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UTTALELSE: NEI TIL RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER 

 

Troms fylkesting vedtok i møte 27. mars 2014 følgende uttalelse: 

 

«Nei til reservasjonsrett for fastleger  

Fylkestinget i Troms er bekymret for at regjeringen ønsker å åpne for at kommuner kan 

inngå avtale om reservasjonsrett med fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker 

å henvise kvinner til abort. Abortloven av 1975 gir en reservasjonsrett for 

sykehuspersonell fra å utføre eller delta i abortinngrep. Likevel vil det ved  å innføre en 

adgang for fastleger til å reservere seg mot å henvise til abort, vanskeliggjøre kvinners 

mulighet til å benytte seg av sine rettigheter. Fylkestinget i Troms mener det ikker er 

politikers oppgave å gjøre lovverket mer komplisert enn ytters nødvendig for landets 

innbyggere. Det er heller ikke politikernes oppgave å innskrenke innbyggernes tilgang 

til rettigheter vedtatt gjennom lover og forskrifter.  

I hvor stor grad kvinners adgang til abort vanskeliggjøres vil avhenge av innretningen 

på en eventuell reservasjonsadgang. Selv med omfattende avbøtende tiltak i 

kommunene, vil en slik adgang gjøre det mer krevende for mange kvinner. Fastlegen 

har en viktig funksjon i vårt helsevern. Det er nødvendig at fastlegetjenesten - som er 

pasientenes dør inn i helsetjenestene - møter pasientene med en enhetlig stemme. Det 

helsetilbudet fastlegen gir deg skal være det tilbudet du har rett til å motta, ikke det 

fastlegen finner for godt å sympatisere med.  

Fylkestinget ønsker ikke at gravide skal måtte diskutere med sin lege om hvorvidt hun 

har rett til en tjeneste som storsamfunnet og Stortinget har vedtatt i lov at hun har. Det 

vil være spesielt krevende for unge jenter å bli avvist (eller eventuelt bedt om å oppsøke 

en annen lege) av sin fastlege. Det er også viktig i et folkehelseperspektiv at kvinner 

ikke opplever det som krenkende å oppsøke fastleger for hjelp. Fylkestinget i Troms 

mener at de foreslåtte lovendringene vil kunne medføre et dårligere og mer byråkratisk 

offentlig helsetilbud.  

Fylkestinget mener at hensynet til kvinner i en sårbar situasjon veier tyngst og anbefaler 

ikke regjeringens forslag om at fastleger skal gis adgang til å reservere seg mot å 
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henvise til abort. Dersom forslaget blir vedtatt, tilråder fylkestinget at kommunene ikke 

tillater fastlegekontrakter som åpner for at fastleger kan reservere seg mot å henvise til 

abort. Dette vedtaket sendes som eget høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet.” 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Knut Werner Hansen 

Fylkesordfører i Troms 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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