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Hei.  

 

I forhold til sak som nå er til høring i forhold til legers reservasjonsrett har jeg følgende innspill å 

komme med. 

 

Legers etiske kvaler i forhold til å utføre jobben sin er i utgangspunktet for meg som pasient eller 

bruker av hans tjenester ikke relevant. Forholdet mellom pasient og lege er basert på tillit og 

idealet om at det man sier blir hørt, forstått og gjort noe med. En lege kan ha en mening som 

privatperson, at den samme meningen skal komme igjennom i det han gjør er for meg vrient og 

egentlig umulig å forstå.  

 

Når man forholder seg til saksbehandlere i NAV/BUFETAT som behandler vanskelige etiske 

spørsmål, er min erfaring at de kan ikke reservere seg mot visse sakstyper. Da må man faktisk 

finne seg noe annet å gjøre. Har man valgt et yrke som servicearbeider, noe leger og 

helsepersonell i realiteten er, så bør og skal man ikke kunne velge hvilke oppgaver som passer en 

og ikke. I mitt virke forholder jeg meg til mange lover og forskrifter som jeg personlig er uenig i, 

men de etterleves fordi at jeg som privatperson har tatt et valg å jobbe med det. Ja, det har 

kanskje ikke relevans i forhold til at det ikke er valg som går på liv og død, men det er etiske 

valg og mange har jobber med store etiske utfordringer.  

 

Kan du ikke leve med å sette inn en spiral eller henvise til abort = finn deg en annen jobb eller 

utdann deg innenfor en spesialisering hvor disse valgene ikke er noe hinder for din egen 

personlige overbevisning. 

 

Konklusjon: nei til legers og helsepersonells reservasjonsrett. Pasientes rettigheter er viktigere 

enn enkelt legers og helsepersonells moralske og etiske kvaler. 
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