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Emne: Høring - reservasjonsordning for fastleger  

 

Få forslag har opprørt det norske folk like mye som forslaget om reservasjonsordning for fastleger. 8. mars fikk 

helseminister Bent Høye en klar og tydelig høringsuttalelse. Nei til reservasjonsrett var årets hovedparole, og aldri 

tidligere har så mange gått i 8. marstog. 

Forslaget opprører fordi det representerer et alvorlig angrep på kvinners rettigheter.  

I snart 40 år har vi hatt en lov om selvbestemt abort som slår fast at dette er kvinnens avgjørelse. Ikke legens, ikke 

nemndas. Loven er klar.  

Abortloven var resultatet av en lang politisk kamp for kvinners selvbestemmelse. Jeg  ønsker ikke at loven  uthules 

på grunn av en politisk byttehandel mellom Høyre og det eneste abortmotstandspartiet, KrF.  Vi har ikke og vi bør 

ikke innføre reservasjonsmulighet eller reservasjonsrett for fastleger. Vi bør selvsagt heller ikke åpne for at fastleger 

skal få mulighet eller rett til å reservere seg mot henvisning til prevensjon. 

Reservasjonsrett kan kanskje oppleves som et gode for enkelte leger. Men for alle pasienter skaper dette en høyere 

terskel og en større belastning for den som søker abort, som allerede er i en sårbar situasjon. Mitt hovedargument er 

dette: Hensynet til kvinners rett til legehjelp er viktigere enn hensynet til enkeltlegens samvittighet. 

Den Norske Kirke vil nå at abortsøkende skal få sjansen til å møte fastleger som vil reservere seg, slik at kvinnene 

skal få best mulig hjelp til å reflektere over et komplisert valg. Dette tyder på at det fortsatt er manglende forståelse 

for at det alltid er den abortsøkende kvinnen som bærer den tyngste børen. Hun har ansvaret, hun tar valget. 

Jeg vil ikke at kvinner i Norge skal måtte forholde seg til leger som reserverer seg. Derfor gikk jeg sammen med 

ordførerkolleger i eget parti og ba partifeller i alle kommuner tydelig formidle til regjeringen at vi ikke ønsker en slik 

praksis innført i Norge.  Og derfor sender jeg med dette som privatperson samme budskap direkte til regjeringen: Nei 

til reservasjonsordning for fastleger. 

Med vennlig hilsen 

Nina Sandberg 
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1450 Nesodden 

 


