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Emne: Høring - reservasjonsrett 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 takker for denne muligheten, 
og gir med dette mitt syn på saken som jeg ber departementet om at registreres som en egen 
høringsuttalelse.  
 
Det er pr i dag ikke tillat for fastleger å avvise pasienter på bakgrunn av egne meninger eller 
overbevisninger. Alle pasienter i Norge har rett til å bli mottatt med respekt hos sin fastlege, og det er 
fastlegens oppgave å behandle alle pasienter med lik verdighet.  
 
Om reservasjonsretten trer i kraft er ikke dette lenger en garanti. På bakgrunn av språkferdigheter, alder 
etc er det ikke sikkert at alle er klar over at fastlegen har reservert seg. Å bli møtt med en avvisning i en 
slik krisesituasjon kan for mange være en stor belastning i tillegg til hva en abort fører med seg. 
Reservasjonsretten straffer de som står svakest stilt, man begrunner dette forslaget med at leger skal få 
være samvittighetsfri, alle som går inn i fastlegejobben vet hva den går ut på å fører med seg. Fastlegen 
er heller ikke den som utfører aborten, men opplyser en kvinne som står i en svært sårbar situasjon om 
sine alternativer og rettigheter, deretter sender et skjema til sykehus.  
 
Det er svært mange andre legeyrker hvor man ikke møter denne problemstillingen, og det er ingen 
menneskerett å være fastlege. Men det er en menneskerett å bli møtt med respekt og å få den 
helsehjelpen man har behov for.  
 
Mennesker (her kvinner) i krisesituasjoner SKAL bli satt foran en leges preferanser.  
 
Vil også vise til at ingen andre yrker som politi, farmasøyter og helsesøstre kan nekte å utføre 
arbeidsoppgaver som er pålagt ved lov uten å bli sanksjonert.  
 
Jeg ber at helse og omsorgsdepartementet følge opp i saker hvor fastleger nekter å gjøre jobben sin i 
henhold til norsk lov, jeg mener myndigheter plikter å gi alle kvinner rett til lik helsehjelp i møte med sin 
fastlege.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Roya Denise Haugen.  


