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Emne: Reservasjonsadgang for fastleger 

 

Hei. 

 

Viser til høringsbrev av 21.01.2014 der det blir fremsatt adgang for fastleger til å reservere seg 

mot henvisning til abort. 

I høringsbrevet gis det adgang for privatpersoner å fremsette høringsuttalelser og jeg takker for 

denne muligheten. 

 

Jeg er utelukkende negativ til denne reservasjonsadgangen, og det av 2 grunner, listet under. 

 

I abortlovens §14 heter det at [det skal] tas hensyn til helsepersonell som av 

samvittighetsgrunner ikke ønsker å utføre eller assistere ved slike inngrep. I mitt syn er 
da allerede de legene som har vansker med abort tatt hensyn til. De trenger ikke utføre 
eller assistere ved en abort. Denne paragrafen sikrer legens (og eventuelle assistenter 
ved inngrepet) rett til samvittighetsfrihet. 
 

Jeg mener man kan anta at de leger som per i dag jobber som fastleger var fullstendig 
klar over hva yrket som fastlege innebar ved ansettelsestidspunktet eller da de søkte, 
og at de da hadde mulighet til å velge en annen karrière innen legeyrket. Det er ingen 
menneskerett å være fastlege, men vi har en lovhjemmel som tillater abort i Norge, og 
det er fastlegens ansvar å henvise til dette etter ønske fra pasient.  
 

Jeg er overbevist om at denne formen for reservasjon vil kunne medføre negative 
opplevelser for de personer som ønsker abort, men som kanskje ikke kjenner 
regelverket så godt som andre. Hensynet til pasienten må settes foran hensynet til 
legen. Fastlegen er ikke med på selve inngrepet, den eneste rollen han/hun har er å 
henvise videre til sykehus hvor inngrepet skjer.  
 

Mitt andre argument er det demokratiske. Under stortingsvalget 2013 fikk partiet KrF en 
oppslutning på 5,6% av stemmene, eller 10 mandater. Jeg forstår at den sittende 
samarbeidskoalisjonen mellom KrF, V, H og FrP er avhengige av hverandre, men i mine 
øyne er det et svik mot demokratiet å lytte til et parti som fikk såpass få stemmer i en 
sak som omhandler noe så viktig som abortspørsmålet. KrF skal ikke ha noen posisjon i 
denne koalisjonen til å trumfe gjennom noe som gagner så mye engasjement og 
følelser i landet. Dette rokker med den alminnelige demokratifølelsen i landet. Det blir 
feil å skulle lytte til et så lite parti, og de få legene som ønsker å se dette vedtas mot 
den store opposisjonen mot dette forslaget.  
 

Jeg håper på vegne av mange andre privatpersoner, kommuner, fylker og andre 
organisasjoner at dette forslaget ikke blir vedtatt. 
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