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“Høring – reservasjonsordning for fastleger»  

Viser til høringsbrev av 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. Jeg ber departementet om å registrere dette brevet som en egen 
høringsuttalelse. 

Oppsummering 

Etter mitt syn vil kvinnene komme langt dårligere ut med en slik lov- og 
forskriftsendring som det legges opp til her, enn med dagens lovverk. Dette mener 
jeg er diskriminerende og dermed lovstridig. Med dette lov- og 
forskriftsendringsforslaget vil det alltid kunne være en sjanse for at kvinner kan bli 
avvist på legekontoret, fordi hun av ulike årsaker (som f.eks. alder, manglende IKT-
kompetanse eller norskferdigheter), ikke er klar over at fastlegen reserverer seg/fordi 
hun får en reserverende legevikar, eller rett og slett fordi det er fullt på listene til 
andre ikke-reserverende fastleger, eller at kommunen har et tidsetterslep på å frata 
reserverende leger sin mulighet fordi en ikke-reserverende kollega har sluttet. Helse- 
og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven og fastlegeforskriften må 
derfor bli stående slik den er i dag, OG følges opp med reelt tilsyn og påfølgende 
sanksjoner der man oppdager lovbrudd.  

Hva dreier dette seg egentlig om? 

Jeg ser denne avtalen som en hestehandel med KrF for å sikre en borgerlig 
regjering. Men verken denne spesifikke KrF-avtalen eller de foreslåtte lov- og 
forskriftsendringene er nødvendig, all den tid regjeringen er sikret som sådan ved at 
både Venstre og KrF støtter Solberg-regjeringen, som dermed har et klart flertall bak 
seg i Stortinget. Det å redusere kvinners tilgang til reproduksjonshelse er en 
verdensomspennende trend, og selv om dette forslaget ikke direkte angriper selve 
abortloven, så er det i realiteten å uthule den ad omveier. 

Man innfører faktisk et totalt nytt prinsipp i helsevesenet. Pasientene, de kvinnelige 
abortsøkende, skal nå være et redskap i legenes personlige abortkamp. Hittil har 
prinsippet vært at legene er til for pasientene, og i møtet mellom pasient og lege er 
legenes personlige anliggender uvedkommende, da det er pasientens helse 
konsultasjonene skal dreie seg om. Punktum. 

Helseminister Høie har argumentert med at Høyre står ved avtalen med KrF, men 
har da tydeligvis glemt avtalen med velgerne. Det var ingenting i valgkampen som 



tydet på at Høyre ville redusere kvinners pasientrettigheter. Tvert imot, var det klare 
signaler om at Høyre IKKE ville gi fastlegene noen reservasjonsrett!   

Høyre før og etter regjeringsdannelse 

I Vårt Land 16. februar 2012 ga daværende byrådsleder i Bergen, Monica Mæland, 
henvisningsnektende leger et ultimatum. «Hvis man er fastlege, må man være 
fastlege for alle. Hvis man ikke kan gi alle pasientene like god behandling, bør man 
finne noe annet å gjøre enn å være fastlege». Til og med Ernas Solberg var enig på 
det tidspunktet: «– Reservasjonsretten dreier seg om de som faktisk utfører 
inngrepene. Fastlegene må kunne henvise når de ikke utfører inngrepene selv, sier 
Solberg.». http://www.vl.no/samfunn/byradsleder-gir-samvittighetsleger-ultimatum/  

Daværende helsepolitiske talsmann i Høyre, Bent Høie, skrev selv 24.02.2012 at «Er 
jobben din ikke er forenelig med samvittigheten, så bytt jobb. Kampen mot abort kan 
tas i det åpne rom, ikke på legekontoret.» 

Det er det som er kjernen i saken. Den enkelte 
kvinne, som kommer til fastlegen sin med et 
tidskritisk og strengt personlig ærende, kan 
IKKE være den som bærer byrdene for Høies 
ansvarsfraskrivelse på feltet kvinnelig 
reproduksjonshelse. 

Med overveldende flertall på Høyres landsmøte i 
2013, bl.a. mot Bent Høie og Erna Solbergs 
stemmer, forkastet landsmøtet å endre abortloven 
(http://www.youtube.com/watch?v=uhr5_oA8Vxw).  

Gjennomgangstonen var at man IKKE skulle legge sten til byrden for de 
abortsøkende kvinnene, og at det er kvinnens eget valg som skal stå i sentrum.  

Partiet Høyre argumenterte glitrende mot reservasjonsretten på sine egne nettsider 
før valget. Etter valget ble siden tatt ned, men dukket opp igjen etter gjentatte klager. 
Jeg lastet siden ned 24.01.2014, men da jeg skulle sjekke den nå var den nok en 

http://www.vl.no/samfunn/byradsleder-gir-samvittighetsleger-ultimatum/
http://www.youtube.com/watch?v=uhr5_oA8Vxw


gang borte. Jeg støtter Høyres egen argumentasjon slik den framkom før valget: 

 



 

Det er forstemmende at Høyre, som vanligvis setter sine stortingsrepresentanter fri i 
samvittighetsspørsmål, bruker partipisken i nettopp et samvittighetsspørsmål. For 
finnes det noe logisk forsvar for at Høyre og Bent Høie vil la legene følge sin 
samvittighet - men nekte egne stortingsrepresentanter det samme? 



Men det har kommet ulike signaler på om Høyre vil bruke partipisken når lovforslaget 
kommer til Stortinget. Erna Solberg påpekte i et intervju at de skulle få stå fritt. 
(http://www.vg.no/nyheter/innenriks/solberg-regjeringen/dette-er-ikke-en-
reservasjonsrett/a/10121234/) Det hun behendig unngår å fortelle folk er at på 
Stortinget har hver gruppe en innpisker hvis oppgave å sørge for å ha «de riktige» 
representantene inne i salen ved stemmegiving, slik at det blir «det riktige flertallet». 
Jeg la merke til at f.eks. representanten Ingjerd Skou ikke var med på stemmegiving 
på møtet 27.02.2014, og at Heidi Lunde avga stemmeforklaring ved at hun som fersk 
representant ikke kunne gå imot en allerede inngått avtale med KrF, selv om hun 
personlig syntes det var svært vanskelig.  

Åpenhet og klarere regler – av hensyn til kvinnene 

Norge er en rettsstat, og da straffer man vanligvis lovbrytere 
når de blir tatt, etter gjeldene lover. I denne saken er tingene 
snudd på hodet. Man tar utgangspunkt i den stakkars 
lovbryteren, og omdefinerer en lovstridig praksis, en bevisst 
henvisningsnekt, og som visstnok har foregått over mange år, 
til å bli et samvittighetsspørsmål som lovbryter må få lov til å 
fortsette med. Man snakker nytale og kaller det for en 
«reservasjonsmulighet», og topper det hele med å slenge på 
at det er av hensyn til kvinnene!  

Dersom noen er uenige i det eksisterende lovverket, så jobber 
man for å endre lovene og bedriver ikke med selvtekt på bekostning av sine egne 
pasienter. Det er selvbestemt abort i Norge, og dermed ikke legenes valg. Legene 
skal heller ikke leve med dette valget, det er det kvinnene som må gjøre – på livstid – 
enten valget blir abort, eller ikke. 

Høies argumentering om at forslaget gjør at det blir BEDRE for kvinnene, for da vet 
man hvilke leger som reserverer seg mot dette FØR man kommer til legekontoret, 
holder ikke logisk. Vi hadde hatt den samme klokkeklare visshet han liksom er ute 
etter dersom INGEN leger hadde lov til å reservere seg mot henvisning (slik det 
egentlig er per i dag), og at dette faktisk ble strengt håndhevet av 
tilsynsmyndighetene. 

Hvis Høie virkelig mente at han vil kvinnenes beste, burde han ryddet opp i 
reservasjonsrotet disse legene har tatt seg frihet til. Det kan han gjøre uten å gjøre 
lovbruddene lovlige. Man kan også gi ut gratis p-piller til alle under 30, bedre 
vilkårene for studenter som blir gravide, slik at det blir lettere å fullføre studiene, og gi 
et bedre tilbud til barn med funksjonshemming, slik at det blir mer "overkommelig" å 
beholde et foster med påviste avvik. Alt dette vil være med på å senke aborttallene, 
men det koster selvsagt mer enn å gi fastlegene lov til å synse og mene noe om 
pasientenes «manglende moral» og sende dem videre i systemet.  

Erna Solberg og Bent Høie tapte altså på landsmøtet, men det ser ut som de 
behendig omgår dette ved at de går på bakrommet sammen med seks andre og 
snekrer sammen en avtale med KrF og FrP som er langt mer ytterliggående enn det 
nedstemte landsmøteforslaget. 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/solberg-regjeringen/dette-er-ikke-en-reservasjonsrett/a/10121234/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/solberg-regjeringen/dette-er-ikke-en-reservasjonsrett/a/10121234/


 

Avtalen ble underskrevet på Stortinget 30.09.2013, og 
den har åtte (8) underskrifter: 

Knut Arild Hareide, Dagrun Eriksen, Hans Olav 
Syversen, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen, Erna 
Solberg, Jan Tore Sanner og Bent Høie. OBS - Siv 
Jensens underskrift mangler! Venstre ville ikke være 
med på denne særavtalen. 

 

 

Hvem er legene til for - legeetikk 

Jeg er enig med departementet i at «det er verdifullt for samfunnet at fastleger har 
høy etisk bevissthet og reflekterer over etiske spørsmål.» Det er imidlertid på sin 
plass å slå fast at leger som ivaretar sine pasienter i tråd med norsk lov og 
pasientenes egne overveielser, selvsagt har minst like høy etisk bevissthet som leger 
som setter sin egen samvittighet foran respekten for pasientens valg og påfører 
henne skyld og skam. 

Når lovverk kolliderer 

Jeg vil støtte meg til Likestillingsombudets drøfting av EMK kontra kvinners 

reproduktive helse. («2. Forholdet mellom legers reservasjonsrett og kvinners 

reproduktive helse i et menneskerettighetsperspektiv» - 
http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Horingsuttalelser/Arkiv/2014/Horingssvar---

Reservasjonsordning-for-fastleger/ ) der de konkluderer med at EMK ikke er et absolutt 

lovverk og at man må ta hensyn til den svakeste part der lover kolliderer. Altså er det 

kvinnens pasientrettigheter man må verne, ikke legenes religionsutøvelse på jobb. 

FNs kvinnediskrimineringskonvensjon artikkel 12 sier at staten «skal treffe alle tiltak som er 

nødvendige for å avskaffe diskriminering av kvinner på helseområdet, for å sikre tilgang til helsetjenester, 

herunder hjelp til familieplanlegging, på grunnlag av likestilling mellom menn og kvinner» 

 

EMK, artikkel 9 Paragraf 1 sier at «Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet; 

denne rett omfatter frihet til å skifte sin religion eller overbevisning, og frihet til enten alene eller sammen 

med andre og såvel offentlig som privat å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning, ved tilbedelse, 

undervisning, praksis og etterlevelse.  

Paragraf 2. Frihet til å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning skal bare bli undergitt slike 

begrensninger som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til den 

offentlige trygghet, for å beskytte den offentlige orden, helse eller moral, eller for å beskytte andres 

rettigheter og friheter». (mine uthevelser) 

http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Horingsuttalelser/Arkiv/2014/Horingssvar---Reservasjonsordning-for-fastleger/
http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Horingsuttalelser/Arkiv/2014/Horingssvar---Reservasjonsordning-for-fastleger/


For hvem er den svakeste part i denne interessekonflikten? Jeg vil påstå at det er 
den abortsøkende kvinnen. Når man er i en så prekær og veldig tidskritisk situasjon 
som det å være ufrivillig gravid og måtte ta standpunkt til abort, så kan det tenkes at 
man ikke er helt i stand til å handle rasjonelt eller veie de ulike alternativene opp mot 
hverandre uten støtte, hjelp og forståelse. Journalist Tuva Fossum Fellmann har 
laget en god dokumentar som tar for seg de ulike sidene i denne saken. Hun har hatt 
et ønske om å forstå begge sider. Men hun viser klart at kvinner som til vanlig er i 
stand til å til å ta vare på seg selv kan føle seg både hjelpeløse og maktesløse i 
denne situasjonen. Dette er en tidskritisk nødsituasjon og det som til vanlig kanskje 
er bagateller (som f.eks. å ta en telefon til et sykehus), kan føles som en helt 
uoverkommelige bøyg. Med dette som bakteppe, kan man ikke lage systemer som 
gjør at den abortsøkende kvinnen må ta omveier i helsevesenet som både tar tid og 
som implisitt gir henne beskjed om at det hun skal vurdere er umoralsk og forkastelig 
(etter fastlegens definisjon). http://p3.no/dokumentar/hva-om-jeg-fikk-nei/  

Stoda i dag 

I dag har vi ingen sikre data på hvor mange, hvem eller hva fastlegene reserverer 
seg mot. Kun om lag halvparten av landets kommuner tok seg bryet med å svare på 
Helsedirektoratets henvendelse for å kartlegge omfanget av «reservasjoner». Det at 
man ikke en gang klarte å kartlegge omfanget av en lovstridig henvisningsnekt i 
helsevesenets førstelinjetjeneste med dagens lovverk, burde ha vært et alvorlig 

varsko om det kaos man risikerer ved å innføre en prinsipielt ny og uklar 
«reservasjonsmulighet». Det faktum at flere kommuner ikke ryddet opp etter 
klargjøringen i 2011 viser at å trumfe gjennom et høyst uklart forslag som dette, er et 
risikoprosjekt. Fastlegene som kjemper for å få rett til å reservere seg, antyder selv at 
det kan være opptil 200 fastleger det kan dreie seg om, men dette er også 
antakelser. Departementet har ikke foretatt noen analyser av hva slags utvikling man 
forventer seg framover. 

Opprydding av rotete praksis? 

Departementet skriver i pressemeldinga til denne høringsrunden: «Leger i 
kommunehelsetjenesten har ingen rett til å nekte verken henvisning til abort eller 
forskrivning av prevensjon. Det får de heller ikke med forslaget til ny 
reservasjonsmulighet. Men de får mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort 
hvis det ikke går ut over kvinnens rett til rask henvisning til sykehus når hun ønsker 
abort.» Dette har også vært klargjort i rundskriv fra Helsedepartementet i 2011 (1-
4/2011). Der står det klinkende klart: «Allmennleger og fastleger tilknyttet helse- og 
omsorgstjenesten har i dag ingen lov- eller forskriftsfestet rett til å reserverer seg av 
samvittighetsgrunner. Dette gjelder for eksempel oppgaver knyttet til prevensjon og 
familieplanlegging samt henvisning til assistert befruktning eller abort.» 

  

http://p3.no/dokumentar/hva-om-jeg-fikk-nei/


Allikevel får vi slike oppslag som dette: 

Granskes for abortnekt  

Fylkeslegen i Møre og Romsdal oppretter tilsynssak etter at det ble kjent at sykkylvslege 

reserverer seg mot å henvise pasienter til abort. 

http://www.smp.no/nyheter/article9027655.ece  

Denne legen har ved flere anledninger stått fram i lokalpressen og gitt uttrykk for sitt 
anti-abortsyn. Når hun så får motbør, hevder hun at dette ikke er tilfelle og at hun er 
feilsitert. Dette reagerte Sykkylsbladets redaktør kraftig på i sin leder av 08.02.2014, 
da han mener fastlegen ikke er feilsitert men tvert imot både tok initiativ til omtalen 
selv, og at hun har godkjent det som skulle på trykk: 

 

Fylkesmannen henla saken, men henleggelsen ble påklaget av flere. Jeg klipper inn 
deler av svarbrevet fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal av 14.03.2014:  

Vedrørende klager på avslutning av tilsynssak 

Fylkesmannen har i forbindelse med avslutning av tilsynssak mottatt klager på vår avgjørelse 
fra fem enkeltpersoner. Likelydende e-post sendes til dem, vedlagt dette dokumentet. Av 
klagene stilles det spørsmål med hvorfor saken ble avsluttet på bakgrunn av uttalelser fra 
legen. En av klagerne skriver: 
«For meg framstår det som svært usannsynlig at en lege som offentlig og under fullt 
navn kaller abort for drap, og som i så sterke ordelag fordømmer abortsøkende 
kvinner og promoterer en "reservasjonsrett", faktisk møter sine abortsøkende 
pasienter med respekt og yter de tjenester pasienten har krav på.» 

http://www.smp.no/nyheter/article9027655.ece


 

Fylkesmannen er også kjent med legens uttalelser til media. For øvrig har legen overfor 
tilsynsmyndigheten uttalt at hun har blitt feilsitert og misforstått. Fylkesmannen har heller ikke 
mottatt konkrete klager på at legen ikke har ytt nødvendig helsehjelp. I sine redegjørelser har 
også legen, kommuneoverlegen og rådmannen uttalt at det ikke praktiseres reservasjonsrett. 

 
Fylkesmannen har understreket, jf. rundskriv fra av 31.10.11 fra Helse- og 
omsorgsdepartementet, at allmennleger og fastleger tilknyttet den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten i dag ikke har noen lov- eller forskriftsfestet rett til å reservere seg av 

samvittighetsgrunner. Dette gjelder oppgaver knyttet til prevensjon og familieplanlegging, 
samt henvisning til assistert befruktning eller abort. Som tilsynsmyndighet forutsetter 
Fylkesmannen at legen retter seg etter gjeldende lovgivning, og at uttalelsene vedkommende 
har gitt overfor tilsynsmyndigheten er i tråd med egen praksis. 

Mener Høie at dette er en forsvarlig håndtering av saken – under nåværende 
lovverk? Skaper dette presedens for andre saker, der den som det skal føres tilsyn 
med bare kan si at de ikke bedriver selvtekt og så henlegges saken? Det er ikke 
registret klager på denne fastlegen, men har de foretatt en rundspørring blant 
pasientene? Er dette å rydde opp? 

Nylig fikk en lege i Åseral lov til å nekte å sette inn spiral! (http://www.l-
a.no/nyheter/Aserallege-far-godkjent-spiralnekt-153256.html#.U0Zj75aKBYc). 
Helseminister Høie har ved flere anledninger uttalt at dette IKKE har vært lov, og 
heller ikke blir lov med det nye forslaget. Høie og Høyre har ikke noen som helst 
troverdighet igjen i denne saken, all den tid han kun repeterer AT det skal ryddes opp 
– og så skjer det ingenting med dem som bedriver selvtekt nå. Hvordan skal det da 
bli med et framtidig ullent lovverk, når et krystallklart lovverk fører til så ulik praksis? 

Situasjonsbeskrivelse for meg som pasient 

Jeg har undersøkt stoda i min kommune (Oppegård kommune i Akershus fylke, dvs. 

en nabokommune til Oslo). Mange argumenterer med at det er på landet og i 

grisgrendte strøk det blir problemer, men også nær storbyer kan det skape 

kapasitets- og logistikkproblemer. I følge legelisten.no 

(http://www.legelisten.no/blogg/76-vi-legger-ut-informasjon-om-leger-som-har-

reservert-seg) er det 23 fastleger i kommunen, noe som i utgangspunktet høres 

«tilstrekkelig» ut for ca. 26.000 innbyggere (da blir snittet per fastlege 1130 

pasienter). Legelisten har ikke registret at noen av dem har reservert seg. Men, 

dersom min fastlege hadde reservert seg, ville jeg ha ønsket å bytte fastlege 

umiddelbart. Vi har kun to fastleger i kommunen med åpen liste, og de befinner seg 

ikke i min del av kommunen. Jeg ville dermed måtte bytte ikke bare lege, men også 

legekontor. Jeg har tre mindreårige barn, og disse følger mors fastlege, dvs. at 

dersom jeg bytter fastlege, så er det ikke én, men fire pasienter som skal bytte. 

Hvordan har departementet tenkt seg at disse byttene skulle skje? Er der virkelig 

tilstrekkelig kapasitet til at alle fire kan bytte, eller blir det evt. slik at kun jeg får bytte? 

Hva med min 14-årige datter? Jeg vil mene at dette er til sterk ulempe for vår familie 

og absolutt ingen ønsket situasjon, all den tid vi ikke har mye å velge mellom. Nå skal 

det i rettferdighetens navn sies at Oppegård er en liten kommune i utstrekning, men 

prinsippet om at jeg blir tvunget til å «velge» mellom to leger som vi ikke har hatt noe 

http://www.l-a.no/nyheter/Aserallege-far-godkjent-spiralnekt-153256.html#.U0Zj75aKBYc
http://www.l-a.no/nyheter/Aserallege-far-godkjent-spiralnekt-153256.html#.U0Zj75aKBYc
http://www.legelisten.no/blogg/76-vi-legger-ut-informasjon-om-leger-som-har-reservert-seg
http://www.legelisten.no/blogg/76-vi-legger-ut-informasjon-om-leger-som-har-reservert-seg


forhold til i de ti årene vi har vært innbyggere her, vil jeg bestemt mene ikke er en 

reell valgfrihet. Nå har imidlertid formannskapet vedtatt at de ikke kommer til å 

ansette reservasjonsleger i Oppegård, så det kommer ikke til å bli noe problem for 

oss. Men vil departementet egentlig tillate slike vedtak når man i utgangspunktet 

SKULLE gi legene reservasjonsmulighet? Kommer departementet til å overprøve alle 

vedtak som nå er gjort mot reservasjonsretten rundt om i landets kommuner? 

Oppegårds Formannskapsvedtak av 05.02.2014  

Etter dette lyder Formannskapets vedtak slik: 

1. Oppegård kommune støtter ikke innføring av reservasjonsmulighet for fastleger 

2. Dersom forskriften blir vedtatt, støtter Oppegård kommune forslaget om at det er 

kommunen selv som avgjør adgangen til reservasjonsmulighet 

3. Etter vedtak av ny forskrift vil Oppegård kommune vurdere hvordan forskriften kan 

håndteres i Oppegård 

En kommentar om koblingen til aktiv dødshjelp 
Jeg ser det som svært utidig nærmest i en bisetning å blande aktiv dødshjelp inn i 
forslaget til ny forskrift. Per i dag er aktiv dødshjelp ulovlig i Norge og det er kun FrP 
som har hatt innføring av eutanasi i sitt partiprogram. Dersom det skulle bli aktuell 
politikk en gang i framtida, så krever det en lang politisk prosess for å få til en 
lovendring på det feltet. Det ville antakelig også innebære en egen utredning der en 
har en seriøs og grundig drøfting av både omfang og utforming av en eventuell 
reservasjonsrett, og da antakelig ikke bare for leger, men også andre yrkesgrupper 
som kunne tenkes å være behandlende for aktuelle pasientgrupper. Alle eksempler i 
høringsnotatet og debatten så langt, viser at kampanjen for å innføre 
reservasjonsadgang for fastleger kun handler om forhold knyttet til kvinners 
reproduktive helse. 

Jeg anmoder derfor på det sterkeste departementet om å stryke formuleringen om 
aktiv dødshjelp. 

Elefanten i rommet 

Norge har blitt kåret til verdens beste land å bo i, til verdens beste mammaland – og 
det er bl.a. fordi vi har kommet så langt i likestillingen. Verden ser til oss når de skal 
utforme god likestillingspolitikk. På dette punktet er den nye regjeringen i ferd med å 
rive ned et godt fundament og faktisk sette Norge på problemlista istedenfor. 



 

Tvilsom ære.. 

På Europarådets aborthøring 10.04.2014 settes 
Norge på lista over problemstater av International 
Planned Parenthood Federation. 

Norway: Proposed addition to the Healthcare Act 
to provide a legal basis for regulation on the 
possibility for GPs to opt out of receiving referral 
and treatment because of conscientious 
objection 

 

Diskusjonen og tilbakemeldingene på dette høringsbrevet har stort sett dreid seg om 
legene, og i den grad det har dreid seg om pasientene, så er det etnisk norske 
kvinner og deres perspektiv som har kommet fram.  

Men vi glemmer at Norge er flerkulturelt og her kommer det også en del store 
utfordringer, både for pasienter og leger. Per i dag har ikke myndighetene registret 
mange henvisningsnektende leger (såkalte «reservasjonsleger»), men de har heller 
ikke brydd seg med å framskaffe prognoser for utviklinga i framtida.  

Hvor ble det av FrPs sitt rørende engasjement for innvandrerkvinnene da denne 
avtalen ble framforhandla? Hva med «snikislamiseringen» nå – når selv FrP legger 
kvinnediskrimineringsmulighet på et sølvfat og ber legene om å benytte seg av 
denne? Mener virkelig helseminister Høie at det ikke er så nøye om likestillinga går i 
revers for innvandrerkvinnene? 

Jeg klipper inn Abid Q. Raja sitt innlegg da Stortinget 27.02.2014 diskuterte 
representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Audun Lysbakken 
og Snorre Serigstad Valen om å ikke utvide legers reservasjonsrett når det gjelder 
henvisning til abort, utskriving av resept på p-piller eller henvisning til assistert 
befruktning - for det sier mye om de utfordringene vi står overfor.  

Abid Q. Raja (V) [13:06:08]:  

Jeg er veldig glad for at Venstre ikke er en del av den avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig 

Folkeparti som gjelder reservasjonsrett. Og jeg takker også representantene fra SV, Karin Andersen, Audun 

Lysbakken og Snorre Serigstad Valen for representantforslaget.  

Vi har i dag i Norge et prinsipp om selvbestemt abort: Alle kvinner skal ha rett til å bestemme over egen kropp. 

Når det gjelder likestilling, så tenker jeg ofte at etnisk norske kvinner nærmest er likestilt den etnisk norske 

mannen – det gjenstår noe, men de er nærmest der. Det er også det perspektivet vi har i debatten, men så 

glemmer vi at Norge ikke bare består av etnisk norske kvinner. Norge består også av minoritetskvinner, kvinner 

med annen religion, med annen hudfarge. Hvis vi ser på deres likestilling, hvor er den? Den er ikke der. De er 



ikke der hvor den norske kvinnen er, hvor kanskje alt som står igjen, er lik lønn for likt arbeid. For mange 

innvandrerkvinner, og innvandrerjenter, er det slik at du ikke får lov til å velge fritidsaktiviteter som lite barn. Du 

kan ikke velge dine egne venner, du kan ikke få velge utdanning, og det som vi kanskje anser som det mest 

grunnleggende, at du ikke har rett til å velge din egen ektefelle. Dette vet vi. Mange av dem snakker ikke alltid 

godt norsk, og veldig mange går også til leger med innvandrerbakgrunn, og veldig mange av dem er muslimer. 

Hvilket press vil disse legene oppleve fra et muslimsk miljø om å reservere seg, og hvilken ære vil man sitte igjen 

med i sitt miljø hvis man lar være å reservere seg, når religionen, islam, er så klar på at man er imot abort i 

utgangspunktet? Hvilke muligheter gir vi da innvandrerkvinner – når de allerede er undertrykket? Skal Stortinget 

være med på å uthule innvandrerkvinnenes rett til å bestemme over egen kropp? Vil vi virkelig det? Det vil jeg 

ikke at dette Stortinget skal være med på!  

Jeg vil også si til slutt: Fremskrittspartiet snakker ofte om innvandrerkvinner. Ofte når de snakker om 

innvandrerkvinnene og deres likestillingskamp, er jeg stille og kritiserer ikke Fremskrittspartiet tilbake, for jeg er 

langt på vei enig. Hvor er det blitt av Fremskrittspartiet nå? Hvor er det blitt av den gode viljen til å hjelpe 

innvandrerkvinnene? Skal vi gjøre det enda vanskeligere for innvandrerkvinnene å oppnå full likestilling?  

Jeg snakker så varmt jeg kan til våre samarbeidspartier om at det må ikke være noen skam å snu! Vi må ikke la 

det gå prestisje og ære i dette. Det er fremdeles mulig for de tre partiene å legge æren til side og la prinsippet om 

retten til å bestemme over egen kropp være et bærende prinsipp også for framtiden.  

 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2013-2014/140227/1/#a49  

Definering av begrep og forhold som bør utredes 
grundigere før en eventuell implementering  

Dette høringsnotatet bærer preg av at det er et hastverksarbeid og at konklusjonen 
egentlig er trukket lenge før høringssvarene har kommet inn. Dermed er mange 
forhold som burde vært utredet grundigere enten uklart formulert, eller ikke redegjort 
for i det hele tatt.  

Dersom helseministeren, til tross for massiv motstand, velger å gå videre med 
implementering av en slik lov- og forskriftsendring, forventer jeg at departementet 
redegjør grundigere for følgende punkter, før saken kommer opp i Stortinget på nytt: 

 Departementet må drøfte hva som berettiger at det innføres et nytt prinsipp: mulighet 
til å reservere seg mot å henvise videre til helsehjelp pasienten selv har myndighet til 
å fatte beslutning om, og har rett og krav på, etter norsk lov 

 Departementet må redegjøre for hvordan en kommune skal avveie ulike krav om 
«samvittighetskonflikt» der det er flere leger som ønsker å reservere seg 

 Departementet må redegjøre for hvordan det har vurdert hvordan en nekting av 
reservasjon vil stå seg rettslig 

 Departementet må redegjøre for hvordan det ser for seg at sanksjoner overfor leger 
som fortsatt nekter å henvise til assistert befruktning eller foreskrive/sette inn 
prevensjon skal iverksettes, og eventuelt opptrappes (jfr. Åseralsaken) 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2013-2014/140227/1/#a49


 Departementet må redegjøre for hva man gjør der et sted eller en kommune i 
realiteten blir blokkert for en lege på grunn av for mange reservasjonsønsker  

 Departementet må redegjøre for hva pasientene og kommunene skal gjøre der et 
sted eller en kommune i realiteten får for mange som ønsker å endre fastlege til en 
ikke-reserverende fastlege. Hvilket etterslep vil tolereres? 

 Departementet må redegjøre for hva de rettslige konsekvensene vil være av å nekte 
en lege som har bedrevet henvisningsnekt i mange år, når h*n nå evt. ikke kan gjøre 
det i fortsettelsen. Skal det f.eks. gis overgangsordninger/frist for å avtre i stillingen? 

 Departementet må redegjøre for hvordan reservasjonsmuligheten skal gis - etter et 
«førstemann til mølla-prinsipp» eller om kommunen skal gå inn og vekte alvoret i de 
ulike fastlegers samvittighetskvaler. Mener departementet at kommunene skal 
nullstille avtaler og begynne på nytt ved lovendring? 

 Departementet må redegjøre for om staten mener det er snakk om så alvorlige 
forhold at enkeltlegers religionsfrihet står på spill, holder det da med en uklar lokalt 
administrert «reservasjonsmulighet» som sikkerhetsventil? Slik det legges opp til her, 
blir det kun noen som eventuelt KAN få reservert seg, og de kan fort miste denne 
«muligheten» og da blir det hult å kalle det for et prinsippspørsmål. Vil dette kunne 
stå seg i forhold til EMK når bare deler av fastlegestanden kan få benytte seg av 
denne ordningen? 

 Departementet må definere «i nærheten», slik at det blir likhet for loven. Dette er ikke 
direkte definert, men det er antydet at en takstsone kan være en pekepinn. Egentlig 
unødvendig, men må man først skifte lege, burde det stått på samme legekontor. 

 Departementet må redegjøre for forholdene til «kontraktskollegaen»: Departementet 
har kun forutsatt at det skal skrives kontrakt med en kollega som skal overta aktuell 
abortsøkende pasient. Departementet har ikke beskrevet logistikken i dette. Er det 
realistisk å kunne prioritere abortsøkende førstkommende virkedag? Er det slik at 
kontraktskollegaen skal ha tomme timer i sin kalender, slik at de skal kunne få til 
dette? Kan det bli snakk om overtid (f.eks. pasienter etter kontortid, men hvor blir det 
da av personvernet på små steder, når kvinner skal til legen på et tidspunkt folk vet er 
«aborttidspunktet»)? Hvem betaler dette merarbeidet til kontraktskollegaen? Blir det 
utformet en standardkontrakt mellom «reservasjonslegen» og «kontraktskollegaen», 
slik at dette blir praktisert likt i hele landet? 

 Departementet har ikke drøftet om en reservasjonslege skal miste en del av 
tilskuddet sitt fordi h*n ikke oppfyller hele kontaktens tekst i forhold til sine kollegaer. 
Per i dag får fastlegene NOK 380 per pasient/året for å ha dem «på lista». Fastlegene 
har et tak på antall pasienter på 2500, dvs. at de får utbetalt maks NOK 950 000/året 
før en eneste konsultasjon, det må kunne karakteriseres som en svært lukrativ avtale. 
Er det da urimelig å sette ned dette tilskuddet til de legene som da ikke kan forholde 
seg til kvinnelige pasienter i fertil alder? La meg ta et regneeksempel. 50% av 
pasientene er kvinner, 50% av dem igjen er til enhver tid fertile. Dersom vi satte ned 
tilskuddet med ¼ til reservasjonslegene, ville de da miste 95 kroner per pasient. Det 
som reservasjonslegene mister, bør kunne gå til kontraktskollegaen og evt. til prosjekt 
for å få ned aborttallene, som f.eks. utdeling av gratis prevensjon, generelle 
holdningskampanjer og økt helsesøstertjeneste på videregående skoler. 

 Departementet må redegjøre for Fylkesmannens tilsynsoppgaver knyttet til ny 
lovgivning. I høringsnotatet står det «Det å motta informasjon om dette utløser ingen 
automatisk plikt til å gjennomføre tilsyn, eller på annen måte foreta en aktiv 
handling.» Hvordan tenker departementet seg dette, mht. tid, frekvens og 

sanksjonsmuligheter? Mener departementet at dette er tilstrekkelig ivaretakelse av 
pasientrettigheter? Skal man fortsette å stole på egenrapportering (jfr. nylig 
henleggelse av sak i Møre og Romsdal)? Jeg synes absolutt ikke dette er 
tillitvekkende for en ny og mer diffus reservasjonsmulighet, og skulle helst ha sett en 
frekvensbeskrivelse slik at kvinnene vet at det nytter å klage. 



 Mottakelse av epikrise fra pasient som ikke ønsker det til reserverende fastlege: 
Hvem informerer pasienten, og hvordan? Hva skjer ved en eventuell feilsendelse? 
Skal pasienten da få noen form for erstatning/kompensasjon? 

 Unge pasienter som ikke ønsker at epikrise skal sendes til foresatte. Hvem informerer 
pasienten, og hvordan, om at dette er en rett hun har? Hva mener departementet skal 
skje dersom det skjer en glipp og jentas foresatte får epikrisen tilsendt allikevel? 
Dersom ei jente ønsker at foresatte ikke skal vite noe, er det gjerne en sterk grunn til 
det. Dersom det skjer feil kan dette få fatale konsekvenser. Tenker departementet 
seg en oppfølging av hele familien dersom dette skjer? Hvilke rutiner skal bakes inn 
her for at det ikke skal skje feil, og ved faktiske feil – hvilke rutiner slår inn da? 
Barnevernet? Politiet? 

 Når man skal ha time hos fastlegen sin er det ikke alltid man oppgir grunn til 
kontorpersonalet. Nå MÅ man presenterer ærendet sitt dersom det dreier seg om 
abort, slik at kontorpersonalet kan sette en opp til «riktig» fastlege/vikar. Mener 
departementet det er tilstrekkelig personvern? 

 For å få lov til å skifte fastlege utenom tur, må man altså oppgi grunn ved 
fastlegeskifte. Mener departementet det tilfredsstiller personvernet?  

 Ad punkt 3.3.1 – Departementet skriver «Høy etisk bevissthet». Jeg oppfatter dette 

som en hersketeknikk og nedlatende holdning overfor pasientene, hvis etiske 
bevissthet liksom skal stå i kontrast til legenes. Selvsagt har kvinnene tenkt igjennom 
sitt ønske. Selvsagt er hun bevisst de etiske dilemmaene hun står overfor, men de 
henvisningsnektende legene har dermed IKKE definisjonsmakt til å bestemme at 
deres etikk er bedre enn de abortsøkendes. Departementet må definere 
«uforholdsmessig belastning eller ulempe». Departementet skriver «Ved den 
nærmere utformingen av reservasjonsordningen må hensynet til pasientene veie 
tungt» (men altså ikke tyngst. Betyr det da at departementet ser at denne lov- og 

forskriftsendringen vil gå ut over pasientene?).  
 Ad punkt 3.3.2 – Departementet skriver «En klar forutsetning er imidlertid at den 

konkrete reservasjonsordningen ikke innebærer en urimelig ulempe for de aktuelle 
kvinnene». Departementet må definere «urimelig ulempe». Ville departementet ha 
skrevet det samme om en kreftpasient – nei, dessverre, av samvittighetsgrunner kan 
jeg ikke gjøre noe for deg, men du kan kontakte en kollega over helga. Vi hadde trolig 
ikke akseptert at en pasient med tidskritisk diagnose måtte vente ekstra for å få 
behandling p.g.a. en leges personlige innstilling til aktuell diagnose. 

 Ad punkt 3.3.3 – Departementet må definere – «tilstrekkelig tilgang til fastleger i 
nærheten med åpne lister». Hvordan mener departementet at kommunene skal 

overvåke graden av tilstrekkelighet? Kan departementet anslå kostnader og byråkrati 
for kommunen på dette punktet? Hvor ofte tenker departementet seg at kommunen 
skal forsikre seg om «tilstrekkelig» kapasitet? Hva er et «rimelig» etterslep?  

 Ad punkt 3.3.4 - Departementet må redegjøre nærmere for informasjonsflyten. Det 
mener INFO skal sendes ut ved kontraktsinngåelse, men det er kun en 
engangsinformasjon. Ingen planlegger å bli uplanlagt gravid. Skal min 14-årige datter 
f.eks. tenke på dette nå, dersom hun skulle trenge det om noen år for så å huske det 
da? Hvilke krav til type informasjonskanal tenker departementet seg? Det antydes at 
«reservasjonslegene» kan unngå en engangsutgift på ca.12.000 kroner dersom de 
sender info elektronisk. Mener departementet virkelig det er tilstrekkelig med e-
postutsendelse? Hvordan forsikrer legen seg om at informasjonen er nådd ut til sine 
pasienter? Type kommunikasjon, hvilke språk og plattformer skal denne 
informasjonen sendes ut på (norsk, samisk, urdu, punktskrift, tegnspråk osv., osv.)? 
Skal det eventuelt settes i gang en statlig informasjonskampanje når lovendringen 
inntrer? Hva vil en slik kampanje koste felleskassa? 

 Ad punkt 3.3.6 – Hva er lovgrunnlaget for å si opp evt. inngått avtale? Hva slags 
tidsrom ser departementet for seg? Det er vanlig i arbeidslivet at en ansatt har tre 
måneders oppsigelse, mener departementet at det er tilstrekkelig med tre måneders 



oppsigelse for en slik avtale, og hva mener departementet pasientene skal gjøre i 
mellomtiden? 

 Ad punkt 3.3.7. – Departementet skriver «Slik ordningen for reservasjonsmulighet for 
fastleger er foreslått utformet i dette høringsnotatet, mener departementet at 
pasientene er ivaretatt på en slik måte at ulempene er begrenset og tiltaket må 
vurderes som forholdsmessig». Når tusenvis av folk tyr til gatene for å protestere på 
forslaget, hundrevis skriver høringsnotater, og det diskuteres i media og på sosiale 
medier, i leserbrev og lederartikler så mener jeg bestemt at departementet ikke har 
tatt tilstrekkelig hensyn til den svake part her, nemlig pasienten. Departementet må 
redegjøre nærmere for hva det mener med «begrenset ulempe». Departementet 
presiserer at den enkelte leges mulighet til reservasjon, ikke må innebære en urimelig 
ulempe for den aktuelle kvinnen. Men hensynet til pasienten er gjennomgående 
mangelfullt utredet i hele høringsnotatet. Ordningen i seg selv vil kreve en langt større 
egeninnsats av kvinnen ved at hun til enhver tid må holde seg oppdatert på hvilke 
leger som har reservert seg, og hvor det er åpne alternative lister. Kravet til å skaffe 
seg oversikt og holde seg oppdatert vil være langt mer krevende å ivareta enn i dag, 
og mer omfattende enn for andre pasientgrupper. I tillegg vil det være i særlig sårbar 
og tidskritisk situasjon at ordningen vil få betydning for den enkelte kvinne hvis hun 
ikke har vært forutseende nok til å bytte lege i god tid før et uønsket svangerskap. En 
utvidet adgang til å skifte fastlege, eller en rett til konsultasjon hos en annen lege, vil 
uansett innebære en ekstrabelastning for en kvinne som må forholde seg til en ukjent 
lege i en situasjon hvor man nettopp er avhengig av den tillit som er etablert mellom 
pasient og lege gjennom fastlegeordningen. Det er dermed god grunn til å oppfatte 
ordningen som urimelig i forhold til pasientene.  

 Ad punkt 4.2.1 Departementet skriver: «Retten til å skifte til en lege som henviser til 
abort vil være særlig aktuell for kvinner som vil kunne få behov for henvisning til 
abort, men den vil også gjelde for andre som av ulike grunner ikke ønsker å ha en 
fastlege som har reservert seg.» Dette er litt ullent formulert. Har jeg krav, eller har 

jeg ikke krav på å få skifte? Mener departementet at pasienter som står på 
reservasjonslegens liste må dokumentere overgangsalder? Skal det også gjelde 
«førstemann til mølla-prinsipp» for alle dem som ønsker overgang? 

 Ad punkt 4.2.2 - Departementet skriver «Departementet vil derfor arbeide for at 
HELFO gjennomfører slike bytter på en måte som i størst mulig grad skjermer 
denne informasjonen fra foreldrenes innsyn» (min utheving). Uttrykket «arbeider 

med» inngir ikke tillit. Departementet kan umulig ha satt seg inn i ei fortvila ungjentes 
sorger om hun i tillegg også skal engste seg for om de foresatte får nyss om dette når 
hun ikke vil det. Det er ikke godt nok. Man kan ikke vedta en lov som er 
diskriminerende, og der ordninger som skulle kompensere for «ulempene» ikke er på 
plass. 

 Departementet skriver i utkastet til fastlegeforskriften «Ny §24a skal lyde: ...Med 
henvisning til abort menes i denne sammenheng alle handlinger som inngår i 
prosessen fra å motta en kvinnes spørsmål eller begjæring om abort, jf. abortloven 
§5, tilby og eventuelt gi kvinnen informasjon og veiledning om hva samfunnet kan 
tilby henne av bistand, jf. abortloven §2, gi informasjon om inngrepets art og 
medisinske virkninger, jf. abortlovens §5 andre ledd, fastsette svangerskapets 
varighet og sende henvisning og begjæring om abort til sykehuset, jf. abortloven §§6 
og 7.» Dette har mange reagert sterkt på og helseministeren har vært ute og presisert 

følgende. «Alle fastleger skal ivareta sine pasienter på en god, verdig og respektfull 
måte. Skjønner en reserverende lege at svangerskapsavbrudd er en mulighet, bør 
legen vurdere om han eller hun er rett person til å prate med den gravide i denne 
fasen, men legen skal ikke kunne nekte å svare på spørsmål av annen art, sier 
helseministeren. Flere reportasjer fremstiller det som om regjeringen ønsker at leger 
skal kunne nekte å gi gravide kvinner opplysninger om blant annet hvor langt på vei 
de er i svangerskapet. Helseminister Bent Høie avkrefter at dette har rot i 
virkeligheten. —Regjeringen har aldri ment at leger som reserverer seg mot 



henvisning til abort, skal kunne avslå å hjelpe eller prate med gravide kvinner som 
selv ber om råd, veiledning og informasjon, sier helseminister Bent Høie. —Om dette 

fremstår uklart i høringen, vil dette være en del av vurderingen når det endelige 
forslaget fremmes for Stortinget, sier han. (Min utheving. Lastet ned fra 
www.hoyre.no 18.03.2014). Departementet må definitivt omformulere dette, dersom 
det ikke er intensjonen å hindre en gravid pasient informasjon, men «å hjelpe 
henne». Slik det står formulert nå skjønner alle AT meningen er å beskytte legen fra 
en gravid kvinne som kunne tenkes å komme med et spørsmål om abort. Det står 
ingenting i utkastet til forskrift som kan tyde på at det er pasientens ve og vel man 

ønsker å ta vare på. 

Avslutning 

Som kvinne, pasient og mor ser jeg altså dette forslaget som et slag, bokstavelig talt, 
under beltestedet. Det er et grunnleggende 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. Jeg ber om at hele forslaget trekkes, slik at helse- 
og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven og fastlegeforskriften blir 
stående slik de er i dag, OG at de følges opp med reelt tilsyn og påfølgende 
sanksjoner der man oppdager lovbrudd. Jeg mener myndighetene plikter å sikre at 
alle kvinner, i hele Norge, får lik rett til helsehjelp hos sin fastlege. 

Jeg er enig med flertallet i Stålsettutvalget og mener denne vurderingen 
oppsummerer hele saken på en god måte:  

«Utvalgets medlemmer (….. ) vil etter en samlet vurdering ikke tilrå at 
reservasjonsretten utvides i forhold til de begrensninger som ble vedtatt da 
abortloven ble endret i 1975. De avveininger som ble gjort på dette punktet da, er 
holdbare også i dag. Det bør ikke aksepteres at legens oppfatninger av ulike 
spørsmål som abort, assistert befruktning og prevensjon skal kunne hindre tilgang til 
en likeverdig og forutsigbar førstelinje i alle landets kommuner innen den offentlige 
helsetjenesten.» (NOU 2013: 1. Det livssynsåpne samfunn. En helhetlig tros- og 
livssynspolitikk http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/nouer/2013/nou-2013-
1.html?id=711212 ) 

  

For øvrig støtter jeg følgende høringsuttalelser: 

HEF –  

http://www.human.no/Aktuelt/Horingsuttalelser1/Horingssvar---reservasjonsordning-for-

fastleger/  

 

LDO - http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Horingsuttalelser/Arkiv/2014/Horingssvar---
Reservasjonsordning-for-fastleger/  

 

http://www.hoyre.no/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/nouer/2013/nou-2013-1.html?id=711212
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/nouer/2013/nou-2013-1.html?id=711212
http://www.human.no/Aktuelt/Horingsuttalelser1/Horingssvar---reservasjonsordning-for-fastleger/
http://www.human.no/Aktuelt/Horingsuttalelser1/Horingssvar---reservasjonsordning-for-fastleger/
http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Horingsuttalelser/Arkiv/2014/Horingssvar---Reservasjonsordning-for-fastleger/
http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Horingsuttalelser/Arkiv/2014/Horingssvar---Reservasjonsordning-for-fastleger/


Susanne Kaluza – http://www.regjeringen.no/pages/38601963/Kaluza.pdf  

 

Med vennlig hilsen 
Eva Haga Rogneflåten 

Brussel, 14.04.2014 

http://www.regjeringen.no/pages/38601963/Kaluza.pdf

	Høring – reservasjonsordning for fastleger - fra Eva Haga Rogneflåten
	“Høring – reservasjonsordning for fastleger»
	Oppsummering
	Hva dreier dette seg egentlig om?
	Høyre før og etter regjeringsdannelse
	Åpenhet og klarere regler – av hensyn til kvinnene
	Norge er en rettsstat, og da straffer man vanligvis lovbrytere når de blir tatt, etter gjeldene lover. I denne saken er tingene snudd på hodet. Man tar utgangspunkt i den stakkars lovbryteren, og omdefinerer en lovstridig praksis, en bevisst henvisnin...
	Dersom noen er uenige i det eksisterende lovverket, så jobber man for å endre lovene og bedriver ikke med selvtekt på bekostning av sine egne pasienter. Det er selvbestemt abort i Norge, og dermed ikke legenes valg. Legene skal heller ikke leve med de...
	Høies argumentering om at forslaget gjør at det blir BEDRE for kvinnene, for da vet man hvilke leger som reserverer seg mot dette FØR man kommer til legekontoret, holder ikke logisk. Vi hadde hatt den samme klokkeklare visshet han liksom er ute etter ...
	Hvis Høie virkelig mente at han vil kvinnenes beste, burde han ryddet opp i reservasjonsrotet disse legene har tatt seg frihet til. Det kan han gjøre uten å gjøre lovbruddene lovlige. Man kan også gi ut gratis p-piller til alle under 30, bedre vilkåre...
	Hvem er legene til for - legeetikk
	Når lovverk kolliderer
	Stoda i dag
	Opprydding av rotete praksis?

	Granskes for abortnekt
	Situasjonsbeskrivelse for meg som pasient
	Elefanten i rommet
	Definering av begrep og forhold som bør utredes grundigere før en eventuell implementering
	Avslutning

	LDO - http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Horingsuttalelser/Arkiv/2014/Horingssvar---Reservasjonsordning-for-fastleger/

