Høringsuttalelse til ny fastlegeforskrift
Fra Nordisk forening for katolske leger (NFKL)
NFKL har registrert at forslag til ny fastlegeforskrift er ute til høring. Foreningen er ikke
spesifikt invitert til å komme med en høringsuttalelse, men man tillater seg likevel å sende en
uttalelse om forskriften, siden denne blir av betydning for norske medlemmer av foreningen
som arbeider som fastleger.
Katolske leger er som medlemmer av kirken moralsk forpliktet til å representere kirkens syn i
etiske spørsmål. Kirkens lære omfatter et menneskesyn som gir livet en verdi fra
unnfangelsen og til en naturlig død. I den grad legevirksomhet berører spørsmål om liv og
død, er den katolske legen forpliktet til å verne om livet og å avstå fra behandling som
forkorter eller hindrer fremvekst av nytt liv. Grensen for denne plikten går ved unnfangelsen,
der et nytt arvestoff er dannet. Dette betyr at legen er moralsk forpliktet til å avstå fra all
virksomhet som virker aborterende, uavhengig av eventuelle gode hensikter med denne
behandling. Legen er ikke forpliktet til å unngå håndtering av prevensjon som sådan, og er ut
fra menneskesynet ikke forhindret fra å håndtere steriliseringssaker. At kirken ikke aksepterer
disse momenter, henger sammen med ekteskapssyn og ikke menneskesyn.
Det er foreningens syn at reservasjonsrett bør finnes for norske fastleger, i saker som berører
spørsmål om liv og død. Foreningen vil ikke gi råd til sine medlemmer om reservasjon i andre
etisk omstridte saker, slik som for eksempel kunstig befruktning dersom kun et egg blir
befruktet, eller tilsvarende kunstig befruktning av kvinner som lever i et samliv kirken ikke
aksepterer. Spørsmål om oppvekstvilkår for barn med to foresatte av samme kjønn vil heller
ikke berøre foreningens hovedanliggende, vern om livet. Hva kirken mener om temaet, er
eventuelt en sak mellom pasienten og kirken, men legen vedkommer den ikke.
Det er følgelig foreningens syn at reservasjonsretten for norske fastleger bør anerkjennes i
spørsmål om abort. En god anledning til å gjøre dette på en ryddig måte, vil være å få den
nedfelt i ny fastlegeforskrift. Foreningen foreslår at departementet enten formulerer et
spesifikt ledd om reservasjonsretten i disse spørsmål, eksempelvis under paragraf 10 slik som
foreslått av Norges kristelige legeforening i egen høringsuttalelse, eller dersom dette ikke kan
la seg gjøre, alternativt benytter formuleringen fra Etiske regler for leger (Dnlf, sist endret
2002):
Paragraf 6: ”…En lege kan avslå å ta en pasient under behandling, såfremt denne har rimelig
anledning til å få hjelp av en annen lege.”
Det er imidlertid etter vårt syn best å gjøre formuleringen så spesifikk som mulig, for å unngå
en eventuelt bruk av ordningen på områder som ikke er maktpåliggende for legen og der
dennes livssynsmessige forpliktelser ikke berøres.
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