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Reservasjonsordning for fastleger, høringsuttalelse fra Nøtterøy Kommune.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i høringsnotatet en tilføyelse i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 tredje ledd. Tilføyelsen skal gi hjemmel til forskrifter om mulighet for 
fastleger til å reservere seg mot henvisning og behandling ved alvorlige samvittighetskonflikter 
knyttet til liv og død. Med alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død menes først og 
fremst abort. Hjemmelen vil imidlertid også omfatte forskrifter om reservasjon mot aktiv 
dødshjelp dersom dette skulle bli tillatt. 

Nøtterøy kommune støtter ikke forslag til endring i helse-og omsorgstjenesteloven og Pasient-
og brukerrettighetsloven som åpner for å gi fastleger mulighet til å reservere seg mot å henvise 
kvinner til svangerskapsavbrudd.

Dersom det gis mulighet for reservasjon mot henvisning til svangerskapsavbrudd mener 
Nøtterøy at lover og forskrifter må gjelde for alle, og praktiseres likt i hele landet; en slik 
avgjørelse anbefales derfor at tillegges Stortinget; og ikke tilden enkelte kommune.

Begrunnelse:

Høringsnotatet omtaler ikke prinsipielt hvilke konsekvenser et fattet politisk vedtak i kommunen, 
vil ha ovenfor skiftende politiske kommunestyrer. Hvis en kommune skal gi sine fastleger 
reservasjonsmulighet vil dette være av prinsipiell betydning. En reservasjonssak vil derfor måtte 
behandles av kommunestyret, før kommunen kan kan inngå avtale om reservasjon med en 
fastlege. Det vil være en mulighet for skiftende syn i reservasjonsspørsmålet for hver 
kommunestyreperiode. Konsekvensen av dette kan enten innebære at det blir forskjell fra lege 
til lege om de får reservere seg; avhengig av hvilken periode de inngikk fastlegeavtalen.  Et 
alternativ er at reservasjonsmulgheten kun kan gis for en valgperiode ad gangen, med 
forbehold om fornyet godkjenning ved nytt kommunestyre. Reservasjonsmuligheten vil da i den 
enkelte kommune være gjenstand for gjentakende politiske prosesser omkring abortspørsmålet.

Det antas at reservasjonsrett ikke vil gi store praktiske utfordringer i Nøtterøy kommune. 
Dekning av fastleger vurderes som god og det vil være mulig for pasienter å bytte lege.
Dersom en fastlege benytter seg av ny reservasjonsordning, kan dette medføre en pasientflukt 
fra reservasjonslegen(e) både fra kvinner som har behov for abort, men også andre; og dette 
kan medføre en forskyvning av listefordelingen av pasientene, hvor noen vil ha fulle lister, mens 
andre vil ha til ledighet. Ut i fra et faglig perspektiv kan dette ha en negativ effekt.

Kvinner kan oppleve/oppfatte at de er i en sårbar situasjon, når man vurderer eller har bestemt 
seg for å velge svangerskapsavbrudd. Det kan oppleves som en avgjørelse hvor avveininger og 
følelser er vanskelige, og hvor det vil være en ulempe for pasienten å måtte forholde seg til flere 
leger; hvis kvinnen må gå til en annen lege for å få henvisning til abort. 



Side 2

Fastlegeforskriften har strenge regler i forhold til legens mulighet til å å få strøket en pasient fra 
sine lister. Samtidig har pasienten rett til å velge hvilken lege de ønsker; så sant det er ledig 
listeplass. Ved å gi noen leger reservasjonsmulighet, kan dette anses som en begrensning av 
pasientrettigheten ved at det vil være oppgaver legen ikke utfører. 

Legers fastlegepraksis blir finansiert av offentlige ytelser fra HELFO og kommunen. Ved en slik 
finansieringsmodell som er lik for alle fastlegene, er det dermed også naturlig at det ytes lik 
helsehjelp til alle som søker tjenester hos den enkelte fastlege. Dette igjen gir føringer for at 
man ikke kan ta hensyn til evt. samvittighetsspørsmål når det gjelder henvisning av kvinner til 
abort.

Nøtterøy kommune mener det er betenkelig at spørsmål rundt aktiv dødshjelp skal kunne 
forskriftfestes uten forutgående behandling i Stortinget. De samme argumenter vil gjelde 
vedrørende dette temaet, som for reservasjon mot abort.

Med hilsen

Bård F. Aslesen
Konst. kommunaldirektør


