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Emne: Høring - reservasjonsordning for fastleger 

 
Jeg viser til høringsbrev av 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 vil med dette benytte 
denne muligheten, og ber følgelig om at dette registreres som en egen høringsuttalelse. 
 
For den gravide kvinnen som møter en fastlege som reserverer seg mot å henvise til abort er det 
selvfølgelig et problem. Det kan ikke snakkes bort, det er ganske enkelt et dårligere tilbud enn hos en 
fastlege som ikke reserverer seg. 
 
En lege som av samvittighetsgrunner ikke kan henvise noen til abort skal selvfølgelig ha respekt for sitt 
syn. Men respekt er ikke det samme som aksept. Vi kan ikke akseptere at dette synet kan passe inn i 
ethvert yrke. Det er ingen menneskerett å være fastlege. Legen må simpelthen velge et annet yrke enn 
det å være fastlege. 
 
Det er så alt for tydelig at hele saken om reservasjonsrett er et politisk spill – en hestehandel av store 
dimensjoner. Partier som gikk til valg på at det ikke skulle innføres noen reservasjonsrett har snudd, til 
tross for at partienes medlemmer, lokallag og politikere fortsatt mener at reservasjonsrett er galt. 
 
Et lite politisk parti som representerer en svært liten andel av befolkningen kan ikke tillates å påføre hele 
befolkningen en slik lov, som likner mest på religiøs ekstremisme fra land vi slett ikke liker å 
sammenlikne oss med. Folket i Norge har sagt særdeles tydelig fra at vi ikke vil ha denne loven. 
 
Hestehandelen er denne gangen simpelthen for kostbar. Jeg ber dere om å trekke lovforslaget 
umiddelbart, finn et kompromiss som for eksempel lar fastleger som allerede har praktiser dette over tid 
få lov til å fortsette i en overgangsperiode, men ikke la noen flere bli ansatt uten å skriftlig samtykke til å 
utføre alle oppgaver som hører til yrket fastlege. 
 
Med vennlig hilsen 
Hans Kristian Haug 


