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Jeg takker for høringsbrevets invitasjon til å gi høringsuttalelse, og ber departementet om å 

registrere følgende innlegg. 

Det er mange ulike behandlinger og inngrep som kan stride mot en leges religiøse, etiske, politiske 

eller på annen måte personlige syn. Dette vil kunne virke inn på legegjerningen. Vi kjenner bl.a. til 

Jehovas vitnes praksis med kun operasjoner uten blodoverføring. En lege som ønsker å reservere 

seg mot lovlig behandling eller inngrep bør tilby sine tjenester i privat praksis og ikke høre inn under 

fastlegeordningen. 

Denne problemstillingen kan også gjelde andre yrkesgrupper i offentlig sektor. 

Norsk lov gir kvinner rett til selvbestemt abort. Om en fastlege selv henviser til et sykehus eller 

assisterer kvinnen i å finne en annen lege som henviser til sykehus, vil uansett kvinnen få utført 

inngrepet og fastlegen som reserverte seg har dermed likevel medvirket indirekte. Det er kvinnen 

som må bære den psykiske og fysiske belastningen. 

Dette forslaget som regjeringen har lagt frem og argumentene som følger med, har derfor ingen 

logisk forankring. 

Abortmotstandere har talerett i samfunnet og kan fritt arbeide for sin sak med åpne ærlige midler. 

Dette er å gå bakveien når man forsøker å undergrave en vedtatt lov. 

Det er en undergraving av en lov som kvinner og menn over hele verden har kjempet hardt for og 

som man fortsatt kjemper for. 

Om den nåværende regjering skal måtte drive hestehandel med sine støttepartier, må de velge 

saker som ikke går på tvers av det eksisterende lovverk og griper tragisk inn i så mange liv. Dette er 

for alvorlig. 

Om det også virkelig er slik at stortingsrepresentantene ikke får stemme etter sin egen 

overbevisning, vil det bryte med norske parlamentariske prinsipp. Det er kun Kristelig folkeparti 

som har dette i sitt partiprogram. 

 

 

Med vennlig hilsen, 

 

Heidi Bjørgum. 


