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I samarbeid med 

Samvittighetsfrihet 
og fastlegers reservasjonsrett

FORORD

Flertallsstyre er et nødvendig, men ikke tilstrekkelig, kriterium for et godt demokrati. Like viktig er demokratiets 
evne til å ivareta mindretallet. Det er ikke ønskelig å skape et samfunn uten konflikt, men alle samfunn trenger 
et rammeverk for å håndtere uenighet. Tross sine mangler er det nettopp et slikt rammeverk det liberale 
demokratiet tilbyr. I stor grad evner det å forene interessemotsetninger, men ikke alltid. 

Abort er et slikt eksempel, hvor ulike synspunkter vanskelig kan forenes. Likevel har vi i Norge gjort mye for 
å imøtekomme ulike meninger på en måte som forsøker å ivareta den enkeltes samvittighet. Især gjelder 
dette helsevesenet, som daglig må forholde seg til det etiske dilemma som abort innebærer. Den norske 
loven er et kompromiss som innebærer at kvinner har selvbestemtrett til abort før 12. svangerskapsuke. 
Samtidig har helsepersonell som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å utføre abort, rett til å slippe. Begge 
disse standpunkt har stor legitimitet i Norge, og vil neppe endres i overskuelig fremtid. 

Men abort er ikke utelukkende knyttet til selve utførelsen, også prosessen forut for inngrepet kan medføre 
moralske kvaler. I den anledning debatteres reservasjonsrett for fastleger – dvs. hvorvidt fastleger kan 
reservere seg mot å henvise til tjenester som strider mot deres samvittighet, eksempelvis abort. Tilhengerne 
av reservasjonsretten argumenterer med at henvising til abort er et samvittighetsspørsmål som er ekvivalent 
med selve utførelsen av abort, mens motstanderne mener at henvisning til abort er nødvendig for å sikre alle 
pasienter et godt nok helsetilbud. 

I dette felles notatet fra tankesmiene Skaperkraft og Civita argumenteres det for fastlegers reservasjonsrett. 
Det gjør vi samtidig som vi anerkjenner at dette er svært vanskelige spørsmål. At alle pasienter skal sikres et 
godt helsetilbud, inkludert retten til å få utført abort i tråd med norsk lov, er et krav som må oppfylles. Men 
vi mener at dette kan forenes med fastlegers reservasjonsrett, gjennom gode praktiske ordninger som sikrer 
alle pasienter et godt tilbud, samtidig som fastleger kan utføre sitt arbeid uten å gå på akkord med egen 
samvittighet.   

Å ivareta hensynet til et mindretall, i dette tilfellet motstandere av abort, har en selvstendig verdi. Dette 
fordi alle borgere i en gitt situasjon kan komme til å tilhøre et mindretall som trenger beskyttelse. Det er 
ikke sikkert at slike interessemotsetninger alltid lar seg forene, men i de tilfeller der det er mulig å ivareta 
mindretallet uten at det undergraver lovgivningen som flertallet har bestemt, bør det tilstrebes. 

Hensikten med abortlovgivningen er å sikre et godt tilbud til de borgere som ønsker å få utført abort. Det vil 
etter vår mening være mulig samtidig som vi viderefører praksisen med reservasjonsrett for fastleger.

Notatet innledes med en grundig gjennomgang av aktuelle lover, forskrifter og tidligere uttalelser fra involverte 
instanser (seksjon I). Deretter følger en drøfting av de etiske argumentene (seksjon II-V).



2

nr.17 / 2012C i v i t a - n o t a t

I

Reservasjonssaken i korte trekk
Reservasjonsdebatten dreier seg om fastlegers rett til å reservere seg mot å henvise til tjenester som strider 
mot deres samvittighet, det vil si, som de regner som moralsk gale. Helsedirektoratet har nylig utarbeidet 
en oversikt over norske fastlegers reservasjonspraksis.1 Vårt inntrykk er at flest fastleger reserverer seg mot 
henvisning til abort. Men andre aktuelle problemstillinger er henvisning til assistert befruktning for lesbiske 
par, samt forskrivning av prevensjonsmidler som kan skade befruktede egg og dermed føre til ”tidlig-abort”.2 

Helsetilsynets tidligere uttalelser om reservasjon
I ”Forskrift om svangerskapsavbrudd” §15 heter det at ”Helsepersonell som av samvittighetsgrunner ønsker 
det, skal fritas fra å utføre eller assistere ved svangerskapsavbrudd.” Her er altså reservasjonsretten knyttet til 
det å ”utføre eller assistere.” Men paragrafen gir også rett til å reservere seg mot å forskrive medikamenter, 
ved medikamentell abort. Helsetilsynet, som har hatt fortolkningsansvaret for regelverket, fastslo imidlertid 
ved rundskriv av 14. august 1979 og 20. juni 1995 at leger har anledning til å reservere seg mot å henvise til 
abort, så lenge kommunen sørger for at ”de omtalte tjenester kan tilbys.”3 

I 2004 behandlet Helsetilsynet en tilsynssak mot en allmennlege. En pasient hadde klaget på at legen ikke 
ville henvise henne til svangerskapsavbrudd. I sin uttalelse understreket Helsetilsynet her at abortlovens 
§6 forplikter leger til å henvise til svangerskapsavbrudd4, samt at reservasjonsretten i §15 kun gjelder for 
utførelse av, og assistanse ved, inngrepet. Helsetilsynet fortsatte deretter slik:

”Selv om leger i utgangspunktet har en plikt til å henvise til svangerskapsavbrudd, har Statens helsetilsyn i tidligere 
saker til en viss grad respektert legens samvittighetsoverbevisning. Det er derfor ikke ansett som uforsvarlig å nekte å 
henvise til svangerskapsavbrudd dersom det er andre leger i kommunen/distriktet som kan henvise, og kvinnen ikke 
blir påført store praktiske ulemper ved å måtte oppsøke en annen lege. Det forutsettes imidlertid at legen aktivt bistår 
kvinnen med å finne en annen lege som kan henvise kvinnen eller opplyser om at hun kan fremsette begjæringen 
direkte overfor et sykehus. Dersom kvinnen fremsetter begjæringen overfor et sykehus, pliktet sykehuset å utforme 
begjæringen og informere kvinnen.”

Helsetilsynet understreker altså at lov og forskrift ikke åpner opp for reservasjon mot å henvise til abort. 
Likevel aksepterer de at leger gjør dette, dersom det ikke får praktiske ulemper for kvinnen. De gir deretter en 
rekke praktiske råd om hvordan en slik reservasjonspraksis kan gjennomføres.

Rådet for legeetikks tidligere uttalelser om reservasjon
Rådet for legeetikk, som er Den norske legeforenings sakkyndige organ i spørsmål vedrørende legeetikk, har en 
rekke ganger behandlet spørsmålet om legers reservasjon. I Rådets årsberetning 1981/1983 behandles en sak 
der en lege av samvittighetsgrunner ikke ville bistå en kvinne med å utforme søknad om svangerskapsavbrudd, 
samt henvise til sykehus/institusjon. Rådet vedtok da det følgende: 

”Rådet konstaterer at lege…ved sine handlemåte ikke opptrer i samsvar med de forutsetninger som er lagt til grunn 
ved Lov om svangerskapsavbrudd …. Til tross for dette mener rådet at legens handlemåte bør kunne respekteres. 

Rådet legger i denne henseende vekt på den alvorlige overbevisning som ligger bak legens opptreden. Videre 
legger rådet stor vekt på at legens handlemåte ikke fører til praktiske problemer av betydning for abortsøkende 
kvinner, fordi det i rimelig avstand innen distriktet er leger som hjelper kvinner med abortsøknader. Rådet 
forutsetter at distriktslegen henviser til disse.”5

Vi ser altså at Rådet for legeetikk her anbefaler at leger gis mulighet for reservasjon mot henvisning til 
svangerskapsavbrudd. I årsberetningen av 1998/1999 behandles en klagesak der en lege av livssynsmessige 
årsaker ikke kunne henvise til abort. Rådet viste da til den ovenfor nevnte sak fra 1981/1983, og bekreftet det 
vedtaket som ble fattet den gangen. De konkluderte deretter på følgende måte:

”Som det fremgår av foranstående har rådet ikke grunnlag for å bebreide leger som av samvittighetsgrunner 
ikke finner å kunne henvise til abort, under forutsetning av at de bidrar til at den abortsøkende kvinne får hjelp i 
sakens anledning fra annen lege.”6
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Året etter ble rådet kontaktet av fire leger som ønskte å arbeide for en lovfestet rett til reservasjon mot 
henvisning til provosert abort. De bad i det henseende om en uttalelse fra Rådet for legeetikk. I Rådets vedtak 
viser de til uttalelsen fra 1998/99, og fortsetter slik: 

”Som det vil fremgå av den refererte sak, har både helsedirektøren og Rådet for legeetikk i enkeltsaker funnet at 
omtalte leges handlemåte burde kunne respekteres. Det er vektlagt den alvorlige overbevisning som har ligget bak 
legens standpunkt. Det er imidlertid samtidig forutsatt at vedkommende lege bistår kvinnen med å finne annen lege 
som kan hjelpe i samsvar med hennes ønsker. Under henvisning til foranstående har Rådet for legeetikk ikke grunnlag 
for ytterligere engasjement i saken.”7

Bakgrunnen for dagens debatt
Juni 2008 stemte Odelstinget for å vedta en rekke lovendringer under tittelen ”Felles ekteskapslov.” En av 
disse lovendringene gikk ut på at lesbiske par skulle få en lovfestet rett til assistert befruktning.8 19. juni 2008 
vedtok et flertall i Stortinget at ”Regjeringen må sørge for at det legges til rette for at helsepersonell som 
av samvittighetsgrunner ønsker det i enkelttilfeller, skal kunne fritas for å utføre eller assistere ved assistert 
befruktning.”9 Helse- og omsorgsdepartementet bad derfor ”om at de regionale helseforetakene organiserer 
og tilrettelegger sitt tilbud om assistert befruktning slik at helsepersonell som av samvittighetsgrunner ønsker 
det, i enkelttilfeller kan fritas fra å utføre eller assistere ved assistert befruktning.”10

Rådet for legeetikk mottok henvendelser fra leger som ut fra ”religiøs overbevisning ikke kunne akseptere at 
de måtte henvise lesbiske par” til assistert befruktning.11 Rådet behandlet denne problemstillingen, og tok 
utgangspunkt i ”Etiske regler for leger,” som er vedtatt av Legeforeningen.12 Disse er veiledende, men uten 
juridisk kraft. § 6 understreker her at: ”En lege kan avslå å ta en pasient under behandling, såfremt denne har 
rimelig anledning til å få hjelp av en annen lege.” Rådet uttaler følgende:

”Rådet for legeetikk har dyp respekt for kvinners ønske om å få barn, uavhengig av seksuell orientering. I den aktuelle 
saken står plikten til å ivareta den enkelte pasients interesse og integritet mot prinsippet om legers autonomi/
reservasjonsrett. § 6 gir ingen føringer på hva slags kriterier som kan legges til grunn for at leger skal kunne avslå å 
ta en pasient i behandling. Rådet for legeetikk er av den oppfatning at leger må kunne reservere seg mot å utføre 
oppgaver som de av alvorlige overbevisningsgrunner er mot.”13 

Leder i Rådet for legeetikk, Trond Markestad, kontaktet 1. desember 2008 Helse- og omsorgsdepartementet 
for å få en uttalelse om deres oppfatning om reservasjonsmuligheter ved henvisning til assistert befruktning 
for lesbiske. I et brev datert 24. febr. 2009 svarte departementet ved å vise til kommunehelsetjenesteloven: 

”Landets kommuner skal etter kommunehelsetjenesteloven § 1-1 første ledd sørge for nødvendig helsetjeneste for 
alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. For å løse disse oppgavene skal kommunen sørge for 
bestemte deltidstjenester, blant annet allmennlegetjeneste, herunder en fastlegeordning, jf. khl. § 1-3 annet ledd 
nr. 1.”

Departementet understreker videre at kommunens plikt til å tilby helsehjelp også inkluderer nødvendige 
henvisninger til spesialisthelsetjenesten, herunder henvisning til å bli vurdert for assistert befruktning. Dette 
utelukker imidlertid ikke etter departementets oppfatning mulighet for reservasjon mot henvisning til slike 
tjenester:

”Hvorvidt en lege som yter helsetjenester i henhold til kommunetjenesteloven skal kunne reservere seg mot å henvise 
pasienter til spesialisthelsetjenesten for vurdering av tilbud om assistert befruktning, er et spørsmål vedkommende 
lege må ta opp med kommunen. Etter departementets oppfatning er det intet rettslig i veien for at legen kan gis en 
reservasjonsrett dersom kommunen legger til rette for at det lesbiske paret kan få samme hjelp av annen lege.”

Med andre ord bekrefter Helse- og omsorgsdepartementet her tidligere praksis som også er akseptert av 
både Helsetilsynet og Rådet for legeetikk. Legene har ingen eksplisitt rett til reservasjon mot henvisning, 
men praksisen godkjennes likevel, så lenge avtale inngås med kommunen slik at helsetjenesten tilbys av 
annen lege. Departementet uttaler endatil at det er ”intet rettslig i veien” for en slik praksis. Merk også at 
departementet her eksplisitt inkluderer ”fastlegeordning” i deres redegjørelse for tillatelsen til reservasjon.14

En måned senere, 24. mars 2009, sendte Legeforeningen et brev til departementet. Der bad de om en ”rettslig 
forankring” av departementets forsvar for reservasjon for leger i kommunalt arbeid. Departementet svarer 
da at de i det aktuelle brevet beskrev en ”reservasjonsmulighet,” ikke en juridisk regulert ”reservasjonsrett.” 
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Departementet fortsetter med å utdype deres begrunnelse for reservasjonsmulighet for leger:

”Hvorvidt den enkelte lege plikter å utføre bestemte oppgaver, eller kan unnlate å utføre bestemte oppgaver, er i 
utgangspunktet en sak mellom kommunen og legen. (Dette gjelder selvsagt ikke plikter helsepersonell er pålagt 
direkte i lov, som for eksempel øyeblikkelig hjelp, jf. helsepersonelloven § 7). 

Kommunen har i utgangspunktet stor frihet til å planlegge og å organisere sin helsetjeneste, innenfor lovens rammer. 
Dette prinsippet har også vært lagt til grunn i andre saker, blant annet når det gjelder henvisning til abort. Det er 
imidlertid en klar forutsetning at overføring av en pasient fra en lege til en annen ikke innebærer noen ulempe av 
betydning for pasienten.”

Med andre ord: Reservasjonsmuligheten kan godt gjennomføres, så lenge dette er avklart med kommunen, og 
pasienter ikke utsettes for vesentlige ulemper. Departementet inviterer imidlertid Legeforeningen til å utdype 
sin forståelse av og anvendelsesområde for §6 i foreningens etikkregler, d. e. paragrafen som understrekte at 
leger har rett til å nekte å behandle pasienter.

Rundskrivet som endret gjeldende praksis
Det var i rundskriv I-4/2011 Helse- og omsorgsdepartementet tok et oppgjør med det som vi altså har sett at 
var offentlig godkjent reservasjonspraksis. Vi siterer relevante utdrag fra rundskrivet:

”Det har oppstått spørsmål knyttet til hvilken adgang leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten har til å 
reservere seg mot å utføre bestemte oppgaver av samvittighetsgrunner. Dette gjelder for eksempel å tilby prevensjon 
og prevensjonsveiledning, henvise til spesialisthelsetjenesten for utføring av abort, eller henvise lesbiske par til 
spesialisthelsetjenesten til utredning for assistert befruktning. 

(…)

Når det gjelder fastleger, uavhengig av om de er selvstendig næringsdrivende eller ikke, er det ikke hjemmel 
for kommunen til å frita legen for oppgaver som er pålagt ved lov eller forskrift. Fastlegens listeansvar følger av 
fastlegeforskriften § 7, der det fremgår blant annet at ”fastlegen skal ha ansvaret for allmennlegetilbudet til personer 
på sin liste innen de rammer som gjelder for fastlegeordningen i lov, forskrift og sentral avtale”. 

Listeansvaret omfatter også ”henvisning til andre helsetjenester etter behov”, jf. merknadene til forskriftsbestemmelsen. 
Med andre ord, er det pasientens behov for henvisning som er styrende for fastlegen. Bestemmelsen gir ikke en rett 
for fastlegen til å nekte eller unnlate å henvise pasienten videre av andre grunner enn at pasienten ikke har behov 
for en videre henvisning.

Videre er det i fastlegeforskriften § 7 ikke gitt en adgang for partene, dvs. kommunen og fastlegen, til å fravike 
denne bestemmelsen. Det er dermed ikke anledning for kommunen og fastlegen til – gjennom avtale – å bli enige 
om å innsnevre fastlegens listeansvar, herunder å avtale at fastlegen av samvittighetsgrunner ikke skal utføre visse 
oppgaver.”

Helse- og omsorgsdepartementet endret fra nå av altså tidligere uttalt praksis, og avviste at kommuner 
kunne frita fastleger for visse oppgaver. Det vises spesifikt til fastlegeforskriftens paragraf 7 til støtte for dette 
standpunktet. Som vi har sett ovenfor, så imidlertid ikke Helse- og omsorgsdepartementet tidligere denne 
paragrafen som en hindring for at kommuner kunne inngå avtale med fastleger om reservasjon (jfr. brev av 
24. febr. 2009). 

Rådet for legeetikk bestrider også den tolkningen av fastlegeforskriften som departementet har lagt for 
dagen i rundskriv I-4/2011.15 De viser til den konkrete ordlyden i den nevnte paragraf 7. Der sies det altså at: 
”Fastlegen skal dekke behovet for allmennlegetjenester på dagtid for de som står på listen … Innbyggerne på 
fastleges liste skal få utført nødvendige allmennlegetjenester, og få henvisning til andre helsetjenester etter 
behov …” Rådet kommenterer slik:

”Slik Rådet leser forskriften og utdypningen av denne, er det ikke lagt klare føringer for hvordan fastlegen er forpliktet 
til å sørge for at pasienten får oppfylt sine rettigheter. Rådet kan ikke se at ordlyden er til hinder for at en fastlege 
kan ha avtale med en kollega om at kollegaen står for en nødvendig utredning, henvisning og behandling i saker der 
samfunnet har anerkjent at moralsk/religiøs overbevisning kan være grunnlag for å avstå fra visse handlinger.”
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Rådet for legeetikk mener derfor at fastleger fortsatt bør ha mulighet for reservasjon. Til støtte for dette 
standpunktet vises det blant annet også til Europarådets resolusjon 1763,16 samt ”Etiske regler for leger,” kap. 
I, § 6, som understreker at ”En lege kan avslå å ta en pasient under behandling, såfremt denne har rimelig 
anledning til å få hjelp av en annen lege.” 

Rådet understreker videre at det finnes en lang rekke andre etisk vanskelige medisinske problemstillinger som 
vil melde seg, for eksempel knyttet til legeassistert selvmord eller ny genteknologi. Dersom man prinsipielt 
avviser muligheten for moralsk/religiøst basert reservasjon nå, vil man også måtte avvise reservasjon ved 
senere etiske problemstillinger som måtte dukke opp. Rådet for legeetikk anbefaler altså ikke en slik politikk.

Denne gjennomgangen av lover, forskrifter og uttalelser fra sentrale aktører, har altså tydelig vist HODs 
rundskriv der fastleger fratas mulighet til reservasjon innebærer et brudd med tidligere praksis. Tidligere 
praksis var etter vårt syn et godt kompromiss som ivaretok både leger og pasienter. I resten av dokumentet 
gjør vi rede for de etiske argumentene for og imot vårt syn.

II

Helsepersonell som vil reservere seg mot å yte en type helsehjelp, gjør det typisk fordi de mener helsehjelpen 
har aspekter som gjør den moralsk gal.17 Ved å med åpne øyne bidra til handlinger man regner som moralsk 
gale, handler man mot sin samvittighet. Dermed skades ens moralske integritet. Moralsk integritet er 
evnen til å leve i tråd med moralske grunnprinsipper eller dyder. Hos den som har moralsk integritet er det 
sammenheng mellom ”liv og lære”.

Moralsk integritet er et meget stort gode for et individ. Det er også en sentral ingrediens i det gode liv, slik 
dyds-, plikt- og naturrettsetikere fra antikken og frem til vår tid har beskrevet det. Når en person handler mot 
sin oppfatning av hva som blir rett – enten på grunn av ytre tvang eller viljesvakhet – skades den moralske 
integriteten. I verste fall fremstår en slik handling en fornekting av den personen man er: ”Jeg kunne ikke leve 
med meg selv hvis jeg gjorde dét…”. Helsepersonell som ikke vil bidra ved provosert abort (enten det å utføre 
eller assistere ved selve prosedyren, eller ved å henvise), ser gjerne en slik handling som brudd på normen om 
å ikke ta menneskeliv. Dette fremstår for dem som en uetisk handling de opplever at de ikke kan bidra i uten 
at de dermed handler mot sin dypeste overbevisning.

Moralsk integritet er også et gode for samfunnet. Hele samfunnet nyter godt av at borgerne har høye moralske 
standarder som de evner å etterleve. Staten er til for å beskytte samfunnets fellesgoder (”the common good”), 
og borgernes samvittighet eller moralske integritet er blant disse. Derfor hører beskyttelse av samvittigheten 
til blant statens oppgaver og ansvar.

Samvittighetsfriheten er en rettighet som nettopp begrunnes i den store betydningen av moralsk integritet.18 
Borgerne har reell samvittighetsfrihet når samfunnet beskytter deres moralske integritet gjennom utstrakt 
toleranse for deres handlinger og oppfatninger.19 Ettersom samvittighetsfriheten beskytter et gode av stor 
betydning for individer og samfunn, bør denne rettigheten gjøres så omfattende som det lar seg gjøre uten at 
andre viktige hensyn blir skadelidende.

Reservasjonsrettens dilemma kan derfor ses på som en konflikt mellom to rettigheter. På den ene siden 
helsearbeiderens samvittighetsfrihet, begrunnet i verdien av moralsk integritet; på den andre siden pasientens 
rett til helsehjelp. I Norge har pasienten en juridisk rett til nødvendig helsehjelp (Pasientrettighetsloven § 2-1). 
Samfunnet har en selvsagt interesse i at retten til helsehjelp oppfylles. 

Ettersom helsetjenesten er til for pasientene, er det rimelig å sette pasientens behov fremst. Hvordan kan det 
da bli rom for helsearbeideres reservasjonsrett? En naturlig løsning på dilemmaet er å si at helsearbeidernes 
samvittighetsfrihet skal ivaretas så langt det er mulig, så lenge pasientens rett til helsehjelp ivaretas, og 
byrdene pasient og helsetjeneste pålegges ved helsepersonellets reservasjon er små.
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III

Kritikere av helsepersonells reservasjonsrett mener at de leger som ikke ønsker å reservere seg, må finne 
seg en annen jobb. Det er i hvert fall implisitt en konsekvens av å avvise reservasjonsrett for fastleger. 
Argumentet som fremheves, er at den offentlige og juridisk definerte rollen som fastlege omfatter, medfører 
krav om å følge aktuelle lover og forordninger. Dersom fastleger ikke kan innordne seg disse, kan de heller ikke 
utøve jobben som fastlege, på samme måte som andre offentlige tilsatte, eksempelvis politi, noen ganger må 
utføre handlinger de har private motforestillinger mot. Argumentet har utvilsomt noe for seg, vi kan i kraft av 
å inneha spesielle stillinger måtte utføre handlinger vi er kritiske til. 

Vi vil likevel avvise denne innvendingen, ettersom det i praksis er mulig å sikre pasienten helsetjenester, 
samtidig som fastlegen får anledning til reservasjon. Et yrkesforbud for fastleger med moralske kvaler mot 
visse behandlingsformer er derfor ikke nødvendig.

Videre hevdes det at man bør holde sine ”private verdier” utenfor yrkesutøvelsen. Vi avviser også denne 
innvendingen, av tre grunner. For det første, det er usunt eller endatil umulig for en person å være to ulike 
personer, én på jobb og én privat. Integritet betyr nettopp en ubrutt helhet. Det er ikke mulig å legge av seg 
sine dype verdier når man går inn i yrkesrollen. For det andre, de moralske oppfatningene som begrunner 
reservasjonen er ikke ”private”, men, som alle moralske utsagn, universelle. Et moralsk utsagn slik som ”abort 
er galt fordi det tar et menneskeliv” gjør krav på universell gyldighet. Å omtale slike moralske oppfatninger 
som ”private verdier” innebærer en uholdbar moralsk relativisme. For det tredje, og kanskje viktigst, 
oppfatningene som ligger til grunn for reservasjon er ikke private, men snarere fullt ut i tråd med verdiene 
som er sentrale for yrkesutøvelsen. I eksemplet reservasjon mot abort handler det om respekt for liv, som er 
en tradisjonell verdi som står helt sentralt i medisinens egen etikk. 

Et annet argument mot en total avvisning av reservasjonsrett er en appell til intuisjoner. Gitt at Norge skulle 
tillate eutanasi (tidligere kalt ”aktiv dødshjelp”), ville vi da mene at alle leger var forpliktet til å sette en 
dødbringende sprøyte på pasienter som ønsket det, eller henvise til leger som vil utføre eutanasi? Vi tror 
at de aller fleste vil regne et slikt krav som helt urimelig. I så fall vil de aller fleste altså ikke kunne avvise 
reservasjonsrett på et prinsipielt plan. 

Noen forsvarere av reservasjonsrett argumenterer som om samvittighetsfrihetens omfang bør være ubegrenset. 
Men da har de ikke tatt inn over seg at det finnes situasjoner der det å respektere samvittighetskvaler får 
uakseptable bivirkninger. Kan en lege som er Jehovas vitne nekte å gi blodoverføringer? Ikke hvis han jobber 
med akutt syke pasienter, for der vil en slik reservasjon kunne sette pasienters liv i fare. Dette er et eksempel 
på at byrdene en reservasjon vil pålegge pasientene, kan være uakseptabelt store. 

Derfor trengs det prinsipiell tenkning om samvittighetsfrihetens og reservasjonsrettens skranker. Til dette 
formålet har det blitt argumentert for et sett av kriterier som lar oss bedømme om helsepersonells ønske 
om reservasjon i en gitt situasjon er velfundert og bør aksepteres av samfunnet.20 Kriteriene er en slags 
operasjonalisering av reservasjonsrettens dilemma, helsepersonells moralske integritet versus pasienters rett 
til helsehjelp. For det første må derfor helsepersonells moralske integritet virkelig stå på spill – det må dreie 
seg om en dyp moralsk eller religiøs overbevisning som står i fare for å bli alvorlig krenket. Overbevisningen 
må også kunne gis en noenlunde plausibel religiøs eller moralsk begrunnelse – reservasjonsønsker som er 
begrunnet i påviselige faktafeil har samfunnet ingen grunn til å respektere.

For det andre må byrdene ved reservasjonen for pasient og helsetjenesten for øvrig være på et akseptabelt 
lavt nivå. Hvis reservasjonen fører til at pasienten ikke får helsehjelpen, eller med uakseptabel utsettelse, 
eller med større utgifter, eller får en spesielt ubehagelig opplevelse fordi helsepersonellet kommuniserer 
reservasjonsbeslutningen på en uhøflig måte, er det uakseptabelt. Likeledes hvis reservasjonen fører til store 
praktiske problemer for kolleger eller arbeidsgiver, som hvis alle leger på en gynekologisk avdeling skulle 
reservere seg mot å utføre aborter. Et siste argument er at de fleste motstandere av reservasjonsrett for 
fastleger, like fullt støtter retten til å reservere seg mot å utføre selve aborten. I teorien kan også en slik praksis 
medføre store utfordringer for pasienter, dersom veldig mange leger skulle reservere seg mot å utføre abort. 
Dermed kan de samme praktiske argumentene mot reservasjonsrett for fastleger også brukes mot retten til å 
reservere seg mot å utføre abort. 
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IV

I lys av slike kriterier skal vi nå vurdere berettigelsen av fastlegenes krav om reservasjonsmulighet ved 
henvisning til abort. 

Det er ingen tvil om at en dyp og viktig overbevisning står på spill for fastlegene. For den som hevder at 
provosert abort er et drap på et menneske og en handling som ikke kan rettferdiggjøres, vil aborthandlingen 
fremstå som uakseptabel og dypt umoralsk. En slik overbevisning kan begrunnes religiøst i fosterets iboende 
verdighet som skapt av Gud, og allmennetisk i et syn på fosteret som et menneskelig individ med stor moralsk 
verdi.21

Et avgjørende spørsmål er om fastlegens henvisning kan utgjøre en alvorlig krenkelse av denne oppfatningen 
om abort som moralsk galt. De aktuelle fastlegene mener tydeligvis så selv, ettersom de for å slippe å 
henvise til abort tar på seg belastningene det å reservere seg medfører. I mange debattinnlegg har det blitt 
hevdet at det å henvise ikke kan sammenlignes med det å utføre abort. Og mange motstandere av fastlegers 
reservasjonsrett støtter en reservasjonsrett for gynekologer som ikke vil utføre aborter. Det er et betydelig 
antall leger som er komfortable med å henvise pasienter til abort, uten at de ville akseptere å utføre en slik 
handling selv. 

Men for mange leger medfører selve henvisningen alvorlige samvittighetskvaler. Kan det å henvise til abort 
etisk sett anses som en handling av samme eller nesten samme alvorlighetsgrad som det å utføre abort? 
Siden dette poenget er så avgjørende, og har blitt avvist av mange i den offentlige debatten, vil vi argumentere 
grundig for vårt syn. Det gjør vi ved å analysere fastlegens henvisnings-handling på følgende måte:

To begreper er sentrale i handlingsanalysen: Handlingens bidrag til årsakskjeden og handlingens intensjon 
(formål). I årsakskjeden som leder frem til abort inngår en rekke små og store bidrag. Legens henvisning er 
et betydelig bidrag, mens selve abortprosedyren opplagt er det største og viktigste. Men også handlinger 
som drosjesjåførens transport av pasienten til sykehuset og renholderens rengjøring av sykehusavdelingens 
lokaler er bidrag til årsakskjeden, det vil si til det settet av handlinger som samlet er tilstrekkelig for at 
abortprosedyren finner sted. Siden ingen ville regne de to sistnevnte som uetiske, kan det at en handling er 
et bidrag til årsakskjeden som leder frem til abort ikke alene begrunne at handlingen er uetisk.

Å henvise til abort innebærer også å dele intensjonen om at abort skal finne sted. En henvisning er ingen 
ubetydelig og overfladisk handling. Det innebærer både å signere begjæringen om abort som kvinnen 
fremsetter, og å utforme et skriftlig henvisningsbrev der legen gjør rede for kvinnens tidligere sykdommer og 
andre viktige helseopplysninger, samt resultatet av klinisk undersøkelse. Henvisningen er en anmodning om 
at den aktuelle behandlingen skal utføres, og undertegnes av legen. Henvisnings-handlingen uttrykker derfor 
at det skal utføres abort. Fastlegen deler derfor, enten hun innerst inne ønsker det eller ei, intensjonen om at 
abort skal finne sted.

I tradisjonell ikke-konsekvensialistisk etikk er nettopp intensjonen den mest avgjørende komponent i den 
etiske bedømmingen av handlinger. Du har et spesielt moralsk ansvar for konsekvensene av din handling 
som er intenderte, mens du i mindre grad har et ansvar for ikke-intenderte bivirkninger (slik for eksempel 
forsettlig drap straffes langt strengere enn uaktsomt drap i rettsvesenet). Henvisnings-handlingen og selve 
abort-handlingen deler intensjonen om at abort skal finne sted. Hvis det å utføre abort er umoralsk, er derfor 
henvisning også en umoralsk handling av noenlunde samme alvorlighetsgrad.

For at den abortsøkende kvinnen skal få oppfylt sin rett til helsehjelp, sørger fastlegene som reserverer 
seg for at en kollega (for eksempel i fastlegens kontorfellesskap) kan overta pasienten. Men er ikke denne 
”henvisningen” til en kollega like umoralsk som selv å henvise direkte til gynekologisk avdeling? Er det ikke 
en selvmotsigelse å hevde at min samvittighet forbyr meg å henvise pasienten til gynekologisk avdeling, men 
ikke til kollegaen?

Til dette er det tre ting å si. For det første, det er vanligvis ikke slik reservasjonslegene håndterer disse 
pasientene. Det er mulig å lage rutiner for at abortsøkende kvinner håndteres av kollegaer. Ved å ha en 
stående avtale med kollegaer og kontorpersonalet, vil pasientene med disse problemstillingene bli fanget 
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opp før de kommer til konsultasjon hos sin fastlege. Når pasienten oppgir årsaken til legesøkningen til 
legesekretæren, kan denne sette pasienten opp direkte til konsultasjon hos en kollega som ikke reserverer 
seg. For det andre, det er vesensforskjell mellom fastlegens henvisning til gynekologisk avdeling, som vi så 
er omfattende, og ”henvisning” til kollegaen, som kan gjøres langt raskere og enklere, for eksempel ved å 
be legesekretæren gi pasienten time hos kollegaen. Det kan derfor hevdes at den siste typen ”henvisning” 
til forskjell fra den første ikke medfører at legen deler intensjonen om at abort skal utføres, men kun utfører 
et lite bidrag til årsakskjeden. For det tredje, at fastlegen slik formidler kontakt med en kollega som er villig 
til å stå for henvisningen, kan anses som et nødvendig kompromiss for at pasienten får oppfylt sin rett til 
helsehjelp.22

Vi konkluderer med at den moralske integriteten til leger som regner abort som umoralsk, virkelig kan være 
truet i spørsmålet om henvisning til abort. Og videre at det kan være en moralsk relevant forskjell på det å 
henvise til abort og det å kun sørge for at pasienten får ivaretatt sin rett til helsehjelp hos en kollega.

Spørsmålet er så om reservasjon kan finne sted uten uakseptable byrder for pasient og øvrige aktører i 
helsetjenesten. Norske fastleger har de siste 30 år funnet måter å løse de praktiske utfordringene på som 
ivaretar pasientenes interesser. For eksempel har noen, som vi så, ordnet seg slik at legesekretærene sluser 
pasientene videre til en annen lege når pasientene oppgir hva som er grunnen til at de søker lege. Noen har 
formidlet til populasjonen de betjener at de reserverer seg, slik at de aller fleste pasienter har vært klar over 
det på forhånd – og da også har hatt mulighet til å velge en annen lege som sin fastlege, hvis de skulle ønske 
det. Et annet alternativ er å åpne for et registreringssystem som formidler informasjon til pasientene om 
legenes syn på abort og henvisning til abort. 

Noen debattanter har hevdet at et prinsipielt standpunkt i reservasjonsrettsaken må være å stenge døren for 
reservasjonsrett helt, fordi man ikke har noen måte å sikre at reservasjonsretten utøves med omtanke også 
for pasientens behov. Men prinsippene vi har benyttet ovenfor leder oss til en annen konklusjon: Tvert imot 
er smidige lokale ordninger nettopp det som må til for at reservasjonsrett kan praktiseres på en måte som 
ikke pålegger pasientene urimelige byrder. Hvis pasienter opplever at legens reservasjon finner sted på en 
uakseptabel måte, er det fullt mulig å innklage fastlegen til Helsetilsynet, slik man kan etter andre former for 
dårlig utøvelse av legegjerningen.

Oppsummert mener vi derfor at siden moralsk integritet kan stå på spill for fastleger som finner det moralsk 
problematisk å henvise til abort, og siden reservasjon kan finne sted uten større byrder for pasientene, bør 
samvittighetsfriheten også omfatte fastlegenes reservasjonspraksis. I klartekst: Fastleger bør ha mulighet til å 
reservere seg mot aborthenvisninger.

V

Til slutt er det interessant å utforske i hvilken grad prinsippene vi benyttet i diskusjonen om fastlegers 
reservasjonsrett er overførbare til diskusjoner om samvittighetsfrihet på andre samfunnsarenaer. Ett forhold 
taler for en slik overføring: Moralsk integritet kan stå på spill i samme høye grad i beslutninger utenfor 
helsetjenesten. (Eksempelvis i forsvaret: En soldat plikter å følge overordnedes ordrer – men plikter også å 
unnlate å følge ordre hvis han har grunn til å mene at ordren strider mot militæretikken.) Og ett forhold taler 
mot: Det finnes tilleggsargumenter for hvorfor det er spesielt viktig å beskytte helsearbeiderens moralske 
integritet som ikke er overførbare til alle andre samfunnssektorer. La oss se nærmere på disse to forholdene.

Siden moralsk integritet er et stort gode og en viktig bestanddel i det gode liv for alle borgere, legger det gode 
samfunn til rette for at alle borgere kan utvikle og ivareta moralsk integritet. Dette skjer særlig gjennom en 
utstrakt samvittighetsfrihet. Kriteriene vi benyttet over er relevante veivisere også utenfor helsesektoren. 
Generelt kan vi stille oss disse spørsmålene om en beslutning der en aktør ikke ønsker å gjøre det som 
forventes av ham eller henne: Står aktørens moralske integritet virkelig i fare? Er det mulig å respektere 
dennes ønske uten at det fører til byrder og ulemper av betydning for andre aktører med interesser i 
saken? Hvis svaret på begge spørsmål er ja, bør aktøren det gjelder innrømmes samvittighetsfrihet og få sin 
samvittighetsoverbevisning respektert. Siden samvittighetsfrihet er en viktig rettighet for alle, bør den være 
så vid som mulig uten at andre rettigheter eller interesser lider skader av betydning.23
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Samvittighetsfrihet er spesielt viktig i helsetjenesten fordi det ikke sjelden bokstavelig talt står om liv og 
død. Mange av de konkrete reservasjonsønskene i helsetjenesten involverer ulike syn på hva som er moralsk 
akseptable handlinger knyttet til liv og død, som i vårt eksempel abort. Men det finnes også argumenter 
for at det er forhold ved helsetjenesten i seg selv som gjør helsearbeideres samvittighetsfrihet ekstra viktig 
å beskytte. Disse tar utgangspunkt i spesielle forhold ved helseprofesjonene. Vi vil her trekke frem to slike 
forhold, med legeprofesjonen som eksempel.

For det første, medisinen er en moralsk aktivitet fordi den hele tiden involverer beslutninger med ikke bare 
faglige premisser, men også verdi-premisser og verdivalg, spesielt knyttet til pasienters velferd. For å utøve 
en moralsk praksis på en god måte, trengs moralsk integritet. Derfor må utøverne av helseprofesjonene 
selv ha moralsk integritet, noe som igjen forutsetter samvittighetsfrihet. Helsepersonell har stor makt i 
profesjonsutøvelsen: makt ved å ta viktige beslutninger for pasienter, og ved å forvalte en del av fellesskapets 
ressurser. Derfor er det viktig at de har velutviklet moralsk karakter – det gjør for det første at de er mer 
tilbøyelige til å ta de rette valgene, og for det andre at samfunnet kan ha en begrunnet tillit til helseprofesjonene.

For det andre, helseprofesjonene krever stor grad av skjønnsutøvelse. Fordi lærebokkunnskap og å følge 
faglige prosedyrer og sjekklister ikke er tilstrekkelig for å utøve god legekunst, er den gode legen avhengig av 
å utvikle, fininnstille og bevare godt moralsk skjønn. Dette gjelder ikke minst fastleger, som forvalter en stor 
porsjon av fellesskapets ressurser ved sin portvaktfunksjon – både sykemeldinger og dermed trygdeytelser, 
blåreseptordningen, henvisning til kostbar spesialistbehandling, med mer. Beslutninger om dette for den 
enkelte pasient kan kreve vanskelige (moralske) avveininger – og derfor en velutviklet moralsk integritet og 
samvittighet. Fastlegen trenger derfor en finstemt moralsk sans, og et selvbilde som én som forsøker å gjøre 
det moralsk rette – det vil si, som har moralsk integritet. Dette er igjen et argument for reservasjonsrett. For 
samfunnet kan ikke forvente finstemt moralsk skjønnsutøvelse av legen på den ene siden, og forby ham å 
handle i tråd med det samme skjønnet i de situasjoner det er aller viktigst for yrkesutøveren på den andre.

FORFATTER: 

Notat er skrevet i samarbeid mellom Kristin Clemet fra Civita og Morten Magelssen og Hallvard N.  
Jørgensen fra Skaperkraft. 

SLUTTNOTER

1Helsedirektoratet finner 16 tilfeller av at fastleger har reservert seg mot å henvise til abort og/eller assistert 
befruktning. Men oversikten er ikke komplett, så det reelle tallet er høyere.

http://helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/samvittighetsbegrunnede-reservasjoner-blant-helsepersonell-.aspx
2  Hvis tidlig ultralyd blir innført som et universelt tilbud for gravide, og fastleger får en rolle som henvisere, er det 

trolig noen fastleger som vil ønske å reservere seg mot dette. Hvis eutanasi og/eller lege-assistert selvmord blir 
tillatt, vil dette også utløse krav om reservasjon mot å utføre og å henvise. 

3  Formuleringen er hentet fra Statens Helsetilsyns rundskriv IK-24/95, 20. juni 1995.
4  ”Dersom inngrepet kan foretas før utgangen av tolvte svangerskapsuke skal legen, når kvinnen har mottatt 

opplysninger, informasjon m.v. som nevnt i § 5 annet ledd, første punktum, straks sende begjæringen sammen med 
en skriftlig henvisning, til den avdeling eller annen institusjon hvor inngrepet skal utføres.”

5  Se Tidsskrift for den norske Lægeforening, nr. 13, 1983, pkt. IV, B.
6  Se Tidsskrift for den norske Lægeforening, nr. 24, 1999, pkt. 3.3.
7  Se Tidsskrift for den norske Lægeforening, nr. 24, 2000, pkt. 5.10.
8  Se ”Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m. m.”, kapittel 2.
9 Anmodningsvedtak nr. 614.
10 Se Stortingsproposisjon nr. 1 (2008-2009) fra Helse- og Omsorgsdepartementet, Del 2, Programområde 10, 

programkategori 10.30, kap. 732.
11 Markestad T, Hytten K. Hvor går grensen for reservasjonsretten? Tidsskrift for Den norske legeforening 18/2010. 

http://tidsskriftet.no/article/2017093
12 http://legeforeningen.no/Om-Legeforeningen/Organisasjonen/Rad-og-utvalg/Organisasjonspolitiske-utvalg/etikk/
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etiske-regler-for-leger/
13 Jfr. Punkt 1.1.6 i Årsberetningen 2008. http://legeforeningen.no/Om-Legeforeningen/Organisasjonen/Rad-og-

utvalg/Organisasjonspolitiske-utvalg/etikk/Arsberetninger/arsberetning-2008/
14 Derfor kan det ikke være korrekt når Anne-Grete Strøm-Erichsen i svar til Laila Dåvøys skriftlige spørsmål (Dok. nr. 

15:875, 2011-2012) hevder at denne departementsuttalelsen som altså godkjenner reservasjon ”gjaldt allmennleger 
generelt og ikke fastleger spesielt.”

15 Til det følgende, se sak 32/2012, behandlet på møte 7. mars 2012.
16 “The right to conscientious objection in lawful medical care.” http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/

adoptedtext/ta10/eres1763.htm
17 Det finnes også faglig (i kontrast til moralsk) begrunnet reservasjon, som for eksempel når en lege ikke vil bidra til 

et kirurgisk inngrep fordi han mener risikoen er uakseptabelt stor.
18 Samvittighetsfriheten kan enten sees på som en naturgitt rettighet, noe som hefter ved mennesket i kraft av dets 

rasjonelle natur eller av at det er skapt av Gud – eller som en positiv rettighet gitt ved lovgiveres beslutning og 
konsensus, for eksempel gjennom FNs Menneskerettighetserklæring (§ 18).

19 Toleranse kan igjen defineres som å tåle eller tillate noe selv om vi er fristet til å forby det.
20 Magelssen M. “When should conscientious objection be accepted?” Journal of Medical Ethics 2012;38:18-21; 

Magelssen M, Fredheim OM. “Når bør leger ha reservasjonsrett?” Tidsskrift for Den norske legeforening 2011; 131: 
2518-9.

21 Se for eksempel Magelssen M. “To teorier om fosterets moralske status” Norsk filosofisk tidsskrift 2011; 46(3): 199-
211.

22 Noen leger mener at også denne formen for medvirkning er uakseptabel og bør omfattes av reservasjonsretten: 
Petersen RB. ”Legers reservasjonsrett ved provosert abort.” (leserbrev) Tidsskrift for Den norske lægeforening 
2001;121:1629.

23 Mer presis enn dette er det vanskelig å være på dette generelle planet. Utøvelse av godt moralsk skjønn av alle 
involverte er nødvendig i hver konkrete samvittighetskonflikt.


