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Siden nyhetene melder om at dere har fått inn mange svar på høringsforslaget, men 
reagerer på at dere får samme kopi av et forslag til et brev en blogger har lagt 
ut, kan jeg gjerne sende inn noe mer "personlig"- men at folk sender inn et 
standardisert svar bør nesten tilgis, til og med sees som noe positivt. Det er 
ikke alle som er like godt vant med å formulere svar på politiske høringer- de 
fleste av oss har aldri gjort det før. Og at så mange sender inn et standardisert 
svar betyr vel strengt tatt at vi er enige i det som står der, og rett og slett 
ikke har mye å tilføye. 
 
Jeg kan dog tilføye at jeg som kvinne som aldri har vært i en situasjon som har 
ført til at jeg måtte få slik legehjelp, helst ikke vil til en fastlege hvis jeg 
noen gang skulle måtte ha en henvisning, gå til en som synes det er problematisk. 
En slik beslutning ville være problematisk nok for meg selv som individ. Og jeg 
er priviligiert nok til å være bosatt i Bergen, der vi kan henvende oss direkte 
til Haukeland- der vi også har en del fastleger å velge mellom. Hvis min fastlege 
vil reservere seg, så vil jeg heller bytte fastlege, øyeblikkelig. Og det er 
heldigvis uproblematisk i Norge. Men å offentliggjøre hvilke leger som reserverer 
seg MÅ være en del av dette, slik at vi kvinner da kan velge å reservere oss mot 
å ha leger som, hvis vi trenger slik hjelp, har holdninger som dette.  
 
Det som for meg er problemstisk er både at dette er et tema i 2014, og måten 
saken har blitt håndtert på sv regjeringen. Utspill fra Høie som "det er ikke noe 
diskusjonstema", og Solberg som så ikke skjønner hvorfor det ble en så stor sak- 
vel. Det ER en stor sak for mange. At Solberg og Høie er uenige med oss som synes 
det, må vi tåle. Men måten det blir avfeid på oppleves som arrogant og ignorant. 
 
At så mange engasjerer seg er uansett en GOD ting. Demokratiet vårt er avhengig 
av at folk bryr seg. At så mange jeg kjenner, blant dem leger som stemmer blått, 
ikke bare radikale feninister, synes at dette er feil- DET er grunnen til at man 
kanskje bør revurdere hvordan det kunne bli en så stor sak. Hvorfor folk bryr seg 
sånn.  
 
At utspill fra f.eks Fabian Stang som forsøkte med et kompromiss, har blitt 
avfeid- generelt føler vi som engasjerer oss at dette har blitt avfeid. Tatt for 
lett på. 
 
Og om forslaget går igjennom, så har nå vi som folk fått sjansen til å si vårt. 
Og jeg, med andre, sier at jeg finner det forkastelig at vi skal måtte diskutere 
dette i 2014, men når vi først må gjøre det, så er engasjement, på lovlydig måte 
gjennom rette instanser, noe regjeringen burde være glad for. For, om noe bra 
kommer ut av dette så er det at det viser at folk bryr seg. Og det er demokrati i 
praksis. 
 
Vennlig hilsen 
 



Ingvild Mathilde Nerbøvik 
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