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Høringsuttalelse til lovforslag om reservasjonsrett for leger 

  

En endring av lovverket til fordel for at leger skal kunne reservere seg mot å henvise kvinner til 

abort er en uthuling av prinsippet om selvbestemt abort, og kvinnens rett til dette før 12 uke i 

møte med helsevesenet. Dersom en fastlege har reservert seg og en kvinne søker råd vedrørende 

abort hos denne, og legen i tillegg ikke har plikt til å oppgi hvor langt hun er på vei i 

svangerskapet, gir samfunnet kvinner en falsk trygghet med hensyn til å kunne bestemme over 

eget liv og egen kropp. Jeg som kvinne synes det er fortvilende at en rettighet som er med på å 

gjøre kvinner mer likestilte, både i yrkesliv og i forhold til å bestemme i sitt private liv, skal 

settes på spill. Dersom man ikke kan utføre arbeidet innenfor arbeidsbeskrivelsen, så er man ikke 

skikket for jobben. Det finnes en rekke ubesatte stillinger innen helsevesenet og jeg kan ikke 

med min beste vilje forstå at det er vesentlig å tilrettelegge for leger som ikke ønsker å utføre 

arbeidet som er en del av stillingsbeskrivelsen til en fastlege. De som ønsker å reservere seg kan 

jo finne annet relevant og utfordrende arbeid som fokuserer på andre mindre kontroversielle 

deler av menneskekroppen eller menneskesinnet. I dette lovforslaget så velger man å beskytte 

høyt utdannede voksne mennesker, som burde inneha gode vurderingsevner og som burde være 

trenet til å møte vanskelige situasjoner til fordel for kvinner i alle aldre som har kommet i en 

vanskelig situasjon og som tilhører hele samfunnsskiktet. Hvem er egentlig viktigst? Det er en 

generell etterspørsel etter leger, det er med andre ord ikke vanskelig å få seg jobb dersom du er 

utdannet til dette. Det er imidlertid ikke et reelt valg å være født kvinne, og det er for de aller 

fleste ikke et valg å bli uønsket gravid. Og når lovforslaget legger opp til at legene kan nekte å si 

hvor langt man er på vei, slik at man indirekte kan manipulere en kvinne til å måtte beholde et 

barn, som er uønsket. Hvem vinner på dette? Ikke kvinnen, og i hvert fall ikke barnet. Jeg unner 

ingen barn å være uønsket!! Artikler som er publisert i landsdekkende aviser den siste tiden, 

vises det til undersøkelser, både fra inn- og utland, som underbygger at retten til selvbestemt 

abort er riktig og viktig for samfunnet. Aborttallene er stabile, det uttrykkes at det ikke er et lett 

valg, abort benyttes altså ikke som prevensjon. I tillegg har man i USA funnet korrelasjoner 

mellom innføring av selvbestemt abort og drapsstatistikker (færre drap etter selvbestemt abort). 

Det betyr at kvinner har gode forutsetninger for å kunne vurdere sin egen situasjon i forhold til 

abortspørsmålet. Det å den enkelte legens mulighet til å påvirke situasjonen ut over rådgivning 

om reelle alternativer til abort er direkte krenkende. Og det er forferdelig vanskelig å ha et 

helsevesen som skal behandle alle likt (også på bygda), dersom den ene av de to legene har 

reservert seg, og den 16 år gamle jenta plutselig må bytte fastlege eller ta seg fri fra skolen for å 

reise en dag til nærmeste lokalsykehus. Det skal ikke mye fantasi til for å tenke seg hvilke 

rykteflommer og bygdedyr men gjenoppliver ved å gjøre et slikt grep. Jeg synes forferdelig synd 

på de stakkars kvinnene som vil bli stemplet på grunnlag av en enkelt leges personlige abortsyn.  

 

Til slutt vil jeg minne om at samarbeidsavtaler som denne bidrar til å svekke folks tro på 



politikere. Et marginalt parti har fått igjennom sitt syn på en viktig sak for opinionen. Alle de 

som trodde de stemte på noe annet ved valget er motbevist. Når slike forslag fremmes som et 

resultat av avtaler om makt, så teller ikke flertallet, og poenget med valg og partier forsvinner. 

Ved neste valg kan man like gjerne sitte i sofaen. Det tjener ingen hensikt å stemme dersom 

makten fordeles ved avtaler som ingen får lov til å mene noe om. Dersom dette er begynnelsen 

på en ny måte å utøve politikk på i Norge, så er det ikke forunderlig at unge generasjoner ikke 

ønsker å engasjere seg politisk. 

 

Med vennlig hilsen  

Katja Høie Buen 

 


