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Høringsrunde angående reservasjonsordning for fastleger  

 

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. Jeg takker for denne mulighetet, og gir med dette mitt syn 

på saken samtidig som jeg ber departementet om at det registreres som en egen høringsuttalelse. 

 

Jeg ønsker å innvende mot dette forslaget da dette er et meget problematisk forslag. 

 

For det første så kan regjeringen kan gjerne kalle det en reservasjonsmulighet, men innholdet er det samme som da 

det ble kalt en reservasjonsrett. Jeg vil fortsette å kalle det en reservasjonsrett, da det gir noen få legers religiøse en 

rett til å reservere seg mot enkelte pasienter. 

 

Min hovedinnvending er at dette forslaget krenker retten om lik helsehjelp for befolkningen. Eller det vil si, bare den 

kvinnelige delen av befolkningen.   Er det slik at noen få legers innvendinger mot å gi informasjon og å skrive en lapp 

bør stå høyere en kvinners rett til lik helsehjelp? Til tross for hva som er skrevet i media så omhandler ikke dette liv 

og død, dette omhandler en vegring mot å forholde seg til pasienter som ønsker veiledning når det kommer til å ta 

abort. At noe som ikke omhandler liv og død skal krenke retten til lik helsehjelp til halve befolkningen ekstremt 

betenkelig.  

 

For det andre så åpner et slikt forslag for at andre yrkesgrupper i det offentlige også skal kunne få diverse 

reservasjonsrettigheter. Betyr det nå at sykepleiere, apotekarer og helsesøstre kan mobilisere seg for å få en 

reservasjonsrett mot å prate om abort? Betyr det at andre offentlige yrkesgrupper kan reservere seg om deler av 

arbeidet deres som er i mot deres etiske syn? Kan da pasifister bli soldater, men få muligheten til reservere seg mot 

å bære våpen? Skal kokker, som er vegetarianere, få reservere seg mot kjøttprodukter? Skal lærere, som er ateister, 

så reservere seg mot religionsundervisning? Skal leger få en ytterligere reservasjonsrett mot røykere, da de kan ha 

motforestillinger mot selvmord? Dette høres selvsagt absurd ut, men hvorfor skal disse få legene være de eneste 

som får reservere seg? Disse sakene kan lett setter opp mot den nåværende reservasjonsretten. 

 

Jeg har selvsagt fått med meg at det er tatt forbehold for at retten til lik helsehjelp for kvinner skal bli bli forsøkt 

ivaretatt, til tross for reservasjonsretten. Dette er ikke godt nok. Dette forslaget er prinsippielt krenkende, da de setter 

enkelte legers religiøse syn fremfor pasientens rett til lik helsehjelp. For å ikke nevne i noe som ikke direkte 

omhandler liv og død. Leger kan reservere seg mot utførelsen av abort, det er nok. 

 
Med vennlig hilsen, 
Victoria Troland 


