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Jeg viser til høringsbrev 21.01.2014 om reservasjonsordning for fastleger. I 
høringsbrevet åpnes det for at også de som ikke står oppført på høringslisten kan 
gi høringsuttalelse. Jeg takker for denne mulighetet, og gir med dette mitt syn 
på saken som jeg ber departementet om at registreres som en egen 
høringsuttalelse. 
 
Siden 1978 har vi hatt en lov i Norge som sikrer en god behandling av kvinner når 
de ser seg nødt til å henvende seg til helsevesenet for å be om et 
svangerskapsavbrudd.  
 
Jeg er imot reservasjonsretten fordi en pasient har krav på at fastlegen 
behandler henne med den samme respekt uansett hvorfor hun oppsøker legen sin. 
Voksne, ressurssterke kvinner vil kanskje ikke ha noe problem med å finne en 
fastlege som henviser til abort. De sterke kvinnene kanskje ikke få så store 
problemer med denne loven, det er de svakeste som vil lide. Jeg ser lett for meg 
ei ung jente, kanskje hun ikke snakker godt norsk, kanskje har hun blitt gravid 
på en lite hyggelig måte, kanskje vet hun ikke at fastlegen hennes ikke henviser 
til abort. For henne, å bli møtt av en fastlege som påberoper seg en 
reservasjonsrett, det tror jeg kan bli mer enn tøft nok for ei jente som allerede 
er i en svært sårbar livssituasjon. 
 
Kvinnen er den svake part her, ikke legen som er motstander av abort. Loven som 
gjelder i dag er tilstrekkelig for å verne om legers samvittighetsfrihet, ingen 
trenger å utføre abort som ikke ønsker det. Men å være fastlege er ingen 
menneskerett, her er det hensynet til pasienten som er et viktigste. Fastleger 
skal fortsette å sette pasientens behov i sentrum, ikke nekte å ta imot en 
pasient, å føre journal eller å henvise pasienten til abort.  
  
Andre yrkesgrupper, som helsesøstre, farmasøyter, veterinærer, lærere eller andre 
kan heller ikke reservere seg mot å gjennomføre oppgaver de er lovpålagt å 
utføre, uten sanksjoner. 
 
Myndighetene har plikt til å sørge for at alle kvinner får rett til lik 
helsehjelp hos sin fastlege. Den retten vil ikke bli ivaretatt hvis fastleger får 
reservasjonsrett i abortsaker. 
 
Mvh Laila Engan 
 


