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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 

mulighetet, og gir med dette mitt syn på saken samtidig som jeg ber departementet om at det 

registreres som en egen høringsuttalelse. 

Det er ikke mulig å forsvare en lege som ikke vil henvise pasienter til inngrep av personlige 

årsaker. Det går i mot den medisinske tankegang. Fra en medisinstudent, med flere medstudenter 

i ryggen, så er dette helt uforståelig. Slik jeg ser det, er leger et instrument, og skal være der for 

pasienten, på vegne av det vitenskapelige medisinske samfunn. Vi har retningslinjer for 

behandling, basert på forskning og bevis. Dette legger til grunn for våre avgjørelser, ikke 

magefølelser eller personlige meninger. Mine personlige holdninger og meninger har ingen plass 

i dialog med min pasient. Jeg skal kun vise min personlighet gjennom empati, omsorg, 

medmenneskelighet og i passende omstendigheter – komme med råd. Religion, politisk agenda 

og etiske holdninger hører til på en annen arena. Legekontoret skal være fordomsfritt, og den 

makten man sitter med i dialog med sin pasient skal ikke misbrukes.  

 

Pasienten skal ikke rette seg etter legens behov. Det virker derfor naivt å mene at dette ikke 

handler om abort. Hadde dette ikke handlet om et omdiskutert inngrep, så hadde det aldri fått 

medhold. Jeg er en asvarsfraskrivelse. Vil jeg kunne si fra meg ansvar for å behandle leversvikt 

hos en alkoholiker, fordi det går imot min holdning til alkohol?  

Jeg ser det slik at pådriverne for dette er mot abort. Er du for selvbestemt abort, så er du mot 

reservasjonsrett. Å reservere seg, gjør det ikke lettere for kvinner å ta abort, det gjør det 

vanskeligere.  

Abort er aldri et ønskelig utfall, men det er et nødvendig tilbud for kvinner med uønsket 

graviditet i dagens samfunn, da du aldri kan være 100% sikker med noen form for prevensjon.  

Selvbestemt abort er lovlig. Følg loven.  

Med vennlig hilsen,  

Mie E. Flood Tangsrud  


