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HØRINGSSVAR - RESERVASJONSRETT

Viser til høring om reservasjonsrett for leger.

Østre Toten kommunestyre har i møtet 3. april behandlet sak om reservasjonsrett, journal
14/6745. Vedtaket der ble at:

Østre Toten kommune ønsker ikke atfastleger skal kunne reservere seg mot å henvise kvinner
til abort.
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Sakspapir

Saks an —s rer, råd o utval :

Kommunestyret

Av 'ores av: Kommunestyret
Saksbehandler: Marit Lium Dahlborg

FASTLEGE - RESERVASJONSRETT

Møtedato:Saksnummer:
03.04.2014

Journal-ID: 14/6745
Arkiv:G21

Vedlegg:
Nr: Tittel:

04.04.2014 Forslag til høringssvar angående reservasjonsrett for leger.
04.04.2014 Høringsforslag reservasjonsrett

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:
Tas opp i kommunestyret 3. april 2014

Rådmannens forslag til innstilling/vedtak:

03.04.2014 Kommunestyret

Behandling i møte:
Forsla fra Kari Røssum SP o Guri Bråthen AP :

Østre Toten kommuneønsker ikke at fastlegerskal kunne reservereseg mot å henvisekvinner
til abort.

Forslag fra Margrethe V. Nedregård (Kr1):
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.

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.

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.



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

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

Avveininger om det 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.

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

03.04.2014 Kommunestyret

Behandling i møte:
Avstemming.
Forslaget fra Guri Bråthen (AP) og Kari Røssum (SP) ble vedtatt mot fire stemmer.

KST- 029/14 Vedtak:
Østre Toten kommuneønsker ikke at fastlegerskal kunne reservereseg mot å henvisekvinner

til abort.


