
 

1 
 

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet 
Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo 
 
Epost: postmottak@hod.dep.no  
 

      Oslo, 14.04.2014 

Høring: forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og 

brukerrettighetsloven, og forskrift om endringer i fastlegeforskriften og i forskrift om 

pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen. 

Sex og samfunn viser til departementets høringsnotat med forslag til reservasjonsordning for 

fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort.  Vi takker for 

muligheten til å komme med innspill til høringsforslaget. 

Mandat 

Sex og samfunn, senter for ung seksualitet, er landets største senter for seksuell og reproduktiv 
helse for unge voksne. Ved Sex og samfunn jobber vi aktivt for å forebygge seksuelt overførbare 
infeksjoner, uplanlagte graviditeter og abort. 

Sex og samfunn har jobbet med unge menneskers seksuelle og reproduktive helse i mer enn 40 år. 
Arbeidet inkluderer blant annet poliklinikk med gratis tjenester til alle under 25 år, undervisning 
og hospitering, og utarbeidelse av informasjons- og undervisningsmateriell. Vi har årlig rundt 
19.500 konsultasjoner ved vår klinikk, samt besøk og opplæring av ca. 100 hospitanter. Videre har 
vi siden 1992 tilbudt alle 10. klasser seksualundervisning, en ordning som ble gjort obligatorisk 
for skoler i Oslo i skoleåret 2009-2010.    

Høringssvar  

Innledningsvis vil vi fremheve at Sex og samfunn ser positivt på høringsnotatets avklaring om at 
en eventuell reservasjonsmulighet ikke skal inkludere forskrivning av prevensjon, innsetting av p-
stav/spiral eller henvisning til assistert befruktning.  

Sex og samfunn er sterkt imot innføring av en reservasjonsordning for fastleger.  

Sex og samfunn mener at fastlegeordningen skal være en forutsigbar og pålitelig 
førstelinjetjeneste der pasienter forholder seg til en fast lege i alle livsfaser. Innføring av 
ordninger der fastleger får mulighet til å velge bort problemstillinger og/eller pasientgrupper er 
ikke forenlig med dette. Vi mener videre at vern av samvittighetsfrihet for leger som vil reservere 
seg fra å møte pasienter som ønsker svangerskapsavbrudd, allerede er ivaretatt ved at utdannede 
leger har mange valgmuligheter for hvor og hvordan de ønsker å jobbe. 

Sex og samfunn ønsker et norsk helsevesen der pasientene møtes med verdighet og med likeverd. 
Vi mener at en reservasjonsmulighet for fastleger svekker forutsetningene for dette. 
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Mer konkret vil en innføring av reservasjonsordningen medføre trenering av og vanskeliggjøre 
enkelte pasienters tilgang på abort, og forsterke allerede eksisterende geografiske forskjeller i 
tilgang til lovfestede helsetjenester.  

En reservasjonsordning er et vern av den sterke fremfor den svake part i forholdet fastlege-
pasient.  

Høringsforslaget omhandler en reservasjonsmulighet, ikke en reservasjonsrett – dette er en viktig 
forskjell. En reservasjonsmulighet beskytter ikke nødvendigvis kvinner mot å møte en fastlege 
som utøver og uttrykker sine moralske overbevisninger mot abort. En reservasjonsmulighet 
skaper åpenhet om hvilke fastleger som har fått lov til å reservere seg, men ikke om fastleger som 
ønsker å reservere seg, og som ikke har fått dette ønsket innvilget. Kombinert med mangelfulle 
strategier for ivaretakelse av pasienter på reservasjonslegers liste som vil rammes av forslaget, 
presenterer høringsforslaget i sin helhet en svekkelse av pasienters rettigheter på bekostning av 
et lite utvalg fastleger. 

Det er uklart for Sex og samfunn om reservasjonsmuligheten blir en reservasjonsrett dersom 
kriteriene er oppfylt. Det må derfor klargjøres om kommuner på prinsipielt grunnlag kan nekte 
fastleger i kommunen å reservere seg, og å avvise søkere til fastlegehjemler som ønsker å 
reservere seg mot aborthenvisning. Kan de ikke det, er det i prinsippet snakk om en 
reservasjonsrett og ikke –mulighet.  

Sex og samfunn ønsker å understreke at en gravid kvinne som ønsker abort etter norsk lov, må få 
utført denne innen uke 12 av svangerskapet - altså innen 10 uker etter unnfangelsen. Etter at 
graviditeten er oppdaget, og dager og uker av svangerskapet dermed allerede har passert, må 
kvinnen innom flere steg på veien før selve inngrepet kan utføres. Dette innebærer ventetid, blant 
annet skal kvinnen få to eller flere timeavtaler til fastlege eller sykehus. Selv ved store sykehus 
utføres ikke nødvendigvis aborter daglig; eksempelvis utføres aborter én dag i uken ved sykehuset 
i Telemark, blant annet fordi en av tre ansatte ved avdelingen har reservert seg mot å delta i 
abortinngrep1. En kvinne som ønsker abort, har som resultat begrenset tid for å organisere dette. I 
tillegg er mange kvinner usikre på hvor langt de er kommet i svangerskapet, og for noen kan en 
utsettelse føre til at de passerer svangerskapsuke 12. Enhver trenering av denne prosessen er 
derfor av stor betydning for enkeltindividets tilgang til abort. 

Sex og samfunn anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet prioriterer å vurdere 
innføring/styrking av tiltak for å redusere antall uønskede svangerskap og aborter fremfor å 
fortsette å bruke ressurser og midler på reservasjonsordningen, som kun har til formål å innfri et 
lite antall fastlegers ønske om å bli fritatt fra nåværende lovpålagte arbeidsoppgaver, men ingen 
innvirkning på abortraten. 

Dersom en reservasjonsordning likevel innføres, bes det herved om at følgende innspill fra Sex og 
samfunn registreres: 

 

 

                                                        
1 http://www.tv2.no/2014/03/10/nyheter/helse/reservasjonsrett/innenriks/5398069#.Uyw5p7_dSLi 10.04.14 
 

http://www.tv2.no/2014/03/10/nyheter/helse/reservasjonsrett/innenriks/5398069#.Uyw5p7_dSLi
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Slik Sex og samfunn leser høringsforslaget, gjenstår mye for å løse de mange praktiske 
utfordringene som vil følge av en innføring av reservasjonsmulighet.  

Høringssvaret er brutt opp i henvisninger til deler av teksten fra høringsnotatet og påfølgende 
kommentar fra Sex og samfunn.  

 

I. 

1. Høringsnotatets hovedinnhold 

 

«Fastlegen som har reservert seg skal også informere kvinner på sin liste som vurderer eller ønsker 
henvisning til abort om at de kan henvende seg direkte til sykehuset uten henvisning fra fastlege.»  
s. 3 
 
Sex og samfunns kommentar: Det bør kartlegges og dokumenteres hvorvidt alle sykehus har 
innført og praktiserer etter denne ordningen.  Pr. i dag indikerer informasjon tilgjengelig på 
hjemmesider tilhørende enkelte sykehus det motsatte (se utvidet kommentar V). 
 
Det bør videre utarbeides rutiner og maler for hvordan fastleger som har reservert seg, skal 
informere pasienter om muligheten for å henvende seg direkte til sykehuset (i de tilfeller der 
dette er dokumentert mulig), omfanget av slik informasjon, og spesifikt hva denne informasjonen 
skal inneholde.  

II. 

«Kommunen kan bare inngå avtale om reservasjon dersom det er tilstrekkelig tilgang til andre 
fastleger i nærheten som kan gjennomføre de aktuelle konsultasjonene. Fastleger som ønsker avtale 
om reservasjon må dokumentere at de har inngått en skriftlig avtale med en annen fastlege som 
forplikter seg til å gjennomføre konsultasjonene med kvinnene som vurderer eller ønsker henvisning 
til abort.» s. 12 
 
Sex og samfunns kommentar: Det bør sikres at det er tatt høyde for ferier, permisjoner, kurs, 
avspasering o.l. blant de fastlegene som reservasjonslegene har inngått skriftlig avtale med når 
kommunen definerer «tilstrekkelig tilgang». Det bør videre vurderes hvorvidt det er tilstrekkelig 
for reservasjonsleger å ha avtale med én annen fastlege med bakgrunn i ovennevnte og andre 
faktorer som kan bidra til redusert tilgjengelighet hos den aktuelle fastlegen. Det må i tillegg, som 
nevnt over, klargjøres om kommuner kan nekte fastlegene å reservere seg selv om kriteriene er 
oppfylte.  
 
III. 
 
4.1 Gjeldende rett - valg og skifte av fastlege 
 
«Den som ikke selv velger fastlege, vil bli plassert på listen til fastlege med ledig listeplass, 
jf. § 2 tredje ledd.» s. 15 
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Sex og samfunns kommentar: Personer som ikke selv velger fastlege, bør plasseres på listen til 
en fastlege som ikke har benyttet seg av reservasjonsretten.  I tilfeller der mennesker plasseres på 
en fastleges liste, for eksempel nyankomne i Norge, bør det være en rettighet å settes opp på liste 
hos en fastlege som ikke har benyttet reservasjonsmuligheten. En slik rettighet bør innføres både 
av hensyn til pasienten, og for å motvirke muligheten for at enkelte reservasjonslegers lister 
«fylles opp» med pasienter.  
 
IV. 
4.2.1 Rett til å skifte til en fastlege som ikke har reservert seg 
«Departementet foreslår at personer som står på liste hos en fastlege som har reservert seg, 
skal ha en utvidet rett til å skifte fastlege. Pasientene skal ha rett til å skifte til en fastlege i 
nærheten som henviser til abort. (…)Retten til å skifte til en lege som henviser til abort vil være særlig 
aktuell for kvinner som vil kunne få behov for henvisning til abort, men den vil også gjelde for andre 
som av ulike grunner ikke ønsker å ha en fastlege som har reservert seg.» 
s. 16 
 
Sex og samfunns kommentar: Det bør på forhånd utredes og tas stilling til hvorvidt alle 
pasienter som ønsker å bytte, skal ha rett til dette, eller om det i praksis vil bli en prioritering av 
enkelte pasienter (f.eks. dersom det viser seg at et stort antall pasienter på enkelte fastlegers liste 
ønsker å bytte fastlege). 
Skal det være tilstrekkelig grunn at pasienten ikke ønsker å ha en fastlege som har reservert seg, 
uavhengig om man er i «målgruppen» for tjenestene fastlegen har reservert seg mot? Altså at for 
eksempel menn eller kvinner som ikke er fertile også skal ha rett til å bytte fastlege dersom deres 
fastlege reserverer seg? Eller vil enkelte pasienter, for eksempel pasienter som vurderes som 
tilhørende «målgruppen» få forrang foran andre ved stor etterspørsel for bytte?  
 
En slik vurdering er nødvendig og hensiktsmessig, både av hensyn til ivaretakelse av pasientenes 
rett til bytte, samt forhåndsberegning av hvor mange ledige plasser hos andre fastleger i nærheten 
som anses som tilstrekkelig for innvilgning av reservasjonsrett for en eller flere fastleger i den 
aktuelle kommune. 
Det å øke muligheten for antall bytter vil neppe ha stor effekt for den enkelte pasient. De fleste 
bytter fastlege sjelden. Vi ser i tillegg at svært mange unge kvinner ikke vet hvem som er fastlegen 
deres før et konkret behov for legehjelp oppstår. Unge kvinner er ikke storforbrukere av 
fastlegetjenesten. Se også relevante kommentarer i kommentar V under. 
 
V. 
4.2.2 Rett til å skifte fastlege for jenter mellom 14 og 16 år 
«Departementet vil foreslå at jenter mellom 14 og 16 år selv skal kunne bestemme om de 
ønsker å ha en fastlege som har reservert seg mot å henvise til abort eller om de vil skifte 
til en lege som henviser til abort. Dette skal jentene kunne bestemme uavhengig av om 
foreldrene er enig i skiftet eller ikke. Det kan også tenkes at jentene vil ønske å holde informasjon om 
byttet skjult for sine foreldre. Departementet vil derfor arbeide for at HELFO gjennomfører slike 
bytter på en måte som i størst mulig grad skjermer denne informasjonen fra foreldrenes innsyn. 
Unge jenter kan også kontakte skolehelsetjenesten dersom de er uønsket gravid og trenger 
råd og veiledning om abort. Helsesøster kan blant annet informere disse jentene om at de 
kan henvende seg direkte til sykehuset med en eventuelle begjæring om abort dersom de 
ikke ønsker å snakke med sin fastlege om graviditeten og abortbegjæringen.» s. 16 
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Sex og samfunns kommentar: Sex og samfunn stiller seg positive til forslaget om at unge jenter 
mellom 14 og 16 år selv kan bestemme om de ønsker å ha en fastlege som henviser til abort, og 
om ønskelig kan holde informasjon om byttet skjult for sine foreldre/foresatte. Samtidig er det 
grunn til å sette spørsmålstegn ved om hvorvidt en jente mellom 14 og 16 år i praksis er i stand til 
å holde bytte av fastlege skjult for sine foreldre. 
 
Samtidig ønsker vi å påpeke de praktiske begrensningene ved høringsnotatets argument om at 
unge jenter som ønsker råd og veiledning kan kontakte skolehelsetjenesten. Det er store 
geografiske forskjeller i skolehelsetjenestens tilbud og tilgjengelighet. Mange skolehelsetjenester 
og helsesøsterkontorer har svært begrenset åpningstid. En undersøkelse utført av Tidsskriftet  
Sykepleien viste at under halvparten av ekstrabevilgningene som skulle styrke 
skolehelsetjenesten og helsestasjonene fra 2013 til 2014 har gått til å øke antallet 
helsesøsterårsverk2. I følge Barneombudet mangler det 1500 helsesøsterstillinger for å nå 
Helsedirektoratets anbefalte minstenorm for skolehelsetjenesten3. På Tråstad ungdomsskole i 
Kongsvinger kommune har helsesøster åtte timer pr. uke til å følge opp 260 elever. Det tilsvarer 
1,8 minutt pr. elev. På Heltberg videregående skole i Oslo, med rundt 160 elever, er helsesøster til 
stede en halv dag i uken. Konsultasjonene foregår i biblioteket, siden helsesøster ikke har eget 
kontor4. Det finnes mange tilsvarende eksempler5. Skolehelsetjenesten/helsesøster er i praksis 
kun et reelt alternativ for et lite utvalg unge kvinner, avhengig av hvor de er bosatt og hvilken 
skole de går på.  
 
I tillegg er Sex og samfunns erfaring at mange jenter og unge kvinner som ønsker abort, trenger 
veiledning og hjelp, både når det gjelder informasjon om graviditet og abort ved oppmøte for 
graviditetstest, og veiledning for å unngå nye uønskede graviditet i fremtiden.  
Sex og samfunns erfaring sammenfaller her noe med anbefalinger fra Landsgruppen av 
helsesøstre NSF, som mener at det er en dårlig løsning for unge jenter å ta direkte kontakt med 
sykehuset6. Slik praksis fungerer i dag, er direkte kontakt med sykehuset en god løsning for noen, 
men ikke nødvendigvis alltid den beste løsningen for alle som er uplanlagt/uønsket gravide.  
 
I enkelte tilfeller kan det være detaljer i pasientens sykehistorie, som bivirkninger av medisiner 
eller reaksjoner på narkose, som bør være med i en henvisning. Dette er blant grunnene til at 
allmennlegeleder i Legeforeningen, Kari Sollien, har uttalt at det til tross for muligheten til å 
oppsøke sykehuset direkte, er best for abortsøkende å gå til fastlegen først7.  
I forkant av et abortinngrep må enkelte forundersøkelser og tester gjennomføres, og relevant 
behandling foretas.  
 
 
 

                                                        
2 http://www.sykepleien.no/nyhet/1427674/halvparten-gikk-til-helsesostre 18.02.14 
3 http://www.nrk.no/ostlandssendingen/store-mangler-i-skolehelsetjenesten-1.11587612 17.03.14 
4 http://www.nrk.no/ostlandssendingen/store-mangler-i-skolehelsetjenesten-1.11587612 17.03.14 
5 http://www.nrk.no/sorlandet/en-helsesoster-for-1300-elever-1.11506696 21.03.14, 
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Helsesostre-mangler-tid-til-a-hjelpe-7114171.html#.UywOKr_dSLg 21.03.14  
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/helse/en-helsesoester-paa-560-elever-3983818.html#.UywOOb_dSLg 21.03.14 
6 http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Helsesoster-tar-den-forste_-vanskelige-telefonen-
7473138.html#.UwM0B11v_qY 18.02.14 
7 http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Abortsokende-dropper-fastlegen-7472592.html#.UwM0b11v_qZ 
18.02.14 

http://www.sykepleien.no/nyhet/1427674/halvparten-gikk-til-helsesostre
http://www.nrk.no/ostlandssendingen/store-mangler-i-skolehelsetjenesten-1.11587612
http://www.nrk.no/ostlandssendingen/store-mangler-i-skolehelsetjenesten-1.11587612
http://www.nrk.no/sorlandet/en-helsesoster-for-1300-elever-1.11506696
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Helsesostre-mangler-tid-til-a-hjelpe-7114171.html#.UywOKr_dSLg
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/helse/en-helsesoester-paa-560-elever-3983818.html#.UywOOb_dSLg
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Helsesoster-tar-den-forste_-vanskelige-telefonen-7473138.html#.UwM0B11v_qY
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Helsesoster-tar-den-forste_-vanskelige-telefonen-7473138.html#.UwM0B11v_qY
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Abortsokende-dropper-fastlegen-7472592.html#.UwM0b11v_qZ
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Ved direkte kontakt med sykehuset, vil det være nødvendig for kvinnen å møte opp to ganger for å 
sikre at veiledning og nødvendig prøvetaking er gjennomført før oppmøtet for selve inngrepet. 
Det er viktig at slik informasjon er lett tilgjengelig, slik at det er samsvar mellom forventninger og 
praksis, spesielt når det gjelder tidsforløp for prosessen, og elementer denne består av (f.eks. 
rådgivning og prøvetaking). Vi anbefaler videre at det tydeliggjøres hvorvidt også kvinner som 
vurderer abort, kan ta kontakt med sykehuset for veiledning, eller om dette tilbudet i hovedsak 
gjelder kvinner som allerede har bestemt seg for å avslutte svangerskapet. Informasjonstjenester 
for kvinner som er uplanlagt gravide, kan med fordel informeres om på sykehusets relevante 
nettsider og andre steder der informasjon om abort formidles. 
 
Det er i dag stor forskjell i praksis knyttet opp mot å ta imot abortsøkende kvinner direkte til 
sykehuset, samt ulikhet i sykehusenes informasjon/kommunikasjon utad om dette. På 
Finnmarkssykehusets hjemmesider kan en pr. 18.02.14 lese følgende: «Gynekologisk poliklinikk 
på sykehuset i Hammerfest tar i mot kvinner som henvender seg direkte, slik loven sier. Det kan 
likevel være smidigere å gå via fastlegen som kan ta nødvendige prøver slik at disse er klare til 
selve dagen for aborten. Fastlegen skal også kunne bidra med rådgivende samtale. De som velger å 
møte direkte vil måtte møte to ganger. Den første gangen for prøvetakning og rådgivning (det som 
fastlegen vanligvis gjør). I tenketiden i mellom første og andre besøk vil sykehuset få svar på 
prøver som er tatt. Hvor lang tid som er hensiktsmessig å vente mellom første og andre oppmøte 
vil være individuelt8.»   
 
Sørlandet sykehus (gynekologisk poliklinikk Kristiansand) skriver på sine sider: «Abortsøkende 
har rett til å bestille time selv. (…) Vi anbefaler likevel at abortsøkende har vært i kontakt med 
egen lege først.9».  
 
Flere sykehus opplyser på sine hjemmesider at kvinner kan ta direkte kontakt for abort10. 
Samtidig har sykehus med gynekologisk avdeling svært begrenset eller ingen informasjon på sine 
hjemmesider om hva man skal gjøre dersom man ønsker abort, eller informasjon om abort.  
 
Det er derfor svært viktig at det legges til rette for og sikres at alle sykehus med gynekologisk 
avdeling tar imot abortsøkende kvinner direkte, og er tilrettelagt for å tilby alle nødvendige 
tjenester i denne sammenheng. Det må videre sikres at alle sykehus har tydelig og lett tilgjengelig 
informasjon om dette på nettsider og andre informasjonskanaler i forkant av en innføring av 
reservasjonsmulighet.   
 
VI. 
 
«I høringsnotatet er det foreslått at det er fastlegen som skal sende ut informasjon til egne 
listeinnbyggere ved inngåelse av en reservasjonsavtale. (…) Ved senere endringer legges det opp til at 
informasjon kommer via HELFO og på nettsiden MinFastlege. (…) Per 3. kvartal 2013 var det 
gjennomsnittlig 1152 listeinnbyggere per fastlege. Portoutgiftene ved utsending av brev til disse vil 
beløpe seg til omlag kr. 12.000,- per fastlege. I tillegg kommer tid medgått til faktisk å skrive brev og  
                                                        
8 http://www.finnmarkssykehuset.no/foede-og-gynekologisk-avdeling/kvinner-som-soeker-abort-kan-henvende-seg-
direkte-til-sykehuset-article111427-999.html 18.02.14 
9 http://sshf.no/omoss/avdelinger/gynekologisk-poliklinikk-kristiansand/Sider/enhet.aspx 18.02.14 
10 Blant andre Gynekologisk poliklinikk Lillehammer og Gynekologi og føde Elverum-Hamar, http://www.sykehuset-
innlandet.no/omoss/avdelinger/fode-barsel-lillehammer/sider/gynekologisk-poliklinikk-lillehammer.aspx og 
http://www.sykehuset-innlandet.no/omoss/avdelinger/gynekologi-og-fode-elverum-hamar/Sider/enhet.aspx 18.02.14 

http://www.finnmarkssykehuset.no/foede-og-gynekologisk-avdeling/kvinner-som-soeker-abort-kan-henvende-seg-direkte-til-sykehuset-article111427-999.html
http://www.finnmarkssykehuset.no/foede-og-gynekologisk-avdeling/kvinner-som-soeker-abort-kan-henvende-seg-direkte-til-sykehuset-article111427-999.html
http://sshf.no/omoss/avdelinger/gynekologisk-poliklinikk-kristiansand/Sider/enhet.aspx
http://www.sykehuset-innlandet.no/omoss/avdelinger/fode-barsel-lillehammer/sider/gynekologisk-poliklinikk-lillehammer.aspx
http://www.sykehuset-innlandet.no/omoss/avdelinger/fode-barsel-lillehammer/sider/gynekologisk-poliklinikk-lillehammer.aspx
http://www.sykehuset-innlandet.no/omoss/avdelinger/gynekologi-og-fode-elverum-hamar/Sider/enhet.aspx
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sende disse. Dette er en mulighet fastlegen får, og ingen plikt. Kostnadene kan bli betydelig lavere 
dersom informasjonen om reservasjonsavtalen sendes elektronisk. Departementet anser det som 
mest nærliggende at denne kostnaden bæres av fastlegen som ønsker å reservere seg mot å henvise 
kvinner til abort.» s.17  
 
Sex og samfunns kommentar: Sex og samfunn støtter forslaget om at fastlegen skal sende 
informasjon til egne pasienter på sin liste ved eventuell inngåelse av en reservasjonsavtale, og at 
fastlegen selv bærer kostnadene for slik utsendelse. Vi etterlyser samtidig en avklaring og 
presisering om hvordan dette skal utføres i praksis. Det presiseres i høringsnotatet at å skrive og 
sende brev til sine pasienter er en mulighet fastlegen får, og ingen plikt. Det er i dag få 
legekontorer som har velfungerende elektroniske utsendelsessystemer for å kommunisere med 
alle pasientene på sin liste.  Dette kan derfor ikke anses som et reelt alternativ til å skrive og sende 
brev. Det bør da være en plikt, og ikke en mulighet, for fastleger som har inngått avtale om 
reservasjon, å skrive og sende brev til alle pasienter på sin liste (inkludert mindreårige pasienter 
som står på samme liste som sine foreldre). Dette for å sikre at denne informasjonen i praksis når 
ut til alle pasienter som har en fastlege som har reservert seg.  
 

Sex og samfunn etterlyser også en avklaring på informasjonsplikt til pasientene på listen utover 
førstegangsinformasjonen ved inngåelse av eventuell reservasjon. Spesielt bør dette avklares i 
tilfeller der nye pasienter legges til listen, og i tilfeller der slik informasjon sendes ut til pasienter i 
ung alder/før seksuell debut, der det er sannsynlig at pasienten anser informasjonen som 
irrelevant på tidspunktet hvor denne mottas. Det er nærliggende å anta at en stor andel av den 
øvrige pasientmengden (selv blant de som er innenfor målgruppen – dvs. kvinner som i løpet av 
sitt liv er fertile og seksuelt aktive) også vil oppleve denne informasjonen som irrelevant; ingen 
planlegger tross alt å bli uplanlagt gravide. Vi anser det derfor som urealistisk å anta at alle 
pasienter er bevisste på hvorvidt deres fastlege har reservert seg eller ikke dersom de kommer i 
en situasjon der de ønsker time i forbindelse med abort/veiledning. Pasienter risikerer derfor 
fremdeles å møte uforberedt til avtalt time med reservasjonslege. Dette er aktuelt i økende grad 
der pasienten av ulike grunner kan betraktes som mindre ressurssterk, eller av andre grunner 
sannsynligvis ikke er, eller noen gang har vært, i besittelse av slik informasjon.  

 
VII. 
 
«Det er sentralforvaltningen som vil bære de tyngste kostnadene ved innføringen av forslaget til en 
reservasjonsmulighet for fastleger. Kostnadene er særlig forbundet med å utvikle tekniske løsninger. 
(…) Beregninger viser at utviklingskostnadene for å få på plass dette vil være i størrelsesorden 3,5 
mill. kroner.»  s. 17-18 
 
Sex og samfunns kommentar: Sex og samfunn ønsker å vise til eget og andre aktørers 
kontinuerlige arbeid med å forebygge abort og uønskede svangerskap i Norge. En stor del av dette 
arbeidet finansieres av midler fra Helse- og omsorgsdepartementet over statsbudsjettet.  
Vi anser det som relevant i denne sammenheng å påpeke at de estimerte kostnadene for å utvikle 
tekniske løsninger ved innføring av reservasjonsmulighet for fastleger alene til sammenligning 
utgjør rundt 13 % av de totale midlene til fordeling for tiltak mot forebygging av uønskede 
svangerskap og abort nasjonalt og lokalt i 2014.  
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VIII. 
 
Nye lovparagrafer 
 
«§ 24 d Tilbud om konsultasjon hos en annen fastlege 
Fastlegen skal sørge for at kvinner som står på hans eller hennes liste som vurderer eller ønsker 
henvisning til abort, får tilbud om konsultasjon hos en annen fastlege i nærheten senest neste 
virkedag. Fastlegen skal også informere kvinnene om at begjæring om abort kan settes frem direkte 
overfor sykehuset uten henvising, jf. forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd § 1.»  
s. 20 
 
Sex og samfunns kommentar:  
En konsultasjon der en pasient vurderer eller ønsker henvisning til abort, er en konsultasjon som 
forutsetter en viss varighet for at pasienten skal motta den hjelp og informasjon hun har krav på, 
og for at pasienten skal ivaretas tilstrekkelig. Det er generelt ventetid langt utover det her 
foreslåtte «neste virkedag» for de fleste pasienter som ønsker å bestille time hos sin fastlege. Da 
fastlegeforskriften ble foreslått i 2012, var kortere ventetid hos fastlegen blant de mest omstridte 
punktene i forskriften. Mange fastleger mente bestemmelsen om at pasienten skal få time innen 
fem virkedager, var urealistisk i kombinasjon med foreslåtte arbeidsoppgaver og –rutiner11. I 
fastlegeforskriftens § 21 henvises det også til at det periodevis kan være problematisk å innfri en 
ventetid på maksimalt fem dager12. Sex og samfunn ønsker å påpeke de praktiske utfordringene 
ved å garantere konsultasjon innen neste virkedag for en fastlege med full eller tilnærmet full 
pasientliste. Dette gjelder spesielt med tanke på begrensningene ferier, avspasering, kurs, 
permisjoner o.l. samt arbeidstid bundet opp av arbeidsoppgaver utenom pasientkonsultasjoner 
medfører, begrensninger som øker i omfang dersom fastleger som har reservert seg, kun inngår 
avtale med én annen fastlege slik det foreslås i høringsforslaget. Samtidig er bestemmelsen om at 
pasienten skal få tilbud om konsultasjon innen neste virkedag, essensiell for å unngå at prosessen 
treneres ytterligere for pasienten. Å tilrettelegge for at dette kan garanteres, bør derfor ha aller 
høyeste prioritet ved eventuell innføring av en reservasjonsordning.  
 
Det bør videre klargjøres hvorvidt denne bestemmelsen skal gjøres gjeldende både for pasienter 
som forteller at de ønsker henvisning til abort ved timebestilling pr. telefon, og for pasienter som 
fremsetter dette ønsket ved oppmøte til allerede bestilt konsultasjon. 
Det bør også spesifiseres praktiske ordninger for reiserekvisisjon og refusjon av eventuelle andre 
utgifter som resultat av henvisning videre til annet fastlegekontor.  
 
 
 
 

                                                        
11 http://www.nrk.no/norge/fastleger-raser-mot-helseministeren-1.7973499 31.03.14 
12 (…) Fordi fastlegene ofte er første kontakt med helse- og omsorgstjenesten i et pasientforløp, og en tjeneste som derfor 
generelt bør ha god tilgjengelighet, sier bestemmelsen at listeinnbyggeren skal få tilbud om konsultasjon så tidlig som 
mulig, og normalt innen fem arbeidsdager. Det innebærer at det kun unntaksvis skal være mer enn fem dagers ventetid. 
Det kan likevel være situasjoner eller perioder der ventetiden vil være lengre. Dette kan for eksempel være i 
influensaperioder med stor pågang for noen typer tjenester, eller dersom kommunen over lengre tid har hatt problemer 
med å rekruttere fastleger til ledige hjemler. (…) http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-29-
842?q=Forskrift%20om%20fastlegeordning%20i%20kommunene* 
 

http://www.nrk.no/norge/fastleger-raser-mot-helseministeren-1.7973499
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-29-842?q=Forskrift%20om%20fastlegeordning%20i%20kommunene*
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-29-842?q=Forskrift%20om%20fastlegeordning%20i%20kommunene*
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IX. 
 
«§ 24 g Avslutning av avtale om reservasjon av samvittighetsgrunner 
Kommunen kan si opp en avtale om reservasjon mot å henvise til abort dersom; 
- fastlegen ikke overholder sine plikter etter §§ 24 c og 24 d, 
- avtale med annen fastlege etter § 24 a tredje ledd faller bort eller 
- det ikke er tilstrekkelig tilgang til fastleger i kommunen til at kvinner kan få oppfylt sin rett til å 
skifte fastlege etter forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen § 6 andre ledd.»  
s. 21 
 
Sex og samfunns kommentar: Sex og samfunn ønsker her å påpeke ordlyden i paragrafens 
innledende setning. Utkastet til paragrafen anfører at kommunen «kan» si opp en avtale om 
reservasjon dersom fastlegen ikke overholder en eller flere av sine plikter i henhold til 
fastlegeforskriften. Vi stiller oss undrende til denne formuleringen, nærmere bestemt bruken av 
ordet «kan» som ikke innebærer en forpliktelse, men et valg.  
 
X. 
 
Generelle kommentarer: 

 Slik Sex og samfunn forstår høringsutkastet i sin helhet, inkluderer dette i liten grad 
føringer for oppfølging av fastleger som har benyttet seg av reservasjonsordningen, samt 
oppfølging av at de aktuelle fastlegenes praksis innfrir kriteriene for tilgang til reservasjon 
både ved avtaleinngåelse og jevnlig i tiden etter at avtalen er inngått. Dette må forbedres 
og tydeliggjøres. 

 
 Ut fra høringsnotatet er det uklart hvorvidt, eller i hvilken grad, kvinner som opplever 

komplikasjoner eller av andre årsaker har behov for konsultasjon med fastlege etter et 
abortinngrep, har rett/mulighet til å få time hos en annen lege enn sin fastlege, dersom 
fastlegen har reservert seg mot henvisning til abort. Det bør sikres at alle kvinner som har 
fått utført abort, blir ivaretatt og sikres medisinsk hjelp og rådgivning også etter inngrepet 
der det er nødvendig, påkrevet eller ønsket. Oppfølging bør gis av en fastlege som ikke har 
reservert seg. Dette bør gjelde alle tilfeller av ønske om/ behov for oppfølging inkludert: 

o Komplikasjoner/plager som følge av abort 
o Mistanke om fortsatt svangerskap 
o I tilfeller der det er praksis med kontrollblodprøve i etterkant, og pasienten bor langt unna 

det aktuelle sykehuset, og derfor må få dette utført ved sitt lokale fastlegekontor.  
o I tilfeller der pasienten som har fått utført medikamentell abort skal følges opp med 

svangerskapstest (for å utelukke at behandlingen kan mislykkes og pasienten eventuelt må 
gjennomføre kirurgisk abort13)  

o Dersom pasienten har behov for lengre sykemelding enn det som foreskrives ved 
sykehuset (opp til tre dager).  

o Ettersamtaler/oppfølgingssamtaler etter at pasienten har fått utført en abort  
 
 

                                                        
13 Norsk Legemiddelhåndbok, «Medikamentell abort» 
http://legemiddelhandboka.no/Terapi/s%C3%B8ker/+%2Babort/19650 
 

http://legemiddelhandboka.no/Terapi/s%C3%B8ker/+%2Babort/19650
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 Det bør tas stilling til hvorvidt fastleger som har benyttet seg av reservasjonsretten, kan 

ansettes i ungdomshelsetjenesten (for eksempel i stillingsbrøker ved helsestasjon for 
ungdom, eller rådgivningstjenester som Klara Klok). 
 

 Hvorvidt en lege som vikarierer for en fastlege, kan benytte seg av reservasjonsmuligheten 
bør fastslås. Dersom det er en mulighet for at pasienter på en fastleges liste i en periode 
skal forholde seg til en vikar med reservasjoner, må det opprettes et system på hvordan 
pasientene skal motta informasjon om dette. 

 
 Sex og samfunn har ikke kommentert på punktene i høringsforslaget som omhandler at 

fastleger kan reservere seg mot å informere pasienten om svangerskapets lengde, eller at 
kommunene selv skal avgjøre hvorvidt fastlegene i kommunen kan benytte 
reservasjonsmuligheten. Punktene er ikke kommentert da disse i ettertid er trukket 
tilbake. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siv Gamnes  Tore Holte Follestad 

Daglig leder, Sex og samfunn                       Assisterende daglig leder, Sex og samfunn 

 


