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Sak 40/2014 

 

Høring – reservasjonsordning for fastleger 

 

Fagforbundet Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening 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, Fremskrittspartiet og Høyre enige om å gå inn for at 
fastleger kan reservere seg mot å henvise kvinner 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 Nord-Trøndelag fylkeskommunale 
fagforening ikke har noe å si. Det er ingen menneskerett å jobbe som fastlege, det er derimot 
en menneskerett å få nødvendig helsehjelp. Det er også en menneskerett å få 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 måned gravid, vil denne ventemåneden utgjøre forskjellen om det kan utføres 
abort etter vanlige regler for 12 uker.  

Andre yrkesgrupper, som helsesøstre, farmasøyter eller politi kan 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 vi Helse- og 
omsorgsdepartementet følge opp overfor de fastlegene som ikke vil gjøre jobben sin i henhold 
til norsk lov. Vi mener myndighetene plikter å sikre at alle kvinner får rett til lik helsehjelp hos 
sin fastlege.  
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