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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 avgi høringsuttalelse. Jeg takker for 

denne muligheten, og gir med dette mitt syn på saken, samtidig som jeg ber departementet om at 

det registreres som en egen, selvstendig høringsuttalelse.  

 

Det er ikke mulig å innføre en reservasjonsordning for fastleger samtidig som å fremme en 

garanti om at dette ikke medfører negative opplevelser for kvinner som ønsker abort eller få 

informasjon om abort. Med dette lovforslaget vil kvinner bli avvist på legekontoret fordi 

pasienten av ulike årsaker ikke er klar over at fastlegen har reservert seg. Fordi – Unge kvinner 

har kanskje fremdeles familiens fastlege og det kan være både stigmatiserende og krenkende å 

bytte lege. Gitt at det finnes leger å velge som ikke har reservert seg og som ikke har full liste. I 

tillegg til at det kan ta tid – tid som gjør abort enda vanskeligere. I tillegg til en rekke andre 

mulige årsaker som manglende norskferdigheter og lav digital kompetanse. På mindre steder 

med lang avstand til nærmeste lokalsykehus går kvinner oftere til fastlegen for å få en henvisning 

til abort, i motsetning til i større byer hvor kvinner i større grad kontakter sykehusene direkte.  

 

Leger har allerede rett til å reservere seg mot abort i dag. Abortloven gir leger rett til å reservere 

seg til å utføre eller assistere abortinngrep direkte. Å innføre en mulighet til å reservere seg mot 

henvisning til abort, vil i praksis bety at reserverende lege henviser til en annen lege som ikke 

har reservert seg. Offentlig ansatte leger, som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise til 

abort, har stor mulighet til å velge andre legegjerninger eller startet privat praksis uten offentlig 

tilskudd, for å unngå et lov-og samvittighetsbrudd. 

  

I forslaget om lovendring foreslås det at fastleger ikke bare kan reservere seg mot å henvise til 

abort, de kan også reservere seg mot å svare på spørsmål eller gi kvinnen informasjon om 

inngrepets art, medisinske virkninger og hvilken bistand samfunnet kan gi. Istedenfor å gi 

fastlegene mulighet til reservasjon bør Helse- og omsorgsdepartementet følge opp fastleger som 

ikke vil gjøre en del av jobben sin i henhold til norsk lov. Alle kvinner skal ha lik rett til offentlig 
helsehjelp. Hensynet til pasienten, må settes foran en fastleges eventuelle ønske om å reservere 

seg mot å utføre en lovpålagt oppgave.  
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