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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 ønsker å 
benytte meg av denne muligheten, og gir med dette mitt syn på saken som jeg ber 
departementet registrere som en egen høringsuttalelse. 
 
 
I rundskriv av 20. juni 1995 åpnet Statens Helsetilsyn for at kommunen selv kan organisere sitt 
helsetilbud slik at leger som ønsket å reservere seg kunne få lov til det, dog under forutsetning 
av at kommunen på tross av enkeltlegers reservasjoner kunne tilby tilfredsstillende 
helsetjenester for innbyggerne.  
 
 
Dette var før innføring av fastlegeordningen i 2001. Fastlegeordningen er et offentlig tiltak for å 
sikre likeverdig tilgang på helsetjenester uavhengig av geografiske eller andre forhold. Andre 
forhold kan i denne sammenheng være seksuell legning, etnisitet og kjønn. Som en følge av 
innføringen av ny ekteskapslov ble det i rundskriv av 2011 presisert at fastleger ikke kan fritas 
for oppgaver som er pålagt ved lov eller forskrift, og den mangeårige praksisen til de 
såkalte "reservasjonslegene" erklært ulovlig. Ordningen som er foreslått i høringsforslaget tar 
sikte på å la nevnte leger fortsette sin praksis lovlig og innenfor gitte rammer. 
 
 
Det er i denne omgang ikke foreslått endringer i abortloven i forbindelse med forslaget om en 
reservasjonsmulighet for fastleger. Det er allikevel ikke til å komme utenom at forslaget er 
fremmet for å tekkes et politisk parti med relativt lav oppslutning som gjerne vil stramme inn 
abortloven om de får muligheten. Dette må tas inn i vurderingen av forslaget slik det foreligger, 
og når hensyn veies opp mot hverandre. 
 
 
Abort er etisk viktig og vanskelig tema på lik linje med en rekke andre temaer knyttet til livsløp 
og menneskeverd, og debatten rundt abort er følelsesladd. Synet reservasjonslegene har på 
abort, prevensjon og assistert befruktning skal vises forståelse for, og motstandere av abort skal 
aksepteres i det offentlige ordskiftet på lik linje med tilhengere av dagens abortpraksis og andre 
standpunkter. Samfunnet har nytte av tydelige debattanter med ulike syn slik at vanskelige 
tema belyses på en bred og god måte. Spørsmålet er om fastlegeordningen skal ha rom for at 
reservasjonslegene skal kunne praktisere sin personlige overbevisning i sitt daglige virke som 
fastlege, og om den merbelastning dette medfører for de berørte pasientene er akseptabel. 
 
 
De hensyn som skal vektlegges i prosessen er etter min oppfatning disse 



1. Hensynet til pasientens nåværende og fremtidige behov (uavhengig av kjønn, seksuell 
orientering, etnisitet, bosted) 

2. Følger av en eventuell uthuling av fastlegeordningen, og dermed pasienters fremtidige 
rettigheter 

3. Fastlegens behov for å slippe å utføre oppgaver som han/hun opplever som i strid med 
egen etiske overbevisning 

 
Pasientens behov 
I en fastlegeordning hvor alle pasienters likeverdige rettigheter sikres skal ikke pasienten måtte 
orientere seg om fastlegens standpunkt med tanke på abort, prevensjon, assistert befruktning, 
eller andre reservasjoner som leger og annet helsepersonell måtte få muligheter for i 
fremtiden. En innføring av den foreslåtte reservasjonsordningen vil dermed undergrave et viktig 
prinsipp i fastlegeordningen og redusere forutsigbarheten for pasienten. Man kan diskutere i 
hvilket omfang dette medfører en ulempe for pasienten, men ulempen vil eksistere og oppleves 
som moderat til stor avhengig av alder, seksuell orientering, etnisitet, bosted og eventuelt 
andre forhold. Ordningen vil i praksis gjøre det vanskeligere for abortsøkende å få utført en 
abort, og begrensningen/ulempen vil ikke være likt fordelt over hele pasientgruppen. 
 
 
Følger av en eventuell uthuling av fastlegeordningen 
Den foreslåtte reservasjonsordningen vil gjøre fastlegetilbudet mindre oversiktlig for 
pasientene, vanskeligere å administrere for kommunene, og vil ikke sikre alle pasienter 
likeverdig tilgang på helsetjenester (nevnte ulempe fra forrige avsnitt kan etter min oppfatning 
ikke karakteriseres som likeverdig). En naturlig følge av reservasjonsordningen for fastleger vil 
være at også annet helsepersonell innrømmes samme mulighet, og oppgavene man ønsker å 
reservere seg mot vil også kunne øke i omfang. Dette vil gjøre helsevesenet mer komplekst å 
administrere for både kommuner og sykehus.  
 
Fastlegens samvittighet 
Å handle mot egen samvittighet oppleves svært ubehagelig, og kan gi skadevirkninger for den 
enkelte dersom gapet mellom opplevd holdning og utført handling blir stort. Dette er noe som 
lovverket respekterer i spørsmålet om abort; alt helsepersonell kan reservere seg mot å delta i 
eller å assistere ved et abortinngrep. I forslaget om reservasjonsmulighet for fastleger dreier 
spørsmålet om samvittighetsfrihet seg om hvorvidt fastlegen direkte bidrar til at en abort blir 
gjennomført eller ei. Reservasjonslegene hevder de opplever seg delaktige i prosessen med å 
foreta en abort ved å ta imot abortsøkende og henvise dem videre, lovverket sier at avgjørelsen 
er kvinnens alene. 
 
Den foreslåtte reservasjonsordningen vil etter mitt syn ikke ivareta en fastlege som er mot 
abort på en god måte, da det ikke er vesentlig forskjell på å henvise til abort selv eller å be en 
kollega gjøre det for deg. For en abortmotstander er jo selve problemet at aborten finner sted, 
hvilket navn som står på papiret endrer ikke dette. 
 



Hvilke hensyn veier tyngst? 
Den foreslåtte reservasjonsordningen ivaretar ikke pasientens rett til likeverdig behandling, og 
er etter mitt syn heller ikke tilstrekkelig til å sikre en fastlege som er mot abort får fred med sin 
samvittighet. Det er derfor stor sannsynlighet for at ordningen vil komme opp til ny debatt 
dersom den blir innført. Abortmotstandere burde etter mitt syn snarere arbeide for å endre 
rammebetingelsene ved å fokusere på endringer i abortloven eller i innholdet i 
fastlegeordningen som helhet.  
 
I denne saken er pasientens interesser og legens interesser i direkte konflikt. I vurderingen av 
den foreslåtte reservasjonsordningen må man dermed velge å prioritere enten pasientens 
interesser eller fastlegens interesser. Dette gir to alternativer: 
 

 Pasienten først - vektlegging og videreføring av prinsippet om rett på likeverdig tilgang 
på helsetjenester 
Ved å prioritere pasientens rettigheter først kan ikke fastleger reservere seg slik 
høringsforslaget skisserer.  
For å imøtekomme legens behov for reservasjon kan fastleger som ønsker å reservere 
seg tildeles oppgaver som ikke er i strid med deres overbevisning. Dette kan gjøres ved 
at de enten får tildelt en annen legegjerning, eller ved at de fortsetter som fastleger 
men har lister uten kvinner i fruktbar alder. Man kan eventuelt opprette egne klinikker 
over hele landet som håndterer familieplanlegging, slik at ingen fastleger må forholde 
seg til problemstillinger rundt prevensjon, abort og assistert befruktning overhodet. 
Disse klinikkene må i tilfelle være like tilgjengelig for alle. 

 Fastlegen først - vektlegging av legens behov for å reservere seg 
Ved å prioritere fastlegen først vil hver enkelt lege kun utføre de oppgaver han/hun ikke 
har reservert seg mot, og dermed i tråd med egen overbevisning og samvittighet. Øvrige 
oppgaver må ivaretas av andre leger som ikke har reservert seg. Pasientens rett til 
likeverdig tilgang på helsetjenester vil ikke kunne innfris, og fastlegeordningen vil i så fall 
ikke lenger oppfylle sin intensjon. I så tilfelle bør ikke pasienten være bundet til én 
bestemt lege, men fritt kunne velge utfra de reservasjoner som til enhver tid er gjort 

 
Jeg ber om at den videre saksbehandlingen nøye vurderer til hvilke følger 
reservasjonsmuligheten vil få for fastlegeordningen, og hvordan man kan sikre pasientens rett 
på likeverdig tilgang på helsetjenester. Følgende momenter må ivaretas med tanke på å ivareta 
rettighetene til kvinner generelt og abortsøkende spesielt: 
 

 pasientens rett på personvern - hun skal ikke måtte forsvare sine valg overfor andre 
(gjelder spesielt unge/umyndige og kvinner på små steder) 

 pasienten må ikke påtvinges lang reisevei for å kunne konsultere lege som ikke har 
reservert seg 



 

 pasienten må ha rett til å bytte fastlege basert på legens reservasjoner når hun måtte 
ønske det 

o uavhengig av om hun på tidspunktet for byttet er abortsøkende eller ei 
o hun må garanteres plass på liste hos lege uten reservasjoner i rimelig nærhet 

 abortsøkende må ikke tvinges til å bytte fastlege for å kunne konsultere  med tanke på 
abort 

 abortsøkende må ikke oppleve moralsk fordømmelse fra helsepersonell når hun 
benytter seg av et fullt lovlig helsetilbud 

 abortsøkende må ikke oppleve unødige forsinkelser som et resultat av enkeltlegers 
reservasjoner før behandling kan iverksettes  

 
Etter mitt syn må hensynet til pasienten må veie tyngst, og dersom reservasjonsordningen ikke 
kan sikre like rettigheter og lik tilgang på helsetjenester må legens ønske om reservasjon vike. 
Legens ønske om reservasjon skal i så fall allikevel respekteres og tilrettelegges for, men ikke 
innenfor fastlegeordningen slik forslaget skisserer. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Ragnhild Berntsen 


