan utføre stillingsinstruksen. I dag 

er en del av denne instruksen at man skal møte gravide kvinner med veiledning, og eventuelt 

skrive under på et papir som gir dem mulighet til å oppsøke en annen del av helsevesenet som 

utfører abort. Noen av legene ønsker ikke å utføre denne delen av stillingsinstruksen sin, men det 

betyr ikke at de skal ha rett til å slippe. Derimot skal de, på lik linje med alle andre som har en 

jobb, ha rett til å si opp sin nåværende stilling og søke på en annen stilling dersom de ikke klarer 

å utføre arbeidsoppgavene som følger med jobben. De har for så vidt også rett til omskolering, 

dersom de heller vil bli lastebilsjåfører, lærere, ingeniører eller frisører. Det siste er det nok få 

som velger ettersom de har lang utdanning og høy status som leger. 

  

Og denne høye statusen bringer oss over på neste punkt, nemlig maktforholdet mellom leger og 

pasienter. Ettersom fastlegen er den første vi møter når vi henvender oss til helsevesenet har de 

svært mye makt. For mennesker som er i en sårbar situasjon er det tydelig, enten den sårbare 

posisjonen er på grunn av en uønsket graviditet eller en annen situasjon vi mennesker befinner 

oss i i løpet av livet. Fastleger er ikke i en sårbar posisjon – de har fast stilling og 

fagkompetansen som gir dem mye makt i situasjonen. Deres holdning skal derfor være nøytral, 

og eventuelle personlige overbevisninger skal ikke gjennomsyre arbeidet de gjør. Det vil være å 

utnytte seg av maktposisjonen de har, og det er etisk betenkelig. 

  

Men dette skal jo gå fint i praksis, mener regjeringen, for vi kan jo bare finne oss en annen lege 

som ikke utnytter maktposisjonen sin. Men det stemmer ikke. For det første kan man ikke bytte 

lege over natta, det skjer en gang i måneden, og for de som har sett litt på abortloven bør det 

være opplagt at man ikke har all verdens tid hvis man trenger en abort. Man har faktisk bare 

akkurat 12 uker. For det andre har vi allerede nevnt det langstrakte landet vi bor i. Det er ikke alle 

steder her til lands vi har mange legekontorer å velge mellom. Dessuten har mange leger et 

forhold til mange i en familie, noe som innskrenker friheten til å velge – selv om de har rett til å 

velge å ta abort uten at foresatte skal være involvert fra de er 16 år. Det handler om 

selvstendighet, personlige ressurser og økonomi, og det handler om at distriktene våre skal være 

https://www.facebook.com/groups/440655362721439/


levelige for alle – også kvinner som ikke ønsker å være gravide. Regjeringen må anerkjenne at i 

praksis har ikke alle kvinner og jenter ”frihet til å velge” mellom liberale leger i sitt nærområde, 

selv om høyre og FrP sikkert skulleønske de hadde det. Vi er usikre på hva Krf ønsker, men de 

har verken flertall alene eller regjeringsposisjon, så det burde være irrelevant.  

  

Nå har det allikevel gått dit at det ikke er irrelevant hva Krf ønsker. De får gjennomslag for en av 

sine særeste saker, nemlig abortlovgivningen. Vi kaller det en sær sak fordi fri abort er en lov 

med stor politisk enighet. Etter en lang kamp for kvinners rett til frihet til å forvalte sin egen kropp 

og reproduktive rettigheter har størstedelen av den norske befolkningen blitt enige om at retten til 

fri abort er en selvfølge. Det finnes en del krefter som ikke har fulgt samfunnsutviklingen på dette 

feltet, og mange av dem er samlet i Krf. Ønsket om å ha retten til å diktere andres valg om sin 

kropp må anses som en særinteresse i politisk sammenheng. Resten av oss oppfatter det i dag 

som en relativ politisk enighet om retten til friabort, og takker de som gikk foran for å kjempe den 

frem. Den store mobiliseringen som har vært rundt denne saken, som kulminerte i 

rekordoppslutning om 8. marsmarkeringene i år viser at forslaget strider mot den allmenne 

rettsoppfatningen (selv om det virker som regjeringen prøver å overbevise seg selv om at det er 

irrelevant, smålig, egoistisk og ”spesielt”. Det vitner heller om at regjeringen har manglende 

kontakt med egne velgere og befolkningen for øvrig.). 

  

Det siste aspektet vi velger å ta opp i dette høringssvaret er det prinsipielle aspektet ved å gi en 

yrkesgruppe muligheten til å reservere seg mot deler av arbeidet sitt. Det er ikke irrelevant å 

spørre hvor langt dette skal gå. Vi kan enkelt trekke det til helt andre yrkesgrupper som ansatte i 

NAV, lærere, politi eller andre i offentlig tjeneste. Men vi kan også holde oss til leger, siden det er 

dem som nå har krevd å slippe å utføre deler av arbeidet sitt, i motsetning til de andre 

yrkesgruppene som faktisk gjør jobben sin. Vil dette skape presedens for å nekte å utføre andre 

arbeidsoppgaver? Par som ønsker kunstig befruktning? Homofile? HIV-positiv pasienter? Kan 

man reservere seg mot disse på grunn av en personlig overbevisning?   

  

Vi vil gjerne reservere oss mot denne regjeringen, og håper det tok så lang tid å lese alle 

høringssvarene at det er tid for valg og regjeringsbytte.  

  

Med vennlig hilsen 

Det politiske kollektivet Waldemars 
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