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Unios høringssvar til forslag om reservasjonsordning for fastleger i forbindelse
med henvisning til abort

Unio viser til høringsbrev mottatt fra Helse- og omsorgsdepartementet, og vil med dette gi vårt syn på

regjeringens forslag om at fastleger skal kunne reservere seg fra henvisning til abort.

Unio deler departementets syn på verdien av at fastleger - og øvrig helsepersonell - har høy etisk

bevissthet og reflekterer over etiske spørsmål. Unio er derimot uenige i at fastleger skal ha mulighet til å

reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Unio mener dagens reservasjonsrett der helsepersonell i

forskrift til lov om svangerskapsavbrudd har adgang til å reservere seg mot å utføre eller assistere ved

abortinngrepet av samvittighetsgrunner, er tilstrekkelig. En utvidelse av reservasjonsadgangen gir uklare

rammer for hva utøvere av helt sentrale samfunnsoppgaver vil kunne påberope seg av innsigelser mot

oppdraget.

Alle pasienter uavhengig av hvor de bor i landet, må ha en trygghet for at de får den helsehjelp de

lovmessig har krav på, uten opphold og uten krenkende opplevelser, uavhengig av hvilken lege eller annet

helsepersonell de møter. Vi vurderer at departementets forslag primært har vektlagt fastlegens

samvittighetsgrunner, og ikke kvinnens/pasientens rett til likeverdige og ikke-diskriminerende

helsetjenester. Retten til selvbestemt abort innebærer at kvinner som ønsker å avbryte et svangerskap

innen 12. uke har en selvstendig og lovbeskyttet rett til det. Det er svært betenkelig at fastlegen som er

kvinnens/pasientens primærmøte med helsevesenet, skal kunne reservere seg mot å henvise til en

lovbestemt rettighet. Dette bryter med grunnleggende pasientrettigheter.

To nye norske undersøkelser viser at kvinner i sårbare livssituasjoner har høyere abortrisiko enn

kvinnepopulasjonen for Øvrig. En ordning med reservasjonsmulighet for fastleger mener vi spesielt vil

kunne ramme disse gruppene, samt de aller yngste abortsøkerne.
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Departementet foreslår å opprette en rekke ordninger for å kompensere for den ekstra

belastningen/ulempen en slik reservasjonsmulighet vil medføre for kvinnene. De foreslåtte ordningene vil

ikke være tilstrekkelige for å unngå at kvinnen får ekstra belastninger slik Unlo ser det. Intensjonen er å

gjøre det oversiktlig for pasienten å vite hvilke fastleger som har reservert seg. Imidlertid vil dette kunne

få en rekke praktiske konsekvenser og ulemper som vi mener i liten grad er belyst i høringsnotatet.

Å bli uønsket gravid og skulle vurdere abort er for de aller fleste — og kanskje særlig for de yngste kvinnene

— en krevende situasjon å komme i. Det innebærer en rekke etiske, emosjonelle og praktiske spørsmål, tvil

og samvittighetskvaler som den unge jenta trenger hjelp til å sortere og avklare. Her har både fastleger,

helsesØstre og jordmødre en rolle.

Unio mener at Norge må få på plass et lavterskeltilbud for helsetjenester for kvinner i reproduktiv alder. I

dag er fastlegene det viktigste tilbudet for konsultasjoner om seksuell helse. Jordmor innehar en

kompetanse innen kvinnehelse som i liten grad blir benyttet i kommunehelsetjenesten.

Vi har relativt lite norsk forskning på ettervirkninger av provosert abort. Det som finnes av forskning peker

imidlertid på at en andel av kvinnene sliter med ulike typer ettervirkninger flere år etter inngrepet. Den

abortsøkende trenger støtte og profesjonell veiledning til å gjøre et valg ut ifra sitt eget etiske ståsted. De

skal gjøre det valget de vil leve best med også i framtiden. Dersom fastlegen gir uttrykk for at han / hun av

samvittighetsgrunner ikke kan henvise, vil den gravide muligens føle skyld og skam for det valget de har

tatt.

Det er ikke urimelig å anta at grundig veiledning som legger grunnlag for et mest mulig gjennomtenkt og

bevisst valg, vil kunne bidra til å redusere uheldige ettervirkninger.

I høringsforslaget foreslår departementet å gi fastleger en reservasjonsmulighet, ikke en rett.

Departementet foreslår at kommunen selv skal avgjøre om de ønsker å inngå avtaler med fastleger som vil

reservere seg for henvisning til abort. Vi ser at dersom det blir opp til kommunene å bestemme dette, så

er det en fare for at det kan bli ulik praktisering fra kommune til kommune, noe som strider mot

prinsippet om likeverdige helsetjenester. Å overlate en slik myndighet til kommunene strider også mot

hensikten med den reviderte fastlegeforskriften, som trådte i kraft i 2013, som tydeliggjør fastlegene som

en del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten jf også lov om kommunale helse- og

omsorgstjenester av 2012, som tydeliggjør kommunenes ansvar å sørge for å tilby innbyggerne forsvarlige

helse- og omsorgstjenester. Når en lege inngår en fastlegeavtale med en kommune, så tilpliktes fastlegen

å oppfylle fastlegeforskriften og øvrig lovverk og avtaler, som regulerer fastlegeordningen. Kvinner som er

uønsket gravide skal i henhold til dette, sikres at de kan ta opp uønsket graviditet med fastlegen sin uten å

frykte for fordØmmelse eller avvisning.

Vi har avgrenset vårt høringssvar til reservasjonsmulighet i spørsmålet om abort, og ikke aktiv dødshjelp.

Vi fraråder at hjemmelen også skal omfatte reservasjonsmulighet/rett med hensyn til aktiv dødshjelp.

Helsepersonell står ofte overfor vanskelige etiske problemstillinger og valg i sitt virke, hvor også egne

moralske overbevisninger blir utfordret. Den medisinske utviklingen ventes å ville forsterke dette i takt

med at nye behandlingsformer blir tilgjengelige, som vil kunne røre ved den enkeltes personlige

overbevisning og tro.
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En reservasjonsmulighet for fastleger vil kunne åpne opp for at annet helsepersonell også ønsker

muligheten til å reservere seg på andre områder. Det vil bli anvendt akkurat de samme argumenter, at det

er samvittighetsfriheten til helsepersonellet som veier tyngst.

Unio mener på bakgrunn av dette at det ikke må åpnes for at fastleger kan reservere seg fra å henvise til

a bort.

Vennlig hilsen
Unio
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