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Høringsuttalelse: Reservasjonsordning for fastleger  
 
Viser til høringsbrev 21.01.2014 om reservasjonsordning for fastleger. Jeg gir 
med dette mitt syn på saken, og ber departementet om å registrere dette som en 
egen høringsuttalelse. 
 
Jeg mener det er prinsippielt galt å gi fastleger mulighet til å reservere seg 
mot å gi pasientene de tjenester vi har lovmessig krav på. Jeg har forståelse for 
og respekt for at leger av ulike grunner ikke ønsker å ta del i noe ledd av 
prosessen som fører fram til en abort. Imidlertid har jeg ingen forståelse for at 
de legene det gjelder skal være ansatt som fastleger. Pasienter som henvender seg 
til fastlegen sin SKAL garanteres den hjelp og veiledning han/hun har krav på 
ifølge loven. Leger som ikke ønsker å tilby de tjenestene pasientene har krav på, 
kan like fullt være leger, men ikke innenfor fastlegeordningen.  
 
Jeg mener dette er et prinsippspørsmål. Likevel preges debatten, slik jeg ser 
det, av forsøk på pragmatikk: En rekke politikere og andre aktører hevder at 
pasientrettigheter skal kunne ivaretas ved at fastlegen tydeliggjør sitt ståsted, 
og at pasientene da kan velge/bytte fastlege for å få en som vil hjelpe dem.  
 
Så om vi går inn det pragmatiske og praktiske: Å skifte fastlege er kanskje lett 
i de store byene. Andre steder er det faktisk ikke like lett. Hva med dem som bor 
på steder med bare ett legekontor? Eller hvor samtlige fastleger i bygden 
reserverer seg? Dette er/har vært tilfelle både i Vinje og i Bø i Telemark. Både 
rent praktisk og sosialt byr det på vanskeligheter å måtte skifte lege og dra 
langt avgårde for å få tilgang på de tjenestene en har krav på. Hvordan mener 
dere at en jente/kvinne under 18 skal komme seg flere mil til lege på egen hånd, 
i et område med dårlig utbygget busstilbud, uten selv å kunne kjøre, og uten å 
måtte svare på spørsmål fra alle rundt seg om hvorfor hun ikke bare kunne bruke 
den lokale fastlegen?  
 
Tilgangen på fastleger med ledige plasser varierer også sterkt fra sted til sted. 
Ved valg av fastlege er det flere ting enn kun vedkommendes stillingstagen til 
abort som er viktig: En hører med venner og kjente hvordan de opplever 
vedkommende; hvor flinke de er, hvor empatiske, hvor lang ventetid etc, og ut fra 
det treffer en et valg. Ofte har alle anbefalte leger fulle pasientlister, noe 
som vanskeliggjør valget av fastleger. Hvor mange flere fastleger vil bli 
uaktuelle for kvinner i fruktbar alder dersom fastlegene gis 
reservasjonsmulighet? Pasienten ender da kanskje opp med få reelle 
valgmuligheter. 
 
Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at hensynet til pasienten og 
hennes/hans rettigheter, må settes foran en fastleges eventuelle ønske om å 
reservere seg mot å utføre en lovpålagt oppgave. Jeg frykter at å innføre 
reservasjonsmuligheter for fastlegene i abortsaker blir første steget i en 
uthuling av pasientenes rettigheter. Hva med leger som ikke vil skrive ut 



prevensjon? Fastlegen i Vinje i Telemark er et eksempel på dette. Hva med 
henvisning til utredning av ufrivillig barnløshet/kunstig befruktning? Listen 
over oppgaver som enkelte kan ønske å reservere seg mot, kan bli lang.  
 
Etter mitt syn plikter myndighetene å sikre at alle kvinner - og menn! - får rett 
til lik helsehjelp hos sin fastlege. Det er IKKE myndlighetenes ansvar å sikre 
fastleger mulighet til å unnlate å utføre deler av jobben sin. 
 
 
Med hilsen 
 
Sigrid Mannsåker Gundersen 
Watvedtveien 24 
1782 Halden 
   
  
 
 


