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Emne: Høring reservasjonsrett for fastleger 

 

Hei! 
 

Viser til høringsbrev 21.01.2014 om reservasjonsrett for fastleger. I høringsbrevet åpnes det for at også 

de som ikke står oppført på høringslisten kan gi høringsuttalelse. Jeg takker for denne muligheten, og gir 

nedenfor mine synspunkter, som jeg ber departementet registrere som en egen høringsuttalelse. 
 

Aversjonen fra en marginal gruppe mot henvisning til abort er basert på en bokstavtro tolkning av 

Bibelens ord, der det fremgår at Gud elsker mennesket like mye før det er født som etter at det er født. I 

kristen tro handler ikke abort om kvinnens rett til å velge. Det handler om liv eller død for et menneske 

som er skapt Guds bilde (1. Mosebok 1: 26-27, 9:6) Denne tolkningen kan ikke klassifiseres som annet 

enn kristen fundamentalisme, og kan følgelig ikke ligge til grunn for politiske lovendringer i Norge. Det må 

være medisinske forhold  som avgjør når det er forsvarlig å avslutte liv, ikke religiøse. Dersom religion 

skal ligge til grunn for norsk politikk, står vi foran en utvanning av de demokratiske prinsippene som 

omslutter oss i dette landet. For eksempel må det da også innføres reservasjonsrett mot medisinsk 

behandling av homofile begrunnet i Bibelens omtale av homofili. Det må videre også tillates 

reservasjonsrett mot å skrive ut prevensjon til jenter som ikke er gift. Ikke nok med det: All den tid Bibelen 

tillates å ligge til grunn for norsk lovgivning vil man i et etterhvert flerkulturelt og likestilt Norge også måtte 

ta hensyn til andre religiøse skrifter (For det skal vel fortsatt hegnes om religionsfriheten?) Som en følge 

av dette kan i teorien ingen leger nektes reservasjonsrett mot medisinsk behandling av kvinner som ikke 

er i følge med mannlige slektninger, for eksempel. Eller hva? Jeg ser ingen prinsipielle forskjeller mellom 

de siste eksemplene og det å gi norske fastleger per i dag reservasjonsrett mot henvisning til abort.  Det 

verste av alt: Hele denne debatten er et hån mot alle kvinner og jenter. Saken begrenser kvinnen til et 

kjønn som ikke tillates å være et subjekt i samfunnet, men et objekt underordnet religiøse fortolkninger. 

Nei til religion i politikken og nei til religion i norsk helsevesen! 
 

Linda Loktu 
 

 

 

 

 

 


