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Hei,  
  
Mitt navn er Iren Kristiansen, jeg er 27 år og studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.  
  
I dag er den alminnelige rettsfølelsen i Norge at en kvinne selv skal bestemme om hun vil 
bære frem et barn. En slik selvbestemmelsesrett er hjemlet ved lov. Abortloven fremmer 
kvinnens selvbestemmelsesrett over egen kropp ved uønsket svangerskap. For at abortloven i 
det hele tatt skal få sin tilsiktede virkning om å gi selvbestemmelsesrett, må ikke lovverket gjøre 
unntak fra denne rettigheten ved å bestemme at legen kan reservere seg mot å følge loven. 
Rettssosiologiske hensyn tilsier at lovens praktiske anvendelse er like viktig som en lov med 
trykte ord på hvitt papir. Desto flere hinder i prosessen kvinnen må gjennom, jo mer blir lovens 
hensikt svekket.  Kvinnen bærer allerede på en byrdefull beslutning. 
  
Ved å innføre reservasjonsrett for leger går lovgiver tilbake til en tid som hører 1970-tallet til. 
En tid da stat og kirke var mer sammenvevd, til og med i grunnloven. Men i dag er forholdet 
annerledes. Er det allerede glemt at grunnloven ble revidert den 21. mai 2012 og at den norske 
stat ikke lenger har en statsreligion. Det står for meg irrasjonelt å trekke inn religiøse 
verdipremisser som grunnlag for å reservere seg mot å utføre egenvalgte arbeidsoppgaver. 
Spørsmålet som uunnværlig reiser seg er hvor grensen går. Kan en lege velge å ikke utføre en 
blodoverføring til en trengende pasient fordi legen er Jehovas Vitne? Og hvilke andre religioner 
gir grunnlag for å reservere seg mot andre arbeidsoppgaver? Kan en kvinnelig muslimsk lege 
reservere seg fra å utføre undersøkelse av mannlige pasienter?  
  
Det er forståelig at verdivurderinger alltid vil være under endring i et dynamisk samfunn. Og 
lovenes verdigrunnlag bør til enhver tid være gjenstand for debatt. Men det synes opplagt at 
religion også i denne sammenheng er årsaken til konflikten. Og de verdipremissene som 
fremmes i denne debatten tilhører en svunnen tid som ikke hører Norge til i 2014. Det er 
skremmende å se at en reservasjonsordning faktisk er oppe for vurdering i det hele tatt. Vær 
så snill- la oss fortsatt ha et skille mellom stat og kirke. Reservasjonsordning for leger er et stor 
tilbakeskritt på over fire tiår.  
 

Dersom det skulle være tvil, gir jeg klart uttrykk for at reservasjonsordningen for leger ikke 
ved noen omstendigheter bør gjennomføres.  
 

Mvh, 
Iren Kristiansen 


