
Hei 

Ønsker med dette å komme med innspill til høringsuttalelsen «Reservasjonsordningen for fastleger» 

En lege må ha mulighet til å følge sin fullstendig subjektive overbevisning så lenge han/hun kan si at dette 

for den enkelte lege er moralsk betenkelig. Dette bør spesielt være tungtveiende dersom legen også kan 

peke til en religiøs overbevisning. Er legen i tillegg medlem av et trossamfunn akseptert som religion i 

minst ett NATO-land må denne legens moralske begrensninger ivaretas fremfor alt. Dette være seg så vell 

Pastafari som Katolsk Kristendom. Jeg er av den oppfatning at «Reservasjonsordningen for fastleger» på 

langt nær dekker alle de legeoppgaver en fastlege kan bli utsatt for, som legen av overnevnte 

overbevisninger kan ha moralske betenkeligheter med å utføre. Følgelig mener jeg forslaget må utvides 

med et minimum av undernevnte punkter. 

1. Reservasjon mot svangerskapsoppfølging av gravide kvinner som lever i 

utenomekteskaplige relasjoner til barnefaren. 

Til tross for at noen hellige skrifter, spesielt kristne, forteller at jomfrufødsler har forekommet, er 

sannsynligheten liten for at dette er et stort utbredt fenomen i våre dager. Man kan følgelig ta et 

utgangspunkt i at ugifte, gravide kvinner enten har hatt utenomekteskaplig samleie eller er skilt. Det er i 

mange religioner moralsk forkastelig å ha utenomekteskaplig samleie. For kvinner som har inngått 

skillsmisse sier det 6. av de ti bud at «Du skal ikke bryte ekteskapet». Det er følgelig opplagt at et 

svangerskap etter en skillsmisse er et minefelt av moralske dilemmaer. Det vil under slike omstendigheter 

enkelt å se at det kan være moralsk uakseptabelt for en fastlege å følge op denne kvinnen. En slik 

oppfølging vil kunne oppfattes som en aksept for den ugjerning kvinnen har gjort mot legens religiøse 

overbevisning. Kvinnens moralske/religiøse ståsted blir i denne saken irrelevant, da det er legen som må 

akseptere det kvinnen har gjort og det er viktig å ivareta legens syn på rett og galt innen et, for legen, så 

ømt tema. 

Det er selvfølgelig ikke snakk om en rett til reservasjon, men legen må ha mulighet til reservasjon om 

forholdene tillater det.  

Det forventes da av legen at denne må ha på plass følgende: 

 En avtale som sørger for at pasienten får innpass hos en annen lege for denne typen 

konsultasjoner minst innen én uke etter opprinnelig konsultasjon.  

 Den alternative legen må være innen samme kommune om det er mulig, men ikke lenger unna 

enn en nabokommune.  

 Denne reservasjonsmuligheten begrenser seg til svangerskapsoppfølging og kvinnen og 

fastlegen må følgelig fremdeles belage seg på å videreføre pasient/lege-forholdet for andre, 

ikke svangerskapsrelaterte konsultasjoner. 

 For å forsikre at fastlegen ikke utnytter systemet må pasienten bli låst til den aktuelle fastlegen 

så lenge svangerskapet varer. 

 Søknader om slik reservasjon bør behandles av geografisk nærmeste bystyre. Dette gjelder 

uavhengig av om fastlegens praksis tilhører samme kommune som bystyret.  

 Kommunen fastlegen er underlagt har vetorett og kan overstyre bystyrevedtaket.  

 Innvilgede reservasjoner skal administreres av Fylkesmannen. 

 

2. Reservasjon mot behandling av kjønnssykdommer hos kvinner og/eller menn som lever i 

utenomekteskaplige relasjoner 

På lik linje med at de aller fleste svangerskap inntreffer gjennom samleie blir de fleste kjønnssykdommer 

overført gjennom samme aktivitet. 

Vi har allerede konkludert med at utenomekteskaplig samleie kan være moralsk uholdbart for fastleger fra 

gitte moralske kår. Behandling av sykdommer pasienter selv har påført seg gjennom slik, for fastlegen 

subjektivt vurdert vederstyggelige, aktivitet bør legen følgelig ha mulighet til å reservere seg mot å 

behandle da slik behandling, som tidligere nevnt, kan bli oppfattet som en aksept av pasientens 

begrensede moralske sjelsevner.  

Vi snakker her selvfølgelig ikke om en rett, men det er klart at muligheten bør være tilgjengelig under 

de begrensninger som er naturlige og beskrevet i overnevnte punkt 1.  



I tillegg må det legges til et punkt om at dersom pasienten kan bevise at sykdommen er overført 

gjennom aseksuell aktivitet er fastlegen likevel pliktig til å behandle. Det vil selvfølgelig være pasienten 

som har bevisbyrden i slike saker, da fastlegens moralske betenkelighet med å belemre seg med temaet 

må ivaretas. En egen nemnd må nedsettes i hver kommune for å ta stilling til om bevisene er tilstrekkelig, 

slik at fastlegen blir skjermet frem til fakta foreligger. 

 

3. Reservasjon mot behandling av pasienter fra andre trossamfunn enn legens 

Første bud i de kristne menigheter er «Du skal ikke ha andre guder enn meg», og flere andre trossamfunn 

har samme eller lignende sentrale leveregler de er bundet til. Det er følgelig opplagt at det kan være 

moralsk problematisk for en fastlege å ha relasjoner til pasienter som tror på en annen gud enn fastlegen 

selv. Det er her selvforklarende at det ikke er snakk om en reservasjonsrett, men leger tilhørende et gitt 

trossamfunn bør ha mulighet til å reservere seg mot å ha pasienter av andre trossamfunn på sine lister, da 

det kan være i konflikt med fastlegens religiøse overbevisning og subjektive moral. Retningslinjer for 

inngåelse av avtale for slik reservasjon må videre utredes. 

 

4. Reservasjon mot behandling av «kronisk syke» eller pasienter med «dødelige sykdommer». 

En leges oppgave er å helbrede. Dersom pasientens tilstand ikke kan kureres kan fastlegens manglende 

evne til å fullbyrde sin oppgave som helbreder føre til at fastlegen føler utilstrekkelighet. Fastleger er sarte 

og må beskyttes mot pasienter som kan påtvinge dem slike mentale påkjenninger. Siden det her er snakk 

om fastlegens mentale helse, ikke bare moralske, bør dette være en legerett, ikke bare begrenses til en 

mulighet. 

 

5. «Reservasjonsordningen for fastleger» bør utvides til å omhandle «Reservasjonsordningen 

for utøvere av tjenester innen helsesektoren» 

De moralske dilemmaer en fastlege kan bli utsatt for er slett ikke begrenset til sfæren av fastleger, men 

dukker like mye opp i andre grupperinger innen helsesektoren. Alle reservasjonsmuligheter en fastlege 

kan få bør følgelig også være muligheter for eksempelvis, men ikke begrenset til, «spesialist», 

«sykepleiere», «assistenter» og «bioingeniører». 

Selv om det foreligger indisier på at noen fastleger ikke eier moralsk ryggmarg, og følgelig 

aksepterer å ta imot pasienter som ønsker abort, betyr ikke det at resten av staben på legens kontor har 

samme moralske lavmål. Følgelig bør alle tjenesteutøvere innen helsesektoren som kan bli utsatt for 

pasienter med abortønske og/eller andre overnevnte moralske dilemmaer ha samme mulighet og/eller rett 

(punkt 4) til å reservere seg som fastlegene.  

Det er både i den generelle befolkningen, og i helsesektoren liten forståelse for at det skal 

differensieres i omfanget av det moralske paradoks mellom en fastlege og en sykepleier. En legeassistent 

kan ha en vel så konfliktfull subjektiv forståelse av rett og galt som en fastlege og kan derfor få kvaler ved 

å ta prøver av en pasient som ønsker abort, eller har kjønnssykdommer, som en fastlege kan få ved å 

formidle informasjon og kunskap til pasienter som har slike moralske heftelser ved sin helsetilstand. Dette 

uavhengig av om fastlegen er moralsk avstumpet eller ikke. 

6. Reservasjonsordningen bør ikke være begrenset til helsesektoren 

Det er mange andre yrkesgrupper som kan tenkes å møte samme moralske begrensninger og konflikter 

som det fastleger kan støte på. Det bør følgelig vurderes om ikke reservasjonsordningen bør innlemme 

flere yrkesgrupper enn de som tradisjonelt omhandles som «helsesektoren». Andre konkrete eksempler 

som bør vurderes er å innføre reservasjonsmulighet innenfor følgende konflikter: 

 KRLE-lærere bør få mulighet til å reservere seg mot å undervise i annen tro enn sin egen. 

Det er flere mulige moralske konflikter en lærer kan møte i KRLE. Det første av De Ti Bud, «Du 

skal ikke ha andre guder enn meg», står således sentralt. En KRLE-lærer bør følgelig ha mulighet, 

ikke en rett, til å reservere seg mot en eller to av de tre emnene «K», «R», eller «L» da de kan 

komme i konflikt med lærerens moralske kodeks. Lærerene bør kunne reservere seg dersom de 

kan inngå en avtale med andre lærere om å flytte elever som, til tross for reservasjonen, ønsker å 

ha slik undervisning, til andre klasser når disse temaer etter læreplanen skulle vært undervist. 

Ytterligere, for å få reservasjon, må læreren fylle den eller de bokstavene i KRLE som 

reservasjonen innebefatter med utvidelse av de gjenværende bokstavene. 



 Naturfagslærere bør få mulighet til å undervise i alternative hypoteser enn de som er godt 

etablerte som rådende teorier. En lærer  

 Innsatssoldater, eksemplifisert i, men ikke begrenset til, infanterister og spesialsoldater, 

bør kunne ha mulighet til å reservere seg mot å bære våpen. Det er her snakk om en mulighet, 

ikke en rett. En soldat som ønsker å reservere seg må ha en skriftlig avtale med en annen soldat i 

området om at den skal tilstrebe å skyte i den reserverte soldatens sted, senest tre virkedager etter 

skuddveksling har funnet sted. Søknad om reservasjon behandles i den folkeregistrerte 

hjemkommunen til den aktuelle soldat. 

 Bussjåfører må kunne reservere seg mot å ta imot visse passasjergrupper eksemplifisert i, 

men ikke begrenset til, barnevogner og rullestolbrukere på bussen. Slike passasjerer kan 

påføre sjåføren forsinkelser gjennom at det gjerne kan ta noe lenger dit for disse 

passasjergruppene å komme seg av eller på bussen. Dette medfører et moralsk dilemma for 

sjåføren som har en moralsk forpliktelse overfor de andre passasjerene til å forsøke å overholde 

rutetidene. For å slippe slike konflikter bør sjåførene ha muligheten til å vernes mot å ta imot visse 

passasjergrupper. 

 Ansatte i matbutikker bør ha mulighet til å reservere seg mot å selge visse varegrupper. Det 

er en kjent sak at noen varegrupper man kan finne i en vanlig kolonialbutikk/matvarebutik er mer 

belastet med helsemessige problemer enn andre. Det kan helt klart være en moralsk utfordring for 

de som sitter i kassa ved slike butikker å selge varer som er av en karakter som strider mot deres 

overbevisning av rett og galt. Eksempler på, men ikke begrenset til, varegrupper man bør kunne 

reservere seg mot kan være:  

o Tobakk om man er rammet av, eller i nære relasjoner til noen rammet av kreft eller kols 

o Alkohol om man er avholds eller er eller er i nære relasjoner til alkoholiker  

o Alt som ikke er halal om man er muslim 

o Alt som ikke er kosher om man er jøde 

o Graviditetstester eller prevensjon om det er mot religiøs overbevisning 

o Kjøtt-, egg- eller melkeprodukter om man er veganer 

o Alt pakket inn i plastembalasje om man mener det er moralsk betenkelig å bruke plast på 

grunn av forsøplingsproblematikken 

 Inkluderer all salg til kunder som krever å få plastpose 

For å få en slik reservasjon må man inngå en skriftlig avtale med en annen butikkansatt, 

fortrinnsvis i egen, men minst i nærliggende butikk, som kan tilby tilnærmet samme vareutvalg, om 

at kunden som ikke kan betjenes skal få snike i køen hos den andre butikkansatte for å få kjøpt de 

varene den aktuelle reservanten har reservert seg mot.  

 Søknader behandles i nærmeste styrende offentlige organ, nedad begrenset til 

bydelsstyret. 

 Inngåtte avtaler følges opp av Fylkesmannen. 

 

Flere punkter kan dukke opp ved senere anledning. 

 

Helt ureservert hilsen 

Torben Skylstad, Trondheim 


