
Fra: Ina Helene Olsen [mailto:inaholsen@gmail.com]  
Sendt: 23. april 2014 12:22 
Til: Postmottak HOD 
Emne: Høring – reservasjonsordning for fastleger 

 

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.  

 

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. Reservasjonsadgangen omfatter i dag ikke 

muligheten til å reservere seg mot å ta imot, skrive journal, klargjøre, stelle eller pleie pasienten 

under oppholdet eller mot å henvise pasienten til abort. Det er nettopp 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. 

 

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at hensynet til pasienten og hennes rettigheter, må 

settes foran en fastleges eventuelle ønske om å reservere seg mot å utføre en lovpålagt 

oppgave. Heller enn å gi fastlegene mulighet til å nekte henvisning til abort, ber jeg Helse- og 

omsorgsdepartementet følge opp overfor de fastlegene som ikke vil gjøre jobben sin i henhold til 

norsk lov. Jeg mener myndighetene plikter å sikre at alle kvinner får rett til lik helsehjelp hos sin 

fastlege.  

 

Likestillingsombudet mener reservasjonsmulighet for fastleger vil medføre en svekket tilgang til 

førstelinjetjenesten for kvinner i en sårbar situasjon. Det vil med andre ord svekke kvinners rett 

til reproduktiv helse. Retten til reproduktiv helse er beskyttet i artikkel 12 i FNs 

kvinnediskrimineringskonvensjon. 

 

Å innføre reservasjonsrett hos legene vil vanskeliggjøre kvinners situasjon, spesielt kan dette 

ramme kvinner i små bygder. Det er hensynet til kvinner i en sårbar situasjon må veies tyngst.  

Med vennlig hilsen, 

Ina Helene Olsen 


