
                                            Oslo 18.03.2014 

Jeg 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. Jeg ber departementet om at vedlagt uttalelse 

registreres som en egen høringsuttalelse. 

 

Høringsuttalelse om reservasjonsordning for fastleger 

Forslaget om utvidet reservasjonsrett/mulighet for fastleger er en skremmende utvikling. 

At man blir møtt med forståelse og omtanke av sin fastlege burde være en selvfølge. 

Fastlegene blir betalt av fellesskapet for å ta vare på oss. De har en jobb å gjøre. Jobben 

inkluderer å sørge for at kvinner som ønsker å bruke sin lovbestemte rett til selvbestemt 

abort blir møtt med forståelse og blir henvist videre. Kan legene ikke gjøre dette, så kan de 

utøve sitt yrke i en praksis uten fastlegeavtale.   

De er sterke, de er velstående, de har høy status og de har ikke problemer med å finne jobb. 

Det blir himmelropende urettferdig og dypt problematisk når legenes samvittighetskvaler 

blir viktigere å ta hensyn til innenfor fastlegeordningen, enn pasienters verdighet og omsorg 

i en sårbar situasjon. 

Forslaget om å innføre en mulighet for fastleger å reservere seg mot å henvise til abort (og 

hormonell prevensjon?) bryter ned tilliten mellom lege og pasient. Det er i beste fall uklokt. 

Jeg er også bekymret for hva som følger av andre reservasjonsmuligheter i framtiden.  Vi ser 

utviklingen i USA der minst to stater har foreslått lover som tillater religiøse å ikke utøve sine 

yrker overfor personer de tror er homofile par (inklusive politi, leger, butikkpersonale) Så 

langt er det antakelig vanskelig å gå i Norge, men hva med assistert befruktning for lesbiske 

eller transseksuelle? Eller adopsjon for homofile par? Hvordan håndterer lovgiverne i 

framtida disse «samvittighetskvalene» hos folk med dype religiøst forankrete fordommer? 

Utviklingen bekymrer meg. 

Fastlegeordningene er en klippe i norsk helsevesen. La den stå som et fjell. 

La hensynet til pasientenes verdighet i en vanskelig situasjon veie tyngst. Ikke innfør den 

foreslåtte reservasjonsrett/mulighet for fastleger.  

Vennlig hilsen  

Eva Solem.  

(Kvinne, mor og av og til pasient med fastlege) 

 

 


