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Høringssvar reservasjonsordning for fastleger 
 

Hadsel kommunestyre har gitt følgende enstemmige uttalelse: 

Hadsel kommune ønsker i denne omgang ikke å uttale seg om hele bredden i forslaget 
om reservasjonsrett i spørsmål om liv og død, men velger å konsentrere høringssvaret 

om det som kan bli en utfordring i dagens situasjon. Spørsmålet om fastleger bør kunne 

reservere seg av samvittighetsgrunner handler om vern om samvittighetsfriheten på 

den ene siden og ivaretakelsen av pasientenes rettigheter – og da særlig kvinners rett 
til abort - på den andre siden. Samtidig ser Hadsel kommune det som en vesentlig 

forskjell på å reservere seg mot å henvise til abort, kontra å reservere seg mot aktiv 

dødshjelp, sett ut i fra et brukerperspektiv. 
  

I tillegg handler reservasjonsretten om arbeidsgivers muligheter til å kunne ivareta en 

forsvarlig og brukerfokusert tjeneste. Ved å la enkeltgrupper få muligheter til å 

reservere seg av overbevisningsgrunner, svekkes etter hvert muligheten til å kunne 
ivareta både brukerfokuset og arbeidsgivers behov for å kunne drifte effektivt. Det er 

ikke utenkelig at samme prinsipper kan gjøres gjeldende for andre arbeidsgrupper om 

reservasjonsretten gjøres gjeldende for legene. 
 

Hadsel kommune mener at det skal være mulig for enhver å gå til sin egen fastlege og 

få den rådgiving og de eventuelle henvisninger man har behov for, og rett til etter 
gjeldende norsk lov. I dette ligger det at våre fastleger ikke skal ha anledning til å 

reservere seg i spørsmål som gjelder henvisning til abort. Hadsel kommune vil heller 

ikke tilråde at slik avgjørelse skal være opp til den enkelte kommune å ta. 

 
Dersom det likevel innføres reservasjonsrett for leger vil Hadsel kommune ikke tillate 

fastlegekontrakter som åpner for at fastleger kan reservere seg mot henvisning til 

abort. 
 

 

Med vennlig hilsen 
 

 

 

Marion Celius  

sektorleder helse og omsorg  
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