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Høringsrunde angående 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 takker for denne muligheten, og gir med dette mitt syn 
på saken samtidig som jeg ber departementet om at det registreres som en egen 
høringsuttalelse. 
 
Jeg mener det ikke vil være reelt at kvinner som søker abort har en garanti for 
at de blir sikkert og humant ivaretatt dersom de møter en lege med 
reservasjonsrett når de ønsker å henvises til abort. Kvinnene er allerede i en 
sårbar situasjon og det er en helt unødvendig ekstrabelanstning å henvise dem til 
en annen lege fordi legen ikke ønsker å levere en henvisning.  
 
Hvordan kan det være moralsk lettere for en lege å be en kollega henvise hvis den 
personlige overbevisningen er at abort er galt?  
 
Videre ønsker jeg å poengtere at dersom leger skal gis retten til å reservere seg 
mot å håndtere enkelte pasienters ønsker, så må samfunnet som en konsekvens åpne 
opp for at andre yrkesgrupper skal kunne gjøre det samme. Politikere på kunne 
reservere seg fra debatter, drosjesjåfører må kunne reservere seg fra å kjøre 
enkelte pasientgrupper, forsvarsadvokater må kunne reservere seg fra å forsvare 
enkelte klienter. Dette har med andre ord store demokratiske konsekvenser der 
samfunnets lover settes til side for personlig overbevisning.  
 
Når man i tillegg ser på vårt lange og variert bosatte land der enkelte bygder 
allerede sliter med å ansette fastleger - skal disse da risikere å stå uten lege 
fordi bygdas eneste lege ønsker å reservere seg? Å reise direkte til sykehus vil 
for mange bety en flere timers reise - ikke akkurat aktuelt for 17-åringen som 
ser for seg sitt liv i ruiner.  
 
Slik forslaget framstår nå kan det virke som om enkelte leger ønsker å poengtere 
en "høyere moralsk standard" og dermed peke en moralsk pekefinger på kvinner som 
søker abort. Den type leger tror jeg ikke dette landet er tjent med.  
 
At en lege og helsepersonell skal kunne reservere seg mot å gjennomføre selve 
inngrepet er forståelig, men å kunne reservere seg mot å henvise og også 
informere om kvinners muligheter og rettigheter er helt uforståelig.  
 
Det er en grunnleggende rett å få den helsetjenesten man er lovpålagt å kunne få, 
uavhengig av lege, bosted eller ståsted i abortsaken.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Maiken Garder 



 
 


