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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 samtidig som jeg ber departementet om at det 
registreres som en egen høringsuttalelse. 
 

 
Jeg synes ikke diskusjonen om for eller mot reservasjonsrett(mulighet) er vanskelig prinsipielt sett i det hele tatt. Jo, 
det er et kjempevanskelig etisk dilemma, men det er kun kvinnen som står med dilemmaet. Hun kan evt innhente råd 
fra dem hun ønsker, men hva legen selv tenker og føler om temaet prinsippielt er irrelevant i konsultasjons-
situasjonen. Hvis legen ikke klarer støtte henne i sin avgjørelse, så må legen finne seg en annen legejobb enn 
fastlege. Hvorfor skal unge jenter uten livserfaring, innvandrerkvinner som lever tett med storfamilien og er livredd for 
å skade familiens ære, eller kvinner som ikke kan språk eller data eller har andre personlige, sosiale eller medisinske 
problemer (1 av 10 norske kvinner har blitt voldtatt feks) - være de som skal gjøre resarch og finne ut om legen har 
resevert seg? Og evt måtte bytte fastlegen når man plustelig havner i en svært sårbar situasjon og uansett har en 
nedfelt rettighet? Hvis man ikke vet at fastlegen har reservert seg kan dette bli en situasjon der tid blir en svært 
dyrebar ressurs. Hvis man blir ufrivillig gravid: det tar en stund før man finner ut at man er gravid, man trenger tid til å 
tenke over hvordan man best kan håndtere situasjonen og man venter på time hos fastlegen (kanskje oppgir man 
ikke legebesøkets egentlige hensikt da dette er et svært ømtålelig tema). Nå man så kommer til legetime og ikke får 
hjelp, men blir henvist videre så kan man komme i en situasjon da man må vente til neste dag da den andre legen 
har ledig tid, evt neste arbeidsdag som tilfeldigvis blir over helgen eller hva om den legen reservasjonslegen har 
alliert seg med er syk, bortreist? Vi kan ikke riskikere at denne nye praksisen fører til at kvinnner ufrivillig går over 
fristen på 12 uker. Det er vanskelig å se for seg at en slik ordning kan fungere 100% når tiden er knapp. En slik 
ordning er dermed ikke forenelig med abortloven verken i praksis eller i teorien. Hensynet til en lege med prinsippielle 
samvittighetskvaler kan ikke veie tyngre enn ønsket til en kvinne i livskrise som prøver å ta ansvar for seg selv på 
den måten hun selv synes er best (ikke irrelevant heller at leger ofte er menn (som ikke kan bli gravide), er godt 
betalte og ressurssterke). At man tidligere ikke har slått sterkere ned på den ulovlige praksisen er en skam for alle 
partier. I forhold til om dette er en navlebeskuende debatt, så synes jeg det er veldig viktig at vi går foran og viser 
kvinner både i andre europeiske (les Spania) land og i 3.verden som kjemper sin egen abortkamp at vi denne 
fremkjempede loven ikke skal rokkes ved. Tenåringsgraviditeter er et stort fattigdomsproblem på verdensbasis og 
Norge bør gå foran og vise at hos oss resepkteres kvinnens eget valg. 
 

 
Jeg håper at partiene og stortinget tar til etteretning at det norske folk sier klart fra om at Høies forslag ikke 
aksepteres og at de gjør seg fortjent til sin tillit som folkevalgte ved å bruke sunn fornuft. Det norske folk sier klart fra: 
Det er ingen skam å snu! 
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