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Høringsuttalelse – reservasjonsordning for fastleger   

Jeg viser til høringsbrevet om reservasjonsordning for fastleger av 21. januar 2014 hvor det 

 åpnes det for at også de som ikke står oppført på høringslisten kan gi høringsuttalelse.  Jeg ber 

om at departementet registrerer det etterfølgende som mitt høringssvar og syn på saken.   

Hovedpunktet i denne debatten er etter min vurdering referert i høringsnotates punkt 3.1, nemlig 

ivaretakelsen av pasientens rettigheter. I dag kan fastleger ikke lovlig praktisere henvisningsnekt. 

Muligheten til å reservere seg begrenser seg etter abortloven til å utføre eller assistere ved selve 

abortinngrepet. Slik må det også fortsette. Leger som av samvittighetsgrunner ikke kan avfinne 

seg med dette kan rett og slett ikke være offentlig ansatte fastleger!  Leger som av 

samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise til abort må ganske enkelt velge andre arenaer hvor 

de kan utøve sin legegjerning. Hvis det er viktig å ikke bli utsatt for begrensning i samvittighets- 

og religionsfriheten, må legen velge en arbeidsgiver hvor ansettelsesforholdet ikke innebærer 

denne typen oppgaver.  

Departementet anfører at ”det at legen har mulighet til å bytte arbeid kan ikke være avgjørende” 

(3.2.1, 2, 4. ledd), noe som selvsagt er helt misforstått i denne sammenheng. At leger fritt kan velge 

arbeidsgiver er tvert imot helt avgjørende. Leger som kal inngå eller allerede er i 

et ansettelsesforhold som offentlig fastlege, kan rimeligvis ikke forvente at arbeidsgiver endrer 

premissene for ansettelsen og utøvelses av legegjerningen etter den enkeltes personlige 

overbevisning. Det er ingen menneskerett å være fastlege. Mennesker som ikke er kristne kan velge å 

ikke ta jobb i den norske kirke, mennesker som er pasifister kan velge å ikke jobbe i forsvaret og 

mennesker som ikke kan henvise pasienter til et lovlig medisinsk inngrep kan ikke jobbe som 

offentlig ansatt fastlege. Følgelig er departementets innledningsvise anførsel i punkt 3.3.2 helt 

adekvat: ”For enkelte leger oppleves det å skulle henvise en kvinne til abort som etisk svært 

problematisk. Det å skulle utføre denne oppgaven innebærer en alvorlig samvittighetskonflikt for 

disse legene”. Etter min oppfatning må det forventes at de leger dette gjelder tar ansvar for sin egen 

samvittighet og arbeidssituasjon og som en naturlig konsekvens sørger for å skaffe seg en 

arbeidsgiver som ikke er pålagt oppgaver de ikke syns de kan delta i. Dersom de nekter å utøve 

lovpålagte oppgaver, må dette nødvendigvis medføre sanksjoner fra arbeidsgiver på samme måte 

som for enhver annen offentlig ansatt.   

Momentet om aktiv dødshjelp er ikke relevant i denne sammenheng, men skulle lovgivende 

myndigheter på noe tidspunkt tillate dette, må offentlig ansatte fasteleger også utføre dette uten 

reservasjon, eller finne seg en annen jobb. Punktet om vern av samvittighetsfriheten er altså 

underordent ivaretakelsen av pasientens rettigheter og hører ikke hjemme i denne debatten. 

Det er åpenbart at enhver kvinne som oppsøker sin fastlege skal kunne ha tillit til at legen vil gi 

henne den hjelp hun ønsker når hun kommer dit med et ønske om å få utført en abort. Alle andre 



løsninger eller alternativ vil påføre henne negative omstendigheter eller konsekvenser. 

  Myndighetene kan umulig  innføre en reservasjonsordning for fastleger og samtidig garantere at 

dette ikke medfører negative opplevelser for kvinner som ønsker abort. Kvinnen skal ikke være 

nødt til å på forhånd måtte sette seg inn i om hennes lege har reservert seg eller om det på det 

angjeldende tidspunkt er en vikar som har reservert seg som utfører legetjenetsen på stedet. Ikke 

alle har mulighet til å velge mellom at antall leger, på mange små steder er dette ikke en reell 

mulighet.    

Hensynet til pasienten og hennes rettigheter må uansett settes foran en fastleges personlige behov 

for å reservere seg mot å utføre en lovpålagt oppgave. Det er myndighetenes plikt å sikre at alle 

kvinner får rett til lik helsehjelp hos sin fastlege og som en konsekvens må reservasjonsrett ikke 

tillates eller aksepteres.  

Departementets forslag har som en klar forutsetning at ”den konkrete reservasjonsordningen ikke 

innebærer en urimelig ulempe for de aktuelle kvinnene”. Som nevnt er dette helt umulig for 

myndighetene å garantere og forslaget om reservasjonsordning for fastleger kan ikke vedtas. 

Med vennlig hilsen 

Tone Ingebjørg Tryggvason 


