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Halsa kommune Arkiv: G21 

Arkivsaksnr: 2014/145-2 

Saksbehandler:  Peter Ardon 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Halsa kommunestyre 18/14 24.04.2014 

 

Høring - reservasjonsordning for fastleger 

 

Saksopplysninger 

 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut på høring forslag vedrørende fastleger sin rett til å 

reservere seg mot oppgaver av samvittighetsgrunner. Spørsmålet er blant annet om fastleger i den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten skal ha rett til å reservere seg mot å utføre bestemte 

oppgaver av samvittighetsgrunner.  

 

I høringsdokumentet står det blant annet følgende: 

 

”Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet 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 først og 
fremst abort. Hjemmelen vil imidlertid også omfatte forskrifter om reservasjon mot aktiv 
dødshjelp dersom dette skulle bli tillatt. Hjemmelen skal ikke omfatte forskrivning eller innsetting 
av prevensjon eller henvisning til assistert befruktning.  

Videre foreslår departementet 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.  

I høringsnotatet foreslår departementet også 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).  

Kommuner skal få adgang til å inngå avtaler med fastleger om at disse kan reservere seg av 
samvittighetsgrunner mot å henvise kvinner til abort. Fastlegen som reserverer seg må sørge for 
at kvinner på hans eller hennes liste som vurderer eller ønsker henvisning til abort, får tilbud om 
konsultasjon hos en annen fastlege i nærheten senest innen neste virkedag. Før kommunen 
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kan inngå avtale om reservasjon, må fastlegen dokumentere at han eller hun har inngått en 
skriftlig avtale med en kollega som forplikter seg til å ta imot og henvise de aktuelle kvinnene.  

Fastlegen som har reservert seg skal også informere kvinner på sin liste som vurderer eller 
ønsker henvisning til abort om at de kan henvende seg direkte til sykehuset uten henvisning fra 
fastlege.  

Personer som står på listen til en fastlege som reserverer seg, skal få rett til å skifte til en 
fastlege som ikke har reservert seg. Dette skiftet skal ikke regnes som et skifte etter reglene om 
inntil to skifter per kalenderår. Før kommunen kan inngå en avtale om reservasjon, må den 
forsikre seg om at det er andre fastleger i nærheten med åpne lister slik at de som ønsker det 
kan skifte til en fastlege som ikke har reservert seg. 

Fastlegen skal informere alle sine eksisterende listeinnbyggere om reservasjonsavtalen straks 
avtalen er inngått. Kommunen skal sørge for at alle innbyggerne får informasjon om hvilke leger 
som til enhver tid har reservert seg slik at innbyggerne er kjent med det når de skal velge 
fastlege. Dette kan for eksempel fremgå av nettsiden for skifte av fastleger – MinFastlege.  

Forslagene i denne høringen er en oppfølgning av Regjeringens samarbeidsavtale med KrF der 

partene ble enige om at det skal gis reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den 

norske legeforening. Avtalen er fulgt opp i Regjeringsplattformen.” 

Forslaget legger opp til at det skal være den enkelte kommune og den enkelte fastlege som skal 

kunne gjøre avtale om reservasjon.  

Høringsfristen er satt til 30. april 2014. 

 

Fylkesmannen har i brev av 29.01.2014 sendt ut en presisering når det gjelder pasienters rett til å 

ta direkte kontakt med sykehus som har gynekologisk avdeling. Det er ikke et krav om 

henvisning fra fastlege i tilfeller der hvor kvinner ønsker å begjære abort.  

 

Vurdering 

 

Høringsdokumentet varsler en prinsipiell endring i fastlegeordningen, fordi lov og forskrift i dag 

ikke gir fastlegene rett til å reservere seg mot noe form for fastlegearbeid. Alle som arbeider som 

fastlege i dag, har gått inn i yrket uten en slik rett. Rådmannen er redd at en slik prinsipiell 

endring kan bidra til å svekke det universelle samfunnsoppdraget som fastlegene har.  

Dersom fastlegene får en rett til å reservere seg mot en oppgave, vil dette kunne føre til en 

reduksjon i pasientene sin rett til nødvendig helsehjelp. I dette tilfellet er det de abortsøkende 

kvinnene som får avgrenset sine rettigheter etter abortloven. Man kan forstå at dette kan være 

konfliktfylt for enkelte leger, men hensynet til kvinner i en sårbar livssituasjon må veie tyngst. 

Dersom man innfører reservasjonsrett innen et område kan det også være lettere å innføre 

reservasjonsrett på andre områder senere, og svekke grunnlaget for hele fastlegeordningen. 

 

I høringsdokumentet er det lagt opp til at kommunene selv skal avgjøre om de skal inngå avtaler 

om reservasjonsrett med den enkelte lege. Begrunnelsen er at det er kommunene som forvalter 

avtalene med fastlegene. Det vil etter rådmannens vurdering ikke være heldig at en slik 

avgjørelse skal overlates til den enkelte kommune. Med dagens kommunestruktur og geografi er 

det store forskjeller i antall leger som kommunene har avtale med, samt hvordan ordningen er 

organisert.  
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Kommunene kan fort komme opp i en situasjon der verken kommunen eller legen klarer å 

oppfylle kravene som må oppfylles før det kan inngås avtale om reservasjon. Etter det 

rådmannen kan se er det i liten grad drøftet hvordan slike situasjoner skal handteres.  

 

Rådmannens innstilling 

 

Halsa kommune gir følgende uttalelse i forbindelse med de foreslåtte endringene i helse- og 

omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven vedrørende fastlegens rett til å 

reservere seg mot oppgaver av samvittighetsgrunner: 

 Halsa kommune mener at fastleger må tilby alle allmennlegetjenester, herunder også 

henvisning til spesialisthelsetjenesten, for alle typer sykdommer og tilstander. 

Høringsforslaget kan føre til et dårligere helsetilbud og sette sårbare kvinner i en 

vanskelig situasjon.  

 Halsa kommune mener legen sin rett til å reservere seg mot å hjelpe, ikke skal prioriteres 

fremfor å gi pasienten nødvendig helsehjelp. 

 I høringsdokumentet er det lagt opp til at kommunene selv skal avgjøre om det skal 

inngås avtaler om reservasjonsrett med den enkelte lege. Uansett utfall i saken vil det ikke 

være rett at en slik alvorlig og prinsipiell sak skal overlates til den enkelte kommune. 

Saken bør avgjøres av Stortinget for å sikre like rettigheter for kvinner i hele landet 

uavhengig av hva kommune de bor og oppholder seg i. 

 

Behandling i Halsa kommunestyre - 24.04.2014  

 

Halsa Arbeiderparti v/Tove Karin Halse Lervik satte fram følgende tilleggsforslag: 

 

Halsa kommunestyre mener at hensynet til kvinner i sårbar situasjon veier tyngstog ber om at 

Helse- og omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt. Dersom forslaget blir vedtatt, vil 

Halsa kommune ikke tillate fastlegekontrakter som åpner for at fastleger kan reservere seg mot å 

henvise til abort. 

 

Votering: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Tilleggspunktet fra Halsa Arbeiderparti ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

 

Halsa kommune gir følgende uttalelse i forbindelse med de foreslåtte endringene i helse- og 

omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven vedrørende fastlegens rett til å 

reservere seg mot oppgaver av samvittighetsgrunner: 
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 Halsa kommune mener at fastleger må tilby alle allmennlegetjenester, herunder også 

henvisning til spesialisthelsetjenesten, for alle typer sykdommer og tilstander. 

Høringsforslaget kan føre til et dårligere helsetilbud og sette sårbare kvinner i en 

vanskelig situasjon.  

 

 Halsa kommune mener legen sin rett til å reservere seg mot å hjelpe, ikke skal prioriteres 

fremfor å gi pasienten nødvendig helsehjelp. 

 

 I høringsdokumentet er det lagt opp til at kommunene selv skal avgjøre om det skal 

inngås avtaler om reservasjonsrett med den enkelte lege. Uansett utfall i saken vil det ikke 

være rett at en slik alvorlig og prinsipiell sak skal overlates til den enkelte kommune. 

Saken bør avgjøres av Stortinget for å sikre like rettigheter for kvinner i hele landet 

uavhengig av hva kommune de bor og oppholder seg i. 

 

 Halsa kommunestyre mener at hensynet til kvinner i sårbar situasjon veier tyngst og ber 

om at Helse- og omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt. Dersom forslaget blir 

vedtatt, vil Halsa kommune ikke tillate fastlegekontrakter som åpner for at fastleger kan 

reservere seg mot å henvise til abort. 

 

 

 

 

 

 


