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HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE RESERVASJON FOR FASTLEGER 
 

POLITISK SAKSORDFØRER: 

 

Vedlagte dokumenter: 

 
Høringsbrev, høringsnotat, liste over høringsinstanser osv. finnes her:  

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/horing---

reservasjonsordning-for-fastleg.html?id=749564   

 

 

Saken gjelder: 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i helse- og 

omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (hjemmel til å gi forskrifter om 

reservasjonsmulighet for fastleger og rett til å skifte fastlege ved reservasjon) og forskrift om 

endringer i fastlegeforskriften og forskrift om pasient- og brukerrettigheter i 

fastlegeordningen. 

  

Departementet foreslår å åpne for at kommuner kan inngå avtaler om reservasjon med 

fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort. Høringsfrist er 

satt til 30. april. 

 

Interpellasjon fra Spydeberg arbeiderparti ble behandlet i kommunestyret (sak 2/14) 

11.02.2014 og flg. vedtak ble fattet: «Rådmannen fremmer forslag til høringsuttalelse for 

kommunestyret.»  

 

 

 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Spydeberg kommune ønsker ikke at spørsmål knytta til om kommunene skal kunne 

inngå avtaler om reservasjon med fastleger, som av samvittighetsgrunner ikke ønsker 

å henvise kvinner til abort, skal avgjøres lokalt.  

 

 

 

 

 

 



Saksopplysninger: 
Allmennlegeforeningen har avgitt en intern høringsuttalelse om legers reservasjonsadgang i 

samvittighetsspørsmål. Den finnes her:  

http://legeforeningen.no/yf/Allmennlegeforeningen/horingsuttalelser/2013/AF-om-

reservasjonsrett-for-leger-i-samvittighetssporsmal/   

 

«Allmennlegeforeningen ønsker å komme med følgende prinsipielle betraktninger: Som leger er vi 
rettslig og etisk forpliktet til å oppfylle pasientens lovbestemte rett til helsehjelp, enten ved å utføre 

helsehjelpen selv eller ved å henvise til annet helsepersonell. Vi ser at det i visse situasjoner kan 

oppstå konflikt mellom pasientens rett og legens overbevisning eller samvittighet.  

 

Selv om helselovgivningen tildeler pasienten mange rettigheter og legen mange plikter, vil likevel 

legen alltid være den sterke part i møtet mellom lege og pasient. Det er avgjørende at denne 

maktposisjonen ikke må brukes til å ivareta legen til ulempe for pasienten.  

 

AF erkjenner at dype overbevisningsgrunner kan sette noen leger ute av stand til å utføre visse 

oppgaver innen liv-død problematikk selv. Det kan imidlertid ikke gå på bekostning av pasientens rett 

til helsehjelp.  

 

Vi mener hensynet til pasienten må veie tyngst i denne saken. En reservasjonsrett eller -adgang som 

praktiseres til ulempe for pasienten, vil sette hensynet til legen først. Pasienten må alltid møtes på en 

slik måte at hun føler seg ivaretatt og ikke krenket, og hun må få oppfylt sin rett til helsehjelp» 

 

 

Konklusjon: 
Forslaget innebærer at  den enkelte kommune selv kan avgjøre om den skal gjøre avtaler om 

reservasjonsrett med leger som er motstandere av abort. Kommunene skal etter de foreslåtte 

endringene ha mulighet til å inngå slike avtaler, men ingen plikt. Det er opp til kommunen 

selv å avgjøre om avtale om reservasjon kan inngås uten at det vil føre til «urimelig ulempe» 

for de berørte kvinnene.  

Rådmannens innstilling berører ikke andre forhold  enn om reservasjon skal kunne bestemmes  

lokalt for den enkelte kommune. Lokale  beslutninger kan føre til forskjeller i tjenestetilbud/ -

kvalitet  for innbyggerne og vil kunne endres for eksempel ved endring i kommunetyrets 

sammensetning. Rådmannen anbefaler derfor ikke at en slik reservasjonsadgang skal avgjøres 

lokalt.  

 
 

 

Spydeberg kommune, 21.02.2014 

 

 

 

Heidi Vildskog 

rådmann 

 

 


