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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. Vi takker for denne muligheten, og 
gir med dette vårt syn på saken samtidig som vi ber departementet om at det registreres som en egen 
høringsuttalelse. 
  
Det er ikke mulig for myndighetene å innføre en reservasjonsordning for fastleger, samtidig som det 
fremmes en garanti om at dette ikke medfører negative opplevelser for kvinner som ønsker abort. Med 
dette lovforslaget vil det alltid være en sjanse for at kvinner kan bli avvist på legekontoret. fordi pasienten 
av ulike årsaker (alder, lite kjennskap til helsevesenet, norskferdigheter o.l) ikke er klar over at fastlegen 
reserverer seg. Det kan være reserverende legevikar eller fordi det rett og slett er fullt på listene til andre 
ikke-reserverende fastleger. 
  
Det er et grunnleggende 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. For oss er det 
viktig å sikre et helsevesen som møter alle sine pasienter med respekt for den enkeltes autonomi. Når en 
lege setter egne etiske, moralske og religiøse hensyn foran pasienters ønske om oppfyllelse av en 
lovhjemlet rettighet, vitner det om manglende objektivitet og dømmekraft hos legen.Vi mener 
myndighetene plikter å sikre at alle kvinner får rett til lik helsehjelp hos sin fastlege. 
  
Etter en gjennomgang av høringsnotat er MedFred ikke mindre kritisk. Vi finner at saken er mangelfullt 
utredet. Særlig tar man lett på hensynet til de abortsøkende kvinnene og de merbelastninger ordningen vil 
påføre dem. 
  
Høringsnotatet og de rutiner som foreslås tar i liten grad innover seg situasjonen i de mindre sentrale 
områdene. Det er på ikke på langt nær god nok legedekning alle plasser, slik at det finnes flere leger å 
velge mellom. Flere av tiltakene som foreslås vil også raskt signalisere at det er abort det er snakk om, og 
dermed vil kvinnens personvern være svekket. 
  
Fastlegeordningen er et offentlig tiltak for å sikre et likeverdig helsetilbud over hele landet. I fastlegens 
avtale ligger et ansvar for å sørge for at hver pasient får nødvendig helsehjelp. Når det gjelder abort, er 
fastlegens oppgave å ligne med de oppgaver det ikke er anledning til å reservere seg mot i 
spesialisthelsetjenesten. MedFred  kan ikke se noen god grunn til at leger i primærhelsetjenesten skal ha 



en utvidet adgang til å reservere seg, verken i forhold til andre yrkesgrupper i primærhelsetjenesten, eller i 
forhold til spesialisttjenesten. 
  
Ved å innføre et helt nytt prinsipp, nemlig adgang fra å reservere seg fra å henvise videre, for fastleger 
som allerede er fast ansatt, risikerer man en svært uoversiktlig situasjon, og vanskelige arbeidsrettslige 
situasjoner. Vi kan ikke se at staten kan garantere kvinners rett til likeverdig behandling, om det åpnes for 
den foreslåtte adgang til å reservere seg i førstelinjetjenesten i helsevesenet. 
 
MedFred er enige med departementet i at «det er verdifullt for samfunnet at fastleger har høy etisk 
bevissthet og reflekterer over etiske spørsmål.» Det er imidlertid på sin plass å slå fast at leger som 
ivaretar sine pasienter i tråd med norsk lov og pasientenes egne etiske overveielser, selvsagt kan ha minst 
like høy etisk bevissthet som leger som setter sin egen samvittighet foran respekt for pasientens valg. 
  
Det er da også full adgang for fastleger, så vel som alle andre borgere å delta i den offentlige debatt, og 
også å arbeide for endringer av lover og politikk på helseområdet. MedFred er helt enig med Bent Høies 
tidligere presisering: «Kampen mot abort kan tas i det åpne rom, ikke på legekontoret». Det vil være 
misbruk av legens autoritet og yrkesrolle om legen vektla sin personlige overbevisning i møte med den 
enkelte pasient. Er man uenig i dagens lovgivning, er det legitimt å hevde sine synspunkter og å arbeide 
for endring av lovverket. Men man kan ikke gjøre det ved å diskriminere pasienter i sin yrkesutøvelse 
som offentlig ansatt fastlege. 
  
Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn har ansvar for å sikre lik 
adgang til helsehjelp over hele landet. MedFred kan ikke se at det er mulig ved modellen som nå 
foreslåes. 
  
MedFred ønsker ikke å gi sin tilslutning til foreslåtte endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- 
og brukerrettighetsloven og fastlegeforskriften.   
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