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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 gi høringsuttalelse. Vi  ber 

departementet om å registrere dette som en egen høringsuttalelse, på vege av fem privatpersoner. 

 

 

Leger som ikke ønsker å henvise til abort bør ikke påta seg offentlig verv som fastlege. Det 

finnes utallige andre måter å utøve legeyrket på. Enhver borger bør kunne ha tillit til at sin 

fastlege kan utøve yrket sitt likt med andre fastleger. En rekke kvinner kan ikke bytte lege i 

forkant av at de risikerer å bli møtt med at legen ikke påtar seg henvisning til abort. Det være seg 

kvinner som er dårlige i norsk, eller yngre kvinner/jenter som har "arvet" sin mors fastlege. De 

færreste planlegger på forhånd å ta abort, og har dermed heller ikke valgt fastlege med dette i 

tankene. Mange steder kan ikke befolkningen velge lege fritt, på grunn av legemangel. Ved å 

åpne for at fastleger nå kan få mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort frykter vi at 

flere leger med reservasjonsønske vil søke seg til nettopp fastlegeyrket. Det er fare for at 

reservasjonsmulighet vil trenere abort, da kvinnen må oppsøke ytterligere en lege for å få den 

hjelpen hun har krav på. Det er selvsagt en fordel for kvinnen å få gjennomført en abort så tidlig 

som mulig i svangerskapsforløpet. Å vente en eller flere dager (potensielt over en helg) kan for 

enkelte kvinner medføre store emosjonelle vanskeligheter, som kan gå ut over kvinnens helse. 

 

 

 

Det er en rekke andre yrkesgrupper som utøver handlinger som kan stride imot deres 

samvittighet, uten at reservasjonsmulighet er et tema, herunder helsesøstre for ungdom som 

rådgir mange unge gravide. Heller ikke politi som sender ut mindreårige asylsøkere bosatt 

åresvis i Norge kan reservere seg. Det er ingen grunne til at legers samvittighet på dette området 

skal veie tyngre enn feks helsesekretæren som setter opp timeavtalen med legen. 

 

 

 

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at hensynet til pasienten og hennes rettigheter, må 

settes foran en fastleges eventuelle ønske om å reservere seg mot å utføre en lovpålagt 

oppgave. Heller enn å gi fastlegene mulighet til å nekte henvisning til abort, ber vi Helse- og 

omsorgsdepartementet/kommunene følge opp overfor de fastlegene som ikke vil gjøre jobben sin 

i henhold til norsk lov. Fastleger som ikke utfører sine pålagte legeplikter bør få sin 

fastlegeavtale oppsagt. 

 

 

  Vi mener myndighetene plikter å sikre at alle kvinner får rett til lik helsehjelp hos sin fastlege, 

og at kvinners rettigheter blir dårligere enn menns rettigheter ved å innføre reservasjonsmulighet. 
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