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Emne: Høring - reservasjonsordning for fastleger 

 
Hei, 

 
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 mulgheten, 
og ønsker med dette å dele mitt syn på saken samtidig som jeg ber departementet om at det registreres 
som en egen høringsuttalelse.  
 

"Det er ikke mulighet å sette pasienten i sentrum når legen allerede har plassert 
seg selv der".  
 

Dette er et sitat fra en av de flotte talene som ble gitt på Trondheim Torg 8.mars 2014. 
Det er min mening at det ikke er mulighet å ivareta pasientens behov og rett til 
behandling og respekt, om myndighetene innfører en reservasjonsordning for 
fastlegene.  
 

Det er ingen menneskerett å være fastlege, men det er en menneskerett å motta 
medisinsk behandling og i Norge er det, takk og lov, også en kvinnes rett å få 
bestemme over egen kropp og med det få gjennomført abort inntil 12 uke. Et slikt valg 
gjøres ikke med lett hjerte. Det er personlig, krever evne til refleksjon og innsikt i eget 
sinn og evner, og det krever mot. Det er ikke mulig for myndigheten å innføre en 
reservasjonsordning for fastleger, samtidig som at det femmes en garant om at dette 
ikke vil medføre negative opplevelser for kvinner som ønsker å få utført abort. 
 

Ved å sette fastlegens etiske kvaler over pasientens rett, så vil det med dette 
lovforslaget alltid eksistere en sjanse for at kvinner blir avvist på legekontoret fordi 
pasienten av ulike årsaker (alder, norskferdigheter etc..) ikke er klar over at fastlegen 
har reservert seg, fordi hun møter en reserverende legevikar eller fordi det ganske 
enkelt er fullt på listene til de fastlegene som ikke har reservert seg. Hele Norges 
befolkning har rett på lik behandling, og geografi skal ikke være med på å avgjøre 
hvorvidt en kvinne kan få bestemme over egen kropp eller ikke. For selv om hun har tatt 
avgjørelsen om abort, så er hun avhengig av en lege til å gjennomføre det valget hun 
har tatt. 
 

Per i dag så kan fastleger reservere seg for å utføre eller assistere ved selve 
abortinngrepet. Det er min mening at dette sikrer legens samvittighetsfrihet. Ved å åpne 
for at leger kan reservere seg mot å ta imot, skrive journal, klargjøre, stelle/pleie 
pasienten under opphold eller å henvise pasienten til abort, så settes 
pasientsikkerheten og behandlingsretten i fare. Det er en viktig og vesentlig forskjell 
mellom det å utføre en abort og det å henvise til en behandling pasienten selv har 
bestemt seg for. 
 

Som nevnt tidligere, så er ikke det å være fastlege en menneskerett, og de fleste leger 
som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise til abort har derfor trolig valgt andre 



legeyrker, eller yrker generelt, for å unngå å gjøre lovbrudd. Ved å åpne for at fastleger 
kan reservere seg mot å henvise til abort, så frykter jeg at flere leger med 
reservasjonsønske vil søke seg til nettopp fastlege yrket. Dette setter, igjen, 
pasientsikkerheten og behandlingsretten i fare. Den setter også legens livssyn, tro og 
personlige meninger over kvinnens rett til å bestemme over egen kropp. 
 

Heller enn å gi fastlegene mulighet til å nekte henvisning til abort, ber jeg Helse- og 

omsorgsdepartementet følge opp overfor de fastlegene som ikke vil gjøre jobben sin i henhold til norsk 

lov. Jeg mener myndighetene plikter å sikre at alle kvinner får rett til lik helsehjelp hos sin fastlege. 

 

Ønsker dere en fin dag, og ser frem til at å se dere sette pasienten tilbake i sentrum. 
 

--  
Med vennlig hilsen, 
 

Kristine O. Iversen 

484 04 714 


