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Uttalelse til høring om Reservasjonsordning for fastleger

Det vises til Deres brev av 21.01.14 – reservasjonsordning for fastleger – med høringsfrist 
30.04.14.  Selbu kommunestyre behandlet saken i sitt møte 24.03.14 og fattet følgende 
enstemmige vedtak:

1. Selbu kommune vil ikke anbefale at det overlates til hver enkelt kommune å gi adgang til å inngå 
avtaler om reservasjon med fastleger. Dette er et spørsmål som må avgjøres av sentrale statlige 
myndigheter med nasjonale føringer og retningslinjer.

2. Selbu kommune mener at de foreslåtte lovendringene vil kunne medføre et dårligere og mer 
byråkratisk offentlig helsetilbud. Forslaget vil også svekke retten til et likeverdig helsetilbud 
uavhengig av hvor du bor i landet.

3. Selbu kommune mener at hensynet til kvinner i en sårbar situasjon vier tyngre enn legers private 
synspunkter, og ber derfor om at helse- og omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt. Dersom 
forslaget vedtas, vil Selbu kommune ikke tillate fastlegekontrakter som åpner for at fastleger kan 
reservere seg mot å henvise til abort.

Viser til kommunestyrets vedtak og særutskrift av saken.

Med hilsen

Gerd Fuglem
seksjonsleder
Tlf: 73816704

Dette brevet er godkjent elektronisk i Selbu kommune og har derfor ingen signatur.
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Selbu kommune Arkivkode:  G21
Arkivsaksnr:  2014/86-2

Saksbehandler:  Ingjerd Tuset

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 10/14 17.03.2014

Formannskapet 29/14 24.03.2014

Kommunestyret 14/14 24.03.2014

Uttalelse til høring om Reservasjonsordning for fastleger

Vedlegg:

Høring - Reservasjonsordning for fastleger

Høringsbrev_reservasjon

Høringsinstanser_reservasjon

Høringsnotat_om_reservasjonsordning_for_fastleger

Rådmannens innstilling

Selbu kommune vil ikke anbefale at det overlates til hver enkelt kommune å gi adgang til å inngå avtaler 
om reservasjon med fastleger. Dette er et spørsmål som må avgjøres av sentrale statlige myndigheter med 
nasjonale føringer og retningslinjer.

Reservasjonsretten for leger må likevel være et tema ved ansettelser i framtidige ledige fastlegehjemler. 
Det må gjøres en vurdering om et evt. krav om å reservere seg, er forenelig med de behov kommunen har, 
sett ut fra et helhetlig perspektiv.  

Behandling i Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg - 17.03.2014 

Saken ble satt opp direkte på sakskartet i møtet.

Votering:
Rådmannens innstilling vedtas. Enst.
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Innstilling i Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg - 17.03.2014

Hovedutvalget vil rå kommunestyret til å fatte følgende 

V e d t a k 

Som rådmannens innstilling.

Behandling i Formannskapet - 24.03.2014 

Forslag fra Tanja Fuglem
Første avsnitt som hovedutvalgets innstilling

Nytt pkt. 2
Selbu kommune mener at de foreslåtte lovendringene vil kunne medføre et dårligere og mer byråkratisk 
offentlig helsetilbud. Forslaget vil også svekke retten til et likeverdig helsetilbud uavhengig av hvor du 
bor i landet.

Nytt pkt. 3
Selbu kommune mener at hensynet til kvinner i en sårbar situasjon veier tyngre enn legers private 
synspunkter, og ber derfor om at helse- og omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt. Dersom 
forslaget vedtas, vil Selbu kommune ikke tillate fastlegekontrakter som åpner for at fastleger kan 
reservere seg mot å henvise til abort.

Forslag fra Kjell Mebust
Nytt pkt. 1
Selbu kommunestyre støtter forslaget om at det innføres en reservasjonsordning for fastleger som 
av samvittighetsgrunner ikke kan henvise til abort.

Votering:
Forslaget fra K. Mebust fikk 1 stemme og falt (K.Mebust)
Pkt. 1 i hovedutvalgets innstilling vedtas. Enst.
Pkt. 2 i forslaget fra T.Fuglem  vedtas med 4 mot 3 stemmer (T.Guldseth, K. Mebust og 
N.E.Fuglem)
Pkt. 3 i forslaget fra T.Fuglem vedtas med 4 mot 3 stemmer (T.Guldseth, K. Mebust og 
N.E.Fuglem)

Innstilling i Formannskapet - 24.03.2014

Formannskapet vil rå kommunestyret til å fatte følgende 

V e d t a k:

1. Selbu kommune vil ikke anbefale at det overlates til hver enkelt kommune å gi adgang til å inngå 
avtaler om reservasjon med fastleger. Dette er et spørsmål som må avgjøres av sentrale statlige 
myndigheter med nasjonale føringer og retningslinjer.

2. Selbu kommune mener at de foreslåtte lovendringene vil kunne medføre et dårligere og mer 
byråkratisk offentlig helsetilbud. Forslaget vil også svekke retten til et likeverdig helsetilbud 
uavhengig av hvor du bor i landet.

3. Selbu kommune mener at hensynet til kvinner i en sårbar situasjon veier tyngre enn legers private 
synspunkter, og ber derfor om at helse- og omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt. 
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Dersom forslaget vedtas, vil Selbu kommune ikke tillate fastlegekontrakter som åpner for at 
fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort.

Behandling i Kommunestyret - 24.03.2014 

Forslag fra Kjell Mebust til nytt pkt. 1 
Selbu kommunestyre støtter forslaget om at det innføres en reservasjonsordning for fastleger som 
av samvittighetsgrunner ikke kan henvise til abort.

Votering: 
Forslaget fra K.Mebust fikk 2 stemmer og falt (K.Mebust og O.H.Bondahl), 22 stemte imot
Pkt 1 i formannskapets innstilling vedtas Enst. (24 stemmer)
Pkt 2 i formannskapets innstilling vedtas med 18 mot 6 stemmer (K.Mebust, O.E.Aashaug, 
M.Langseth, N.E.Fuglem, O.H.Bondahl og T.Guldseth)
Pkt. 3 i formannskapets innstilling vedtas med 18 mot 6 stemmer (K.Mebust, O.E.Aashaug, 
M.Langseth, N.E.Fuglem, O.H.Bondahl og T.Guldseth)

Vedtak i Kommunestyret - 24.03.2014

1. Selbu kommune vil ikke anbefale at det overlates til hver enkelt kommune å gi adgang til å inngå 
avtaler om reservasjon med fastleger. Dette er et spørsmål som må avgjøres av sentrale statlige 
myndigheter med nasjonale føringer og retningslinjer.

2. Selbu kommune mener at de foreslåtte lovendringene vil kunne medføre et dårligere og mer 
byråkratisk offentlig helsetilbud. Forslaget vil også svekke retten til et likeverdig helsetilbud 
uavhengig av hvor du bor i landet.

3. Selbu kommune mener at hensynet til kvinner i en sårbar situasjon vier tyngre enn legers private 
synspunkter, og ber derfor om at helse- og omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt. Dersom 
forslaget vedtas, vil Selbu kommune ikke tillate fastlegekontrakter som åpner for at fastleger kan 
reservere seg mot å henvise til abort.
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Saksopplysninger

Det foreligger til høring fra Helse og omsorgsdepartementet et forslag til endringer i flere lover 
og forskrifter (Helse og omsorgstjenesteloven, Pasient og brukerrettighetsloven, 
Fastlegeforskriften og Forskrift om pasient og brukerrettigheter i fastlegeordningen),
med det formål at fastleger skal kunne reservere seg mot å henvise kvinner til abort.
Bakgrunnen for endringsforslaget, er en lang debatt i fagmiljøet og i det offentlige ordskiftet om 
hvorvidt det er riktig å la enkelte fastleger av samvittighets- og overbevisningsgrunner, unndra 
seg plikter i saker som handler om ”liv og død”. Det mest aktuelle er henvisning til abort, men i 
debatten har ulike former for prevensjon og befruktning, samt aktiv dødshjelp, også vært oppe 
som mulige handlinger det ville være mulig å ønske reservasjon for. 

I regjeringsforhandlingene høsten 2013 ble det bestemt å fremme forslag om at leger skulle få 
rett til å reservere seg. Forslaget foreligger nå til høring. Forslaget omfatter bare abort. 

Fastlegen som reserverer seg må sørge for at kvinner på hans eller hennes liste som vurderer eller 
ønsker henvisning til abort, får tilbud om konsultasjon hos en annen fastlege i nærheten senest 
innen neste virkedag. 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. Dette byttet skal ikke regnes som et skifte etter reglene om inntil to
bytter per kalenderår. Før kommunen kan inngå en avtale om reservasjon, må den forsikre seg
om at det er andre fastleger i nærheten med åpne lister, slik at de som ønsker det kan skifte til en
fastlege som ikke har reservert seg.

Fastlegen skal informere alle sine eksisterende listeinnbyggere 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. Dette kan for eksempel fremgå av nettsiden for skifte av fastleger – MinFastlege.

Forslagene i denne høringen er en oppfølgning av Regjeringens samarbeidsavtale med KrF der
partene ble enige om at det skal gis reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den
norske legeforening. Avtalen er fulgt opp i Regjeringsplattformen.

Legeforeningen fattet i sitt landsmøte 6.juni 2013 vedtak om at leger bør gis
reservasjonsmulighet for deltakelse i henvisning og behandling knyttet til liv og død. Det har i
etterkant vist seg at det er stor uenighet innad i legeforeningen om dette spørsmålet.

Vurdering

Generelt sett kan hovedargumentet for reservasjonsrett være hensynet til den enkelte leges 
samvittighet, og den allment aksepterte sannhet at alle spørsmål om abort er vanskelige, også for 
leger.
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Hovedargumentene mot reservasjonsrett, kan være kvinnes rett til også denne helsetjenesten, og 
det faktum at i et forhold mellom lege og pasient, er det allment akseptert at legen er den 
sterkeste part. Det kan anføres at den mest sårbares rett, ikke bør svekkes i forhold til den sterke. 
Videre kan det virke inkonsekvent at den reserverende legen, skal ha plikt til å henvise kvinnen 
til en som kan gjøre nettopp det man reserverer seg mot.

I Selbu har vi per dato ikke hatt fastleger som har ønsket å reservere seg mot å henvise til abort. 
Dette er likevel et tema som vil kunne skape utfordringer i fremtiden. 

Kvinnelige pasienter i distriktene kan oppleve større utfordringer knyttet til innføring av 
reservasjonsrett, enn kvinner bosatt i byer/sentrale strøk. Dette fordi det vil være færre fastleger å 
velge i/bytte til i en mindre kommune, enn i en større. Reservasjonsrett kan derfor svekke retten 
til mest mulig likeverdige helsetjenester, uansett bosted. 

Man kan se for seg at temaet reservasjonsrett kan kunne forsterke distriktskommuners utfordring 
med å rekruttere fastleger. Kommunens holdning (for/mot), vil kunne redusere antall kandidater 
/søkere til stillinger i de enkelte kommunene. I ansettelsessaker er det dessuten viktig at man skal 
kunne tilsette den som er best kvalifisert og møter kommunenes behov i størst grad. 
Søkerens/legens ønske om reservasjon eller ikke, bør være en av flere egenskaper som blir 
vurdert, og ikke en årsak som gjør at man ikke blir vurdert som interessant i utgangspunktet. Det 
er viktig at kommunen må ha mulighet til å si opp en eventuell inngått avtale om reservasjonsrett 
med en fastlege. Dette for å kunne i vareta innbyggernes tilgang på helhetlige helsetjenester i et 
langtidsperspektiv. 

En reservasjonsrett vil kunne føre til økt byråkrati og ressursbruk i offentlig forvaltning. Dette på 
grunn av de plikter man har både som fastlege og som kommune, hvis man tar i bruk 
reservasjonsretten. 


