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Høring - Reservasjonsordning for fastleger

Vedlagt følger utskrift av saksframlegg vedr. behandling av ovennevnte høringssak.

Vedtak i Kommunestyre - 09.04.2014

Orkdal kommune er imot regjeringens forslag om reservasjonsrett for fastleger, av hensyn til tilgjengeligheten 
til lovepålagte legetjenester for innbyggerne.

Kommunestyret mener at hensynet til kvinner i en sårbar og vanskelig situasjon veier tyngst og ber derfor om
at Helse- og omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt. 

Dersom forslaget blir vedtatt vil Orkdal kommune ikke tillate fastlegeavtaler som åpner for at fastleger kan 
reservere seg mot å bistå pasienten i å begjære abort.
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Orkdal kommune
Plan og forvaltning

Ingeborg Wolden
Sekretær

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.



Orkdal kommune
drifts- og utviklingsstab

Saksframlegg

Side 2 av 6

Saksbehandler

Toril Mesteig
Dato

09.04.2014
Arkivreferanse

2014/711-2

Saksgang
Saknummer Utvalg Møtedato

30/14 Formannskap 09.04.2014
21/14 Kommunestyre 09.04.2014

Høringsuttalelse til forslag om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og i pasient- og 

brukerrettighetsloven om fastlegers reservasjonsmulighet og retten til å skifte fastlege ved 

reservasjon.   Høringsfrist 30. april 2014.

Vedlegg
1 Høringsnotat om reservasjonsordning for fastleger
2 Høring - Reservasjonsordning for fastleger
3 Høringsbrev reservasjon

Behandling i Kommunestyre - 09.04.2014

Forslag fra Kjell Rønningsbakk Sv:
"1. Formålet med fastlegeordningen er å sikre at alle får nødvendige allmennlegetjenester av 
god kvalitet til rett tid, og at alle personer bosatt i Norge får en fast allmennlege de kan vende seg til. 
Det innebærer at sykdom, geografi, kjønn, rase eller livssyn ikke skal være avgjørende i møtet 
mellom pasienten og legen. Vi mener dette er et viktig og grunnleggende prinsipp som det ikke bør 
gjøres unntak for. Vi sier derfor et klart nei til reservasjonsretten.

2. Dersom Stortinget likevel innfører reservasjonsrett for fastleger, mener vi det må være opp til den 
enkelte kommune å avgjøre om man ønsker å innføre reservasjonsretten for fastlegene.

3. Kommunestyret anmoder administrasjonen om å ikke å inngå avtaler med eller ansette fastleger 
som ønsker å benytte seg av en eventuell reservasjonsrett.

4. De fastleger som benytter seg av reservasjonsretten mister all offentlig støtte.”

Forslag fra Kari Garberg:
Orkdal kommune er imot regjeringens forslag om reservasjonsrett for fastleger, av hensyn til tilgjengeligheten 
til lovepålagte legetjenester for innbyggerne.

Kommunestyret mener at hensynet til kvinner i en sårbar og vanskelig situasjon veier tyngst og ber derfor om 
at Helse- og omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt. 

Dersom forslaget blir vedtatt vil Orkdal kommune ikke tillate fastlegeavtaler som åpner for at fastleger kan 
reservere seg mot å bistå pasienten i å begjære abort.

Forslag fra Kari Tronvoll Krf.:
Orkdal kommune vil påpeke følgende:



1.Pasientens rettigheter ut fra 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 spørsmål 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 andre leger i rimelig nærhet 
som kan ivareta disse oppgavene.

6.Avveininger om der siste, vil måtte foretas av kommunen, men på en slik måte at et eventuelt 
avslag på mulighet 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.

Avstemming

Kari Tronvolls Krf forslag – 6 stemmer

Kjell Rønningsbakks forslag – 4 stemmer.

Kari Garbergs forslag – 28 stemmer og vedtatt.

Rådmannens innstilling – 2 stemmer

Vedtak i Kommunestyre - 09.04.2014

Orkdal kommune er imot regjeringens forslag om reservasjonsrett for fastleger, av hensyn til tilgjengeligheten 
til lovepålagte legetjenester for innbyggerne.

Kommunestyret mener at hensynet til kvinner i en sårbar og vanskelig situasjon veier tyngst og ber derfor om 
at Helse- og omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt. 

Dersom forslaget blir vedtatt vil Orkdal kommune ikke tillate fastlegeavtaler som åpner for at fastleger kan 
reservere seg mot å bistå pasienten i å begjære abort.

Behandling i Formannskap - 09.04.2014

Forslag fra Krf v/Ivar Konrad Gangås
Orkdal kommune vil påpeke følgende:
1.Pasientens rettigheter ut fra 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 spørsmål 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 andre leger i rimelig nærhet 
som kan ivareta disse oppgavene.

6.Avveininger om der siste, vil måtte foretas av kommunen, men på en slik måte at et eventuelt 
avslag på mulighet 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.

Avstemming

Ivar Konrad Gangås forslag -  3 stemmer (V1, Krf. 1, H1)

Rådmannens innstilling – 8 stemmer  og vedtatt.(Ap3, Sbl.1, Sp2, Orl2,)

Tilråding i Formannskap - 09.04.2014

Kommunestyret i Orkdal mener alle kvinner skal ha like rettigheter til å få nødvendig helsehjelp hos 
sin fastlege uavhengig av hvem fastlegen er.  

Kommunestyret i Orkdal er ikke enig i at fastleger av samvittighetsgrunner skal gis anledning til å 
reservere seg mot å henvise kvinner til abort. 

Kommunestyret i Orkdal mener at hensynet til den enkelte leges etiske overbevisning er tilstrekkelig 
ivaretatt gjennom gjeldende praksis, og vil ikke åpne for reservasjonsrett mot henvisning til abort i 
Orkdal kommune.

Rådmannens innstilling

Kommunestyret i Orkdal mener alle kvinner skal ha like rettigheter til å få nødvendig helsehjelp hos 
sin fastlege uavhengig av hvem fastlegen er.  

Kommunestyret i Orkdal er ikke enig i at fastleger av samvittighetsgrunner skal gis anledning til å 
reservere seg mot å henvise kvinner til abort. 

Kommunestyret i Orkdal mener at hensynet til den enkelte leges etiske overbevisning er tilstrekkelig 
ivaretatt gjennom gjeldende praksis, og vil ikke åpne for reservasjonsrett mot henvisning til abort i 
Orkdal kommune.



Bakgrunn for saken

Fakta

Dagens lovverk gir ikke fastleger med listeansvar adgang til å reservere seg mot å henvise til abort 
og assistert befruktning eller til å forskrive eller sette inn prevensjon. Tolking av regelverket har 
kunnet lede til usikkerhet, og en kartlegging i regi av Helsedirektoratet i 2011 avdekket et 
begrenset antall samvittighetsbaserte reservasjoner i primærhelsetjenesten. Ingen fastleger i 
Orkdal kommune har reservert seg.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet en tilføyelse i helse- og
omsorgstjenesteloven.  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, men den skal ikke omfatte forskrivning eller innsetting av prevensjon eller 
henvisning til assistert befruktning.  Spørsmålet handler om vern om fastlegers samvittighetsfrihet 
på den ene siden og ivaretakelse av pasientenes rettigheter – og da særlig kvinners rett til abort –
på den andre siden.

Pr. dags dato er det ingen fastleger i Orkdal kommune som reserverer seg mot henvisning til abort.  
Dette ble fastslått etter en kartlegging ved hvert av kommunens legekontor i januar 2014.

Departementet mener fastleger bør ha adgang til å reservere seg, men adgangen bør være
begrenset og forbeholdt situasjoner med alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død.  
Hensynet til pasientene må veie tungt.  Videre mener departementet at fastleger kun skal kunne 
reservere seg mot å henvise til abort, og at dette ikke skal innebære en urimelig ulempe for de 
aktuelle kvinnene.  Fastleger som reserverer seg, skal ha plikt til å skaffe kvinnen time hos en annen 
lege innen neste virkedag.  Legen skal også informere kvinnen om muligheten til å fremsette 
begjæring om abort direkte overfor sykehuset uten henvisning fra lege.

Retten	til	å	reservere	seg

Rådmannen vil peke på paradokset som ligger i dagens regelverk.  På den ene siden gir det kvinnen 
rett til abort med selvstendig begjæringsrett.  Samtidig kreves det en henvisning fra fastlege 
/primærlege for å få tilgang til inngrepet i spesialisthelsetjenesten.  Utformingen av
begjæringsskjemaet kan også bidra til å tilsløre at det er kvinnen som på selvstendig grunnlag 
begjærer abort.  På skjemaet må legen signere på at det er gitt informasjon.  Dette kan gi inntrykk 
av at legen medbegjærer abort.  En endring av formen på dagens begjæringsskjema slik at kun 
kvinnen signerer, ville kunne redusere legers samvittighetskonflikt. Rådmannen vil også peke på at 
det i prinsippet er liten forskjell på å henvise en kvinne til sykehus for abortinngrep og aktivt bistå 
kvinnen med time hos en annen lege, slik departementets forslag forutsetter.  Dagens lovgivning 
åpner allerede for en mulighet for kvinnen til å fremsette sin begjæring direkte overfor sykehuset.

Kommunens	rolle

Departementet foreslår at det skal være opp til hver enkelt kommune å avgjøre om de ønsker å 
inngå avtaler om reservasjon.  Det settes imidlertid som vilkår for at kommunen skal kunne inngå 
slik avtale, at dette ikke skal innebære en urimelig ulempe for kvinnene som blir berørt.

Departementet vil også pålegge kommuner som åpner for slike avtaler med fastlegene et



betydelig informasjonsansvar overfor befolkningen om leger som reserverer seg. Rådmannens 
vurdering er at det med rimelig stor sannsynlighet ikke ville være noe stort problem å oppfylle 
departementets vilkår for å kunne inngå avtale med fastleger som ønsker reservasjon i Orkdal.  De 
aller fleste fastleger inngår i kontorfellesskap med flere andre leger, og kommunen har totalt sett 
rundt ti fastleger.  I departementets forslag gis uansett kommunene en ubetinget anledning til å 
velge og ikke å inngå slike avtaler.  Dersom det skulle åpnes for reservasjonsmulighet, er 
forutsetningen om så vel legens som kommunens informasjonsplikt helt på sin plass.  
Informasjonen må være lett tilgjengelig slik at kvinner i utgangspunktet kan ta stilling til om 
hvorvidt de vil velge en fastlege som har reservert seg.

Rett	til	å	skifte	fastlege	ved	reservasjon

Departementet foreslår å gi personer som står på liste hos fastlege som reserverer seg, en utvidet 
rett til å skifte fastlege.  Skifte av fastlege på grunn av at legen reserverer seg skal ikke telle som et 
skifte etter reglene om inntil to skifter per år.


