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MELDING OM POLITISK VEDTAK - RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER FOR HENVISNING TIL 
ABORT  
 
Formannskapet  behandlet  i møte 03.03.2014 sak 26/14.  
 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
Hamarøy kommune avgir følgende høringsuttalelse knyttet til høringsnotatet om endringer i 
helse og omsorgsloven, pasient og brukerrettighetsloven og fastlegeforskriften om legers rett til 
å reservere seg mot å henvise til abort: 

Spørsmålet om reservasjonsrett for fastleger er et spørsmål av stor prinsipiell betydning. 
 

Når dette spørsmålet overlates til den enkelte kommune for avgjørelse, åpner det for en 
forskjellsbehandling av enkeltpasienter som vil kunne være i konflikt med grunnleggende 
rettigheter knyttet til målsettingen om likeverdige helsetjenester uavhengig av bl.a. bosted jfr. 
Stortingets premisser for samhandlingsreformen.  
 

Spørsmålet om reservasjonsrett for fastleger dreier fokuset bort fra pasientenes behov og det 
dilemma som den abortsøkende står i.  
 

Stilt overfor store etiske og prinsipielle utfordringer og dilemmaer i helsevesenet vil spørsmål 
om den enkelte helsearbeiders samvittighet være både legitime og relevante. 
Imidlertid løses ikke et etisk dilemma ved å frikople nøkkelpersoner i førstelinjetjenesten fra 
det direkte møtet med den det gjelder – pasienten. Verken pasienten eller samfunnet som den 
enkelte fastlegen er satt til å betjene, kan være tjent med at den enkelte fastlege på prinsipielt 
grunnlag gis mulighet til å unndra seg dette møtet, med de etiske refleksjonene som dette også 
vil måtte innebære. 
 

På dette grunnlag anbefales det at fastleger ikke gis mulighet til å reservere seg fra å henvise 
pasienter til abortinngrep.  
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Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
21.01.2014  sendte Helse - og omsorgsdepartementet ut høringsforslag i forhold til endringer i 
helse- og omsorgslover, pasient- og brukerrettighetsloven, samt endringer i 
fastlegeforskriften. Disse endringer gjelder fastlegers rett til å reservere seg mot å henvise 
kvinner til abort. Departementet forslår å åpne for at kommuner kan inngå avtale om 
reservasjon med fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker utføre denne 
arbeidsoppgaven. 
 
Saken har vakt stor oppmerksomhet og skapt en omfattende debatt, både nasjonalt og 
regionalt. Hamarøy kommune har ansvar for å sørge for at det helsetilbudet som gis til gjennom 
fastlegeordningen er tilgjengelige til alle som har rett til å motta tjenesten. 
 
Saken om reservasjonsrett er et resultat av Regjeringens samarbeidsavtale med KRF. 
Høringsfrist er 30. april 2014. 
 
Høringsnotatet legger opp til endringer som gir fastleger mulighet, ikke rett, til å reservere seg 
mot henvisning til abort. Det legges ikke opp til at reservasjonsretten skal omfatte forskrivning 
og innsetting av prevensjon eller henvisning til assistert befruktning. 
Fastleger som er gitt tilgang til reservasjon må inngå avtale med en annen fastlege i nærheten 
slik at pasienten innen neste virkedag skal få et annet tilbud om konsultasjon. Pasientens rett til 
å skifte fastlege ut over det lovbestemte 2 ganger pr. år utvides. Fastlege med avtale om 
reservasjonsrett har plikt til å informere de andre listepasientene sine om at det er inngått 
avtale om reservasjonsretrett og kommunen har plikt til å informere om hvilket tilbud som den 
enkelte fastlege kan gi. 
 
Høringsnotatet legger opp til at det blir opp til den enkelte kommune å bestemme om de ønsker 
å inngå avtale om reservasjonsrett med den enkelte lege. Dette på bakgrunn av kommunenes 
lovpålagte ansvar for fastlegeordningen. Det vil dermed bli den enkelte kommune som ut fra de 
lokale forhold skal vurdere om det er tilstrekkelig tilgang til fastleger til en eller flere av disse 
kan reservere seg mot å henvise til abort uten at dette vil innebære en urimelig ulempe for de 
pasienter som kan bli berørt.  
 
Kommunene som inngår slike avtaler skal underrette fylkesmennene og HELFO om dette. 
HOD understreker og begrunner dette forslaget med at reservasjonsretten vil bli lite benyttet og 
dermed ikke vil komme til å skape store praktiske konsekvenser verken for pasient eller 
kommune. 
 

Vurdering: 
Saken om reservasjonsrett er kompleks og vekker mye engasjement hos mange. I og med at det 
er opp til den enkelte kommune å vurdere og beslutte om ansatte fastleger skal kunne få 
reservasjonsrett, er det viktig at den enkelte kommune også gjør seg opp en mening om det er 
ønskelig at slike endringer blir vedtatt. Saken er i høyeste grad politisk og ideologisk og vanskelig 
å fremme for en saksbehandler som skal presentere saken så nøytralt som mulig.  
 
Ved ansettelser vil det da være viktig â få avklart slike forhold. Dette gjelder også for 
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turnusleger som bare er tilsatt for 6 måneder av gangen. En slik endring vil derfor medføre at 
aIle søkere må spørres om de ønsker å benytte seg av reservasjonsretten og kan innvirke på 
hvem som kommunen ønsker å tilsette. 
 
Mange har argumentert for at dette forslaget er et tilbakesteg for retten til selvbestemt abort. 
Andre har hatt fokus på at dette kan medføre økte belastninger på pasienter som allerede er i 
en vanskelig og sårbar situasjon. Abortloven av 1975 gir allerede reservasjonsrett for 
sykehuspersonell fra å utføre eller delta i abortinngrep. Forslaget om at fastleger skal kunne 
reservere seg fra å henvise til abort vil kunne tolkes slik at det vil svekke kvinners rettighet til 
hjelp i en sårbar situasjon og hindre likebehandling av helsetjenester.  
 
På den annen side hevdes det at Menneskerettighetene gir grunnlag for at det er viktig at 
fastleger får mulighet til å reservere seg i forhold til å utføre oppgaver som strider imot deres 
overbevisning og at dette er et viktig prinsipp i den tanke, samvittighet og religionsfrihet som 
ansatte, også leger, bør ha. Det vurderes i notatet slik at det ikke er tilstrekkelig rettighet for 
leger å ha mulighet til å skifte jobb. 
 
To viktig prinsipp er her satt opp mot hverandre, legers rett etter tolkning av 
Menneskerettighetene og pasienter rett til medisinsk likebehandling uten unødighindring eller 
økt belastning. Hvilket av disse to prinsipper veier tyngst i forhold til det tilbudet om 
helsehjelp som Hamarøy kommune ønsker å gi til sine innbyggere? 
 
I tillegg er det også et diskusjonsspørsmål om det er riktig at hver enkelt kommune skal ta 
avgjørelsen om legers reservasjonsrett. Vi kan da risikere at vi får et ulikt helsetilbud fra 
kommune til kommune. Det pålegges da at kommuner skal ta både ideologiske og praktiske 
hensyn i hver enkelt sak. Har hver enkelt kommune tilstrekkelig innsyn og grunnlag for å vurdere 
om pasienter kommer til å bli møtt på en tilfredsstillende måte dersom noen av kommunens 
leger ønsker å reservere seg? 
I praksis er det ofte slik at leger vikarierer for hverandre ved sykdom, kurs o1. og det er derfor 
ikke bestandig lett for en pasient å orientere seg om hvilken lege de har fatt time hos. Pasienter 
kan da risikere å måtte opplyse hjelpepersonell om hensikten med legebesøket for å være helt 
sikre på at de unngår å komme til en fastlege som reserverer seg. I mindre kommuner med få 
leger kan dette bli vanskelig å gjennomføre uten at det belaster pasientene unødig eller fører til 
administrative problemer. 
 
 
Vedlegg som følger saken: 
Høringsbrev fra Helse og omsorgsdept. datert. 2I.01.2014 
 
Med vennlig hilsen 
Hamarøy kommune 
 
 
Siv Reidun Sandnes 
møtesekretær formannskapet 


