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Høring - reservasjonsordning for fastleger. 

Uttalelse fra Froland kommune.

Rådmannens forslag til vedtak:

Froland kommunestyre er prinsippielt betenkt med å gi helsepersonell 
reservasjonsrett for utføring av tjenester til innbyggeren som de har krav på i hht. lov 
eller forskrift. 

På den andre siden har en respekt for at også helsepersonell kan komme i en 
situasjon hvor samvittighetsgrunner gjør det vanskelig å utføre tjenesten.

Kommunestyret ser det slik, etter bl.a. råd fra kommunens leger, at tilbudet til 
innbyggerne ikke vil bli skadelidende ved å kunne gi enkelte leger en mulighet for å 
kunne reservere seg på de områder som høringsforslaget beskriver. 

De praktiske ulempene for den enkelte innbygger synes håndterbare sett i forhold til 
de samvittighetsproblemer en enkelt lege kan ha i de aktuelle spørsmål.

Froland kommunestyre vil derfor støtte høringsforslaget, men understreke at de 
rutiner og kvalitetssikringer som er forutsatt og beskrevet i høringsnotatet følges opp.

Forslag fra:

SP/H/AP:

Froland kommunestyre er prinsipielt betenkt med å gi helsepersonell reservasjonsrett for utføring av 
tjenester til innbyggeren som de har krav på i hht. lov eller forskrift. På den andre siden har en respekt 
for at også helsepersonell kan komme i en situasjon hvor samvittighetsgrunner gjør det vanskelig å 
utføre tjenesten. Kommunestyret ser det slik at hensynet til helsepersonell ikke kan gå foran hensynet til 
dem tjenesten er ment for.

Froland kommunestyre vil derfor ikke støtte høringsforslaget.

Froland kommune ønsker ikke i framtida å ansette leger som reserverer seg mot henvisning.

FrP/KrF:

Froland kommune har respekt for at helsepersonell kan komme i en situasjon hvor 
samvittighetsgrunner gjør det vanskelig å utføre tjenesten.

Kommunestyret ser det slik, etter bl.a. råd fra kommunens leger, at tilbudet til innbyggerne 
ikke vil bli skadelidende ved å kunne gi enkelte leger en mulighet for å kunne reservere seg 
på de områder som høringsforslaget beskriver. 

De praktiske ulempene for den enkelte innbygger synes håndterbare sett i forhold til de 
samvittighetsproblemer en enkelt lege kan ha i de aktuelle spørsmål.

Froland kommunestyre vil derfor støtte høringsforslaget, men understreke at de rutiner og 
kvalitetssikringer som er forutsatt og beskrevet i høringsnotatet følges opp.

Froland kommune mener sak om reservasjonsrett primært skal behandles av Stortinget og ikke 
overlates til den enkelte kommune.
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Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak ble først tatt opp til votering. Forslaget til rådmannen falt, enstemmig.

Forslaget til SP/H/AP ble deretter stilt opp mot forslaget til FrP/KrF:

Forslaget til SP/H/AP fikk 9 stemmer. (Sigmund Pedersen, Vidar Bjørkli, Nils Haugaas, Tove Nilsen, 
Yngvar Venemyr, Åse Heia Jomås, Lars Ravnåsen, Aage Nystøl og Sigmund Håverstad)

Forslaget til FrP/KrF fikk 10 stemmer. (Oddvar Østreim, Tom Eivind Koveland, Frank Rørheim, Siw H. 
Haslemo, Asbjørn Svensen, Ingunn F. Roppestad, Sigbjørn Lauvrak, John Willy Kaldal, Torgeir Oveland 
og Ove Gundersen)

Vedtak i Kommunestyret 2011-2015 - 24.04.2014:

Froland kommune har respekt for at helsepersonell kan komme i en situasjon hvor 
samvittighetsgrunner gjør det vanskelig å utføre tjenesten.

Kommunestyret ser det slik, etter bl.a. råd fra kommunens leger, at tilbudet til innbyggerne 
ikke vil bli skadelidende ved å kunne gi enkelte leger en mulighet for å kunne reservere seg 
på de områder som høringsforslaget beskriver. 

De praktiske ulempene for den enkelte innbygger synes håndterbare sett i forhold til de 
samvittighetsproblemer en enkelt lege kan ha i de aktuelle spørsmål.

Froland kommunestyre vil derfor støtte høringsforslaget, men understreke at de rutiner og 
kvalitetssikringer som er forutsatt og beskrevet i høringsnotatet følges opp.

Froland kommune mener sak om reservasjonsrett primært skal behandles av Stortinget og ikke 
overlates til den enkelte kommune.

Vedlegg:

1 Vedrørende reservasjonsordning for fastleger - høring

2 Høringsnotat

Andre dokumenter i saksmappen:
Dokumenttittel J.dato Avs. / Mottaker

I
Høring - invitasjon - reservasjonsordning for 
fastleger 21.01.2014 Helse- og omsorgsdepartementet

S
Høring - reservasjonsordning for fastleger. 
Uttalelse fra Froland kommune. 08.04.2014

X
Vedrørende reservasjonsordning for 
fastleger - høring 28.03.2014

Bakgrunn / Saksfremstilling:

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut på høring forslag til endringer i Helse- og 
omsorgstjenesteloven og Pasient- og brukerrettighetsloven med hjemmel til å gi fastleger mulighet til å 
reservere seg mot henvising og behandling ved alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død. 
Med alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død menes først og fremst abort. Hjemmelen vil 
imidlertid også omfatte forskrifter om reservasjon mot aktiv dødshjelp dersom dette skulle bli tillatt. 
Hjemmelen skal ikke omfatte forskriving eller innsetting av prevensjon eller henvisning til assistert 
befruktning. Legers reservasjonsrett skal ikke være til hinder for befolkningens lovbestemte rettigheter. 
Det foreslås at avgjørelsen om reservasjon tillegges den enkelte kommune. Dette for å sikre at 
befolkningen innen kommunen/et geografisk område får innvilget sine lovbestemte rettigheter.

Det vises til høringsnotatet som følger denne saken. 

Den legen som ønsker å benytte seg av reservasjonsretten har plikt til å inngå avtale med kommunen 
om dette. Legen som reserverer seg må sørge for at kvinner på hans/hennes liste som vurderer eller 
ønsker henvisning abort, får tilbud om konsultasjon hos en annen fastlege i kommunen senest innen 
neste virkedag. Hvordan dette i praksis skal skje er nærmere og detaljert beskrevet i høringsnotatet. 
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Opplysninger om hvilke leger som reserverer seg skal offentliggjøres på forståelig måte og i lett 
tilgjengelige media.

Høringsfristen er satt til 30. april 2014.

Vurderinger:

Departementets forslag til endringer i Helse- og omsorgstjenesteloven og Pasient- og 
brukerrettighetsloven er mye omtalt i media etter nyttår. Det vises også til høringsnotat som følger 
vedlagt denne saken.

Det prinsippielle spørsmålet er om helsepersonell på grunn av samvittighetsgrunner skal kunne 
reservere seg mot tjenester/tiltak som den enkelte innbygger har rett på etter lov eller forskrift. I 
høringsnotatet foreslår departementet at helsepersonell får denne rettigheten, men at kommunen får 
ansvaret for å sikre at innbyggernes rettigheter etter loven sikres ved alternative løsninger. Der dette 
ikke lar seg gjøre kan kommunen trekke tilbake sitt samtykke om dispensasjon dersom andre løsninger 
ikke er mulig å etablere.

Høringen er forelagt våre 6 leger i kommunen. De uttaler i skriv av 28.03.2014: ” Legene ved Froland 
legekontor mener at enhver lege som ønsker å reservere seg av samvittighetsgrunner må kunne gjøre 
dette. Per dags dato vil ikke en reservasjonsrett medføre noen utfordringer for legene i Froland. Skulle vi 
i fremtiden få en lege som ønsker å reservere seg har vi et godt samarbeid mellom legene, hvilket sikrer 
at en kvinnes rettigheter forblir ivaretatt på best mulig måte. Det er heller ingen motforestillinger om at 
legens status vedrørende reservasjon offentliggjøres på kommunens hjemmeside om dette skulle bli 
påkrevd.”

Legene i Froland ser altså ikke på en reservasjonsrett på de aktuelle områdene som noe praktisk 
problem for kommunens innbyggere slik situasjonen er i dag. Rådmannen tolker derfor uttalelsen fra 
kommunens leger om en støtte til forslaget om reservasjonsrett. 

Rådmannen er noe skeptisk til at det er kommunen som må sørge for å inngå avtale om 
reservasjonsrett, og det er også kommunens ansvar å trekke tilbake en gitt reservasjonsrett dersom 
innbyggerne ikke kan sikres den rett til behandling/tjeneste som de har bruk for. En ser allikevel at det 
kanskje er mest praktisk at det er kommunen som har denne oppgaven. Det er kommunen som er 
avtalepartner med fastlegene i kommunen.

Rådmannen er i prinsippet skeptisk til at innbyggernes rett til helsetjenester kan undergraves ved at 
helsepersonell kan reservere seg mot å utføre tjenester som er rettighetsbestemt etter lov eller forskrift. 
På den andre siden respekterer en at enkelte av samvittighetsgrunner må kunne reservere seg. Kanskje 
er det heller ingen god situasjon for en pasient å møte en lege som har problemer med å takle/veilede 
pasienten i dennes problemstilling. Det er kanskje bedre å klargjøre dette på forhånd og få tjenester/ 
informasjon fra en lege som ikke har disse motforestillingen og sliter med samvittighetskvaler.

Rådmannen vil tross den prinsippielle motforestillingen, kunne tilrå at en støtter departementets høring 
og forslag om lov/forskriftsendring.


