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Emne: Høring-reservasjonsretten for fastleger 

 

Viser til Høringsbrev av 21012014. Da det åpnes for at flere kan inngi sine Høringsuttalelser, ber 

jeg departementet om å registrere  dette som egen høringsuttalelse...   

 

For de aller fleste kvinner vil en uønsket graviditet være en enorm belastning mentalt og fysisk.. 

E del kvinner kan ikke snakke med noen i sine nærmeste omgivelser (kan være ting som alder, 

forutgående vold og kultur som spiller inn). De trenger en samtalepartner som kan gi råd, vise 

vei mht valg etc. En fastlege vil her være det nærmeste ledd. Det å skulle bli møtt med en "stengt 

dør" i innledende runde, må jo være veldig tøft for enhver og kanskje totalt ødeleggende for 

enkelte. og det er jo ingen som skal ta valget for den enkelte kvinne.  

 

Det må være opplagt at Norges geografiske forhold kan gjøre situasjon fryktelig vanskelig for 

enkelte å oppdrive en som kan veilede. Og jo større terskelen blir, jo verre for kvinnen det 

gjelder. Det synes derfor at en slik reservasjonsrett uthuler det grunnleggende prinsipp om fri 

abort... I skrivende stund melder NRK at det i Telemark må utføres aborter på spesielle dager og 

en gang i uka pga at så mange har reservert seg. De begynner som klinikksjefen sier "å nærme 

seg en smertegrense"...  

 

Og det er jo ikke bare at disse legene nekter å gi råd eller henvise pasienten videre, de nekter 

også å innsette spiral. Jeg antar da også at disse legene har problemer med å skrive ut Minipillen. 

Både spiral og Minipillens funksjon er jo at egget i prinsippet kan bli befruktet, men det vil ikke 

feste seg... Spiral og Minipillen er for mange en mindre inngripende prevensjon og gjør at en god 

del kan være sikret mot uønsket graviditet.. Så her har man altså leger som både hindrer pasienter 

å få prevensjon og dermed er de jo med på å skape uønsket graviditet. Deretter vil de heller ikke 

hjelpe når "uhellet" først er ute.... Noe som oppleves særs uheldig..  

 

Det ligger en historie bak retten til fri abort som er belagt med tragedier vi antakelig ikke 

helt kan fatte rekkevidden av... Og vi trenger ikke å gå langt tilbake i tid. I 1964 fikk fi lovlig 

abort her i Norge, men da var det en nemd som foretok valget. 40 prosent fikk IKKE innvilget 

sine søknader om abort... Det var vel ikke før 1978 at man fikk selvbestemt abort... USA har vi 

den berømte domsavsigelsen i Rowe vs wade og det var først 1977 og dreide seg om en kvinne 

som var blitt voldtatt. Avgjørelsen var IKKE enstemmig og har vært store kontroverser rundt 

denne domsavgivelsen... Dette er altså ikke mer en 30 år siden....  

 

i sentrale Europa ble det anslagsvis gjennomført mellom 600 000 og 800 000 illegale aborter 

(Tyskland under weimar republikken og  Frankrike og Belgia på 30 tallet)... De som utførte dem 

risikerte dødsstraff... Siste kvinne som ble guiljottinert i Frankrike hadde utført aborter ulovlig...  

 

Hvordan kan vi i Norge i dag gripe inn i denne retten som så mange har kjempet og lidd for?  

 

Monica Jenssen  

 

 



 

 


