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Jeg viser til høringsbrev 2014-01-21 om reservasjonsordning for fastleger.  I høringsbrevet åpnes 

det for at også de som ikke står oppført på høringslista kan gi høringsuttalelse.  Jeg takker for 

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

som egen høringsuttalelse. 

 

Det er viktig for pasientene å vite legens reelle holdning til abort.  Både for pasienter som ønsker 

å ta abort, som ikke ønsker å ta abort og som ønsker en diskusjon er det viktig å vite om en lege 

støtter henne eller ikke.  I tilfeller hvor leger har samvittighetsproblemer med abort, er det beste 

at abortsøkende pasienter vet dette.  I tilfeller hvor pasienter har samvittighetsproblemer med 

abort, er det viktig at de kan snakke med fastleger de stoler på. 

 

Så lenge vi har fri abort, er det viktige at alle kvinner -- herunder unge og innvandrere -- får reell 

mulighet til fri abort.  Dette er da også ivaretatt i regjeringens forslag. 

 

I kampen mot en totalitær stat er det viktig at enkeltmenneskers samvittighet tillegges vekt.  I 

denne saken har regjeringen klart å i stor grad ta hensyn til både legers samvittighet og pasienters 

rett. 

 

I framtida kan liknende saker komme opp i mange yrker.  "Reservasjonsrett" er derfor en sak 

som er interessant langt utover tilfellet abort.  Det ville være flott om Norge har plass til 

mennesker som reserverer seg mot viktige ting, og samtidig kan fungere i roller der de ikke 

motarbeider samfunnets og brukeres intensjon.  Skal dette være mulig, må vi ha åpenhet om den 

enkeltes holdninger, og muligheter til å håndtere variasjon.  Eksempler på dette kan bli eutanasi, 

tvangsbehandling for sinnslidelser, ytringsfrihet og arbeid med barn. 

 

Med vennlig hilsen 

Ellef Fange Gjelstad 


