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Reservasjonsmulighet for fastleger
Den påtroppende regjeringen har undertegnet en avtale med Kristelig Folkeparti hvor de vil
gjeninnføre fastlegers reservasjonsmuligheter etter samtale med Den norske legeforening. I dette
ligger at fastleger av samvittighetsgrunner vil kunne reserve seg mot å henvise gravide kvinner til
etisk problematiske inngrep som abort og assistert befruktning samt foreskrivning av p-piller som
kan ha aborterende effekt.
Noen leger oppfatter det å henvise til abort som en del av kjeden som overordnet sett handler om
å delta i aborten, og dette kan ingen ellers flinke leger tvinges til. Den svakeste parten på
legeværelset er helt klart pasienten, men samtidig er det ingen som helst tvil om at leger – som
alle andre – kan ha etiske overbevisninger som gjør det til et samvittighetsproblem å henvise til
det de mener er å avslutte menneskeliv.
Unge Høyre støtter regjeringens avtale med KrF om å gi fastleger reservasjonsrett. Samtidig er det
viktig at legene ikke forsøker å påvirke de av sine pasienter de mener at de ikke kan henvise, men
at de bare gjør oppmerksom på de praktiske problemer reservasjonsmuligheten innebærer for
pasienten.
Unge Høyre mener det viktig å ivareta pasientene. Aller viktigst i så måte er forutsigbarheten.
Denne må sikres gjennom god informasjon. For Unge Høyre er det naturlig at leger som velger å
benytte seg av en slik reservasjonsmulighet blir samlet i et eget offentlig register. Dette kan for
eksempel gjøres ved at det i listen over fastleger settes et merke ved siden av navnet til legene
som av samvittighetsgrunner har reservert seg mot å henvise sine pasienter til blant annet abort.
Legens personvern vil klart nok krenkes av en slik offentliggjøring av legens samvittighetsmessige
overbevisninger, men personvernet til legen må her settes til side av hensyn til gravide pasienters
forutsigbarhet.
Unge Høyre mener det er en viktig politisk oppgave å sikre alles rett til et likt helsetilbud uansett
hvor de bor i landet. I distriktene kan legenes reservasjonsrett bli et problem for gravide kvinners
rettigheter til å bestemme over egen kropp. Derfor må forutsetter reservasjonsretten at alle
kommuner er forpliktet til i alle tilfelle å gi befolkningen et fullverdig tilbud.
Unge Høyre mener at:
•
støtter regjeringens avtale med KrF om å innføre reservasjonsmulighet for fastleger etter
samtale med Den norsk legeforening
•
krever at fastlegeregisteret opplyser om hvilke leger som reserverer seg mot å henvise
pasienter videre
•
forutsetter at det i hver kommune må være tilstrekkelig med fastleger som ikke begrenser
sine helsetjenester til at alle innbyggere får et fullverdig tilbud
•
uavhengig av om fastleger ønsker å benytte seg av reservasjonsmuligheten eller ikke må
alle fastleger ha en informasjonsplikt som sikrer at kvinner får informasjon om rettigheter
som følger av norsk lov

