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Høringssvar - Reservasjonsordning for fastleger 

Jeg viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat av 21.01.2014, med forslag om 

endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og i pasient- og brukerrettighetsloven. I 

høringsbrevet åpnes det for at også de som ikke står oppført på høringslisten kan gi 

høringsuttalelser. Jeg ønsker og benytte meg av denne muligheten og at dette registreres som en 

egen høringsuttalelse. Jeg støtter ikke regjeringens forslag om innføring av reservasjonsmulighet 

for fastleger, og jeg ber om at forslaget trekkes.  

 

Forslaget om innføring av reservasjonsmulighet begrunnes med et ønske om å gi fastleger 

mulighet til å utøve sin rett til samvittighetsfrihet i spørsmål om liv og død. Dette veies mot 

pasientens rett til helsefremmende behandling slik det er beskrevet i norsk lov. I den forbindelse 

er to forhold problematiske mht innføring av en eventuelt reservasjonsmulighet, nemlig kvinners 

rett til lik helsehjelp og legens posisjon i en lege-pasient-relasjon.  

 

Norsk lov gir alle kvinner rett til abort før 12. uke i svangerskapet. Det skal ikke forekomme 

diskriminering i utøvelsen av norsk lov når kvinner oppsøker sin fastlege for hjelp i spørsmål om 

prevensjon og abort. Dersom det innføres en reservasjonsmulighet for fastleger, vil det være 

vanskelig å garantere at prosessen for å avbryte svangerskapet ikke 

vanskeliggjøres hvis pasienten møter en lege som har reservert seg. Selv om det legges til rette 

for å undersøke hvilke leger som reserverer seg, kan blant annet språkbarrierer, få fastleger i et 

område, mangel på informasjon eller lite kunnskap om fastlegeordningen (f eks hos pasienter 

under 16 år) føre til at pasienter møter en lege som forverrer deres situasjon ved å nekte dem 

helsehjelp slik de har krav på ifølge norsk lov.  

 

Når to grunnleggende rettigheter som samvittighetsfrihet og helsehjelp skal veies opp mot 

hverandre må lege-pasient-forholdet vurderes. I denne relasjonen er pasienten den svake part. 

Legen innehar kompetanse og er en autoritet på området, og pasienten oppsøker legen i en 

sårbar situasjon for å få veiledning og hjelp. Legens holdninger er tungtveiende i en slik 

situasjon, tungtveiende nok til å påvirke pasientens handlinger. I et slikt tilfelle burde ikke legens 

egne holdninger stå i veien for pasientens tilgang til helsehjelp nedfelt i norsk lov. Pasientens 

rettigheter bør da veie tyngre enn legens samvittighetsfrihet. Det er ingen menneskerett å være 

fastlege. Heller ikke andre yrkesgrupper kan reservere seg mot å informere om deler av norsk 

lov. Lærere har for eksempel ingen reservasjonsmulighet mtp å undervise om prevensjon eller å 

informere om abort. Fastlegens samvittighetsfrihet ivaretas allerede ved at helsepersonell kan 

reservere seg mot selve abortinngrepet. Det er en vesensforskjell mellom det å utføre et inngrep 

man er i mot og å henvise videre eller informere en pasient om hennes rettigheter og muligheter 

angående svangerskapsavbrudd.  

 

Jeg kan ikke se at Regjeringen har kommet med forslag som, ved innføringen av en 

reservasjonsmulighet for fastleger, vil ivareta kvinners rettigheter og kvinners helse på en 



forsvarlig måte i henhold til norsk lov. Hovedbekymringen er at kvinner vil bli diskriminert i en 

situasjon hvor de trenger råd, veiledning og hjelp. Jeg støtter ikke forslaget om 

reservasjonsmulighet. Jeg mener myndighetene plikter å sikre at alle kvinner får rett til lik 

helsehjelp hos sin fastlege. Regjeringen bør videreføre dagens regelverk og arbeide for å følge 

opp at alle pasienter møter en forutsigbar og likeverdig førstelinjetjeneste i helsevesenet.   

 

Med vennlig hilsen 

Elise Grimsrud Christensen 

 


