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Høring – forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer abort.  

 
 
Reproduktiv helse er en viktig del av kvinners rettigheter og et sentralt tema i arbeidet 
for likestilling mellom kvinner og menn. Norge har vært et foregangsland når det 
gjelder å sikre alle kvinner forsvarlige og likeverdige helsetjenester knyttet til 
reproduksjon, herunder familieplanlegging, tilgang til prevensjon og retten til 
selvbestemt abort.  
 
Helse Nord RHF mener abortsøkende kvinners rettigheter må ivaretas, og vi støtter 
Helse og Omsorgsdepartementets forslag om at fastleger ikke lengre skal henvise til 
abort. Også presiseringen av at ordningen med felleslister slik at fastleger ikke skal 
kunne fordele arbeidsoppgaver seg i mellom av samvittighetsgrunner støttes.   
 
Helse Nord RHF mener det er viktig at kvinner som allerede er i en sårbar og vanskelig 
situasjon ikke blir påført ekstra belastninger. Likeverdighet i offentlig tjenesteyting er 
en grunnleggende verdi, og vi mener retten til likeverdige tjenester og hensynet til 
pasienten derfor bør gå foran legers personlige tro og livssyn.  
 
Selv om det i høringsnotatet kommer tydelig fram at fastlegen fortsatt skal tilby 
informasjon og veiledning, fastsette svangerskapets varighet samt utføre nødvendig 
kliniske undersøkelser er det viktig å poengtere at kvinnen kan henvende seg direkte til 
sykehuset hvor aborten eventuelt skal gjennomføres eller få informasjon o g veiledning 
fra andre yrkesgrupper, for eksempel jordmor eller helsesøster.  
 
Helse Nord RHF støtter pasientens klageadgang dersom fastleger praktiserer 
reservasjon. I en sårbar og vanskelig situasjon er det imidlertid viktig at kvinnen raskt 
kommer i kontakt med andre som kan gi nødvendig informasjon og hjelp dersom hun 
ikke føler seg ivaretatt av fastlegen. Forslaget om et felles nasjonalt grønt 
telefonnummer er derfor et viktig tiltak for å sikre at informasjon er tilgjengelig.  
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