
Telefon: Molde/Kristiansund: 71 12 00 00
               Ålesund:                   70 10 50 00
               Volda:                       70 05 82 00

   Postadr:  Postboks 1600
6026 Ålesund

Internett: www.helse-mr.no
   E-post:postmottak@helse-mr.no

Org.nr: 997005562

Kvinneklinikken

                                          

Dykkar ref: Vår ref:LH / HE Dato:24.04.14.

Høring - reservasjonsordning for fastleger

Kvinneklinikken i Helse Møre og Romsdal HF (HMR HF) ønsker å gi følgende uttalelse på 

Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og 

pasient- og brukerrettighetsloven (hjemmel til å gi forskrifter om reservasjonsmulighet for 

fastleger og rett til å skifte fastlege ved reservasjon), og forskrift om endringer i 

fastlegeforskriften og forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen. 

Departementet foreslår å åpne for at kommuner kan inngå avtale om reservasjon med fastleger 

som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort.

Kvinneklinikken i HMR HF er uenig i at det skal gis en reservasjonsrett til fastleger. Mulighet til 
å reservere seg mot å henvise kvinner til provosert abort, står i sterk kontrast til at leger i 
spesialisthelsetjenesten i følge abortloven kun har rett til å reservere seg mot å utføre kirurgisk 
abort og ordinere medikamenter til medisinsk abort. De har ikke rett til å reservere seg mot for 
eksempel journalføring, pleie og behandling av komplikasjoner etter provosert abort.
Ved å åpne for den foreslåtte reservasjonsretten for fastleger, vil dette rimeligvis i sin tur åpne 
for ønske fra helsepersonell i spesialisthelsetjenesten om å kunne reservere seg mot arbeids-
oppgaver nærmere knyttet til den faktiske aborten. Dette kan på sikt svekke spesialisthelse-
tjenestens muligheter til å gi kvinner god pleie og omsorg i forbindelse med et inngrep som de 
har rett til i henhold til norsk lovgivning.
Pasientens behov og rettigheter må i alle tilfeller veie tyngre enn helsearbeiderens etiske og 
moralske standpunkt.

For å prøve å sikre kvinnens rettigheter, som følger av abortloven, vil man gi leger som ikke 
ønsker å henvise sine pasienter til abort, mulighet å henvise henne til en annen fastlegekollega. 
Vi har vansker med å se moralen og logikken i at det er bedre for samvittigheten å henvise en 
abortsøkende kvinne til en kollega på samme fastlegekontor, enn til leger på en gynekologisk 
avdeling. Forslaget innebærer at i en situasjon hvor en kvinne er særlig avhengig av den 
tillitsfulle relasjonen som er opparbeidet over tid med en fastlege, så må hun i stedet legge fram 
sitt ærend for en ukjent lege. Kvinner som vurderer å ta abort vil i tillegg være i en særlig sårbar 
situasjon, og dette forslaget ivaretar ikke kvinnene sitt behov på en god måte.



Telefon: Molde/Kristiansund: 71 12 00 00
               Ålesund:                   70 10 50 00
               Volda:                       70 05 82 00

   Postadr:  Postboks 1600
6026 Ålesund

Internett: www.helse-mr.no
   E-post:postmottak@helse-mr.no

Org.nr: 997005562

Det legen signerer på ved kvinnens begjæring om abort, er kun en bekreftelse på at legen har gitt
informasjoni henhold til norsk abortlov om inngrepet/prosedyren som skal utføres. Det er 
kvinnen selv som begjærer abort.

Vi er uenige i at hver enkelt kommune skal bestemme om det skal gis reservasjonsrett eller ikke. 
Det må være lik praksis i hele Norge, for å gi alle kvinner rett til likeverdig helsehjelp. 
Beslutningen om reservasjonsrett eller ikke må derfor legges på et nasjonalt nivå.

Kvinneklinikken i Helse Møre og Romsdal HF er sterkt uenig i Helse- og omsorgs-
departementets forslag til endringer.

KlinikksjefHenrik Erdal
Kvinneklinikken
Helse Møre og Romsdal HF


