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Høring - Reservasjonsordning for fastleger 
 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 24.03.2014 sak 28/14 
 
Møtebehandling 
Representanten Øyvind Nerheim (KrF) fremmet følgende forslag: 

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

2. 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. 

3. 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. 

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

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

6. Avveininger om det siste, vil måtte foretas av kommune, men på en slik måte at 
et eventuelt avslag på muligheten for reservasjon må begrunnes, for eksempel i 
at det er få leger i kommunen, at flere allerede har reservert seg etc. 

7. Det understrekes at kommunens holdning i denne saken utelukkende handler om 
muligheten til reservasjon og ikke om abortlovgivningen. 

 
Representanten Ann Kristin Bakke (H) fremmet følgende forslag: 
Nittedal kommune er av den oppfatning at alle innbyggerne skal ha en likeverdig og 
forutsigbar fastlegetjeneste. Alle skal være sikret god oppfølging og nødvendig 
helsehjelp uavhengig av hvilken fastlege de går til. Hensynet til et likeverdig og 
forutsigbart helsetjenestetilbud og til den enkelte abortsøkende kvinne må veie tyngre 
enn hensynet til ikke å utføre oppgaver av samvittighetsgrunner. Innføring av en 
reservasjonsordning for fastlegene kan, slik Nittedal kommune vurderer det, bryte med 
prinsippet om å gi et likt fastlegetilbud til innbyggerne. 
 
Nittedal kommune avgir følgende høringsuttalelse: 

1. Nittedal kommune er av den oppfatning at alle innbyggerne i hele Norge skal ha 
et likeverdig fastlegetilbud. 
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2. Nittedal kommune mener at hensynet til en likeverdig og forutsigbar 
helsetjeneste for alle innbyggere må komme foran hensynet til den enkelte leges 
ønske om å reservere seg av samvittighetsgrunner, og kommune støtter derfor 
ikke høringsforslaget om å innføre reservasjonsmulighet for fastleger. 

 
Votering 
Forslaget fra representanten Ann Kristin Bakke (H) ble satt opp mot forslaget fra 
representant Øyvind Nerheim (KrF). 
Forslaget fra representanten Ann Kristin Bakke (H) ble vedtatt med 26 mot 3 stemmer 
(KrF, 1 H, 1 FrP). 
 
Vedtak 
Nittedal kommune er av den oppfatning at alle innbyggerne skal ha en likeverdig og 
forutsigbar fastlegetjeneste. Alle skal være sikret god oppfølging og nødvendig 
helsehjelp uavhengig av hvilken fastlege de går til. Hensynet til et likeverdig og 
forutsigbart helsetjenestetilbud og til den enkelte abortsøkende kvinne må veie tyngre 
enn hensynet til ikke å utføre oppgaver av samvittighetsgrunner. Innføring av en 
reservasjonsordning for fastlegene kan, slik Nittedal kommune vurderer det, bryte med 
prinsippet om å gi et likt fastlegetilbud til innbyggerne. 
 
Nittedal kommune avgir følgende høringsuttalelse: 

1. Nittedal kommune er av den oppfatning at alle innbyggerne i hele Norge skal ha 
et likeverdig fastlegetilbud. 

2. Nittedal kommune mener at hensynet til en likeverdig og forutsigbar 
helsetjeneste for alle innbyggere må komme foran hensynet til den enkelte leges 
ønske om å reservere seg av samvittighetsgrunner, og kommune støtter derfor 
ikke høringsforslaget om å innføre reservasjonsmulighet for fastleger. 

 
 


