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Emne: Høring - reservasjonsordning for fastleger 

 

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 at 
dette er en mulighet jeg kan få, og gir dere dermed mitt syn, og mine tanker rundt saken om 
reservasjonsretten.  
 
Min aller største (og første) bekymring er den abort-søkende kvinnens fysiske og mentale helse. 
En abort er en stor påkjenning, en uønsket graviditet er en livskrise for kvinnen (og i mange 
tilfeller også mannen).  
En kvinne som oppsøker sin fastlege for henvisning til abort, har allerede mye frykt å bære på. 
Hun bærer med seg skam, skyldfølelse og redsel inn på legekontoret. Om hennes fastlege (eller 
vikarlege) har reservert seg, og hun ikke har fått det med seg, vil det påføre henne en stor 
mental påkjenning. Legen risikerer også å bygge opp under skamfølelsen og redselen den 
respektive kvinnen allerede bærer på.  
 
Jeg støtter dagens abortlov. Men jeg tar også tungtveiende samvittighetskonflikter på alvor, og 
vil derfor forsvare den reservasjonsretten som er nedfelt i § 14 i abortloven. For å kunne 
forsvare denne retten, er det avgjørende viktig at kvinners rett til likeverdig helsehjelp er sikret. 
Kvinners rett til likeverdig helsehjelp føler jeg er truet når enkelte fastleger skal kunne få lov til 
å reservere seg mot å søke inn kvinner til slike inngrep.  
 
En av årsakene til dagens forslag om utvidelse av reservasjonsretten er den enkelte leges 
samvittighet og religion. Jeg støtter opp om at alle mennesker skal kunne velge, og bestemme 
selv. Men jeg støtter ikke at dette skal påvirke dem i det yrket de selv har valgt.  
En av mange viktige (og lovpålagte) oppgaver til fastlegen er tross alt nettopp dette, og jeg kan 
ikke se hvordan staten kan garantere kvinners rett til likeverdig behandling, om det åpnes for 
adgang til å reservere seg i førstelinjetjenesten i helsevesenet. 
 
Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at hensynet til pasienten og pasientens 
rettigheter, må (og skal) settes foran fastlegens eventuelle ønske om å reservere seg mot å 
utføre en lovpålagt oppgave. I stedet for å gi fastlegene mulighet til å nekte å henvise til abort, 
vil jeg at Helse- og omsorgsdepartementet følger opp overfor de fastlegene som ikke vil gjøre 
jobben sin i henhold til norsk lov. Jeg mener myndighetene er pliktig å sikre at alle kvinner får 
rett til lik helsehjelp hos sin fastlege.  
 
Mvh;  
Lilith Ravn 


