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HØRINGSSVAR – RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER. 

 

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo 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. 

 

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo jobber for å beholde og styrke våre medlemmers 

rettigheter. Vi har mange kvinnelige medlemmer. Siden 1976 har kvinner i Norge hatt en 

lovfestet rett til selv å bestemme om de ønsker å ta abort frem til 12. svangerskaps uke. Denne 

retten mener vi er grunnleggende viktig for kvinners reproduktive helse og vi vil jobbe for å 

beholde denne retten. 

 

Fastleger har per i dag ikke lov til å praktisere henvisningsnekt. Det er veldig spesielt  at 

fastleger skal kunne reservere seg mot deler av de oppgavene de har inngått avtale om og får 

betalt for. Det er vanskelig å se det rimelige i at leger som frivillig inngår en avtale om å 

ivareta alle pasienter på sin liste, skal kunne velge bort deler av sine oppgaver. Andre 

yrkesgrupper kan ikke reservere seg mot å utføre oppgaver, som å gjennomføre lovvedtak de 

er uenige i, uten sanksjoner. 

 

Dessuten: Hva er forskjellen på å henvise en pasient til en behandling pasienten har bestemt 

seg for, og å henvise pasienten til en annen lege slik at pasienten kan få den behandlingen 

pasienten har bestemt seg for? Det er vanskelig å se begrunnelsen for at en lege skal kunne 

tillates å overprøve sine listepasienters  etiske og helsemessige vurderinger. Det er 

nærliggende å spørre: Er det kvinner og kvinners reproduktive helse enkelte leger har 

samvittighetskvaler for? 

Fastlegens egne holdninger, religion eller samvittighet er strengt talt irrelevant, i og med at 

det er den enkelte pasient som har myndighet til å foreta valg når det gjelder reproduktiv 

helse. 

Du kan være lege så mye du vil, men det er ingen menneskerett å være fastlege! 

 

Kvinner som har bestemt seg for å få utført abort, eller vurderer abort og ønsker råd rundt 

dette, er i en sårbar situasjon. At noen kan mene at det ikke er en belastning for kvinnen å 

måtte gå til to leger i stedet for en, når fastlegen har reservert seg, er for oss uforståelig. 

Kvinner med dårlige norskkunnskaper vil dessuten ha vanskeligheter med å finne ut hvilke 

leger som har reservert seg og hvilke som ikke har det. 

 

En kvinne som vil benytte retten til selvbestemt abort må kunne være sikker på at legen 

henviser henne, uavhengig av hvilken fastlege hun har og hvor hun bor. 

Vi mener myndighetene plikter å sikre at alle kvinner får rett til lik helsehjelp hos sin fastlege. 
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Vi kan ikke se at staten kan garantere  kvinners rett til likeverdig behandling, om det åpnes for 

den foreslåtte adgang til å reservere seg i førstelinjetjenesten i helsevesenet. 

 

NEI TIL RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER! 

Med vennlig hilsen 

FAGFORBUNDET 

Pleie og Omsorg Oslo 

 
Siri Follerås, leder 

 

 


