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Nei til reservasjonsrett for fastleger. 

Norske kvinner har i følge abortloven fra 1978 adgang til selvbestemt abort. Dette er en viktig 
rettighet som jeg som gynekolog ikke ønsker at regjeringen skal bruke som et lettvint 
forhandlingskort. Jeg er sterk i mot endringen av reservasjonsretten som er varslet og mener at 
dette vil føre til en uthuling av abortloven.  

Den norske loven som sikrer kvinner retten til selv å bestemme over egen kropp er en viktig 
rettighet som ble kjempet frem av sterke kvinner på 70-tallet. Det er en viktig lov som ikke bør 
brukes lemfeldig i et politisk makten spill.  

Dødsfall grunnet komplikasjoner av illegale aborter utgjør 20 % av mødredødeligheten globalt 
sett. Årlig dør 20 millioner kvinner som følge av usikre aborter, mens dødsfall som følge av 
abort ikke har vært sett i Norge på flere år. Motstanderne av abortloven argumenterte med 
påstander om at selvbestemt abort ville føre til høyere aborttall. Dette viste seg å ikke holde 
stikk. Aborttallet har vært stabilt helt siden abortloven ble innført. En begrensning av kvinners 
adgang til abort beskytter ikke fosteret, men kan føre til at en risikerer mødreliv. Før dagens 
abortlov håndterte gynekologer komplikasjoner etter illegale og uforsvarlige aborter. Vi ser ikke 
slike komplikasjoner på norske sykehus i dag, men det forekommer hyppig i land med 
restriktive abortlover.  

Almenpraktikere har aldri hatt reservasjonsrett fra henvisning til provosert abort. 
Reservasjonsretten har utelukkende vært knyttet til utøvelsen av inngrepet. Noen 
almenpraktikere har hatt en praksis der de konsekvent ikke har henvist til inngrepet og noen 
har også tatt til ordet for en reservasjonsrett for henvisning. Enkelte fastleger anbefaler og 
oppfordrer til rådgivning angående abort for kvinner som er tydelige på at de har bestemt seg 
for hvordan de vil håndtere det uønskede svangerskapet. Kvinner skal i følge abortloven tilbys 
rådgivning, ikke presses til det. Rådgivning kan for kvinner i en slik situasjon oppleves som 
krenkende og føre til en trenering som kan bli meget uheldig for kvinnen. Snik-reservasjonsrett-
praksisen kan i ytterste konsekvens føre til at kvinnene ikke får adgang til selvbestemt abort. 
Treneringen av håndteringen av kvinner som er uønsket gravide kan føre til at graviditeten blir 
mer enn 12 uker før de kommer til gynekologisk avdeling og dermed må begjæringen deres 
behandles i abortnemnd. Dette ser dessverre norske gynekologer i nemnd med jevne 
mellomrom. Fastleger som handler på siden av norsk lov av hensyn til egen samvittighet kan 
frata kvinner retten til selvbestemt abort som de i følge norsk lov skulle hatt. Hva skal en ta 
mest hensyn til: Kvinners rettigheter eller fastlegers nagende samvittighet? Det er kvinnen som 
begjærer abort ikke fastlegen hennes, hans rolle er å utøve helsehjelp til en pasient som har 
kommet i en uønsket situasjon. Staten gir fastlegene driftstilskudd for å utøve helsetjenester 



for pasientene de har på sine lister. Fastleger som ikke kan følge norsk lov av 
samvittighetsgrunner kan bytte jobb. Jeg ønsker ikke fastleger som setter sin egen moral over 
kvinnens.  

Et uønsket svangerskap er en uønsket situasjon. I denne situasjonen er det kvinnen som er den 
svake part, ikke fastlegen. Hensynet til kvinnen blir derfor viktigere enn hensynet til legen.  

I løpet av livet vil ca 40 % av alle norske kvinner begjære abort, og dermed risikere å møte en 
fastlege som etter foreslått endring i loven har reservert seg mot å utøve helsehjelp. Jeg ser på 
det som en pasientrettighet at fastlegen skal kunne ta hånd om hele pasienten, ikke bare 
problemstillinger han finner verdige. Det er svært lite hensiktsmessig å dele pasienter inn i 
verdige og uverdige. Jeg oppfatter det som en klar krenkelse av en kvinne, dersom en lege 
nekter å bistå henne når hun søker hjelp i forbindelse med svangerskapsavbrudd. Reservasjon 
for henvisning uthuler pasientens lovfestede rettigheter og er med på å signalisere overfor 
pasienten at legen hever seg moralsk over dem.  

  

Med vennlig hilsen  

Grete A. Iversen 
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