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Emne: Høring - reservasjonsordning for fastleger 

 
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 gir takker for denne 
mulighetet, og gir med dette mitt syn på saken som jeg ber departementet om at registreres som en egen 
høringsuttalelse. 
 
Jeg ser ikke hvorfor en slik særbehandling for fastleger skal være nødvendig. Under min forståelse er det 
pasienten som skal være i fokus, det skal være pasientens behov som kommer først. Andre 
yrkesgrupper, som helsesøstre, farmasøyter eller politi kan da heller ikke reservere seg mot å 
gjennomføre lovvedtak de er uenige i, uten sanksjoner. 
 
Alle leger i Norge bør holde seg til abortloven vi har her i Norge. Dersom jobben ikke går overens med 
ens personlige samvittighetsmoral bør en finne seg en annen stilling der en er i stand til å utføre de 
pliktene det forventes av dem. Det er kvinnen selv som bestemmer hva hun vil gjøre, ikke fastlegen 
hennes som er tilstede for å hjelpe henne med hva enn hun trenger hjelp til når det kommer til slike 
spørsmål og situasjoner. Det er ikke fastlegen hennes som er tilstedet under inngrepet, eller videre i 
prosessen. Han henviser henne videre hvor hun får nødvendig hjelp, den hjelpen hun har rett på. En 
henvisningsnekt begrenser pasienten mer enn fastlegen. En har lov å reservere seg mot å assistere eller 
utføre selve aborten, noe som er forsåelselig, men å ikke henvise en pasient til noen andre som gjør 
jobben sin, en jobb noen fastleger ikke vil være en del av og som de heller ikke er en del av? Det er vel 
nettopp derfor det ikke er deres jobb. Det er ikke deres jobb.  
 
Ingen vil møte en pekefinger i døren, men det vil skje. Informasjonen om denne endringen vil ikke nå alle, 
av ulike grunner; som alder, norskferdigheter, eller rett og slett en som ikke er involvert i saken eller blitt 
informert om den. I mindre kommuner vil dette også kunne bli et problem, da gjerne det er svært få 
fastleger tilgjengelig. Hva om fastlegen i en liten kommune velger å reservere seg, skal jenten som møter 
pekefingeren i døren reise til nabokommunen for den hjelpen hun i dag har rett på. Er dette noe vi vil gi 
opp? Er dette noe vi ikke lenger vil tilby en kvinne i det moderne 2014?  
 
Det er ganske utrolig at vi står her i dag, etter så mange år kvinner har kjempet for sine rettigheter. Det er 
ikke for sent å snu. Vi må se fremover, ikke bakover i tid. Det er et svært følsomt tema for mange, og om 
ikke tabu å snakke om. Kvinnen møter nok en av sine vanskeligste avgjørelser hun må ta i livet sitt og 
trenger hjelp, støtte og råd. Kan ikke fastlegen tilby dette bør vi ikke sende denne kvinnen videre til neste 
dør, men kanskje vi skulle sendt fastlegen på dør, for å ikke gjennomføre arbeidet sitt.  
 
Jeg vil takke Human-Etisk Forbund som har også sendt inn sitt høringssvar, med sterke argumenter og 
kloke ord. Er det noe som er uklart kan Høyre ta en titt på sine egne argumenter mot reservasjonsrett 
som ble lagt ut av kommunikasjonsavdelingen i Høyre den 22.02.2012.  
 
Ingen reservasjonsrett for fastleger var overskriften. Som argumenter brukte deres disse 
underoverskriftene: 
 
Tolerant lovverk 
Fastlegen som portvokter 
Belastning for pasientene 
Bytte fastlege ikke alltid like enkelt 
Utvikling 
Sympati for reserverende fastleger 
Moralske debatter ut av legekontoret 
 
 



 

Nei til reservasjonsrett! 

 

Med vennlig hilsen 

Pia Løndal 


