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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 gir med dette 
mitt syn på saken og ber departementet om at dette registreres som en egen høringsuttalelse. 
 
 
Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at hensynet til pasienten og deres rettigheter må 
settes foran en fastleges samvittighet. Myndighetene plikter å sikre at alle har rett til lik 
helsehjelp. En reservasjon for fastleger vil føre til en begrensning i kvinners helsehjelp og vil 
være et stort inngrep i kvinners frihet til å ha myndighet over egen kropp. Det vil også medføre 
store ulemper for den enkelte kvinne: Hennes adgang til helsevesenet blir begrenset og hun får 
selv ansvaret for å orientere seg og bytte lege om det er mulig. I tillegg innebærer forslaget at 
pasienten, i en allerede sårbar situasjon, må legge fram sitt ærende for en ukjent lege. Dette 
medfører merbelastning og krever en egeninnsats som ikke er rimelig. 
 
 
Den reservasjonsretten som i dag er hjemlet i abortlovens § 14 og forskriftens § 15 mener jeg 
ivaretar helsepersonell sin samvittighetsfrihet. Henvisning til abort står for langt fra selve 
inngrepet til å kunne påberope seg en alvorlig samvittighetskonflikt. Å henvise til et helsetilbud 
kvinnen selv har valgt og har rett til etter norsk lov, bør derfor ikke utløse reservasjonsrett. 
Derfor, hvis det er en samvittighetskonflikt å henvise til abort og sette inn spiral; Hvor vil dette 
ende? Er det også en samvittighetskonflikt å gi andre prevensjonsmidler? Hva med andre 
yrkesgrupper? Skal en som jobber på apotek kunne reservere seg mot å selge prevensjon eller 
angrepille?  
 
 
 
Leger har tatt et yrkesvalg med helt klare retningslinjer for hva de skal gjennomføre. Det er 
ingen menneskerett å jobbe som fastlege, det er derimot en menneskerett å få adekvat 
helsehjelp. Det er også en menneskerett å få bestemme over egen kropp, men reservasjonsrett 
mot henvisning til abort eller innsetting av spiral vil være en inngripen av dette.  
 
 
 
Med hilsen, 
 
Lisa Nybrott Kvernes 


