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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. Jeg takker for 

muligheten og vil legge frem mitt syn på saken. 

  

At regjeringen nå vil foreslå at leger skal kunne reservere seg mot henvisning til abort av 

samvittighetsgrunner er ikke bare trist, men også svært provoserende. Debatten på internett og 

sosiale medier viser tydelig at det er sterk motstand mot dette hos folket. Oppmøtet i 8.mars-

togene i de store byene i år viser også at dette er en sak som engasjerer og som vi ikke ønsker at 

skal få gjennomslag. At vi må kjempe for de samme sakene og rettighetene som våre mødre 

kjempet for på 70-tallet viser tydelig at dette er å gå baklengs inn i fremtiden. 

  

Enhver kvinne har rett til å bestemme over sin egen kropp. Det er nedfelt i Grunnloven at det er 

kvinnen som til syvende og sist tar avgjørelsen om hvorvidt et svangerskap skal avbrytes eller 

ikke. At en leges mening eller samvittighet skal ha betydning for kvinnens rett til å bestemme 

over egen kropp og helse er ikke holdbart. En lege er forpliktet til å følge norske lover, og 

religiøs overbevisning kan  ikke ha mer tyngde enn dette. Om religiøs overbevisning eller 

«samvittighetsgrunner» skulle gitt andre yrkesgrupper mulighet til å reservere seg mot oppgaver 

de er satt til å ivareta ville dette ført til kaos. En kvinne skal ha de samme mulighetene til å bruke 

sin rettighet til svangerskapsbrudd uansett hvilken lege hun møter på. 

  

Jeg håper Helse- og omsorgsdepartementet velger å sette fokus på de fastlegene som idag 

praktiserer henvisningsnekt selv om dette bryter med norsk lov, heller enn å gi en enkelt 

yrkesgruppe mulighet til å bruke religion som grunn for å ikke gjøre et de er forpliktet til.  
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