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Saksdokumenter, ikke vedlagt 

Oversendelsesbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet til høringsinstanser datert 21.01.14 

Alle dokumenter i høringssaken finnes på; 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/horing---

reservasjonsordning-for-fastleg/horingsbrev.html?id=749568 

 

 

Saksopplysninger: 

Høringsnotat 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) er sendt på høring fra Helse- og 

omsorgsdepartementet.  

Høringsfrist er satt til 30.04.14.   

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i høringsdokumentet 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 i først og fremst abort, jfr. 

høringsnotatet. Hjemmelen vil imidlertid også omfatte forskrifter om reservasjon mot aktiv 

dødshjelp dersom dette skulle bli tillatt, jfr. høringsnotatet.  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/horing---reservasjonsordning-for-fastleg/horingsbrev.html?id=749568
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/horing---reservasjonsordning-for-fastleg/horingsbrev.html?id=749568


Det presiseres i høringsnotatet at hjemmelen skal ikke omfatte forskrivning eller innsetting av 

prevensjon eller henvisning til assistert befruktning. 

Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2 tredje ledd lyder i dag; 

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om fastlegeordningen, herunder om 

kvalitets- og funksjonskrav og om adgangen til suspensjon av fastlegeordningen. 

 

Forslag til ny lovtekst i § 3-2 tredje ledd  

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om fastlegeordningen, herunder om 

kvalitets- og funksjonskrav og om adgangen til suspensjon av fastlegeordningen og om 

fastlegers mulighet til å reservere seg mot henvisning elle behandling når reservasjonen er 

begrunnet i alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død. 

 

 

 

 

Departementet foreslår videre 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. 

Pasientrettighetsloven § 2-1 c) fjerde ledd lyder i dag; 

Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om gjennomføring og utfylling 

av pasientrettighetene i fastlegeordningen, herunder om barns plassering på liste og om rett 

til å bytte fastlege. 

Forslag til ny lovtekst i § 2-1 c) fjerde ledd: 

Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om gjennomføring og utfylling 

av pasientrettighetene i fastlegeordningen, herunder om barns plassering på liste. 

Departementet kan også gi forskrifter om retten til å skifte fastlege, blant annet om utvidet 

rett til å skifte fastlege for pasienter som står på liste hos en fastlege som har reservert seg på 

grunn av alvorlige samvittighetskonflikter knyttet il liv og død. 

Departementet foreslår videre endringer i fastlegeforskriften (forskrift 29. august 2012 nr. 842 

om fastlegeordningen i kommunene) og i forskrift om pasient - og brukerrettigheter i 

fastlegeordningen (forskrift 29. august 2012 nr. 843). Det henvises til vedlagte høringsnotat 

pkt. 8 og 9 (s. 19-25), der  forslag til endringer i disse forskriftene framgår. 

 

Vurdering 

Vurderingen på om det skal gis en høringsuttalelse til saken, samt innholdet i denne, er en 

politisk beslutning. Rådmannen legger derfor denne saken fram uten forslag til vedtak. 

Dersom kommunestyret ønsker å gi en høringsuttalelse bør kommunestyret prinsipielt ta 

stilling til følgende; 
a) Kommunestyret i Etnedal kommune støtter forslaget til endringer i helse- og omsorgsloven, 

pasienttjenesteloven, samt endringer i fastlegeforskriften og forskrift om pasient - og 

brukerrettigheter i fastlegeordningen slik disse endringene framgår av høringsnotatet fra 

Helse- og omsorgsdepartementet 

eller; 
b)  Kommunestyret i Etnedal kommune støtter ikke forlaget til endringer i helse- og 

omsorgsloven, pasienttjenesteloven, samt endringer i fastlegeforskriften og forskrift om 

pasient - og brukerrettigheter i fastlegeordningen slik disse endringene framgår av 

høringsnotatet fra Helse- og omsorgsdepartementet 



 

 

 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 

 

 

 

 

 

24.04.2014 Kommunestyret 

 

Behandling: 

Forslag fra Sp: 

Etnedal kommune er av den oppfatning av politiske saker og avtaler av denne karakter, bør 

løses på sentralt politisk nivå. 

Forslaget FALT mot 9 stemmer. 

 

Forslag fra Ap: 

Etnedal kommune sier nei til reservasjonsrett for fastleger. Formålet med fastlegeordningen er 

å sikre at alle får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid, og at personer 

bosatt i Norge, får en fast allmennlege de kan vende seg til. Det innebærer at sykdom, 

geografi, kjønn, rase eller livssyn ikke skal være avgjørende i møtet mellom pasienten og 

legen. Alle som påtar seg legerollen og behandler pasienter må praktisere i henhold til 

gjeldende lover og forskrifter. Bortfall av henvisningsplikt eller adgang til reservasjon uthuler 

pasientens lovfestede rettigheter og er med på å signalisere overfor pasienten at legen hever 

seg moralsk over dem. Etnedal kommune mener at leger som ikke kan hjelpe pasienter til 

lovhjemlet behandling pga. personlig overbevisning må velge en legefunksjon/rolle som ikke 

er i konflikt med egne etiske reservasjoner. 

Dersom forslaget skulle bli vedtatt, til Etnedal kommune si nei til reservasjonsadgang til 

fastleger. 

VEDTATT mot 2 stemmer 

 

 

 

KS-021/14 Vedtak: 

 

Etnedal kommune sier nei til reservasjonsrett for fastleger. Formålet med fastlegeordningen er 

å sikre at alle får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid, og at personer 

bosatt i Norge, får en fast allmennlege de kan vende seg til. Det innebærer at sykdom, 

geografi, kjønn, rase eller livssyn ikke skal være avgjørende i møtet mellom pasienten og 

legen. Alle som påtar seg legerollen og behandler pasienter må praktisere i henhold til 

gjeldende lover og forskrifter. Bortfall av henvisningsplikt eller adgang til reservasjon uthuler 

pasientens lovfestede rettigheter og er med på å signalisere overfor pasienten at legen hever 

seg moralsk over dem. Etnedal kommune mener at leger som ikke kan hjelpe pasienter til 

lovhjemlet behandling pga. personlig overbevisning må velge en legefunksjon/rolle som ikke 

er i konflikt med egne etiske reservasjoner. 

Etnedal kommune sier nei til reservasjonsadgang til fastleger. 

 

 



 

 

 


	KS-021/14 Vedtak:

