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Høring - reservasjonsmulighet for fastleger i spørsmål om alvorlige 

samvittighetskonflikter knyttet til liv og død 
 

Høringsnotatet drøfter mulige regelverksendringer for å kunne respektere legers samvittighet 

samtidig som en vil bevare kvinners lovbestemte rett til selv å ta sin egen beslutning i 

spørsmålet om eventuelt å avslutte svangerskapet. Det har skapt en underlig debatt. Slik jeg 

oppfatter det, medvirker departementets omfattende definisjon av hva «henvisning til abort» 

skal inkludere til å skape problemer i debatten.  

Det er nødvendig å tenke mye friere og forlate den «boksen» som tar for gitt at kvinner må ha 

en leges henvisning for å få gjennomført det inngrepet de har rett til etter norsk lov. Som 

andre har påpekt, kan dette bli en unødvendig og ressursødende bruk av legers arbeidskraft, 

gitt at det uansett er kvinnen selv som skal ta beslutningen. 

Leger er moralsk forpliktet til å følge sin samvittighet i all sin virksomhet, og staten skal være 

meget varsom med å begynne å instruere leger om når de skal bryte med samvittigheten. 

Samvittigheten er personlig, sakene vil ofte ha karakter av etiske dilemmaer, og leger vil ikke 

komme til samme konklusjon i alle saker. Det skal vi sette pris på, og samfunnet bør 

oppmuntre til en levende debatt om etiske spørsmål knyttet til liv og død. 

I spørsmålet om abort bør staten ta konsekvensen av at kvinner har fått rett til å ta 

selvstendige avgjørelser, og helt oppheve henvisningsordningen i slike saker. Det kan være 

hensiktsmessig å utvikle en enkel informasjonspakke med et henvisningsskjema som kvinnen 

selv fyller ut, og som er tilgjengelig hos helsesøstre, jordmødre og på legekontorer. En slik 

ordning bør ikke komme i veien for at kvinner henvender seg til helsepersonell for eventuell 

påvisning av graviditet og en samtale om hvilke gleder og sorger det kan være knyttet til 

denne og hvilken hjelp samfunnet kan gi. Men da bør legers og annet helsepersonells oppgave 

være knyttet til helsefaglig rådgivning og veiledning, og ikke blandes sammen med kvinnens 

egen beslutning. 

I andre spørsmål om legers reservasjonsadgang kan det være hensiktsmessig å sørge for 

endringer i regelverket som gjør det mulig å skaffe pasientene øyeblikkelig tilgang til 

prevensjon og andre helsetjenester i de tilfeller der en fastlege av samvittighetsgrunner ikke 

ser seg i stand til å yte tjenesten selv. I departementets forslag til løsning kan ikke spørsmålet 

om reservasjonsadgang være knyttet lokale partipolitiske beslutninger. Geografiske forhold 

og tilgangen på fastleger som tilsier at en reservasjonsrett enkelte steder bør være begrenset, 

bør vurderes av Fylkesmannen som kan veilede kommunene om når eventuelle 

reservasjonsavtaler ikke bør kunne inngås. 

Konklusjon: Jeg har ingen innvendinger til de foreslåtte lovendringer. Derimot forutsetter jeg 

at nytt kapittel 5 i fastlegeforskriften omarbeides. Departementets forslag til definisjon av 

henvisning til abort bør revurderes, og andre formuleringer bør skrives om i tråd med at en 

opphever behovet for underskrift fra en lege for at kvinnen kan få utført det inngrepet hun har 
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valgt. Der samme vil gjelde utformingen av endringsforslag til forskrift om pasient- og 

brukerrettigheter, som ikke vil være like nødvendig hvis jentene kan henvise seg selv - med 

en snevrere definisjon av henvisningsbegrepet. 

Med vennlig hilsen 

 

Marit Kromberg, lege 


