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SAKSFRAMLEGG 
 

 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

11/14 Tjenesteutvalget 20.03.2014 

19/14 Kommunestyret 03.04.2014 
 

 

Reservasjonsrett for fastleger - høringsnotat fra Audnedal kommune 
 

 

Vedlegg:  

1 Høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet 

 

 

 

Bakgrunn: 

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet en tilføyelse i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2 tredje ledd. Tilføyelsen skal gi hjemmel til forskrifter om 

mulighet for fastleger til å reservere seg mot henvisning og behandling ved alvorlige 

samvittighetskonflikter knyttet til liv og død. Med alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til 

liv og død menes først og fremst abort. 

 

Hjemmelen vil imidlertid også omfatte forskrifter om reservasjon mot aktiv dødshjelp 

dersom dette skulle bli tillatt. Hjemmelen skal ikke omfatte forskrivning eller innsetting av 

prevensjon eller henvisning til assistert befruktning. 

 

Videre foreslår departementet en endring i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 c fjerde 

ledd. Endringen skal gi grunnlag for forskrifter om utvidet rett til å skifte fastlege for 

pasienter som står på liste hos en fastlege som har reservert seg mot henvisning til abort. 

 

Kommuner skal i henhold til endring i fastlegeforskriften også få adgang til å inngå avtaler 

med fastleger om at disse kan reservere seg av samvittighetsgrunner mot å henvise kvinner til 

abort. Fastlegen som reserverer seg må sørge for at kvinner på hans eller hennes liste som 

vurderer eller ønsker henvisning til abort, får tilbud om konsultasjon hos en annen fastlege i 

nærheten senest innen neste virkedag. Dette må legen kunne dokumentere skriftlig før 

kommunen kan inngå avtale om reservasjon. Kommunen plikter så å informere alle 

innbyggere om hvem som har reservert seg nå de evt. skal velge fastlege. 

 

Bakgrunnen for forslagen i høringen er en oppfølging av samarbeidsavtalen mellom 

regjeringen og KrF etter dialog med Den norske legeforening. 

 

 

Vurdering: 
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Kvinner har i henhold til abortloven § 2 andre ledd rett til selvbestemt abort dersom inngrepet 

kan utføres før tolvte svangerskapsuke. Evt. avbrytelser av svangerskap etter tolvte uke 

avgjøres av en nemnd.  

 

Kommunens plikter å yte nødvendig helsehjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven. Det 

betyr at kommunen har et ansvar for å sørge for at kvinner får sin rett i henhold til bla 

abortloven.  

 

Audnedal kommune har i dag to fastleger og det er pr. i dag ikke hjemmel for å frita legen for 

å utføre henvisning til andre helsetjenester etter behov. Dette er heller ikke noe problem i 

forhold til de legene som er ansatt i Audnedal i dag og det er også slik at noen kvinner tar 

direkte kontakt med sykehuset for veiledning og assistanse i henhold til abort.   

 

Ut fra forslaget fra departementet, så skal ikke legen få rett til reservasjon mot å henvise til 

abort, men en mulighet. Det betyr at det er opp til den enkelte kommunen å avgjøre om de 

ønsker å inngå avtale om reservasjon. Dette under forutsetning om at kommunen kan 

overholde sine forpliktelser overfor pasientene. En mulighet for reservasjon i forhold til å 

utføre enkelte oppgaver vil kunne komme i konflikt med kommunes plikt til å yte gode 

helsetjenester. En slik reservasjonsmulighet vil også avhenge av holdninger i den enkelte 

kommune og slik som i dette tilfellet muligheten for å kunne finne alternative leger som tar 

på seg tilleggsoppgaver for den legen som har fått reservasjonsmulighet. Prinsipielt er det 

derfor ikke ønskelig at helsepersonell som jobber i kommunehelsetjenesten skal kunne 

reservere seg fra å utføre enkelte pålagte oppgaver. Dette selv om det ikke vil ha noe praktisk 

betydning for Audnedal kommune slik situasjonen er i dag. 

 

Dersom muligheten for reservasjon skal innføres, bør det være en likebehandling av alle som 

ut fra samvittighetsgrunner ønsker å reservere seg. Avgjørelser om dette bør derfor ikke 

treffes av kommunen, men på sentralt hold. Det anbefales derfor at endringer i helse- og 

omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven og fastlegeforskriften ikke vedtas i 

den form som er forslått. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Audnedal kommune ønsker ikke å gi sin tilslutning til foreslått endringer i helse- og 

omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven og fastlegeforskriften ved at den 

enkelte kommune skal ha mulighet til å inngå avtale om reservasjon for fastleger til å henvise 

til abort. 

 

En evt. reservasjonsrett for den enkelte lege må vedtas sentralt. Det må samtidig avklares 

praktiske løsninger som ivaretar pasienters rettigheter til nødvendig helsehjelp. 

 

Behandling i Tjenesteutvalget - 20.03.2014  

Forslag fra Lillian Erland (KRF): 

Audnedal kommune ønsker endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og 

brukerrettighetsloven og fastlegeforskriften ved at fastleger skal ha rett til å inngå avtale om 

reservasjon til å henvise til abort.  

 

Reservasjonsrett for den enkelte lege må vedtas sentralt. Det må samtidig avklares praktiske 

løsninger som ivaretar pasienters rettigheter til nødvendig helsehjelp. 

 

Det ble stemt over forslag fra rådmannen mot forslag fra Lillian Erland (KRF). 

 

Forslag fra rådmannen fikk fire stemmer: Kirsti Katinka Pettersen (Bygdelista), Line 

Strisland (AP), Silje Refsnes (Bygdelista) og Gaute Haugen Koppen (Bygdelista) 
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Forlag fra Lillian Erland (KRF) fikk en stemme: Lillian Erland (KRF) 

Vedtak i  Tjenesteutvalget - 20.03.2014 

Audnedal kommune ønsker ikke å gi sin tilslutning til foreslått endringer i helse- og 

omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven og fastlegeforskriften ved at den 

enkelte kommune skal ha mulighet til å inngå avtale om reservasjon for fastleger til å henvise 

til abort. 

 

En evt. reservasjonsrett for den enkelte lege må vedtas sentralt. Det må samtidig avklares 

praktiske løsninger som ivaretar pasienters rettigheter til nødvendig helsehjelp. 

 

 

 

Behandling i Kommunestyret - 03.04.2014 – sak 19/14: 

 

Reidun Bakken, KrF, ba om gruppemøte. 

 

Kommunestyret ble hevet kl 18.50 for et gruppemøte. 

 

Kommunestyret ble satt igjen kl 19.00. 

 

Reidun Bakken, KrF, fremmet følgende forslag: 

 

Audnedal kommune gir sin tilslutning til at det etableres en ordning med 

reservasjonsmulighet for fastleger som av samvittighetsgrunner ønsker å reservere seg mot å 

henvise til abort. 

 

En forutsetning er at helsetjenesten oppfyller sin plikt til å gi alle innbyggere et likeverdig 

helsetilbud og ivareta pasientenes lovfestede rettigheter. 

 

En slik reservasjonsmulighet må ikke overlates til kommunene, men avgjøres sentralt. 

 

Det ble stemt over Tjenesteutvalgets innstilling mot forslaget til Reidun Bakken, KrF. 

 

8 (Tønnes Seland, Bl, Odd Arne Ougland, H, Ole Tom Høyland, Sp, David Goksem, Ap, 

Steinar Fuglestveit, Ap, Fredrik Vasland, Bl, Gaute Haugen Koppen, Bl, og Hans Gunnar 

Sveindal, Bl) stemte for Tjenesteutvalgets innstilling. 

 

9 (Eivind Arnt Husøy, Ap, Reidun Dalan, KrF, Reidun Bakken, KrF, Lillian Erland, KrF, 

Ariel Lund, KrF, Reidar J Ågedal, KrF, Åslaug Høyland, BL, Sissel Tone Høyland, Bl, og 

Harald Solås, Bl) stemte for Reidun Bakken, KrF, sitt forslag  

 

Vedtak i Kommunestyret - 03.04.2014 – sak 19/14: 

Audnedal kommune gir sin tilslutning til at det etableres en ordning med 

reservasjonsmulighet for fastleger som av samvittighetsgrunner ønsker å reservere seg mot å 

henvise til abort. 

 

En forutsetning er at helsetjenesten oppfyller sin plikt til å gi alle innbyggere et likeverdig 

helsetilbud og ivareta pasientenes lovfestede rettigheter. 

 

En slik reservasjonsmulighet må ikke overlates til kommunene, men avgjøres sentralt. 
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Parter i saken: 
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