
 

 

 

Kontaktinformasjon 

Leder:  Anja H. Smeland 93 01 51 02 anja.smeland@gmail.com 

Nestleder:  Mads Bøhle 93 02 87 14 mads@teamtrivsel.no 

Kasserer: Jostein Stemland 99 57 29 56 jkstemland@gmail.com 

Sekretær: Lillian Bjørklund 99 24 38 77  lillianbjorklund@hotmail.com 

Styremedlem: Siw Fossan 91 37 34 27 sifossan@gmail.com 

 

 

 

 

Barnesykepleierforbundet, NSF     

v/ sekretær Lillian Bjørklund 

Kålen 53 

7657 Verdal  

 

 

Norsk Sykepleierforbund 

v/ Marit Severinsen 

 

 

         Verdal 10.03.14 

 

Innspill til høring ang. reservasjonsmulighet for fastleger 

Viser til e-post datert 21.01.14 vedrørende forslag om endring i fastlegeforskriften og i 

forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen.  

Barnesykepleierforbundet NSF går i mot forslaget som gir fastleger rett til å reservere seg mot 

å henvise kvinner til å ta abort. 

Bakgrunnen for at enkelte fastleger nå vil ha en lovendring som gir dem en lovfestet 

reservasjonsmulighet, der de skal være fritatt fra å bistå kvinner som vurderer abort, ser ut til 

å basere seg på det de kaller alvorlige samvittighetskonflikter. Lovforslaget forplikter 

imidlertid fastlegene som ønsker å benytte seg av denne muligheten å inngå avtale med andre 

leger som kan utføre disse oppgavene for dem. Den verdibaserte argumentasjonen er ikke lett 

å forstå i dette tilfellet. 

Samvittighetskonflikter av varierende grad må kunne sies å være en del av helsepersonell sin 

hverdag. Ut i fra funksjon mener BSF det er uhensiktsmessig å kunne velge bort de delene 
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man ikke liker. Vi mener at fastlegens yrkesrolle må være styrende for utøvelsen, ikke den 

personlige rollen. Som barnesykepleiere kan vi ikke fritas fra å forholde oss til pasientenes 

religion og tradisjoner når vi har ansvar for en helhetlig omsorg ovenfor barn/ungdom og 

deres familier. Vi kan tilpasse sykepleietiltak så langt det er faglig forsvarlig, men ikke 

diskriminere fordi vi er av en annen kultur eller overbevisning.  

I dag har kvinner en lovbestemt rett til abort før utgangen av tolvte svangerskapsuke. 

Fastlegeordningen skal sikre at alle får lik behandling, også kvinner som ønsker å ta abort. 

Kvinnene som møter en fastlege som ikke vil bistå dem i abortspørsmålet vil, slik vi ser det, 

bli møtt av fordommer. Dette er en utvikling BSF ikke ønsker. Vi mener at lovforslaget kan 

være til hinder for en likeverdig og forutsigbar førstelinjetjeneste. 

Vi i BSF har et særskilt ansvar med å ivareta barn og unge opp til 18 år, og vi ser på det som 

en viktig oppgave å rette fokus mot rettighetene til unge jenter. Beslutningen om å ta abort er 

vanskelig nok i seg selv, om en i tillegg ikke skal møte motstand i en prosess som allerede er 

en lovbestemt rett.   

På bakgrunn av dette håper vi at lovforslaget ikke blir effektuert. 

 

På vegne av styret i BSF 

Lillian H. Bjørklund  

Sekretær 

 

http://www.facebook.com/Barnesykepleierforbundet
https://www.sykepleierforbundet.no/faggrupper/barnesykepleierforbundet

