
Fra: Katrine Larsen [mailto:katrinhl@hotmail.com]  
Sendt: 3. april 2014 15:48 
Til: Postmottak HOD 
Emne: Høring om reservasjonsrett 

 

 Jeg viser til høringsbrev 21.01.2014 om reservasjonsordning for fastleger, og taker 
for muligheten til å uttale meg i denne viktige saken.  
  

Regjeringen ønsker å endre fastlegeforskriften, forskrift om pasient- og 
brukerrettigheter i fastlegeordningen,  hels- og omsorgstjenesteloven og pasient- og 
brukerrettighetsloven slik av fastleger skal kunne reservere seg mot henvisning og 
behandling  ved alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død - først og 
fremst abort.  
  

Et av argumentene for disse endringen er at det allerede nå, før den foreslåtte 
lovendringen, finnes fastleger som reserverer seg mot, blant annet, å henvise til 
abort. Lov om svangerskapsavbrudd er klar på at valget om å ta en abort eller ikke 
skal ligge hos kvinnen, og dette valget skal fremmes til en lege. Kvinnen har også 
lovpålagt rett til informasjon og veiledning. For de aller fleste av oss vil det være 
naturlig å kontakte fastlegen ved en graviditet, enten for å kontrollere at man faktisk 
er gravid, finne ut hvor langt på vei man er, eller for å vurdere en abort og snakke om 
valgmuligheter.  
  

Det er skremmende at vi i dag har en situasjon hvor denne lovfestede retten til råd og 
veiledning ved abort ikke gis av visse fastleger. Og at man, til tross for en klar lov, 
ikke nødvendigvis kan gå til fastlegen sin og fremme sin lovfestet rett til abort.  I 
stedet for å forvente at alle fastleger skal følge norsk lov og utføre de lovfestede (og 
stillingsspesifikke) arbeidsoppgavene, så foreslås det nå at disse fastlegene skal få en 
lovfestet rett til å ikke utføre deler av jobben sin. Dette er for meg rett og slett 
absurd. Det er ikke en menneskerett å bli fastlege. Dersom en fastlege av 
samvittighetsgrunner ikke ser seg i stand til å utføre arbeidet sitt etter norsk lov, da 
må vedkommende ta konsekvensen av dette og velge et annet yrke. Legeutdannelsen 
er en god og allsidig utdannelse, og det finnes flere stillinger som ikke 
involverer hverken abort, henvisning til abort eller  prevensjonsmidler og dermed 
ingen samvittighetskonflikt!  
  

Jeg håper på den inderligste at nåværende regjering tenker seg nøye om i denne 
saken, og vurderer hvilken signaler en slik akseptgjøring av brudd på norsk lov og 
pasientrettigheter vi få.  
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