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SVAR - HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER 
 

Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat av 21.01.2014, med forslag om endringer i 
helse- og omsorgstjenesteloven og i pasient- og brukerrettighetsloven (hjemmel til å gi forskrifter om 
reservasjonsmulighet for fastleger og rett til å skifte fastlege ved reservasjon). 
Bystyret i Drammen kommune behandlet høring om reservasjonsordning for fastleger i møte 18.03.14.  

Følgende vedtak ble fattet: 

Bystyret slutter seg til rådmannens forslag til høringsuttalelse 

Drammen kommune ser det ikke som ønskelig å endre lovverket i tråd med de forslag Helse- og 

omsorgsdepartementet legger frem i høringsutkastet. Drammen er enig med departementet i at de 

administrative og økonomiske konsekvensene for kommunen ikke vil være av betydning. Imidlertid mener 

kommunen at departementet ikke i stor nok grad tar hensyn til konsekvenser for befolkningen. 

Drammen kommune har forståelse for de som av samvittighetshensyn ikke ønsker å henvise til abort, men 

regelverket er slik i dag at det er kvinnen selv som begjærer svangerskapsavbrudd, ikke legen. Drammen 

kommune ønsker at kvinner i en slik sårbar situasjon skal møte en fastlege som lytter til spørsmål og gir god 

og objektiv informasjon uavhengig av legens personlige synspunkter på svangerskapsavbrudd. 

Dersom regelendringen blir en realitet er det viktig som Helsedepartementet foreslår å tilgjengeliggjøre hvilke 

fastleger som benytter seg av reservasjonsmuligheten. Drammen kommune mener dette er relevant 

informasjon for befolkningen om hva slags tjenester en fastlege faktisk tilbyr. Slik informasjon kan være av 

stor betydning i valg av fastlege for mange innbyggere, ikke bare for de som er uønsket gravide.  

Drammen kommune er bekymret for at en slik reservasjonsmulighet også åpner for at andre yrkesgrupper 

som har arbeidsoppgaver som innebefatter valg knyttet til liv og død vil be om reservasjonsrett.  

 Kommunen mener det ikke skal være opp til hvert enkelt kommunestyre å vedta om man på 
prinsipielt grunnlag vil tillate reservasjonsleger i sin kommune. 
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