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Viser til høringsbrev 21.01.2014 om reservasjonsordning for fastleger. 
 
Jeg er bekymret for hva en slik reservasjonsrett vil gjøre med dette landet. 
Likestilling og kvinners rettigheter er, etter mitt skjønn, en av de aller 
viktigste kampene i vårt samfunn. Vi er et land full av verdier og velstand. 
Likevel er regjeringen tilsynelatende villig til å la et lite parti (KrF) med 
særs konservative holdninger knyttet til kvinners rettigheter, diktere kampen mot 
forskjeller basert på kjønn. Jeg er en mann og reagerer med vantro på at 
regjeringen tillater at et parti basert på religion, skal kunne bestemme at en 
leges rettigheter er viktigere enn kvinnens rettigheter i dette landet. Det er 
ingen tvil om at dette er et kraftig steg tilbake i tid, noe som overrasker meg 
da vi har kommet langt med tanke på menneskerettigheter, demokrati og 
likestilling i Norge. 
 
At kvinner som ønsker å ta abort nå kan bli møtt av en kald skulder fra sin 
fastlege skremmer meg. At legen skal kunne reservere seg mot å hjelpe sine 
pasienter i en vanskelig situasjon er vanskelig for meg å akseptere. Tilfeller av 
graviditet som skyldes voldtekt eller incest er alltid uønsket. Skal kvinnen i 
slike tilfeller ikke få hjelp? Skal legens samvittighetsgrunner veie tyngre enn 
kvinnens? Jeg vet at regjeringen har argumentert med at det "bare er å skifte 
fastlege". Vel, det hjelper ikke mye i de tilfellene kvinnen får sitt første nei. 
Den belastningen er voldsom og bør ikke finne sted. Slik jeg ser det skal 
kvinnene i dette landet kunne bestemme over sin egen kropp. En abort vil alltid 
være vanskelig for kvinnen, men den vil bli uholdbar hvis man skal måtte stå til 
doms overfor fastlegen sin. 
 
I forbindelse med dette forslaget vil jeg tillate meg å spørre om hva det neste 
blir? Skal dette føre til at leger etter hvert vil kunne reservere seg mot å 
behandle fremmedkulturelle, homofile, ateister, kristne, muslimer, bifile, 
nordlendinger eller kortvokste fordi det "strider mot deres verdier"? Jeg bare 
spør. 
 
Til slutt vil jeg minne om hva helseministeren, Bent Høie, sa 24. februar i 2013: 
"Er jobben din ikke forenelig med samvittigheten, så bytt jobb. Kampen mot abort 
må tas i det åpne rom, ikke på legekontoret". 
 
 
Mvh 
 
Kay Erling Ludvigsen 
 
 
 
 


