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Høringsrunde angående reservasjonsordning for fastleger  

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 takker for denne 

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

registreres som en egen høringsuttalelse. 

 

Denne saken har flere sider og flere parter med motstridende behov og ønsker.  Spørsmålet er 

hvem man skal ta mest hensyn til. 

På den ene siden har man leger som ønsker å reservere seg mot å ta imot kvinner som ønsker 

abort.  Dette er ressurssterke personer som selv har valgt å være fastlege.  De kunne utmerket godt 

valgt en annen spesialitet, der abortsøkende kvinner ikke er en del av hverdagen. 

På den andre siden har du kvinner som ønsker abort.  Dette er en svært heterogen gruppe, med 

stort spenn i alder og utdanning.  De svakeste i denne gruppen vil sannsynligvis lide mest om 

fastlegene får reservasjonsrett. 

Å bestemme seg for å ta abort er sjelden (eller kanskje aldri) en lett avgjørelse.  Det er en 

avgjørelse man må  leve med resten av livet, og da skal man være så sikker som man overhodet 

kan være, på at man aldri kommer til å angre.  Slik jeg ser det, vil det å møte fordømmende 

holdninger fra fastlegen (og det vil oppfattes som fordømmende av mange abortsøkende) legge 

stein til byrden for kvinner som slett ikke fortjener det.  Det er mange grunner til at noen velger å 

søke abort, men uansett grunn er fordømmelse det siste de trenger.  De aller fleste kvinner vet at 

det finnes mange i samfunnet med negative holdninger til abort, og svært mange velger derfor å 

holde et uønsket svangerskap og en frivillig abort hemmelig.  På den måten unngår de å sette seg i 

en situasjon der de må føle andres fordømmelse. Dersom disse kvinnene vender seg til fastlegen for 



råd og veiledning i forbindelse med begjæring om abort, synes jeg de skal slippe å tenke på hvorvidt 

fastlegen vil avvise dem. 

Jeg mener bestemt at det er de abortsøkende kvinnene man bør ta hensyn til i denne saken. 

Selvsagt vil det fortsatt være leger som vil fordømme abortsøkende kvinner, men forhåpentlig vil de 

være profesjonelle nok til å legge sine personlige følelser til side og gjøre den jobben de får godt 

betalt for å utføre. 

Mange av, eller kanskje alle, legene som ønsker å reservere seg er abortmotstandere.  Jeg kan 

forstå at de synes det er moralsk forkastelig å ta eller utføre abort, men med tanke på hvilke 

konsekvenser det har for kvinnehelsen å IKKE ha lovlig abort, kan jeg ikke forstå at de kan være 

mot abort.  Å gjøre abort ulovlig, som mange av dem nok ønsker, ville etter alt å dømme føre til 

illegale aborter og dødsfall hos fertile kvinner (se f. eks.: Unsafe Abortion: Unnecessary Maternal 

Mortality (LD Haddad og NM Nour) PMCID: PMC2709326). Er da embryoer mer verdt enn abortsøkende 

kvinner i øynene til motstandere av legal abort?  Jeg kan ikke la være å  lure. 

En annen ting man må ta i betraktning er hvilke signaler en slik reservasjonsrett vil sende til andre 

som sliter med samvittighetskvaler i sitt arbeid.  Dersom noen får reservasjonsrett på grunn av sin 

religiøse overbevisning, hvorfor skal andre da ikke få det?  Hvor skal grensen til slutt gå? 

Det er min mening at man som arbeidstaker selv må ta ansvar for ikke å velge en jobb man av 

samvittighetsgrunner ikke klarer å utføre.   

 

Ikke la fastlegene få mulighet til å reservere seg! 

 

Med vennlig hilsen 

Elin Netland Opheim 

Cand.med  



 

 


