
Lyngdal kommune
Vi vil —vi våger

Rådmannen

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep
0030 OSLO

MELDING OM VEDTAK

Deres ref. Vår ref: Saksbeh: Direkte telefon: Arkivkode: Dato:

2014/330-0 Kjell Andresen G21/&13 25.03.2014

Reservasjonsordning for fastleger - Høringsuttalelse

Vedlagt følger særutskrift fra utvalgets behandling av ovennevnte sak.

For Rådmannen

Kjell Andresen
Rådgiver

Kopi til:
Tom Eikeland

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 38 33 40 00Bankgiro: 3201 56 02421
Postboks 353 Lyngdal Rådhus - 2. etg. Telefaks: 38 33 41 01Org.nr: 946 485 764
4577 Lyngdal Hjemmeside:

www.lyngdal.kommune.no
Mailadr.: kjell.andresen@lyngdal.kommune.no






Side 2

Lyngdal kommune
Vi vil —vi våger

Arkiv:G21/&13
Saksmappe:2014/330 - 3059/2014
Saksbehandler: Kjell Andresen
Dato:27.02.2014

Reservasjonsordning for fastleger - Høring

Utval Metedato Saksnummer
Lyngdal kommunestyre 20.03.2014 31/14

Endeligvedtaki sakenfattesav kommunestyret.

Lyngdalkommunestyresbehandling20.03.2014:

Turid T. Håland, KrF fremmet følgende forslag:

Lyngdal kommune vil påpeke følgende:

Pasienters rettigheter utfra norsk lov skal ivaretas av alle deler av helsetjenesten.
Samvittighetsaspektet fdr helsepersonell i spørsmål knyttet til etiske refleksjoner om liv og
død må likevel anerkjennes og så langt som mulig, tas hensyn til.

Det er grunnleggende viktig for et demokratisk flertall også å anerkjenne at et mindretall
kan ha legitime samvittighetsutfordringer i spørsmål flertallet ikke anser som problematisk.

Det er allment anerkjent at helsepersonell kan reservere seg mot å delta i abortinngrep.
En tilsvarende mulighet bør også finnes for fastleger i spørsmålet om å henvise til

abortinngrep og i andre spørsmål som omhandler liv og død.

En slik reservasjonsmulighet bør hjemles i lov eller forskrift, og ikke overlates til

kommunene.

Det bør fremdeles være en forutsetning at det finnes tilstrekkelig antall andre leger i
rimelig nærhet som kan ivareta disse oppgavene.

Avveininger om det siste, vil måtte foretas av kommunen, men på en slik måte at et

eventuelt avslag på mulighet for reservasjon må begrunnes, for eksempel i at det er få leger
i kommunen, at flere allerede har reservert seg etc.

Det understrekes at kommunens holdning i denne saken utelukkende handler om

muligheten til reservasjon og ikke om abortlovgivningen.



Side 3
Johan Ekeland, Ap fremmet følgende forslag:

1.Lyngdal kommune vil ikke gi reservasjonsrett for fastleger i kommunen.
2.En evt. reservasjonsrett må hjemles i lov eller forskrift vedtatt av Stortinget og ikke
overlates til kommunene.

Ved prøvevotering falt forslaget fra Johan Ekeland, Ap med 3 stemmer (2 AP og 1 H)
mot 26 stemmer

Forslaget fra Turid T. HMand,KrF - pkt. 1 tompkt. 4 ble vedtatt med 26 mot 3 stemmer
(2 AP og 1 H).

Forslaget fra Turid T. Håland, KrF - pkt. 5 tompkt. 7 falt med 12 stemmer (4 KrF og 8 H)
mot 17 stemmer.

Ved endeli alternativ v terin ble forslaget fra Turid T. Håland, KrF - pkt. 1tompkt. 4 
vedtatt med 26 stemmer mot 3 stemmer (2 AP og 1 H) for forslaget fra Johan Ekeland, Ap.

Lyngdalkommunestyresvedtak20.03.2014:

Lyngdal Kommunestyre gir følgende uttalelse i saken, Høring —Reservasjonsordning for
fastleger:

Lyngdalkommune vilpåpeke følgende:

Pasienters rettigheter utfra norsk lov skal ivaretas av alle deler av helsetjenesten.
Samvittighetsaspektet for helsepersonell i spørsmål knyttet til etiske refleksjoner om livog
død må likevelanerkjennes og så langt som mulig,tas hensyn til.

Det er grunnleggende viktigfor et demokratisk flertall også å anerkjenne at et mindretall
kan ha legitime samvittighetsutfordringer i spørsmål flertallet ikke anser som problematisk.

Det er allment anerkjent at helsepersonell kan reservere seg mot å delta i abortinngrep.
En tilsvarende mulighet bør også finnes for fastleger i spørsmålet om å henvise til
abortinngrep og i andre spørsmål som omhandler livog død.

Enslik reservasjonsmulighet bør hjemles i lov eller forskrift, og ikkeoverlates til
kommunene.

SAKSORIENTERING

Vurderti saksfremstillinen Ikkerelevant
Økonomi
Likestiffin



Side 4
Ordføreren har anmodet aklministrasjonenom å legge denne saken fram for kommunestyret
for eventuell uttalelse.

I brev av 21.01.14 fra Helse- og omsorgsdepartementet står det bla.:

Helse-og omsorgsdepartementetsender med dette på høring forslagtil endringer i
helse- og omsorgstjenestelovenog pasient-og brukerrettighetsloven (hjemmeltil å gi
forskrifterom reservasjonsmulighetfor fastlegerog rett til å skiftefastlegeved
reservasjon)og forskriftom endringer i fastlegeforskriftenog forskriftom pasient-og
brukerrettigheter i fastlegeordningen.

Departementet foreslårå åpne for at kommunerkan inngå avtaleom reservasjonmed
fastleger som avsamvittighetsgrunnerikke ønsker å henvisekvinnertil abort.

Viber om høringsinstansenes syn på forslagetinnen onsdag 30. april 2014.

Høringsnotatet om reservasjonsordning for fastleger følger vedlagt.

VURDERING
Rådmannen anser at denne saken inneholder klare prinsipielle politiske elementer og velger
derfor å legge saken fram for kommunestyret uten forslag til vedtak.

Rådmannen antar ikke at en eventuell endring i lovverket vil få store praktiske konsekvenser
i Lyngdal, men en må kunne påregne konsekvenser for enkeltpasienter.

Fristen for uttalelse er 30.04.14. Det vil derfor eventuelt være mulig å fatte endelig vedtak i
saken på k.møte 24.04.14.

Vedlegg
1 Høringsnotat om reservasjonsordning for fastleger

Norman Udland
Rådmann


