
Høring – forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer abort 
 
Viser til høringsbrev av 27. 06. 2014 om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer abort. 
I høringsbrevet åpnes det for at også de som ikke står på høringslisten kan gi høringsuttalelse. Jeg 
takker for denne muligheten og gir med dette mitt syn på saken. Jeg ber departementet om å 
registrere dette brevet som en egen høringsuttalelse. 
 
Den opprinnelige reservasjonsadgangen ble avvist etter massive protester, og det er bra. Så håper jeg 
at dere følger spillereglene og tar hensyn til høringsuttalelsene denne gangen også. 
 
I dette nye forslaget om å «fjerne henvisningen», skal kun underskriften på skjemaet for å begjære 
abort endres. Fastlegen plikter fortsatt å ta i mot og å undersøke og informere den abortsøkende, og 
fastlegen plikter også å sammenfatte de medisinske opplysningene i et brev, og så sende dette til 
sykehuset sammen med abortbegjæringen, som nå kun kvinnen skriver under på. 
Mange av disse (reservasjons)legene har gått ut i media og sagt at de vil fortelle de abortsøkende om 
sine reservasjoner og grunnene til dette. Hvordan det vil bli å være abortsøkende i møte med en slik 
lege? 
 
En må forutsette at en fastlege klarer å forholde seg profesjonell på jobb, og gi nøytrale råd, i tråd 
med retningslinjene. Jeg tviler altså sterkt på at tidligere reservasjonsleger klarer dette, og jeg tviler 
også på at de har dette som mål – noen av dem tror jeg, har et reelt ønske om å påvirke kvinnens 
beslutning. 
Jeg tror ikke at disse legene klarer å forholde seg nøytralt nok til sine abortsøkende pasienter, når de 
med dette viser at de nærmest ikke vil ta i sine abortsøkende pasienter med ildtang. 
Så lenge vi har en lov om selvbestemt abort er det fastlegens plikt å gi abortsøkende kvinner en 
nøytral informasjon og veiledning i forbindelse med abortsøknaden, samt medisinsk oppfølging. 
 
Tilsynet bør startes umiddelbart, ikke minst fordi reservasjonsleger alt har stått frem selv og fortalte 
om sine reservasjoner for både innsetting av spiral og henvisning til abort – blant annet. Det at 
Regjeringen ønsker å vente i 2 år med å starte et tilsyn, forteller meg at Regjeringen ikke har kvinners 
rettigheter og de abortsøkende pasientenes beste i tankene. 
 
Jeg ønsker ikke at helsepersonell får adgang til å reservere seg fra f.eks. forskrivning og innsetting av 
spiral som prevensjon, henvisning til assistert befruktning, og å reservere seg fra å henvise single og 
homofile til assistert befruktning på grunnlag av søkerens seksuelle legning eller et ment hensyn til 
barnas beste. 
 
Jeg håper at helsepersonell ikke skal få fronte sitt personlige abortsyn i møte med egen pasient. Det 
burde fortsatt ikke være en menneskerett å være fastlege. 
 
La oss ta en eventuell omkamp om abortloven i det offentlige rom. 
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