
Fra: Ellen Brunvoll [mailto:ekar-br@online.no]  
Sendt: 17. mars 2014 14:31 
Til: Postmottak HOD 

Emne: Fwd: SV: Høring - reservasjonsordning for fastleger 

 
 
 
 
-------- Opprinnelig melding --------  
Emne:  SV: Høring - reservasjonsordning for fastleger 
Dato:  Mon, 17 Mar 2014 09:11:04 +0100 

Fra:  Hassel Brit <brit.hassel@trondheim.kommune.no> 
Til:  Hassel Brit <brit.hassel@trondheim.kommune.no>, "'Kristin S. Hassel'" <ksh@statoil.com>, 

"'hilde.nestvold@telenor.com'" <hilde.nestvold@telenor.com>, "'Nestvold Sissel'" 
<Sissel.Nestvold@selbu.kommune.no>, Williams Tina <tina.williams@trondheim.kommune.no>, 
Frisk Lill Monica <lill-monica.frisk@trondheim.kommune.no>, "'tinenestvold@hotmail.com'" 
<tinenestvold@hotmail.com>, "'Elisabeth Farstad'" <elisabeth.farstad@uninett.no>, 
"'tone.fiskaa@eformative.no'" <tone.fiskaa@eformative.no>, "'Elleke v.d. Molen'" 
<ellekevdm@gmail.com>, "'Ellen Brunvoll'" <ekar-br@online.no>, "'marmeloy@online.no'" 
<marmeloy@online.no> 

 
 

 
Oppdaget at det ble feil i melding jeg sendte til Helse- og omsorgsdeptet.: Merk at e-postadressen til 
departementet er postmottak@hod.dep.no  
  
Brit 
  

Fra: Hassel Brit  
Sendt: 17. mars 2014 09:00 
Til: 'Kristin S. Hassel'; 'hilde.nestvold@telenor.com'; 'Nestvold Sissel'; Williams Tina; Frisk Lill Monica; 
'tinenestvold@hotmail.com'; 'Elisabeth Farstad'; 'tone.fiskaa@eformative.no'; 'Elleke v.d. Molen'; 'Ellen 
Brunvoll'; 'marmeloy@online.no' 
Emne: VS: Høring - reservasjonsordning for fastleger 
  
Kjære alle sammen,  
  
Etter et strålende 8. Marsarrangement fortsetter vi engasjementet for varig vern av abortloven.  
Denne e-posten kan dere kopiere og sende inn til departementet. Etterpå sender dere en kopi til deres 
bekjente med oppfordring til dem om å  sende den til departementet.  
  
Brit 
  

Fra: Elin Kvande [mailto:elin.kvande@svt.ntnu.no]  
Sendt: 16. mars 2014 14:50 
Til: Eir Ragna Grytli; Hassel Brit; Langset Astrid; Berit Nicolaysen (bnicolaysen@gmail.com); Dag Kittang; 
Dorit Scharffscher (Doritz@online.no); 'Kvåle, Eli'; Ellen Houmb (elhoumb@broadpark.no); Elin Birgitte 
Ljunggren Johansen; Firouz Gaini; 'Flemmen Anne Britt'; Gerd von der Lippe; Hege Borve 
(hege.borve@qut.edu.au); Hjørdis Kaul (hjkaul@online.no); Ida H Spjelkavik (ida.spjelkavik@gmail.com); 
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Ingunn Toft (inguntoft@yahoo.no); Inger-Marie Bakken (Inger-Marie.Bakken@tfou.no); Kaja Kittang 
Kvande (Kaja.Kittang.Kvande@dark.no); Kirsti Antonsen (Kirsti.Antonsen@viaegencia.com); Kari Elisabeth 
Sandø; Kari Opdahl (kari.opdahl@hotmail.com); Kari Engen (kari_engen@hotmail.com); 'Ingstad Kari'; 
'Kolbjørn Rafoss'; Kyrre Kittang Reiakvam; Linda Merethe Fluge; 'Ann Elise Widding Isaksen'; 'Lotte 
Oeiahals Torbjoernsen'; Ottar Hummelsund; karin; randi bakken; Sigtona Halrynjo; Siri Øyslebø Sørensen; 
Solveig Gaupset; 'Terje Storvik'; 'Tonje Lauritzen' 
Emne: FW: Høring - reservasjonsordning for fastleger 
  
Oppfordrer dere til å kopiere mailen og sende den til departementet og samtidig sende den videre. 
Mvh 
Elin Kvande 
  

From: Elin Kvande  
Sent: 16. mars 2014 14:32 
To: 'postmottak@hod.dep.no' 

Subject: Høring - 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 

mulighetet, og gir med dette mitt syn på saken som jeg ber departementet om at registreres som 

en egen høringsuttalelse.  

 

Det er ikke mulig for myndighetene å innføre en reservasjonsordning for fastleger samtidig som 

det fremmes en garanti om at dette ikke medfører negative opplevelser for kvinner som ønsker 

abort. Med dette lovforslaget vil det alltid være en sjanse for at kvinner kan bli avvist på 

legekontoret, fordi pasienten av ulike årsaker (alder, norskferdigheter o.l) ikke er klar over at 

fastlegen reserverer seg, fordi hun får en reserverende legevikar eller fordi det rett og slett er fullt 

på listene til andre ikke-reserverende fastleger. Fastleger har per i dag ikke lov til å praktisere 

henvisningsnekt. Muligheten til å reservere seg begrenser seg etter abortloven til å utføre eller 

assistere ved selve abortinngrepet. Jeg mener denne loven sikrer legers rett til samvittighetsfrihet. 

Reservasjonsadgangen omfatter i dag ikke muligheten til å reservere seg mot å ta imot, skrive 

journal, klargjøre, stelle eller pleie pasienten under oppholdet eller mot å henvise pasienten til 

abort. Det er nettopp fordi det er en vesentlig forskjell på det å bli pålagt å utføre et inngrep, og 

det å henvise en pasient man har ansvaret for til en behandling pasienten selv har besluttet å få 

utført.  

 

De fleste leger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise til abort har derfor trolig valgt 

andre legeyrker for å unngå å gjøre lovbrudd. Ved å åpne for at fastleger nå kan få mulighet til å 

reservere seg mot å henvise til abort frykter jeg at flere leger med reservasjonsønske vil søke seg 

til nettopp fastlegeyrket. Andre yrkesgrupper, som helsesøstre, farmasøyter eller politi kan da 

heller ikke reservere seg mot å gjennomføre lovvedtak de er uenige i, uten sanksjoner. Det er et 

grunnleggende demokratisk prinsipp at hensynet til pasienten og hennes rettigheter, må settes 

foran en fastleges eventuelle ønske om å reservere seg mot å utføre en lovpålagt oppgave. Heller 

enn å gi fastlegene mulighet til å nekte henvisning til abort, ber jeg Helse- og 

omsorgsdepartementet følge opp overfor de fastlegene som ikke vil gjøre jobben sin i henhold til 

norsk lov. Jeg mener myndighetene plikter å sikre at alle kvinner får rett til lik helsehjelp hos sin 

fastlege.   
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Med vennlig hilsen Elin Kvande 
  

 

 


