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Fagforbundet Nærøy 454 sier nei til reservasjonsretten for fastleger. 
 
Forslaget om reservasjonsrett for å henvise til abort for fastleger, er et grovt 
overtramp av kvinners rettigheter og likestilling. I september ble Kristelig 
folkeparti, Fremskrittpartiet og Høyre enige om å gå inn for at fastleger kan 
reservere seg mot å henvise til abort. 
Helseminister Bent Høie sier at kvinnen ikke skal møte disse legene da de på 
forhånd skal vite hvilket standpunkt fastlegen har. Dette mener Fagforbundet ikke 
har noen betydning. Det er ingen menneskerett å jobbe som fastlege, det er 
derimot en menneskerett å få nødvendig helsehjelp, og få svar på eventuelle 
spørsmål angående graviditeten. Det er også en menneskerett å bestemme over 
egen kropp. 
 
Dette vil gi store geografiske forskjeller på helsehjelp, da man ute i distriktene ikke 
har samme mulighet for å velge fastlege. Ofte er det bare en eller to fastleger, når 
disse har fullsatte pasientlister må man søke utenfor sin egen kommune. Et annet 
aspekt er at når man bytter fastlege gjennom HELFO, skal man være klar over at 
dette ikke trer i kraft før neste kalendermåned. For en kvinne som blir klar over sin 
graviditet den 1. en måned, og da kan være opp til to måneder gravid, vil denne 
ventemåneden utgjøre forskjellen om det kan utføres abort etter vanlige regler 
for 12 uker. 
En fast lege kan ikke velge pasienter eller hvilke sykdommer/ tilstander en pasient 
har. En fast lege skal være støttende til sine pasienter, og skal ikke ha anledning til 
å reservere seg mot behandling av noen helsetilstander som måtte forekomme til 
pasienten. 
Alle har rett til lik behandling! Forsvar abort – loven – nei til reservasjonsretten! 
Hva med andre yrkesgrupper og reservasjonsretten? Dette bærer galt av sted. 


