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Høring - Reservasjonsordning for fastleger 

Det vises til mottatt høring. 

 

Saken ble forelagt kommunestyret i møte 3.4.2014. Kommunestyret vedtok å avgi slik uttalelse: 

 

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).  

 

Evenes kommune fastslår at det i denne høringen er ikke er spørsmål som rokker ved kvinners 

lovbestemte rett til abort. Men det stilles spørsmål som er prinsipielle for hvilke oppgaver 

offentlige yrkesgrupper skal utføre.  

 

Kommunestyret i Evenes kommune har følgende kommentarer til Helse- og 

omsorgsdepartementets forslag i høringsnotatet: 

 

Leger, helsepersonell og andre offentlige yrkesgrupper skal utføre sine pålagte oppgaver iht. 

norsk lov. Disse bør ikke ha mulighet til noen form for reservasjon mot oppgaver som er tillagt 

deres yrke.  

 

I denne sammenheng gjelder det da i alle spørsmål som omhandler liv og død og andre temaer 

som er berørt i høringsnotatet. Det vil si henvise til abort, henvise til assistert befruktning, 

forskrive eller innsetting av prevensjon, utføre eller assistere ved abortinngrep og også dersom 

aktiv dødshjelp skulle bli tillatt i fremtiden.  

 

Det må iverksettes tiltak for å få opphevet den uformelle reservasjonsretten som har vært 

praktisert i Norge.  

 

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

tilgjengeliggjøre hvilke fastleger som benytter seg av reservasjonsmuligheten. Evenes 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. 

 

Dersom det likevel åpnes for at fastleger eller andre offentlige yrkesgrupper skal ha en 

reservasjonsmulighet / reservasjonsrett mot ulike tjenester, mener Evenes kommune at det ikke 

er riktig at dette skal overlates til den enkelte kommune. En såpass alvorlig og prinsipiell sak bør 

avgjøres av Stortinget for å sikre like rettigheter for alle innbyggere i hele landet uansett hvilken 

kommune de bor eller oppholder seg i. 

 

 

Dette til orientering. 
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