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Høring reservasjonsordning for fastleger 

 

Takk for invitasjonen til å komme med et høringssvar i et spørsmål som angår en stor 

andel av Norsk gynekologisk forenings (NGF) pasienter. 

Legeforeningens forrige høring (og debatt på landsrådsmøtet) omhandlet reservasjon 

generelt mens den offentlige debatt i ettertid utelukkende har dreid seg om abort. 

Politiske myndigheter har benyttet Legeforeningens vedtak som argument for at 

Legeforeningen aksepterer fastlegers rett til å reservere seg fra å videreformidle en 

kvinnes begjæring om abort. Diskusjonen i ettertid har vist at dette nok ikke er det 

rådende syn hos majoriteten av legeforenings medlemmer 

Det er derfor bra at HOD går bredt ut og gir relevante aktører mulighet til å presisere sitt 

syn på akkurat dette punkt. 

 

I vårt forrige høringssvar gikk også NGF imot generell reservasjonsrett, nedenfor følger 

våre argument når det gjelder abortreservasjon spesielt.   

 

Hensyn til pasienten: 

-Abortloven gir norske kvinner rett til å begjære abort. Dette skal fremme for en lege 

(vanligvis fastlegen) som skal gi informasjon om inngrepet og så formidle begjæring og 

medisinsk informasjon videre til sykehusavdeling. Dette gjøres enten som en henvisning 

som sendes pr post/elektronisk men vanligere i dag er at kvinnen får med seg disse 

papirene fra legen sin og så ringer avdelingen direkte og avtaler time. Begjæring om 

abort kan også fremmes direkte fra kvinnen til den aktuelle gynekologiske avdeling uten 

at hun har vært hos (fast)legen på forhånd. Begjæringen om abort signeres av kvinnen 

selv, legen signerer på at han/hun har gitt informasjon om inngrepet. 

 

-Norske kvinner har altså en lovfestet rett til å få utført abort dersom de ønsker det. Det er 

viktig at dette skal være en reell mulighet og ikke treneres ved at hennes fastlege 

reserverer seg for å bidra i kjeden som formidler denne helsetjenesten. Vi er (med rette) 

stolt over fastlegeordningen i Norge! De fleste pasienter søker nettopp fastlegen når de 

har et helsetjenestebehov, der får de god oppfølgning og føler seg ivaretatt.  

 

-Abort er et av de vanligste inngrep i en kvinnes liv, med en livstidsrisiko på over 30%, 

dvs at hver tredje kvinne hos en gjennomsnittlig fastlege vil etterspørre denne 

helsehjelpen som hun altså har lovfestet rett på. I tillegg til å gi informasjon om inngrepet 

til kvinnen og formidle informasjon om relevante medisinske forhold om kvinnen til 

utførende avdeling (som f.eks om hun har reagert allergisk på narkose tidligere), vil 
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fastlegen kunne fastsette svangerskapsvarighet, ta Chlamydiaprøve (for å redusere risiko 

for infeksjon ved inngrepet), etterspørre om denne kvinnen ønsker rådgivning, diskutere 

prevensjon, og evt. på bakgrunn av tidligere kontakt med kvinnen ha en formening om 

hun trenger forsterket oppfølgning etterpå.  

 

-Hvis fastlegen reserverer seg frarøves kvinnen å få denne helsehjelpen fra den legen som 

er ment å faktisk inneha mest informasjon mhp hennes tidligere sykdom/psykososial 

belastning og derav kompetanse mhp å følge henne videre.  

Etter medisinsk abort har det vært vanlig at kvinnen kontrolleres med blodprøve tatt hos 

fastlegen, likeledes oppfølgning mhp prevensjon. Dette blir vanskelig når fastlegen har 

reservert seg mot å ha noe å gjøre med pasienten på forhånd. 

 

-Abort er for de fleste ikke et enkelt valg, men når beslutningen er fattet skal de da møtes 

av at fastlegen ikke kan behandle dem pga. sin egen overbevisning? Er 

reservasjonslegens samvittighetskvaler over å måtte formidle medisinske opplysninger 

videre til en abortavdeling så tungtveiende at de overskygger kvinnens behov for 

helsehjelp i denne situasjonen? 

 

 

Hensyn til (fast)legen 

-En reservasjonslege er prinsipiell motstander til abort og føler det etisk vanskelig å 

henvise kvinner til abort. 

 

Også under utarbeidelse av abortloven erkjente man at abort er et inngrep som kan være 

etisk problematisk og konkluderte derfor med at ingen skal måtte utføre dette når det 

strider mot ens overbevisning. Helsepersonell kan derfor få fritak fra å delta ved kirurgisk 

abortinngrep samt ordinere medikamenter ved medisinsk abort. 

Leger ved gynekologisk avdeling får imidlertid IKKE fritak for å undersøke, informere 

eller etterkontrollere abortsøkende kvinner. Er det etisk mer vanskelig for fastleger å 

gjøre disse oppgaver enn for gynekologer? Hvis man anser at fastleger skal kunne fritaes 

så vil også leger og evt. annet involvert helsepersonell ved de avdelinger som behandler 

abortsøkende kvinner også måtte kunne fritaes. Dette vil kunne medføre en betydelig 

endring i hvordan avdelinger kan ta hånd om abortsøkere 

 

-Reservasjonslegen skal henvise den abortsøkende til annen kollega. 

Er det etisk bedre at en reservasjonslege henviser pasienten videre til en annen kollega 

enn til sykehusavdelingen? 

 

-Fastlegen tilbyr ikke de helsetjenester som stillingen krever 

Er det rimelig at en offentlig tilsatt lege skal nekte å utføre en helsetjeneste som 

anslagsvis minst en tredjedel av de kvinnelige pasientene vil ha behov for? 

 

Praktiske problemer ved evt. reservasjonsrett for fastleger 

-Kvinnen skal tilbyes ny time hos annen kollega innen et døgn.  

Kan man på mindre sted sikre at annen kollega ALLTID er tilgjengelig? Ta høyde for 

ferieavvikling/kurs/sykdom. Risikerer man at kvinnen må reise til annet sted/annen 
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kommune? 

 

-Reservasjonslegen må sikre at alle listepasienter informeres om reservasjonsstatus. 

Dette må gjelde kvinner på listen pr dags dato men også for fremtidige pasienter som 

søker seg/tildeles vedkommende som fastlege. Foreldre til jenter på listen må informeres 

og barn som er på listen fra hvilket tidspunkt skal de informeres selv? 

 

-Kvinner skal isteden henvende seg direkte til aktuell sykehusavdeling 

Hvordan skal alle potensielle kvinner vite hvor og hvordan man henvender seg dit? 

 

-Dersom kvinnen bor langt fra sykehusavdeling, hvordan sikre at adekvate prøver 

(Chlamydia) er tatt og svangerskapslengden anslått slik at hun kan få en avtale til rett tid 

og ikke måtte reise langt avgårde til sykehus flere ganger? 

For kvinner med bosted i umiddelbar nærhet til sykehusavdeling er det minst 

problematisk å reise direkte dit. De kan bli undersøkt og så evt. få avtale om å komme 

tilbake til en ny dag for selve inngrepet. Det vil øke antall konsultasjoner på sykehuset 

noe. For dem som må reise langt til sykehus (evt. med fly) vil det være desto mer uheldig 

å skulle reise flere ganger. 

 

 

Som konklusjon vil Norsk Gynekologisk Forening gå imot at fastleger skal ha rett til 

å reservere seg mot å ta hånd om abortsøkende kvinner.  
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