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Høring - reservasjonsordning for fastleger 

 

Foreliggende dokumenter: 

- Høringsnotat – Reservasjonsordning for fastleger: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/horing---

reservasjonsordning-for-fastleg/horingsnotat.html?id=749566  

Sakens bakgrunn 

Selvbestemt abort har fra 1978 vært en rettighet for pasienten. Men stortingsvedtaket om 

abortloven var kontroversielt og splittende. Praktiseringen har medført samvittighetskonflikter 

på mange plan – ikke minst fordi den griper rett inn i den Hippokratiske legeed  – aldri skade. 

 

Abortloven inneholder bestemmelser om reservasjon mot å gjennomføre inngrepet, men ingen 

bestemmelse om å ikke henvise til abort. 

 

Det har likevel vært en del leger – tallmessig bare noen få, kanskje tjue – som har reservert seg 

mot å henvise til provosert abort. 

 

Dette ble gjennomført i åpenhet og med fåtall klager helt til 2011, da Helse- og 

omsorgsdepartementet i et rundskriv slo fast at dette ikke var lovlig. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet har nå etter en lang debatt satt fram forslag om en lov- og 

forskriftsendring som skal gi en begrenset og regulert 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. Hjemmelen skal ikke omfatte forskrivning eller innsetting av prevensjon eller 

henvisning til assistert befruktning.  

 

Forslaget setter opp klare retningslinjer for hvordan en slik reservasjonsmulighet skal 

praktiseres: 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/horing---reservasjonsordning-for-fastleg/horingsnotat.html?id=749566
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/horing---reservasjonsordning-for-fastleg/horingsnotat.html?id=749566


- kommunene skal inngå avtaler med  fastleger om at disse kan reservere seg av 

samvittighetsgrunner mot å henvise kvinner til abort. Før kommunen kan inngå avtale 

om reservasjon, må fastlegen dokumentere at han eller hun har inngått en 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 

- personer som står på listen til en fastlege som reserverer seg, skal få rett til å skifte til en 

fastlege som ikke har reservert seg 
- Fastlegen skal informere alle sine eksisterende listepasienter om reservasjonsavtalen straks 

avtalen er inngått. Kommunen skal sørge for at alle innbyggerne får informasjon om hvilke 

leger som til enhver tid har reservert seg slik at innbyggerne er kjent med det når de skal 

velge fastlege.  

Vurdering 

Bør fastleger kunne reservere seg av samvittighetsgrunner?  

 

Spørsmålet bør kunne besvares med ja. For samfunnet er det verdifullt at fastleger har høy etisk 

bevissthet og reflekterer over etiske spørsmål. Samfunnet bør ha takhøyde for at en slik 

refleksjon i enkelte spørsmål der det er tale om liv eller død vil kunne føre til andre konklusjoner 

enn de et demokratisk fattet vedtak har gitt.  Det er viktig å huske på at bak enhver gyldig 

demokratisk beslutning kan opptil 49% være uenige. 

 

Samfunnet har råd til å etablere «etiske sikkerhetsventiler» i viktige og kontroversielle spørsmål. 

 

Det vil være i tråd med en slik tankegang å la fastleger innenfor strenge rammer og reguleringer 

ha mulighet til å reservere seg mot å henvise til abortinngrep. 

 

Samtidig er det viktig at samvittighetsfriheten og utøvelsen av den ikke påfører pasientene en 

uforholdsmessig belastning eller ulempe. Forslagene til forskriftsendringer sikrer at belastningen 

eller ulempen for enkeltpasienter reduseres. 

 

Men det offentlige ordskiftet om høringsforslaget har vist at det ikke nødvendigvis er riktig å la 

det være den enkelte kommune som inngår avtale med den enkelte fastlege på dette punktet. En 

reservasjonsmulighet bør være nasjonalt utformet og praktiseres mest mulig likt og forutsigbart 

over hele landet.  

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret i Saltdal har ingen innvendinger til hovedtrekkene i Helse- og 

omsorgsdepartementets foreslåtte lov- og forskriftsendringer med tanke på å gi fastleger 

mulighet til av samvittighetsgrunner å reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Men 

ordningen bør ha større grad av felles nasjonal utforming der det ikke er den enkelte kommune 

som skal inngå avtale med fastlegen på dette punktet.  

Saksprotokoll i Formannskap - 17.03.2014  

Behandling: 

Wenche Skarheim foreslo følgende: 

1. Saltdal kommune ønsker ikke at forslaget om endring i helse- og omsorgsloven, pasient 

og brukerrettighetsloven, samt fastlegeforskriften om legers reservasjonsrett til å henvise 

til abort skal bli vedtatt. 



2. Saltdal kommune vil ikke tillate fastlegekontrakter som åpner for at fastleger kan reserve 

seg mot å henvis til abort. 

 

Wenche Skarheims forslag ble enstemmig vedtatt. 

Enstemmig innstilling: 

1. Saltdal kommune ønsker ikke at forslaget om endring i helse- og omsorgsloven, pasient 

og brukerrettighetsloven, samt fastlegeforskriften om legers reservasjonsrett til å henvise 

til abort skal bli vedtatt. 

2. Saltdal kommune vil ikke tillate fastlegekontrakter som åpner for at fastleger kan reserve 

seg mot å henvis til abort. 

Saksprotokoll i Kommunestyre - 27.03.2014  

Behandling: 

Omar Aardal foreslo rådmannens innstilling. 

 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 25 mot 1 stemme. 

Vedtak: 

1. Saltdal kommune ønsker ikke at forslaget om endring i helse- og omsorgsloven, 

pasient og brukerrettighetsloven, samt fastlegeforskriften om legers reservasjonsrett 

til å henvise til abort skal bli vedtatt. 

2. Saltdal kommune vil ikke tillate fastlegekontrakter som åpner for at fastleger kan 

reserve seg mot å henvis til abort. 

 

 

 

 

 


