
19.03.2014 Formannskapet  
Møtebehandling:  

Tommy Bjellås (FrP) foreslo slikt vedtak:  
”Nytt pkt 3: Det burde opprettes et register hvor den enkelte lege selv kan registrere sitt 
standpunkt i forbindelse med reservasjon.”  
Solveig Ege Tengesdal (KrF) foreslo slikt vedtak:  
1. ”Eigersund kommune mener at kvinners rett til abort innen 12. svangerskapsuke ivaretas 
av dagens lovverk, og at denne retten også er sikret i departementets forslag om innføring av 
reservasjonsordning for fastleger.  
 
2. Når det gjelder samvittighetsaspektet for helsepersonell i spørsmål knyttet til etiske 
refleksjoner om liv og død, så må dette så langt som mulig tas hensyn til.  
 
3. Retten til selvbestemt abort innen 12. uke er forankret i abortloven og abortforskriften, og 
lovverket gir i dag adgang for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten til å reservere seg mot 
å utføre eller assistere ved abortinngrep.  
 
4. 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. 
Eigersund kommune stiller seg derfor positiv til en reservasjonsordning for fastleger så lenge 
pasienten blir ivaretatt på en god måte.  
 
5. Det åpnes for at fastleger skal kunne reservere seg mot henvisning til abort, men 
Eigersund kommune mener at det må utarbeides nasjonale retningslinjer for hvordan en slik 
mulighet skal ivaretas i henhold til intensjonene slik de fremkommer i høringsutkastet.  
 
6. Eigersund kommune fraråder at myndigheten til å fatte beslutning om å inngå 
reservasjonsavtaler legges til den enkelte kommune. Dersom reservasjonsordningen skulle 
bli innført, må pasientenes lovfestede rett til et likeverdig helsetilbud være avgjørende når 
man skal vurdere hvorvidt det skal kunne inngås avtale om reservasjon med fastleger som 
av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort.  
 
7. I høringsnotatet fremgår det at reservasjonsretten også kan omfatte aktiv dødshjelp 
dersom dette skulle bli tillatt.  
 
8. Eigersund kommune anbefaler at reservasjon knyttet til andre samvittighetshensyn blir 
behandlet enkeltvis, og ikke samlet slik Helse- og omsorgsdepartementet legger opp til i 
denne sammenheng, da dette vil omfatte flere enn fastlegene.”  
 
Votering:  
Bjellås forslag falt med 1 stemme for. (FrP)  
Rådmannens innstilling vedtatt med 9 mot 2 stemmer for Tengesdals forslag. (KrF)  



FS-032/14 Vedtak:  
Eigersund kommune har følgende innspill til høringsnotat:  
1. Eigersund kommune mener at kvinners rett til abort ivaretas av dagens lovverk, og 
vurderer departementets forslag om innføring av reservasjonsordning for fastleger som en 
svekkelse av kvinners rett til svangerskapsavbrudd. Denne svekkelse av kvinners generelle 
lovfestede rett vektes sterkere enn den enkelte leges mulighet for å få mulighet til å 
reservere seg.  

2. Dersom det gjennom lovendring åpnes for at fastleger kan få en mulighet for å kunne 
reservere seg mot henvisning til abort under visse forutsetninger, vil dette kunne gi 
kommuner nye og betydelige utfordringer i en i forveien komplisert fastlegeordning med 
rekrutteringsproblemer i distrikter. Eigersund kommune fraråder at myndigheten til å fatte 
beslutning om å inngå reservasjonsavtaler legges til den enkelte kommune.  

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 


