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RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER - HØRINGSUTTALELSE 
 
Rådmannens innstilling 
Drangedal kommunestyre avviser forslaget fra HOD om å åpne for at kommuner kan 
inngå avtale om reservasjon med fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å 
henvise kvinner til abort. 
 
Vedlegg 

 Høringsbrev og høringsdokument fra HOD, datert 21/1-14 

 
Referanser i saken 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

 Lov om pasient- og brukerrettigheter 

 Forskrift om fastlegeordningen i kommunene 

 Forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen 

  
Bakgrunn 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut på høring et forslag som innebærer å 
åpne for at kommuner kan inngå avtale om reservasjon med fastleger som av 
samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort.  Høringsfrist er satt til 30. 
april.  
 
Saksfremstilling 

Høringsnotatet er lagt ved saken i sin helhet. Dokumentet gir en bred innføring i 
juridiske og etiske aspekter ved saken. Oppsummert innebærer forslaget følgende: 

 Kommuner skal få mulighet til å inngå avtaler med fastleger om reservasjonsrett 
av samvittighetsgrunner 
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 Reservasjonsretten vil pr. i dag kun gjelde henvisning til abort 

 Det pålegger fastlegen å ha avtale med kollega som kan henvise til abort, og 
kvinnen skal være sikret time for dette seinest neste dag 

 Pasienter får utvidet rett til bytte av fastlege når dette er begrunnet i en leges 
reservasjonsrett 

 Legen selv må sørge for informasjon til sine listepasienter når det inngås avtale 
med kommunen om reservasjonsrett 

 Kommunen må sørge for at det er kjent hvis en fastlege har inngått avtale om 
reservasjonsrett 

 Kommunen må sikre at kvinner har en reell mulighet til å få nødvendige  
legetjenester i forbindelse med henvisning til abort 
 

Rådmannens vurdering 

Helse og omsorgsdepartementet legger her opp til at kommunen selv får mulighet til å 
inngå avtaler med fastleger, som vil reservere seg mot henvisning til abort. Det blir 
samtidig presisert at kommunen har et overordnet ansvar for at alle lovpålagte 
helsetjenester skal være sikret i kommunen. Kommunene er lovpålagt å ha en 
legetjeneste som bistår kvinner til selvbestemt abort. Rådmannen vil ikke tilrå at 
kommunen får anledning til å inngå avtaler som ikke oppfyller lovens krav.  
 
Konklusjon 

Forslaget som er sendt ut på høring avvises. 

 
 
Livsløpskomite  har behandlet saken i møte 25.02.2014 sak 8/14 
 
Møtebehandling 

 
Jørn Åsulf Vrålstad satte på vegne av KrF fram følgende forslag til høringssuttalelse: 
Drangedal kommunestyre vil påpeke følgende: 

1. Pasienters rettigheter utfra norsk lov skal ivaretas av alle deler av helsetjenesten. 
Samvittighetsaspektet for helsepersonell i spørsmål knyttet til etiske refleksjoner 
om liv og død må likevel anerkjennes og så langt som mulig, tas hensyn til. 

2. Det er grunnleggende viktig for et demokratisk flertall også å anerkjenne at et 
mindretall kan ha legitime samvittighetsutfordringer i spørsmål flertallet ikke 
anser som problematisk. 

3. Det er allment anerkjent at helsepersonell kan reservere seg mot å delta i 
abortinngrep. En tilsvarende mulighet bør også finnes for fastleger i spørsmålet 
om å henvise til abortinngrep og i andre spørsmål som omhandler liv og død. 

4. En slik reservasjonsmulighet bør hjemles i lov eller forskrift, og ikke overlates til 
kommunene. 

5. Det bør fremdeles være en forutsetning at det finnes tilstrekkelig antall andre 
leger i rimelig nærhet som kan ivareta disse oppgavene. 

6. Avveininger om det siste, vil måtte foretas av kommunen, men på en slik måte at 
et eventuelt avslag på mulighet for reservasjon må begrunnes, for eksempel i at 
det er få leger i kommunen, eller at flere allerede har reservert seg. 
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7. Det understrekes at kommunens holdning i denne saken utelukkende handler om 
muligheten til reservasjon og ikke om abortlovgivningen. 
 

Votering 

Rådmannens forslag ble vedtatt med 6 stemmer, mot 1 stemme som ble avgitt for 
Vrålstads forslag. 
 
Vedtak  

Drangedal kommunestyre avviser forslaget fra HOD om å åpne for at kommuner kan 
inngå avtale om reservasjon med fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å 
henvise kvinner til abort. 
 
 
 
 

Kommunestyret har behandlet saken i møte 13.03.2014 sak 22/14 
 
Møtebehandling i kommunestyret 13.03.2014 

Jørn Åsulf Vrålstad satte på vegne av KrF fram følgende forslag til høringsuttalelse: 
 
Drangedal kommunestyre vil påpeke følgende: 

1. Pasienters rettigheter utfra norsk lov skal ivaretas av alle deler av helsetjenesten. 
Samvittighetsaspektet for helsepersonell i spørsmål knyttet til etiske refleksjoner 
om liv og død må likevel anerkjennes og så langt som mulig, tas hensyn til. 

2. Det er grunnleggende viktig for et demokratisk flertall også å anerkjenne at et 
mindretall kan ha legitime samvittighetsutfordringer i spørsmål flertallet ikke 
anser som problematisk. 

3. Det er allment anerkjent at helsepersonell kan reservere seg mot å delta i 
abortinngrep. En tilsvarende mulighet bør også finnes for fastleger i spørsmålet 
om å henvise til abortinngrep og i andre spørsmål som omhandler liv og død. 

4. En slik reservasjonsmulighet bør hjemles i lov eller forskrift, og ikke overlates til 
kommunene. 

5. Det bør fremdeles være en forutsetning at det finnes tilstrekkelig antall andre 
leger i rimelig nærhet som kan ivareta disse oppgavene. 

6. Avveininger om det siste, vil måtte foretas av kommunen, men på en slik måte at 
et eventuelt avslag på mulighet for reservasjon må begrunnes, for eksempel i at 
det er få leger i kommunen, eller at flere allerede har reservert seg. 

7. Det understrekes at kommunens holdning i denne saken utelukkende handler om 
muligheten til reservasjon og ikke om abortlovgivningen. 

 
Votering 

Livsløpskomiteens forslag ble vedtatt med 19 stemmer mot 2 stemmer som ble avgitt 
for Jørn Åsulf Vrålstads forslag. 
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Vedtak  

Drangedal kommunestyre avviser forslaget fra HOD om å åpne for at kommuner kan 
inngå avtale om reservasjon med fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å 
henvise kvinner til abort 
 
 
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 13.mars.2014 
 


