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Emne: Høringssvar -reservasjonsordningen for fastleger 

 

Jeg viser til høringsbrev 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 takker for 

denne muligheten, og vil kort skissere mine synspunkt. Jeg ber departementet om at dette 

registreres som en egen høringsuttalelse 

 

Fastleger har per i dag ikke lov til å praktisere henvisningsnekt. Muligheten til å reservere seg 

begrenser seg etter aborloven til å utføre eller assistere ved selve abortinngrepet. Jeg mener 

denne loven sikrer legers rett til samvittighetsfrihet. Det er ikke anledning til å reservere seg mot 

å ta imot, skrive journal, klargjøre, stelle eller pleie pasienten under oppholdet eller mot å 

henvise pasienten til abort. Dette fordi det er en vesentlig forskjell på det å bli pålagt å utføre et 

inngrep, og det å henvise en pasient man har ansvaret for til en behandling pasienten selv har 

besluttet å få utført. 

 

Etter lov er det er kvinnen som selv har den fulle rett til å avgjøre om hun ønsker å avbryte et 

svangerskap slik eller ikke. Ikke fordi at lovgiverne mener at barnet er uten verdi før 12. uke, 

eller at dette er uproblematisk. Men fordi av alle alternativer, er det etter flertallets syn best at 

kvinnen selv til slutt avveier dette verdivalget. 

 

Da er det en fastleges plikt og ansvar, dersom kvinnen ønsker dette, å gi henvisningen videre i 

helsetjenesten. Fastlegen er første møte kvinnen har med helsevesenet. Hun skal da få medisinsk 

veiledning, ikke bli møtt med en enkelt leges egne moralske eller religiøse oppfatninger. 

 

At enkelte fastleger finner det vanskelig å være i den situasjonen der de kanskje må henvise en 

kvinne til abort, er fullt forståelig, men da har de anledning til å utøve sin legegjerning andre 

steder enn på et fastlegekontor. Det er ikke en rettighet å være fastlege. 

 

 

-- 

Med vennlig hilsen 

Henriette Kaarevik 


