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Høring - reservasjonsordning for fastleger

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Høringsnotat
2 Høring - reservasjonsordning for fastleger

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.03.2014 

Behandling:

Even Olsen (Krf) fremmet følgende forslag til vedtak:
Punk 1 stemmer vi for.
Punkt 2: Dersom regjeringen beslutter å gi fastleger den omtale reservasjonsmuligheten vil 
Nordreisa kommune rette seg etter dette, men praktisere ordningen på en streng måte.
Punkt 3: Nordreisa kommune er kjent med at en uformell ordning for en slik reservasjon 
praktiseres av enkeltleger pr i dag, og ser at en opprydding er nødvendig slik at man vet hvem 
som reserverer seg.

Halvar Wahlgren (H) og Ragnvald Myrvang (Frp) fremmet følgende fellesforslag:
1.Avsnitt i vedtak fra helse og omsorgsutvalget beholdes.
2.Avsnitt strykes
3.Avsnitt i vedtak fra helse og omsorgsutvalget beholdes.

Det ble først stemt over punkt 1 i forslaget fra Even Olsen (Krf), og punkt 1 i fellesforslaget fra 
Halvar Wahlgren (H) og Ragnvald Myrvang (Frp) og første avsnitt i innstillingen fra helse- og 
omsorgsutvalget. Forslagene i punkt 1 og  første avsnitt i innstillingen fra helse- og omsorg 
enstemmig vedtatt.
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Det ble deretter stemt over punkt 2 i forslaget fra Even Olsen (Krf). 3 stemte for og 11 stemte 
imot. Forslaget falt derved.

Det ble deretter stemt over punkt 3 i forslaget fra Even Olsen (Krf). 3 stemte for og 11 stemte 
imot. Forslaget falt derved.

Det ble deretter stemt over punkt 2 i fellesforslaget fra Halvar Wahlgren (H) og Ragnvald 
Myrvang (Frp). 8 stemte for og 6 stemte imot. Forslaget dermed vedtatt.

Det ble tilslutt stemt over punkt 3 i fellesforslaget fra Halvar Wahlgren (H) og Ragnvald 
Myrvang (Frp). 11 stemte for og 3 stemte imot. Forslaget dermed vedtatt.

Vedtak:

Målsetting for norsk helsepolitikk er å gi like tjenestetilbud uansett hvor en bor i landet. Hvis 
spørsmålet om legers reservasjonsmulighet overlates til den enkelte kommune kan det 
avstedkomme urimelige forskjeller kommuner imellom. Prinsipielt mener Nordreisa kommune at 
spørsmålet om legers reservasjonsrett og de praktiske ordninger i så måte skal avgjøres av staten. 

Nordreisa kommune mener at hensynet til den enkelte leges etiske overbevisning er tilstrekkelig 
ivaretatt slik ordningen er nå, og vil ikke åpne for reservasjonsrett mot henvisning til abort i 
kommunen.

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 14.02.2014 

Behandling:

Forslag fra Terje Olsen, Høyre: Punkt 1. Målsetting for norsk helsepolitikk er å gi like 
tjenestetilbud uansett hvor en bor i landet. Hvis spørsmålet om legers reservasjonsmulighet 
overlates til den enkelte kommune kan det avstedkomme urimelige forskjeller kommuner 
imellom. Prinsipielt mener Nordreisa kommune at spørsmålet om legers reservasjonsrett og de 
praktiske ordninger i så måte skal avgjøres av staten. 

Forslag fra Sigrun Hestdal, AP: Punkt 2. Dersom regjeringen får gjennomslag for endringer om 
fastlegers reservasjonsrett mot henvisning og behandling ved alvorlige samvittighetskonflikter 
knyttet til liv og død, sier Nordreisa kommune likevel nei til denne reservasjonsretten for 
fastleger i Nordreisa kommune.

Punkt 3. Nordreisa kommune mener at hensynet til den enkelte leges etiske overbevisning er 
tilstrekkelig ivaretatt slik ordningen er nå, og vil ikke åpne for reservasjonsrett mot henvisning til 
abort i kommunen.

Votering:
Punkt 1. Enstemmig vedtatt
Punkt 2. Vedtatt mot 1 stemme
Punkt 3. Vedtatt mot 1 stemme
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Vedtak:

Målsetting for norsk helsepolitikk er å gi like tjenestetilbud uansett hvor en bor i landet. Hvis 
spørsmålet om legers reservasjonsmulighet overlates til den enkelte kommune kan det 
avstedkomme urimelige forskjeller kommuner imellom. Prinsipielt mener Nordreisa kommune at 
spørsmålet om legers reservasjonsrett og de praktiske ordninger i så måte skal avgjøres av staten. 

Dersom regjeringen får gjennomslag for endringer om fastlegers reservasjonsrett mot henvisning 
og behandling ved alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død, sier Nordreisa 
kommune likevel nei til denne reservasjonsretten for fastleger i Nordreisa kommune.

Nordreisa kommune mener at hensynet til den enkelte leges etiske overbevisning er tilstrekkelig 
ivaretatt slik ordningen er nå, og vil ikke åpne for reservasjonsrett mot henvisning til abort i 
kommunen.

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune mener at hensynet til den enkelte leges etiske overbevisning er tilstrekkelig 
ivaretatt slik ordningen er nå, og vil ikke åpne for reservasjonsrett mot henvisning til abort i 
kommunen.

Dersom regjeringen får gjennomslag for endringer om fastlegers reservasjonsrett mot henvisning 
og behandling ved alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død, sier Nordreisa 
kommune likevel nei til denne reservasjonsretten for fastleger i Nordreisa kommune.

Saksopplysninger

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut på høring forslag til endringer i helse- og 
omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift om endringer i 
fastlegeforskriften og forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen. Høringsfrist 
er 30. april d.å.   

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i høringsnotatet en tilføyelse i helse- og 
omsorgstjenesteloven, som 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 også omfatte forskrifter om reservasjon mot aktiv dødshjelp dersom dette skulle 
bli tillatt, men omfatter ikke forskrivning eller innsetting av prevensjon eller henvisning til 
assistert befruktning. 

Videre foreslår departementet en endring i pasient- og brukerrettighetsloven (§ 2-1 c fjerde ledd), 
en utvidet rett til å skifte fastlege for pasienter som står på liste hos en fastlege som har reservert 
seg mot henvisning til abort.  Dette skiftet skal ikke regnes som et skifte etter reglene om inntil to 
skifter pr kalenderår. 
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Kommune skal få adgang til å inngå avtaler med fastleger om at disse kan reservere seg av 
samvittighetsgrunner mot å henvise kvinner til abort. Fastlegen som reserverer seg må sørge for 
at kvinner på dennes liste, som vurderer eller ønsker henvisning til abort, får tilbud om 
konsultasjon hos annen fastlege i nærheten, senes innen neste virkedag. Før kommunen kan 
inngå avtale om reservasjon, må fastlegen dokumentere at denne har inngått skriftlig avtale med 
en kollega som forplikter seg til å ta imot og henvise de aktuelle kvinnene. Fastlegen som har 
reservert seg skal også informere kvinner på sin liste som vurderer eller ønsker henvisning til 
abort om at de kan henvende seg direkte til sykehuset uten henvisning fra fastlege. 
Fastlegen skal informere alle sine eksisterende listeinnbyggere om reservasjonsavtalen straks den 
er inngått og kommunen skal sørge for at alle innbyggere får informasjon om hvilke leger som til 
enhver tid har reservert seg.  

Dette sier abortloven:
 Dersom svangerskapet fører til alvorlige vansker for en kvinne skal hun få informasjon 

om hvilken hjelp samfunnet kan gi henne.
 Kvinnen har krav på råd for selv å kunne treffe det endelige valg.
 Kvinnen må ta den endelige avgjørelse før utgangen av 12 svangerskapsuke.
 Etter 12 svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje på gitte betingelser.
 Kriteriene er at svangerskap, fødsel eller omsorg for barnet kan føre til urimelig fysisk 

eller psykisk belastning, eller sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon, eller det er stor 
fare for at barnet kan få alvorlig sykdom eller kvinnen lider av alvorlig sinnslidelse eller 
er betydelig psykisk utviklingshemmet, eller at hun har blitt utsatt for en kriminell 
handling som f.eks voldtekt.

Vurdering
Rådmannen mener at hensynet til den enkelte leges etiske overbevisning er tilstrekkelig ivaretatt 
slik ordningen er nå, og anbefaler ikke åpne for reservasjonsrett mot henvisning til abort i 
kommunen.

Rådmannen mener at en reservasjonsrett kan få uheldige konsekvenser for kvinner i distriktene, 
hvor det kan være lange avstander og få fastleger. Retten til selvbestemt abort må ligge til grunn 
uansett hvor i landet en er bosatt. Om regjeringen får gjennomslag for reservasjonsrett, anbefaler 
rådmannen at Nordreisa kommune likevel sier nei til reservasjonsrett for fastleger.


