
        Bergen, 14.09.2014 

 

Til Helse- og omsorgsdepartementet 

 

 

Svar på høring om forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner 

begjærer abort 

 

Vi i tankesmien Skaperkraft setter stor pris på de politiske myndighetenes vilje til å 

finne en løsning i denne saken som både ivaretar den abortsøkende kvinnen og 

fastleger som av samvittighetsgrunner ikke kan henvise til abort. Denne intensjonen 

kommer også frem av høringsnotatet – noe som er veldig positivt. Gjennom hele 

debatten knyttet til reservasjonsadgang har Skaperkraft sitt standpunkt vært at det er 

mulig å imøtekomme begge grupper. Vi mener det bør være en ambisjon for et 

liberalt demokrati å legge til rette for nettopp dette – at ulike grupper i samfunnet får 

leve og arbeide i tråd med sin samvittighet så sant det ikke krenker andre borgeres 

lovfestede rettigheter. 

 

Skaperkraft ser positivt på løsningen med å fjerne henvisningsinstituttet fra 

fastlegene. Dette vil prinsipielt fristille legene fra abortprosessen og intensjonen om at 

abort skal finnes sted. For leger som av samvittighetsgrunner mener provosert abort er 

å avslutte et fullverdig menneskeliv, er dette vesentlig. Det finnes bredt etisk belegg 

for at nettopp intensjonen er den mest avgjørende komponenten i den etiske 

bedømmingen av en handling. 

 

Med dette som bakteppe ser Skaperkraft med en bekymring på departementets 

forståelse hva det faktisk er å henvise. Slik det kommer frem av høringsnotatet kan 

det virke som om legene på mange måter ender opp med å henvise allikevel. I tillegg 

til grunnleggende kliniske undersøkelser bes legene om å sende kvinnens begjæring 

om abort til spesialisthelsetjenesten. For mange leger vil dette oppleves som å aktivt 

delta i prosessen om at abort skal finne sted – dermed uttrykker handlingene at man 

deler intensjonen om at abort skal finne sted. Vi finner dette dypt problematisk og ber 

derfor departementet legge til rette for en løsning som tydeligere bryter med det 

gamle henvisningsinstituttet.  



Med vennlig hilsen 

 

 

Håkon Pettersen 
Rådgiver 
Tankesmien Skaperkraft 
 
 
 
 
 
 
 
 


