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Høringsuttalelse fra Bjerkreim kommune til forslag om 
reservasjonsrett for fastleger 
 
 
Bjerkreim kommune viser til utsendt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet med forslag 
om at fastleger kan få reservere seg mot å henvise gravide kvinner til abort.  
 
Kommunestyret i Bjerkreim behandlet høringen i møte den 9. april 2014 og vedtok følgende 
uttalelse fra kommunen: 
 
”KST-013/14 Vedtak: 
Kommunestyret i Bjerkreim mener at de foreslåtte endringene i helse- og 
omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven, som på denne måten åpner for 
at kommuner kan inngå avtale om reservasjon med fastleger som av samvittighetsgrunner 
ikke ønsker å henvise kvinner til abort, kan medføre et dårligere helsetilbud for kommunens 
innbyggere og sette sårbare kvinner i en vanskelig situasjon. 
 

Kommunestyret mener at legen sin rett til å reservere seg mot å hjelpe, ikke skal gjelde over 
pasienten sin rett til hjelp. Derfor ønsker ikke Bjerkreim kommune å åpne for at leger i 
Bjerkreim skal kunne reservere seg mot å henvise til abort slik endringsforslaget legger opp 
til.  
 

Det er ikke naturlig at det er kommunene som skal avgjøre om fastleger skal få adgang til å 
reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Dette kan føre til ulikheter i helsetilbudet 
mellom kommuner. Ordningen kan være vanskelig å gjennomføre i små kommuner med få 
fastleger og store geografiske avstander.  
 

Bjerkreim kommune støtter ikke forslaget til endringer i lover og forskrifter slik høringen 
inviterer til.” 

  
 
Med hilsen 
 
 
Inge H. Stangeland 
rådmann 
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