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Jeg viser til høringsbrevet av 21. januar 2014 om reservasjonsordning for fastleger, der det står at 

også de som ikke står på høringslisten kan uttale seg. Dette setter jeg stor pris på og sender her 

min uttalelse. Jeg ber departementet om at den registreres som en egen høringsuttalelse.  

 

Til tross for at likestillingen har kommet langt i Norge, er det fremdeles utbredt undertrykkelse 

av kvinner generelt og kvinners kropp og seksualitet spesielt også her til lands. Dette kan dreie 

seg om personlige opplevelser, som vold i familien, seksuelt missbruk og voldtekt, der nordiske 

land ikke kommer godt ut på internasjonale staistikker 

(http://www.regjeringen.no/mobil/pages/38635924/NKVTS_vold-voldtekt-2014.pdf 

og http://www.kureren.no/artikler/41440).  

 

Det dreier seg også om systematisk undertrykkelse, som representasjonen av jenter og kvinner i 

medier. Ikke bare er kvinner grovt underrepresenterte i mediene 

(http://www.seejane.org/downloads/GDIGM_Gender_Stereotypes.pdf), men vi er fremstilt i 

trange, stereotype kategorier, som seksualiserer kvinnekroppen og legger opp til et sterkt 

skjønnhetstyranni.  

 

Med andre ord er det ofte ikke mulig for kvinner å være trygge på gaten eller på fest og det er 

vanskelig for oss å ha et godt og trygt forhold til egen kropp og seksualitet. Legg så til at abort 

fremdeles er tabubelagt i samfunnet vårt etter over 30 år med selvbestemt abort. Abort er et 

alvorlig valg, som veier tungt på enhver kvinne. Når hun kommer til fastlegen sin for å be om 

abort, er dette høyst sannsynlig allerede en av de tyngste dagene i livet hennes. Men hun kommer 

for å få utført et inngrep som er hennes lovfestede rett.  

 

Hvis hun denne dagen møter fordømmelse fra legen sin, basert på en offentlig sanksjonert 

reservasjonsrett, legger legen og staten, som gjennom den foreslåtte utvidede reservasjonsretten 

støtter denne fordømmelsen, sten til byrden. Dermed vil vi i "likestillingslandet Norge", som ble 

feiret nasjonalt og internasjonalt under stemmerettsjubileet i fjor, i steden for å jobbe videre for 

likestilling, åpne for mer forømmelse og skam rundt kvinners kropp. Legekontoret kan slik bli 

enda et sted der kvinner ikke føler seg trygge. Ikke la dette skje.  

 

 

Den religiøst begrunnede samvittighetskonflikten enkelte fastleger har, må tas på alvor. Men som 

fastleger arbeider de for den norske stat og er betalt av skattebetalernes midler. Det er ikke riktig 

å benytte den posisjonen man har som fastlege for å fremme en religiøs overbevisning. En 

fastleges kontor er et statlig kontor og kan ikke benyttes som en prekestol, direkte eller 

inndirekte.  

 

 

Festleger gjør en viktig jobb og alle pasienter må få det samme tilbudet og den samme 

tryggheten, enten de er menn eller kvinner, enten de kommer for ryggplager eller for abort, og 
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alle må være trygge på å ikke møte fordømmelse hos fastlegen sin.  

 

Vennlig hilsen, 

Susanne Koch, 

Oslo 


