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Reservasjonsrett for fastleger - høringsuttalelse

Ovennevnte sak ble behandlet i Namdalseid kommunestyre 20.3.2014 i sak 7/14 og det ble fattet 
følgende vedtak:

Namdalseid kommune ønsker ikke at det innføres en ordning med reservasjonsrett for 
fastleger, av hensyn til tilgjengeligheten av lovpålagte helsetjenester for innbyggerne.

Kommunestyret mener at hensynet til kvinner i en sårbar situasjon veier tyngst og ber 
derfor omat Helse- og omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt. Dersom forslaget 
blir vedtatt, vilkommunen ikke tillate fastlegekontrakter som åpner for at fastleger kan 
reservere seg mot å bistå pasienten i å begjære abort.

Vedlagt følger utskrift av saksdokument med vedtak.

Med hilsen

Aase Hynne
Sekretær
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Namdalseid kommune Saksmappe: 2014/1747-1

Saksbehandler:

Tore Brønstad

Saksframlegg

Reservasjonsrett for fastleger - høringsuttalelse

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Namdalseid formannskap 10/14 13.03.2014
Namdalseid kommunestyre 7/14 20.03.2014

Rådmannens innstilling

Namdalseid kommune ønsker ikke at det innføres en ordning med reservasjonsrett for fastleger, 
av hensyn til tilgjengeligheten av lovpålagte helsetjenester for innbyggerne.

Kommunestyret mener at hensynet til kvinner i en sårbar situasjon veier tyngst og ber derfor om
at Helse- og omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt. Dersom forslaget blir vedtatt, vil
kommunen ikke tillate fastlegekontrakter som åpner for at fastleger kan reservere seg mot å bistå 
pasienten i å begjære abort.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Namdalseid formannskap - 13.03.2014

Protokoll fra eldrerådet ble referert.

Ingen nye forslag til innstillingen.

Innstilling i Namdalseid formannskap - 13.03.2014

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling.

Behandling i Namdalseid kommunestyre - 20.03.2014

Forslag fra Olav Johan Mork, Krf.:
Namdalseid kommune ønsker at det innføres en ordning med reservasjonsrett for fastleger. Når 
fastlegen som har reservert seg også skal informere kvinner som vurderer eller ønsker henvisning 



Side 3 av4

til abort om at de kan henvende seg direkte til sykehuset uten henvisning fra fastlege, skulle 
innbyggernes rettigheter være godt ivaretatt.

Når det gjelder punkt 3.3.2 avsnitt 4 er kommunestyret svært betenkt over forslaget fra 
departementet. Vi mener at det er viktig at fastleger som reserverer seg mot å henvise til abort 
kan gi gode råd til kvinner som vurderer liv eller død for sitt foster. Aborttallene i Norge er for 
høye, og en god dialog mellom fastlege og en kvinne som vurderer abort kan resultere i at noen 
liv spares. De som velger å fortsette svangerskapet vil dessuten slippe den psykiske belastningen 
som mange kvinner opplever etter et abortinngrep.

Votering:
Forslag fra Olav Johan Mork fikk 1 stemme
Formannskapets innstilling fikk 16 stemmer.

Vedtak i Namdalseid kommunestyre - 20.03.2014

Formannskapets innstilling vedtatt med 16 stemmer mot 1 stemme.

Vedtaket lyder dermed:
Namdalseid kommune ønsker ikke at det innføres en ordning med reservasjonsrett for fastleger, 
av hensyn til tilgjengeligheten av lovpålagte helsetjenester for innbyggerne.

Kommunestyret mener at hensynet til kvinner i en sårbar situasjon veier tyngst og ber derfor om
at Helse- og omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt. Dersom forslaget blir vedtatt, vil
kommunen ikke tillate fastlegekontrakter som åpner for at fastleger kan reservere seg mot å bistå 
pasienten i å begjære abort.
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Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 03.03.2014 Reservasjonsrett for fastleger -
høringsuttalelse

Vedlegg

Nr. Tittel

1 Høringsbrev - Reservasjonsrett for fastleger
2 Høringsnotat - Reservasjonsrett for fastleger

Saksopplysninger

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om reservasjonsordning for 
fastleger. Departementet foreslår at det åpnes for at kommuner kan inngå avtale om reservasjon 
med fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort. Fastlegen 
skal, før avtale kan inngås, dokumentere avtale med annen fastlege, som kan utføre 
konsultasjonen innen neste virkedag. Den reserverte fastlegen skal informere kvinner som 
henvender seg med spørsmål om abort om at de kan kontakte sykehus direkte, for å få utført 
abortinngrepet. Fastleger som reserverer seg skal informere alle listeinnbyggere om 
reservasjonen. Kommunen skal sørge for at alle innbyggere får informasjon om hvilke leger som 
til enhver tid har reservert seg. Før en kommune kan inngå 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.

Vurdering

For at avtale om reservasjon skal kunne inngås, må det være andre fastleger i nærheten som kan 
ta imot pasienter. I Namdalseid kommune er det to fastleger, slik at en avtale om reservasjonsrett 
vil medføre begrenset valgmulighet og dårligere tilgjengelighet til lovpålagte helsetjenester for 
listeinnbyggere i Namdalseid kommune. Det samme vil være tilfelle for flere kommuner av 
Namdalseids størrelse og beliggenhet. 

I tillegg synes ordningen å ville medføre ekstra administrasjon, blant annet knyttet til 
avtaleinngåelser, både mellom kommune og fastlege og fastleger imellom, samt 
informasjonskrav både for fastleger og kommuner overfor innbyggerne. 

Til orientering behandles denne høringen ulikt i kommunene. En del kommuner har valgt  
administrative uttalelser, mens andre legger det frem for politisk behandling.

Flatanger og Osen kommune har behandlet saken politisk og har samme holdning til saken som 
innstillingen i Namdalseid kommune.


