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Høringnotat – reservasjonsordning for fastleger 
 
LLH takker for muligheten til å komme med sine betraktninger i høringsprosessen 
vedrørende reservasjonsordning for fastleger.  
 
LLH ønsker ikke at rettighetene til den enkelte pasient svekkes av hensyn til fastlegers 
politiske og religøse overbevisning. Alle som benytter seg av offentlige tjenester bør 
være sikret et like godt tilbud uavhengig av hvem de er og hvor de bor. LLH er av den 
oppfatning at reservasjonsrett for fastleger til henvisning av rettighetsfestet behandling 
vil svekke dette.  
 
Fastlegen er i mange tilfeller portåpneren inn til spesialisthelsetjenesten, og har etter 
vårt syn et særlig ansvar for å medvirke til at pasienter får den behandling de etter loven 
har krav på.  
 
På generelt grunnlag er LLH prinsippielt motstander av en reservasjonsrett, særlig da 
denne kan komme til anvendelse overfor enkeltpersoner på bakgrunn av deres 
gruppetilhørighet. 
 
Hvem skal avgjøre hvor grensen for overbevisning skal gå? Hvor mange grupper og 
behandlinger skal det være lov til å reservere seg mot i framtiden? LLH mener at 
lovfestede pasientrettigheter er det eneste riktige å legge til grunn for hvilke oppgaver 
fastlegen må kunne godta å utføre.  
 
Enkeltmenneskets samvittighet er det viktig å ha respekt for. Alle har forståelse for at 
noen vil ha moralske betenkeligheter knyttet til utførelsen av enkelte oppgaver. Det 
gjelder flere yrkesgrupper enn fastlegen. Allikvel kan det ikke være slik at det er opp til 
den enkelte å ikke forholde seg til de krav og regler som tilligger den stilling man 
innehar. Særlig må dette være det bærende prinsipp for offentlige ansatte.  
 
Avslutningsvis vil vi påpeke at rettigheter er nedfelt i loven, og således behandlet på 
demokratisk måte i full åpenhet. Den som i sitt virke ikke kan eller vil forholde seg til 
dette bør reflektere over om det er andre oppgaver man bør konsentrere seg om. Den 
som vil reservere seg mot oppgaver som tilligger ens stilling, må regne med at det får 
konsekvenser i form av ulike sanksjoner. Det viktigste er at pasienten i alle tilfeller skal 
skånes for et møte helsevesenet hvor helsepersonells etiske og moralske standarder 
settes over pasientens egne.  

Med vennlig hilsen  
 
Bård Nylund (sign.) 
leder  
 
 


