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Høringssvar  
Reservasjonsordningen for fastleger 

Velferdstinget i Oslo og Akershus velger å svare på denne høringen, og takker Helse- og 
omsorgsdepartementet for at vi har muligheten til dette. 

Velferdstinget er en interesseorganisasjon og øverste politiske organ i velferdsspørsmål for studentene 
som er tilknytta Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Det overordnede og styrende målet for 
Velferdstingets politikk, er prinsippet om lik rett til utdanning. I dag er det over 62 000 studenter som 
er tilknytta SiO. 

Studentene i Oslo og Akershus er tilknyttet fastlegeordningen, enten gjennom tilbudet til 
Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) eller hos andre leger. Studentene Velferdstinget representerer vil bli 
påvirket av den foreslåtte endringen. 

Tall fra Database for høyere utdanning (DBH) tilsier at omtrent 60 % av landets studenter er kvinner. 
Dette forholdstallet er omtrent likt for studenter i Oslo og Akershus. Samtidig viser tall fra 
Folkehelseinstituttet at det tas flest aborter i aldersgruppen 20-24 år, og tall fra SSB viser at 39,1 % av 
kvinnene i disse årskullene er studenter. 

Studentene som henvender seg til fastlegen må være trygge på at de kan få hjelp med alle 
allmennlegeoppgaver – også svangerskapsavbrudd. Fastlegen som har hjulpet studenten med andre 
helserelaterte spørsmål må også være en trygg og profesjonell samtalepartner i spørsmål som 
omhandler abort. En åpning for at fastleger skal kunne reservere seg vil vanskeliggjøre pasientens frie 
valg, og kan skape problematiske situasjoner. For pasienten kan det vanskelig oppfattes som noe annet 
enn en stilltiende fordømming. Svangerskapsavbrudd er ikke en avgjørelse man tar lett på, og er 
krevende for alle involverte parter. Slik Velferdstinget i Oslo og Akershus vurderer saken er det 
absolutt viktigste at studenter og andre har tilgang på en helsetjeneste som kan tilby den nødvendige 
hjelpen. 

Studenter befinner seg i en livssituasjon som ikke alltid er like stabil. Levekårsundersøkelsene viser at 
studenter flytter oftere enn resten av befolkningen, har lavere inntekt enn den generelle befolkningen, 
og for mange innebærer studietiden den virkelige overgangen til et selvstendig voksenliv. I denne 
overgangen er det viktig at velferdstilbudet er så godt som mulig, og at fastlegeordningen er en 
trygghet og en sikkerhet. En reservasjonsmulighet uthuler denne tryggheten. 

http://www.sio.no/
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Velferdstinget i Oslo og Akershus mener hensynet til pasienten bør veie tyngre enn hensynet til legen. 
Pasienten er allerede i en vanskelig situasjon, og en reservasjonsmulighet vil legge stein til byrden. 
Dersom reservasjonsmuligheten likevel innføres, vil vi be om at studentsamskipnadenes helsetjenester 
gis anledning til å kreve at fastlegene ikke kan reservere seg. 
 

Med vennlig hilsen 

Kaia Marie Rosseland 
Leder 
Velferdstinget i Oslo og Akershus 
 
 
 
 
 


