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1. Innledning 

Hensikten med denne prosjektoppgaven er å undersøke allmennlegers erfaring med å 

reservere seg mot å henvise til provosert abort. Abort forblir etisk omstridt og lovgiver har 

gitt en lovfestet adgang til reservasjon fra å utføre og å assistere ved abortinngrep. Det er 

imidlertid ingen juridisk hjemmel for å reservere seg i allmennpraksis mot å henvise til abort, 

men Helsetilsynet har i tidligere tilsynssaker uttalt at reservasjon også i denne situasjonen 

kan aksepteres. Men praksis ble endret fra høsten 2011, da Helse- og 

omsorgsdepartementet (HOD) kom med et rundskriv som gjør det klart at det ikke er 

anledning til å reservere seg for fastleger. I en kartlegging gjort av Helsedirektoratet 

01.06.2012 etter bestilling fra HOD, viser tilbakemeldingene fra primærhelsetjenesten at det 

totalt er 16 kjente tilfeller av samvittighetsbegrunnede reservasjoner mot henvisning til 

assistert befruktning og svangerskapsavbrudd. Kartleggingen er begrenset ettersom flere 

fylker og kommuner ikke har svart. Helse Sør-Øst oppga i 2009 at 15 leger ikke ville delta i 

provosert abort (Hanger, 2009). En spørreundersøkelse blant norske medisinstudenter fant 

at så mange som 27 % ville vurdere å benytte seg av reservasjonsretten ved abortinngrep 

dersom det skulle bli aktuelt (Hagen et al., 2011). Det er viktig å presisere at det å henvise og 

å delta i selve inngrepet, for noen leger moralsk sett like problematisk.   

De siste 20 år har sykepleieres opplevelse av moralsk ubehag, ”moral distress”, blitt undersøkt i 

mange empiriske forskningsstudier, samt blitt diskutert teoretisk. Legers moralske ubehag 

har derimot i liten grad blitt utforsket vitenskapelig. Problemstillinger knyttet til 

reservasjonsrett er en viktig del av dette feltet. Ved et systematisk søk i PubMed med 

utgangspunkt i søkeordene ”abortion”, ”general practice”, ”referral and consultation”, 

”refusal to treat”, ”conscience” og ”conscientious objection”, kunne jeg ikke finne studier 

som undersøker legers opplevelse ved bruk av reservasjonsretten kvalitativt. Derimot finnes 

en omfattende litteratur om de normative sidene ved reservasjonsrett. Blant disse finnes de 

som avviser reservasjonsrett (et mye referert eksempel er Savulescu, 2006), de som krever 

en svært omfattende reservasjonsrett av hensyn til legens samvittighet (for eksempel Sulmasy, 

2008) og de som ser reservasjonsrett som et kompromiss mellom hensynet til helsearbeideren og 

pasientens interesser (for eksempel Magelssen, 2011). 

Kunnskap om hvordan legene benytter reservasjon i praksis, hvordan de reflekterer rundt 

reservasjonen og manglende rettighet til den, samt betydningen de tillegger en slik eventuell 

rett, vil være viktige premisser i en debatt om hvordan samfunnet skal forholde seg til denne 

gruppen helsearbeidere. Ved denne studien ønsker jeg å bidra til en informert debatt ved å 

frembringe slik kunnskap. 

Formål med studien er derfor å innhente kunnskap om hvordan legene opplever og 

begrunner det å reservere seg mot provosert abort; hvordan reservasjon foregår i praksis, 

hvilke moralske utfordringer dette bringer med seg, samt frembringe nye spørsmål som kan 

danne grunnlag for mer omfattende kvalitative og/eller kvantitative undersøkelser. 
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1.1 Forskningsspørsmål   

Hvorfor og hvordan reserverer fastleger seg ved henvisning til provosert abort? 

 

1.2 Aktuelle lover og bestemmelser   
 

De lover og bestemmelser som beskriver fastlegers oppgaver i forbindelse med abort gjelder 

i hovedsak Lov om svangerskapsavbrudd (abortloven), fastlegeforskriften og Helse- og 

omsorgsdepartementets rundskriv av 31.10.2011.  

I fastlegeforskriften § 2 defineres en fastlege som en lege som har inngått avtale med 

kommunen om deltakelse i fastlegeordningen. Fastlegeforskriften skal sikre at alle har en 

fast allmennlege å forholde seg til, og at denne skal utføre nødvendige allmennmedisinske 

tjenester og henvise til spesialisthelsetjenesten ved behov. I abortloven § 6 beskrives det at 

legen blant annet skal utarbeide en skriftlig henvisning som skal sendes til institusjonen hvor 

abortinngrepet skal utføres. Reservasjonsretten omtales i abortlovens §§ 14 og 15 og 

omfatter helsepersonell som av samvittighetsårsaker kan fritas fra enhver assistanse eller 

deltakelse i inngrepet. Fastleger har ikke lovfestet rett til å reservere seg mot å henvise. 

Dette presiseres i et rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet oktober 2011. Det 

understrekes at det er pasientenes behov for henvisning som skal være styrende, og at 

forskriften heller ikke gir tillatelse for kommunene til å inngå egne avtaler om reservasjon 

med fastlegene. 

 

1.3 Relevante etiske prinsipper 

Jeg tar utgangspunkt i en prinsippbasert etikk og ser spesielt følgende to grunnprinsipper 

som relevant for denne oppgaven: Prinsippet om ikke å skade og respekten for 

selvbestemmelse (autonomiprinsippet). Prinsippet om ikke å skade omhandler for legene 

som her er intervjuet, fosteret, som etter deres overbevisning har menneskeverd. Å 

igangsette prosessen som leder frem mot en abort vil derfor tilsvare å skade et menneske og 

dermed bryte med et grunnleggende etisk prinsipp. Respekten for selvbestemmelse handler 

om å respektere autonome personers beslutningsevne. I denne sammenheng vil det være 

kvinnens rett til å bestemme over egen kropp. Ved å reservere seg mot å henvise til abort 

oppstår det for fastlegene en konflikt mellom disse to etiske prinsippene. Disse prinsippene 

reflekteres også i Etiske regler for leger, Kap. 1, hvor prinsippet om ikke å skade er implisitt i 

§1 : ”En lege skal verne menneskets helse. Legen skal helbrede, lindre og trøste…”. I §2 er 

autonomiprinsippet forutsatt: ”Legen skal ivareta den enkelte pasients interesse og 

integritet…”. Dermed kan både de etiske grunnprinsippene og etiske regler for leger komme 

i konflikt med fastlegeforskriften som pålegger fastlegene å henvise til provosert abort.  
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2. Metode 

 

2.1 Metodevalg 

Forskningsspørsmålet som jeg utarbeidet i samråd med veileder lot seg best besvare ved 

hjelp av intervjuer med fastleger som selv har reservert seg mot å henvise til abort. Studien 

bygger på semistrukturerte, kvalitative intervjuer, som er en anerkjent forskningsmetode 

(Malterud 2011). Særlig er metoden tjenlig for å få kunnskap om helsepersonells ulike 

vurderinger, erfaringer og begrunnelser i verdispørsmål som angår pasientbehandling og 

omsorg – slik som abort og reservasjonsrett. Intervjuguiden er utarbeidet av meg i 

samarbeid med veileder. Jeg ønsket å stille åpne spørsmål med det formål å få frem 

verdivurderinger og historier om konkrete situasjoner der legene hadde reservert seg. Ved å 

ta utgangspunkt i dette kunne jeg få innblikk i hvilke tanker, følelser og refleksjoner som 

gjorde seg gjeldende i det aktuelle tilfellet, samt hvordan pasienten ble ivaretatt. Dernest 

ønsket jeg å finne ut mer om legenes begrunnelse for en reservasjonsrett, og om det har 

oppstått utfordringer eller konflikter overfor kolleger eller andre medarbeidere.  

 

2.2 Utvalg og gjennomføring av intervjuene 

Prosjektets planleggingsfase ble påbegynt høsten 2011. Den opprinnelige planen var å 

intervjue både fastleger og gynekologer om deres erfaring med reservasjon i forbindelse 

med abort. Informasjonsskrivet ble utarbeidet med det som utgangspunkt. Som en følge av 

HODs rundskriv om innskjerping av bruk av reservasjon i allmennpraksis og den generelle 

oppmerksomheten dette fikk i den offentlige debatt, valgte veileder og jeg i det videre 

arbeidet kun å fokusere på fastlegene. Det ble sendt ut en invitasjon til deltakelse i 

prosjektet per e-post til Norges Kristelige Legeforening, NKLF. I tillegg ble ytterligere én 

informant rekruttert direkte via veileder Morten Magelssen. Med e-posten fulgte 

informasjonsskrivet om studien. Etter én e-posthenvendelse fikk vi nok respondenter til å 

gjennomføre studien. Det ble det gjort avtaler om tid og sted med fem av respondentene. 

Grunnlaget for valget av de fem var utelukkende hvem som var lettest for meg å oppsøke, da 

vi tenkte at et personlig møte mellom meg og informantene var det beste utgangspunkt for 

intervjuene. Intervjuene ble gjennomført i tidsrommet januar-mars 2012. De varte omtrent 

en time hver og fant sted på deres arbeidsplass, hjemme hos, eller på et avtalt sted etter 

informantenes ønske. Hvert intervju ble tatt opp på lydbånd og transkribert fortløpende.  
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2.3 Forskningsetikk 

Prosjektbeskrivelse ble sendt til Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste og er godkjent 

av Personvernombudet for forskning. Deltakerne avga frivillig og informert samtykke. Vi 

hadde utformet informasjonsskriv om studien, samt samtykkeskjema som ble signert av hver 

deltaker. Det er anledning til å trekke seg i alle faser av studien, og det empiriske materialet 

deltakeren har bidratt til å skape, vil da umiddelbart bli slettet. Lydopptak og transkripsjoner 

fra intervjuene vil bare være tilgjengelig for forskerne, og oppbevares utilgjengelig for andre. 

Det vil ikke være mulig å identifisere personer i prosjektoppgaven. Alt innsamlet materiale vil 

destrueres når prosjektoppgave og eventuell artikkel er ferdigskrevet, og senest 01.10.2013. 

 

2.4 Analyse 

For analysearbeidet valgte jeg å følge Malteruds metode ”systematisk tekstkondensering” 

(Malterud, 2011). Denne metodologien beskriver fire trinn for hvordan man systematisk skal 

gå gjennom materialet og hente frem det som er relevant for prosjektets problemstilling.  

Analyseprosessens første trinn ble innledet med flere gjennomlesninger av de transkriberte 

intervjuene for å få et helhetsbilde av materialet. Deretter gikk jeg mer systematisk gjennom 

intervjuene og identifiserte meningsbærende enheter, dvs. de tekstene som jeg fant 

relevante for å belyse problemstillingen, og kodet dem så i forhold til hvilket tema de kunne 

gå inn under. I analysens tredje trinn utarbeidet jeg kondensater av innholdet i hver 

kodegruppe. Der hvor materialet viste seg å være sammensatt, ble det videre delt inn i ulike 

subgrupper. For hver subgruppe utviklet jeg kunstige sitater basert på det konkrete 

innholdet i de meningsbærende enhetene, og dette ble utgangspunktet for den analytiske 

teksten jeg utarbeidet i analysearbeidets fjerde og siste trinn. Under temaene hvor 

materialet ikke var rikt nok til å deles inn i subgrupper, hhv. hovedtema 3.2 og 3.3 (se 

nedenfor) er den analytiske teksten utarbeidet uten et utgangspunkt i kunstige sitater. 

Underveis i analyseprosessen gikk jeg gjennom materialet i sin helhet og de deler av teksten 

som jeg hadde identifisert som meningsbærende enheter. Veileder analyserte selvstendig og 

parallellt, og etter gjensidig utveksling av vårt arbeid valgte jeg å inkludere deler av veileders 

analyse i den endelige analysen. 
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3. Resultater 

Jeg identifiserte flere hovedtemaer i analysearbeidet, men etter hvert valgte jeg følgende 

fire: punkt 1 og 3-5 (se nedenfor), og tilføyde ytterligere ett hovedtema fra veileder, punkt 2. 

Jeg fant det ikke nødvendig å innføre underkategorier til innholdet under punkt 1 og 3, da 

materialet under disse temaene ikke inneholdt nok nyanser.  

Følgende fem hovedtemaer (med undertemaer) utpekte seg: 

3.1 Fastlegens praktiske fremgangsmåte ved reservasjon 

3.2 Informantenes begrunnelser for ønsket om reservasjon 

3.2.1 Kristen tro 

3.2.2 Legeetikk 

3.3 Ufordringer knyttet til kolleger og overordnede 

3.4 Informantenes refleksjoner rundt egen reservasjonspraksis 

3.4.1 Å gi informasjon selv eller overlate det til en kollega 

3.4.2 Samvittigheten og fastlegerollen 

3.4.4 Ambivalens 

3.4.5 Konsekventhet  

3.5 Informantenes tanker rundt hvordan reservasjonen påvirker lege-  

pasientforholdet 

3.5.1 Møtet mellom fastlege og pasient 

3.5.2 Avvisningsaspektet 

3.5.3 Oppfølging i etterkant av eventuelle problemer knyttet til abort 

3.5.4 Å ikke ha en rettighet å vise til 

 

3.1 Fastlegens praktiske fremgangsmåte ved reservasjon 

Det fremkom to hovedtilnærminger til den praktiske utøvelsen av reservasjonen. Den ene 

gruppen ønsket å ta selve konsultasjonen og tok imot disse pasientene på vanlig måte. 

Informantene i denne gruppen tilbød en samtale om hvilke muligheter, rettigheter og 

alternativer som finnes. Dersom det ble ønskelig med abort, redegjorde de for sitt ståsted 
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etter hvert eller helt mot slutten av samtalen. Da ville de typisk oppfordre pasienten til å 

drøfte det med sine nærmeste og deretter oppsøke gynekologisk avdeling direkte, eventuelt 

få en ny time hos en kollega for en henvisning. En fastlege som jobbet i et område hvor 

henvisning til den lokale gynekologiske avdelingen ikke var påkrevd, trengte ikke 

nødvendigvis å opplyse om sin reservasjon.  

Den andre gruppen ønsket å forhindre konsultasjoner med abortsøkende kvinner og har 

også en avtale med sine kolleger, og pasientene ble vanligvis satt opp hos en av disse av 

kontorpersonalet. Dersom det likevel skulle skje at henvisning til abort kom opp som en 

problemstilling, informerte de pasienten umiddelbart om at de av samvittighetsgrunner ikke 

tok denne type konsultasjoner, men at pasienten heller skulle få en ny time hos en kollega 

som ville kunne tilby både informasjon og henvisning. I eksempler hvor dette har vært 

aktuelt ble det ordnet en ny time til pasienten samme dag eller få dager senere. 

Felles for informantene var at de ikke ønsket å hindre at pasientene fikk sin rettmessige 

helsehjelp. De oppga også at abort var en problemstilling de sjelden stod overfor i sin 

arbeidshverdag.  Med ett unntak så ikke informantene behov for å informere 

pasientpopulasjonen om sin reservasjonsholdning. De hadde forskjellig måte å formidle til 

pasientene hvorfor de ikke kunne bidra i denne sammenhengen, men felles var at dette 

handlet om deres egen samvittighet snarere enn en domfellelse av hver enkelt kvinnes valg. 

 

3.2 Informantenes begrunnelse for ønske om reservasjon mot å henvise til 

abort 

3.2.1 Kristen tro 

Informantenes begrunnelse for reservasjon mot å henvise til abort finnes i hovedsak i deres 

kristne tro. Informantene legger vekt på det å ha en forpliktelse overfor Gud, at livet er 

gudeskapt og derfor ukrenkelig. Med ett unntak har informantene sett på abort som etisk 

problematisk allerede før legestudiet. Hos den siste informanten vokste det gradvis frem et 

reservasjonsønske i takt med faglig innsikt som legestudent, og en etter hvert sterkere 

religiøs overbevisning. Informantene tenker alle at grensen for selvbestemt abort på tolv 

uker er kunstig satt og at det ikke finnes en medisinsk begrunnelse for at fosteret akkurat 

ved dette tidspunktet blir til et liv med menneskeverd. Dette underbygger de med det 

tradisjonelle kristne synet på menneskeverdet som sier at livet har sin begynnelse ved 

unnfangelsen.  

3.2.2 Legeetikk 

I tillegg til livets ukrenkelighet i kristenetisk perspektiv og informantenes samvittighet 

overfor dette, legges det vekt på at provosert abort strider mot det tradisjonelle legeetiske 

prinsippet om å ikke ta liv. Et annet viktig argument for informantene er dermed at det å 
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bidra i en årsakskjede som leder frem mot en abort, kommer i konflikt med det de ser på 

som en grunnleggende del av legeetikken.  

 

3.3 Utfordringer overfor kolleger og overordnete 

Samtlige informanter ga uttrykk for et uproblematisk og godt samarbeid med kolleger i 

forbindelse med deres ønske om å reservere seg. To av informantene valgte å informere 

kolleger i kontorfellesskapet, og de opplevde å ha møtt forståelse for dette. Én av dem har 

også informert den lokale gynekologiske avdelingen, og dersom det likevel skulle behøves en 

henvisning, gjøres det av en kollega. Den andre jobbet på et sted hvor det aktuelle sykehuset 

ikke krever henvisning. De øvrige informantene, som alle er yngre enn de to foregående, 

gjorde rede for at de ikke kunne henvise til abort allerede før de ble ansatt. Dette ble ikke 

sett på som noe problem for arbeidsgiver, og de har også en enighet med sine kolleger. En 

av informantene sørget for å få en reservasjonsrett skriftlig nedfelt i sin arbeidsavtale da han 

ble ansatt i kommunen han jobber i nå. Han har ikke opplevd abortproblematikken siden, og 

sier det er kjent i lokalsamfunnet at han ikke tar disse henvendelsene. Ingen av 

informantene har møtt åpne negative reaksjoner fra kolleger eller arbeidsgiver. To forteller 

også at da HODs rundskriv kom høsten 2011 med innskjerpinger om bruk av reservasjon i 

allmennpraksis, var det en inngangsport til gode samtaler med kolleger om de etiske 

aspektene knyttet til abort.   

 

3.4 Informantenes refleksjoner rundt egen reservasjonspraksis 

3.4.1 Å gi informasjon selv eller overlate det til en kollega 

Informantene ga uttrykk for å være bevisst på hvordan deres ståsted holdning kunne påvirke 

pasientens valg, og at det var blant annet det som avgjorde hvordan de har valgt å 

praktisere. De fleste tenkte at det aller viktigste var at pasienten skal få så god informasjon 

som mulig enten det er de selv som gir den, eller de overlater det til en kollega.  

Felles for informantene som tar konsultasjoner med abortsøkende kvinner, var at de 

opplever det som meningsfullt å kunne være den legen som gir veiledning og informasjon – 

uansett hva utfallet blir. Det som ble oppfattet problematisk var ikke selve konsultasjonen, 

men å signere en henvisning, som av flere informanter omtales som en dødsdom. Én sa: ”Jeg 

kan ikke skrive under på denne dødsdommen med den samme hånda som jeg bruker til å 

velsigne”. Fastlegene i denne gruppen ønsker å gi pasientene opplysninger om både abort – 

selve inngrepet, hvilke komplikasjoner som kan oppstå og hvilke støtteordninger som finnes; 

samt alternativet – hvordan det er å være gravid og å få barn. De var tydelige på at de kunne 

skille mellom å gi nøytral og informativ rådgivning kontra direkte eller indirekte føringer. Det 

ble også trukket frem hvordan en kvinne som har blitt uønsket gravid ofte er i en sårbar 
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situasjon og at begrepet ”selvbestemt abort” ikke alltid er like gjeldende. En av oppgavene til 

fastlegen ble derfor sett på som å hjelpe til med å sortere de ulike parters interesser. 

Informantene i denne gruppen var enige om at det å informere om sin reservasjon først godt 

ute i eller på slutten av samtalen, kunne være problematisk. Dette fordi pasienten kunne få 

inntrykk av at informasjonen som ble formidlet var farget av legens egen ståsted. Imidlertid 

blir ikke dette sett på som et stort problem da informantene hevdet å være tydelige i sin 

formidling om hvorfor de ønsker å reservere seg.  

Av informantene som valgte å ikke samtale med pasientene, sa en av dem at hun var redd 

for at hun kunne komme til å påvirke pasientene for mye. Hennes mening var at dersom hun 

etter hvert skal kunne ta disse konsultasjonene, må hun også klare å skrive henvisningen – 

som hun så på som kun en formalitet. En annen mener det er nødvendig å avbryte 

konsultasjonen umiddelbart for ikke å fremstå som misjonerende. Ved å melde seg helt ut av 

en slik sammenheng holder legen personlige holdninger for seg selv. Fastlegene i denne 

gruppen mente også at det ville være en omvei å gå via dem når de uansett ikke kunne bidra 

med en henvisning.  

3.4.2 Samvittigheten og fastlegerollen 

Samtlige informanter sa at det er umulig for dem å koble ut samvittigheten i ulike 

situasjoner. Flere fremhevet at de har en forpliktelse overfor sin tro som ikke kan legges vekk 

når det er påkrevd – da ville man ikke kunne være et helt menneske. Èn trakk frem at å 

verne om livet blant annet er noe av det hans kirke pålegger ham, og at han representerer 

sin kirke i sine handlinger. En av informantene omtaler dette som en personlig begrensning. 

En annen kaller det en faglig utilstrekkelighet – at det er en del av jobben hun ikke får til. 

Flere av informantene gir uttrykk for å kjenne en lettelse ved å melde seg ut av situasjonen, 

og at det først og fremst handler om å slippe å møte egne følelser og dårlige samvittighet. En 

av fastlegene forteller at hun ved en anledning henviste til abort hvor det hastet og hun følte 

seg nødt til å gjøre det. Informanten beskriver at hun påfølgende dager var preget av en 

skyldfølelse over å ha bidratt til et drap og for å ha brutt med egne prinsipper. Hun gråt mye 

og sov dårlig. En annen informant forteller at de tilfellene hvor svangerskap ender med 

abort, er noe av det tyngste ved å jobbe som fastlege: ”for meg er ikke dette bare en 

celleklump, det er et barn”. Både han og flere andre forteller at dette er svært vanskelig å 

forholde seg profesjonelt til.  

3.4.3 Ambivalens 

Informantene gir uttrykk for en veldig ambivalens ved at de i mange tilfeller har hatt stor 

sympati for pasienten, men at de likevel må reservere seg fordi den grunnleggende 

overbevisningen vinner frem. I etterkant av tilfeller hvor informantene har måttet avbryte 

konsultasjoner, har skyldfølelse for ikke å ha kunnet bidra til å hjelpe gjort seg gjeldende. 

Samtlige kjenner i tillegg på en sorg overfor fosteret som er blitt tatt livet av. Flere 

informanter har hatt behov for å snakke ut om slike situasjoner, da med ektefelle eller 
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kolleger, uten å bryte taushetsplikten. På spørsmål om hva det er viktigst å få snakket om, er 

det først og fremst sorgen de kjenner både overfor situasjonen pasienten er i, og overfor 

hvert foster som aborteres. En informant forteller at han fant det mer emosjonelt 

utfordrende i begynnelsen av sin karriere, og at erfaring har gitt ham trygghet i sin rolle. I 

dag kjenner han en tristhetsfølelse og en resignasjon, både overfor pasienten som er 

uønsket gravid og over at en tredje parts liv er truet. En annen forteller at de episodene som 

har preget henne mest i ettertid, er de hvor hun ikke har klart å være tydeligere med eget 

ståsted, noe hun ser på som en feighet. I møte med en pasient hvor situasjonen oppleves 

som svært vanskelig, blir hennes sterke sympati for pasienten mer overveldende enn 

lojaliteten til egen overbevisning. En tredje informant trekker frem at enhver kvinne som 

velger å ta abort har for henne en god nok grunn til å gjøre det, og samtlige informanter gir 

uttrykk for at man som lege møter mange pasienter som tar valg en selv ikke ville ha gjort, 

men at de likevel ikke har mindre respekt for dem som mennesker.  

3.4.4 Konsekventhet 

Flertallet av informantene tenker ikke å endre sin praksis, de påpeker at dette har gått greit i 

flere år og at det er en relativt sjelden problemstilling. En av de yngre informantene ga 

tydelig uttrykk for at hun enten må endre sin praksis eller finne en annen jobb, og hun er 

innstilt på å gå inn i en prosess som vil gi et mer avklart forhold til denne problemstillingen. 

Flere av informantene sa at det å skrive en graviditetserklæring kunne være et alternativ til 

en aborthenvisning. Dette ble av fastlegene lagt frem som et mulig kompromiss mellom 

pasientens rettigheter og behov, og legens behov for ikke å handle på tvers av personlig 

overbevisning. Hittil hadde informantene benyttet denne fremgangsmåten kun sporadisk.   

 

3.5 Informantenes tanker rundt hvordan reservasjonen påvirker lege-

pasientforholdet 

3.5.1 Møtet mellom fastlege og pasient 

Noen av informantene trekker frem at det kan være en fordel i pasientrelasjonen at 

fastlegen er tydelig i sin kommunikasjon også moralsk og etisk sett. En informant forteller 

om en pasient som etter å ha fått henvisning til abort av en av hans kolleger, likevel ønsket å 

ha samtaler med ham i påvente av aborten. Flere trekker frem at det å være lege handler 

mye om et møte mellom to mennesker og at dette blir tydeligere over lengre tid, noe 

fastlegeordningen legger til rette for. Det hevdes for eksempel å være styrkende for 

tillitsforholdet ikke å utelate deler av ens personlighet i møte med pasienten. Mange 

opplever også at pasientene er lojale overfor fastlegen sin, og at det skal mye til å ødelegge 

en relasjon som i mange tilfeller har utviklet seg over flere år.  
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3.5.2 Avvisningsaspektet 

En av informantene forteller at én pasient trolig i denne forbindelse har byttet fastlege, men 

det har ikke vært noen formelle eller uformelle klager fra pasienter eller fra lokalsamfunnet 

overfor noen av informantene. Selv om de er bevisst på å vise forsiktighet i måten å si det 

på, sier flere av informantene at de ser et element av avvisning ved å ikke kunne ta del – 

enten i det henvisningstekniske eller i selve konsultasjonen, og at det kan være destruktivt 

for lege-pasientforholdet. Én beskrev dette som at ”jeg svikter dem på en måte underveis i 

løpet deres”. Flere forteller å ha opplevd forståelse de gangene de har redegjort for 

pasienten at de ikke kan skrive henvisning. De er alle opptatt av å formidle sin respekt for 

pasientens autonomi og for hennes valg. Samtlige informanter forteller at pasientene 

tilsynelatende har tatt det greit, selv om det noen ganger kan tolkes ut fra pasientens blikk 

at de kanskje har følt seg avvist. Det trekkes imidlertid frem at graden av avvisning ikke er et 

problem knyttet spesifikt opp mot abort, men at det også gjelder flere andre sammenhenger 

hvor en fastlege ikke kan etterkomme pasientens ønsker, eksempelvis sykemelding og 

enkelte medikamentforskrivinger. Det påpekes at det er få leger som gjør alt og at det 

viktigste er at legen sørger for at pasienten får forsvarlig helsehjelp og den hjelpen hun har 

krav på.  

3.5.3 Oppfølging i etterkant av eventuelle problemer knyttet til abort 

Ingen av informantene oppgir å ha noen form for vegring mot å følge opp pasienter med 

helseplager hverken spesifikt knyttet til abort eller av annen art. Én av informantene tenker 

at en del pasienter ikke vil komme til henne med eventuelle komplikasjoner, noe hun ser på 

som en ulempe. En annen hevder at fordi han tenker på barnet kvinnen valgte ikke å få, kan 

han kanskje bedre enn andre leger forstå en pasient som opplever en psykisk belastning i 

etterkant av en abort. 

3.5.4 Å ikke ha en rettighet å vise til 

I hvilken grad det påvirker lege-pasientrelasjonen at fastlegene ikke har en lovfestet rett til 

reservasjon, har informantene litt forskjellig mening om. Noen hevder at det viktigste er å 

redegjøre overfor pasientene sine fremfor å stå til rette overfor kommunen. Gangen i 

konsultasjonen ville uansett være uforandret. Ingen oppgir å ha dårlig samvittighet overfor 

lovverket ved at de reserverer seg. En informant sier han synes det er synd at han ikke har 

en lovfestet rett i den forstand at det er en del av en generell samfunnsutvikling og tenker at 

det for mange leger, særlig yngre, kan være en hjelp å ha en rettighet å vise til. En annen 

informant sier at mangel på en lovfestet reservasjonsrett, gjør det vanskelig på sikt å 

fortsette i jobben som fastlege.   
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4. Diskusjon 

 

4.1 Metodediskusjon 

Denne prosjektoppgaven har til hensikt å belyse tanker, følelser og erfaringer hos fastleger 

som har reservert seg mot å henvise til abort. For å få besvart problemstillingen på best 

mulig måte anvendes derfor en kvalitativ tilnærming med semistrukturerte intervjuer av 

disse fastlegene.  Med intervjuguiden som utgangspunkt legges det til rette for en samtale 

der informantene står fritt til å fortelle om sine erfaringer og tanker. Spørsmålene i 

intervjuguiden fungerte både som inngangsport til relevante tema, og som en sjekkliste på at 

jeg fikk dekket det jeg ønsket i hvert intervju. Det innsamlede materialet er analysert ved 

systematisk tekstkondensering. Siden jeg har liten erfaring med kvalitativ forskning fra 

tidligere, har det vært en nødvendig kvalitetssikring å følge en analyseprosedyre. Ikke bare 

fordi det gir en trinnvis beskrivelse på hvordan man kan bearbeide data, men også fordi det 

gir en sikker ramme rundt innholdet som skal analyseres. 

Kvaliteten av studien er blant annet avhengig av min evne til underveis å stille spørsmål ved 

både fremgangsmåte og hvilke forutsetninger som former resultatet, samt hvorvidt jeg har 

evnet å samle inn data på en metodemessig god måte. Gjennom hele arbeidsprosessen har 

det kontinuerlig vært diskutert med veileder. Jeg har ingen praktisk erfaring med kvalitative 

studier fra før, noe som medførte enkelte utfordringer. En av disse var at jeg i 

intervjusammenheng brukte litt tid på å finne en balanse mellom å følge intervjuguiden, og å 

gi informantene nok rom til å svare utfyllende på et friere grunnlag. Samtlige informanter ble 

innledningsvis gjort oppmerksom på min manglende erfaring på dette feltet. Gjennom 

intervjuperioden fikk veileder fortløpende tilsendt transkripsjonene av intervjuene, og han 

kunne dermed gi tilbakemeldninger og konkrete råd for påfølgende intervjuer. 

4.1.1 Validitet 

Studiens validitet omhandler i hvilken grad det kan trekkes gyldige slutninger om det tema 

studien har til hensikt å undersøke (Malterud, 2011). Det finnes ingen oversikt over hvilke 

fastleger som ikke ønsker å henvise til abort. Vi kom til at å gå via NKLF var enkleste måten å 

finne informanter på. Gitt at flertallet ble rekruttert via NKLF, og at samtlige informanter har 

en kristen tro, kan utgangspunktet for studien virke noe ensidig. Men blant informantene var 

begge kjønn representert, hhv 2 kvinner og 3 menn, med en aldersspredning fra ca 30 til 55 

år. Studiens eksterne validitet omfatter hovedsakelig kristne fastleger som velger å reservere 

seg fra å henvise til abort, men problemstillingen sett i et overordnet perspektiv, kan 

illustrere hvordan det oppleves når profesjonens krav kommer i konflikt med ens egen 

samvittighet. 
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Derimot er det mer problematisk å trekke normative slutninger om fastlegers reservasjon ut 

fra studien. Hvorvidt reservasjon, slik våre informanter praktiserer det, er etisk forsvarlig, er 

en viktig diskusjon som jeg ikke skal gå inn på her. Men også visse viktige normative 

premisser lar seg vanskelig trekke ut av resultatene. For eksempel: Er det slik at reservasjon 

finner sted på en måte som ikke utgjør en krenkelse av pasienten? Studien kan ikke svare på 

dette, siden den bare gir den ene partens situasjonsbeskrivelse: Ifølge fastlegene finner det i 

all hovedsak ikke sted noen krenkelse. Men hvordan dette oppleves fra de abortsøkendes 

perspektiv, gir studien ikke svar på. Den gruppen er trolig ikke metodologisk og etisk 

tilgjengelig for forskning. 

Det er verdt å merke seg at medieoppmerksomheten rundt denne problemstillingen om 

reservasjonsrett for allmennleger hadde vært stor i forkant av intervjuperioden. Helse- og 

omsorgsdepartementets rundskriv om innskjerping av reservasjon i den kommunale helse- 

og omsorgstjenesten utkom høsten 2011, og medførte en debatt som strakk seg over en 

periode like frem mot da intervjuene ble gjennomført. Intervjuene kan derfor ha vært preget 

av at informantene nylig hadde blitt konfrontert med motargumenter gjennom 

medieoppmerksomheten. Dette kan ha påvirket informantenes svar både med tanke på 

formulering og på innhold. Men det er mitt inntrykk at det i liten grad var tilfelle. Jeg fikk 

inntrykk av at informantene beskrev sine opplevde dilemmaer med sine egne ord, og ikke 

med retorikk lånt fra den offentlige debatten. 

4.1.2 Datametning 

Informantene hadde sin kristne tro felles, men det fremkom likevel variasjon i årsakene til 

henvisnings- og reservasjonspraksis. Selv der fremgangsmåten var lik, var begrunnelsene 

ulike. Det samlede materialet jeg satt igjen med viste en variasjon som tyder på at jeg trolig 

ikke oppnådde full datametning. Det vil derfor absolutt være interessant å gjøre flere 

intervjuer. Men informantgruppens variasjon hva gjelder kjønn, alder og antall års erfaring 

som fastlege, samt en god fordeling mellom by og distrikt, gjør at jeg likevel vurderer det 

innsamlete materialet som tilfredsstillende og egnet til å belyse problemstillingen. 

 

4.2 Resultatdiskusjon  

Et grunnleggende spørsmål i denne sammenheng er hvor mye legen skal dele av sin egen 

moral av hensyn til seg selv og de moralske autoriteter man forholder seg til (for eksempel et 

kirkesamfunn). Det var tydelig at fastlegene hadde reflektert mye rundt selve 

abortproblematikken og deres rolle i den. De har funnet en løsning som de mener er til det 

beste både for seg selv og for pasienten. Deres ulike former for reservasjonspraksis er hver 

enkelts kompromiss mellom etiske prinsipper og ivaretakelse av pasienten. Dette materiale 

viser at også for disse legene er det nødvendig å inngå kompromisser. Fastlegene gir også 
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uttrykk for at en fullstendig avvisning av kompromisser gjør det umulig å arbeide som 

fastlege. 

Ved at reservasjon mot å henvise til abort ikke er en lovfestet rett som fastlegen har, finnes 

det heller ingen generelle retningslinjer for hvordan legen skal håndtere situasjonen. Dette 

tydeliggjøres gjennom at informantene har funnet hver sine praktiske løsninger – at det er et 

område hvor de selv har vært nødt til å finne en fremgangsmåte. Her ligger en personlig og 

individuell etisk refleksjon og tilpasning. Dette kan igjen være et interessant datum for en 

normativ analyse av reservasjonspraksis: Hvis reservasjonsmuligheten ikke hjemles av lov 

eller forskrift, kan man nettopp forvente, som her, at lokale og personlige løsninger vokser 

frem. Disse løsningene vil ta ulike former, og noen av dem kan være mer etisk problematiske 

enn andre. Dette gjelder særlig hvilke ”bivirkninger” de har for pasientene. Er det å 

informere hele lokalsamfunnet om reservasjonen, slik kun én av legene i vårt materiale 

hadde gjort, moralsk påkrevd av hensyn til pasientens autonomi (bl.a. gjennom å gi et 

grunnlag for eventuelt valg av en annen fastlege)? Slike spørsmål vil en normativ analyse gå 

inn på. Og det kan være man kommer frem til at en slik heterogenitet i 

reservasjonspraksisene er problematisk og noe som bør unngås – gjennom en lov- eller 

forskriftshjemling, eller en retningslinje. 

Fastlegene reserverte seg altså fra å henvise videre til abort (”vertikal henvisning”), mens de 

i stedet måtte legge til rette for at en kollega tok seg av henvisningen. Denne 

tilretteleggingen kan vi kalle ”horisontal henvisning” til kollega. I den normative debatten om 

reservasjonsrett har det vært hevdet at det ikke er noen moralsk relevant forskjell på vertikal 

og horisontal henvisning, og at når leger nekter det første, burde de også nekte det siste. Og 

siden horisontal henvisning er helt nødvendig for at pasienten skal få sin rett til helsehjelp 

oppfylt, er reservasjon mot horisontal henvisning uakseptabelt. Vår studie har interessante 

deskriptive innspill til denne normative debatten. For ”horisontal henvisning” var så mangt 

for våre informanter. På den ene siden har vi leger som aktivt kontakter kolleger ved hver 

anledning, for å få disse til å effektuere henvisningsarbeidet. Men på den andre siden har vi 

leger som har etablert rutiner for at de abortsøkende blir sluset utenom deres egen praksis, 

og kommer rett til konsultasjon hos sin kollega. Det er et spørsmål for en normativ analyse 

hvorvidt det er moralsk relevante forskjeller på disse to formene for ”horisontal henvisning”. 

Blant fastlegene som velger å ta konsultasjon med abortsøkende kvinner, fremkom det en 

trygghet på egen formidlingsevne og at deres personlige ståsted ikke ville kunne påvirke 

kvinnen på en utilbørlig måte. Fastlegene i den andre gruppen var mer spørrende til egen 

påvirkningskraft samtidig som noen også opplevde det for emosjonelt utfordrende å ta disse 

konsultasjonene. En del av utsagnene tydet på at informantene i denne gruppen søkte en 

større grad av beskyttelse av seg selv gjennom valg av sin reservasjonspraksis. 

Underveis i alle intervjuene var det et stadig skifte mellom fokus på pasientens behov og på 

informantenes egne behov; det var en tydelig bevissthet på at både pasienten og de selv 

befinner seg i en sårbar situasjon. Som flere informanter trakk frem, legger 
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fastlegeordningen til rette for et tillitsforhold mellom lege og pasient, og i dette 

tillitsforholdet hevdes det å være rom for det personlige også fra legens side. Spørsmålet blir 

da om det er riktig å forvente forståelse fra pasienten overfor fastlegen, når pasienten 

allerede er i en situasjon hvor hun søker hjelp. Går man ut i fra at lege og pasient i denne 

situasjonen møter hverandre med hver sin sårbarhet, kan det likevel bemerkes at 

forutsetningene er forskjellige – nemlig at legen har hatt anledning til å ha tenkt grundig 

gjennom dette på forhånd, og i tillegg har en etablert praksis på dette området. 

Informantene ga uttrykk for at deres reservasjonsønske er noe de møter forståelse for hos 

pasientene, og at mye handler om hvordan de formidler sitt syn. Dersom det blir gjort på en 

hensynsfull måte, kan tillitsforholdet til og med styrkes ved at fastlegen gir uttrykk for en 

slags tilkortkommenhet. Disse funnene gir interessante innspill til den normative debatten 

om reservasjonsrett. Fastlege-pasient-relasjonens spesielle natur, spesielt i tilfellene der 

partene kjenner hverandre gjennom mange år, gjør tilsynelatende at hver part har 

handlingsrom til å ”tillate seg” å vise personlige særegenheter og handle i tråd med disse, 

uten at tillitsforholdet og samarbeidet skades. Ut fra dette kan det kanskje konstrueres et 

argument om at reservasjon er mer etisk forsvarlig i en lege-pasientrelasjon som allerede er 

godt etablert, fordi det er mindre potensial for krenkelse av pasienten. 

Informantene beskrev ulike typer samvittighetskvaler: Samvittigheten overfor Gud og kirke, 

overfor fosteret og overfor pasienten. Samtlige informanter finner det utfordrende å 

balansere de ulike kravene til samvittigheten. Den ene informanten som ikke trenger å 

opplyse om sin reservasjon fordi lokalsykehuset ikke krever henvisning, ga uttrykk for at det 

å ikke være tydelig nok på eget ståsted også ga opphav til dårlig samvittighet. Dette 

tydeliggjør kompleksiteten i samvittighetsspørsmålet.     

Informantene benyttet begreper som ”dødsdom” om henvisning; ”barnedrap” om abort; 

samt ”trussel for en uskyldig tredje part” om kvinnens beslutning. Disse begrepene er 

allerede en etablert del av abortmotstanderes retorikk og nyttig for formidlingen av 

informantenes verdisyn, samt illustrerende for hvorfor de ikke kan henvise. Samtidig gir det 

et innblikk i deres opplevelse av abortspørsmålet, da ordbruken illustrerer det dype, 

følelsesladete alvoret informantene er preget av i møte med denne problematikken. Det 

fremkom varierende grad av aktiv motstand av abortloven blant informantene, og mye 

handlet om en selvopplevd tilkortkommenhet. Selv om samtlige informanter var tydelige på 

at de ikke vil utvise noen form for dom over kvinnens valg, kan begrepsbruken og 

reservasjonsønsket likevel oppfattes som nettopp det. Og dette var en konflikt som også 

informantene selv opplevde som vanskelig. Det uttalte ønsket de hadde om ikke å felle en 

moralsk dom, viser om ikke annet en klar intensjon om å respektere kvinnens autonomi. 

Som nevnt ovenfor forblir det et åpent spørsmål hvorvidt (noen av) de abortsøkende 

opplever reservasjonen som en slags moralsk dom. 
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5. Konklusjon 

Denne studien av fastleger som reserverer seg mot å henvise til abort, har vist at reservasjon 

finner sted på en rekke ulike måter i praksis. Reservasjon begrunnes særlig med livets 

ukrenkelighet og kristent livssyn. Informantene opplever det umulig å skulle handle mot sin 

overbevisning, men har likevel avfunnet seg med kompromisser i den praktiske 

gjennomføringen. Informantene er bevisste på pasientens rett til helsehjelp og på å ikke 

krenke vedkommende gjennom reservasjonen. Hvordan legens reservasjon oppleves fra 

pasientens synsvinkel, kan studien derimot ikke svare på, og det kan være vanskelig å finne 

informanter for slik forskning. Eventuelle fremtidige studier kan blant annet ta for seg leger 

som har bakgrunn i andre livssyn og deres opplevelse av samvittighetskonflikter. Kanskje 

eksisterer det dilemmaer som oppleves på samme måte som våre informanter opplever 

aborthenvisninger.   
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Informasjon om forskningsprosjekt: 

 

”En kvalitativ studie av allmennlegers og gynekologers erfaringer 

med reservasjonsrett” 

Det finnes ingen norsk eller internasjonal forskning om hvordan leger opplever det å reservere seg fra 

å henvise til eller utføre abortinngrep, og hvilke moralske dilemmaer de da opplever. I dette prosjektet 

vil vi undersøke hvordan slik reservasjon oppleves og utføres. Herved inviteres du til å delta i 

forskningsintervju. 

Vi ønsker å intervjue allmennleger og gynekologer som har erfaring med bruk av reservasjonsrett i 

forbindelse med abort. Deltagerne må gjerne på forhånd tenke gjennom noen konkrete opplevelser 

som kunne egne seg for diskusjon. Intervjuene vil bli utført av Eva Nordberg. De vil vare i ca. én time, 

og lyden vil bli tatt opp. 

Deltakelse er frivillig, og du kan når som helst, og uten å oppgi noen grunn, trekke deg. All 

informasjon du har bidratt til vil da bli slettet. Data på lydopptakene behandles konfidensielt slik at det 

ikke vil være mulig å indentifisere deltakere. Kun de tre involverte forskerne (se nedenfor) har tilgang 

til dataene, og disse har taushetsplikt. Det lages ingen navnelister eller andre opplysninger som gjør at 

deltakerne kan identifiseres.  

Resultatene fra forskningsprosjektet vil først og fremst bli benyttet i en prosjektoppgave på 

medisinstudiet ved Universitetet i Oslo. Hvis resultatene er tilstrekkelig betydningsfulle, vil det også 

lages en vitenskapelig forskningsartikkel. Det vil ikke være mulig å gjenkjenne enkeltpersoner i disse 

publikasjonene. Lydfiler og notater slettes når prosjektet er avsluttet, og senest 01.10.2015. 

Hvis du ønsker ytterligere opplysninger om prosjektet, kan du henvende deg til Eva Nordberg på 

epost: e.m.k.nordberg@studmed.uio.no eller tlf. 977 40 317, eller til Morten Magelssen på 

magelssen@gmail.com eller tlf. 48 22 35 80. 

 

Vennlig hilsen 

 
Eva Nordberg   Morten Magelssen  Per Nortvedt 

Stud. med.   Lege, ph.d.-kandidat,  Professor, biveileder 

    hovedveileder 

 

mailto:e.m.k.nordberg@studmed.uio.no
mailto:magelssen@gmail.com
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UNIVERSITETET I OSLO 

Institutt for helse og samfunn 

Senter for medisinsk etikk 

 

 

Samtykke til deltakelse i intervju i forbindelse med 

forskningsprosjektet: 

 

”En kvalitativ studie av allmennlegers og gynekologers erfaringer 

med reservasjonsrett” 

 

 

 

Jeg er villig til å delta i studien 

 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 

 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

(Signert, dato) 
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Intervjuguide 

”En kvalitativ studie av allmennlegers erfaringer med reservasjonsrett” 

 Introduksjon 
 

Presentasjon av student Eva Nordberg og veiledere Morten Magelssen og Per Nortvedt 
 
Presentasjon av prosjektoppgaven 

Problemstilling/overordnet forskningsspørsmål: 
”Hvorfor og hvordan reserverer allmennleger seg ved abortinngrep?” 

 
Hensikten med intervjuet er å få kunnskap om  

1) Hvorfor leger reserverer seg mot provosert abort, hvilke begrunnelser, tanker 
og refleksjoner som ligger til grunn.  
2) Hvordan reservasjon har artet seg i praksis, hva som ble sagt og gjort og hvilke 
eventuelle utfordringer som gjorde seg gjeldende. 

 
Informasjonsskriv og samtykkeskjema 

Dersom det skulle være noen spørsmål angående deltakelsen 
 
 

 Intervju 
 
Kan du fortelle meg om en gang du benyttet seg av reservasjonsretten?  
 
Hvilke tanker, refleksjoner og følelser gjorde seg gjeldende for deg i den aktuelle 
situasjonen? Og tilsvarende i ettertid? 
 
På hvilken måte ble reservasjonsretten håndtert overfor pasienten og kolleger (hva ble 
sagt og gjort)? 
 
Hvordan ble pasienten ivaretatt (ved et konkret tilfelle av reservasjon)? 
 
Hva er årsakene til at du benytter deg av reservasjonsretten? 
 
Hvilke utfordringer har oppstått i forbindelse med at du har benyttet deg av 
reservasjonsretten? Overfor kolleger/andre medarbeidere/kommune? 
 
Benytter du deg konsekvent av reservasjonsretten? Eller gjøres det etisk vurdering av 
hvert tilfelle (eventuelt hvordan)?  
 

Hvis du hadde henvist – hvordan ville det oppleves? 

 
Alder og antall års erfaring 
 
 

 Avslutning 
Kortfattet oppsummering av samtalen og eventuelle klargjøringer.  


