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Høringsrunde angående reservasjonsordning for fastleger 
 
Jeg viser med dette 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, det er denne muligheten jeg nå benytter 
meg av. Jeg ber Departementet om at mine uttalelser om reservasjonsordningen som 
nå foreslåes for fastleger registreres som en egen høringsuttalelse. 
 
Det står for meg helt klart at det ikke vil være mulig for myndighetene å innføre 
en reservasjonsordning for fastleger og samtidig kunne garantere at denne 
reservasjonen ikke medfører en potensiell stigmatisering av kvinner som ønsker 
abort. Med dette lovforslaget vil noen kunne avvises, og det er meget sannsynlig 
at en slik avvisning (som følge av manglende alternative leger/fulle lister etc)  
vil ramme unge kvinner og kvinner med mindre ressurser (språk, kontakter, midler) 
aller sterkest. Det er ikke mulig å sikre at  kvinner i en akutt nødsituasjon, 
som en abort ofte vil være, med en slik reservasjonsordning. Det er derved legens 
selvfølte samvittighet som styrer dette forslaget – ikke jenters behov. 
 
Jeg har fulgt nøye med i debatten omkring reservasjonsordningen og også lest 
høringsforslaget. Slik jeg forstår dette, har fastleger i dag ikke lov til å 
praktisere henvisningsnekt. Muligheten til å reservere seg begrenser seg etter 
aborloven til å utføre eller assistere ved selve abortinngrepet.  Denne 
lovmessige ordningen mener jeg er god nok garanti for legers samvittighetsfrihet. 
Reservasjonsadgangen omfatter i dag ikke muligheten til å reservere seg mot å ta 
imot, skrive journal, klargjøre, stelle eller pleie pasienten under oppholdet 
eller mot å henvise pasienten til abort. Det er nettopp fordi det er en vesentlig 
forskjell på det å bli pålagt å utføre et inngrep og det å henvise en pasient man 
har ansvaret for til en behandling pasienten selv har besluttet å få utført. 
 
Det er et sentralt demokratisk prinsipp at hensynet til pasienten og hennes 
rettigheter må settes foran en fastleges eventuelle ønske om å reservere seg mot 
å utføre en lovpålagt oppgave. Det er jo heller ikke slik at en 
polititjenestekvinne kan nekte å utføre en uttransportering av en mindreårig 
asylsøker - selv  om dette skulle stride mot hennes samvittighet. Heller enn å gi 
fastlegene mulighet til å nekte henvisning til abort, ber jeg Helse– og 
omsorgsdepartementet følge opp overfor de fastlegene som ikke vil gjøre jobben 
sin i henhold til norsk lov. 
 
Til sist: det eneste abortmotstandere og tilhenger av fri abort er enige om er av 
reservasjonsrett er abortkamp. Det er slik jeg ser det bare Regjeringen som ikke 
har sett at denne debatten griper inn i grunnelggende lovfestetet rettigheter som 
norske menn og kvinner har kjempet fram. Det svekker min tillit til demokratiske 
beslutningsprosesser når Høyre går bort fra tidligere standpunkt, landsmøtevedtak 
og partiprogram i et forsøk på å imøtekomme et krav fra et lite parti på et 
spørsmål der dette partiet  inntar en mindretallsposisjon. Jeg er redd unge 
velgere, ikke minst de mange tusen unge jentene som viste sitt syn i denne saken 



8. mars, vil  miste tillit til både valgprosess og politikere dersom Regjeringen 
ikke snur i denne saken.  Det vile være et mektig demokratisk signal å gå tilbake 
til tidligere vedtatte standpunkt. 
 
 Med vennlig hilsen 
 
 
Lise Rakner 
 


