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Bakgrunn:

Helse og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i helse- og 
omsorgstjenesteloven og i pasient- og brukerrettighetsloven (hjemmel til å gi 
forskrifter om reservasjonsmulighet for fastleger og rett til å skifte fastlege ved 
reservasjon).

Høringsnotatet foreslår en tilføyelse i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 tredje 
ledd.  Tilføyelsen skal gi hjemmel for forskrifter hvor fastleger kan få mulighet til å 
reservere seg mot henvisning og behandling ved alvorlige samvittighetskonflikter 
knyttet til liv og død, da først og fremst abort.

Departementet foreslår videre en endring i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 
fjerde ledd, som vil gi utvidet rett til å skifte fastlege fra en fastlege som har reservert 
seg mot abort. Dette innebærer at kommunen kan inngå avtale med fastlegen om at 
vedkommende kan reservere seg mot å henvise kvinner til abort.

Høringsfristen er satt til 30.04.2014.

Vurdering:

Selv om det er kommunen som inngår fastlegeavtaler mener administrasjonen at en 
eventuell reservasjonsrett for fastleger bør avgjøres av Stortinget.  Det vil etter vår 
menig være uheldig om et slikt samvittighetsspørsmål skal avgjøres i den enkelte 
kommune. 



Sør-Fron kommune ønsker ikke at kommunens fastleger skal kunne reservere seg 
mot å henvise kvinner til abort. Kommunen ser det som viktig å ivareta kvinnens rett 
til abort, og kan ikke se at fastlegens personlige oppfatning skal kunne stå i veien for 
et likeverdig og forutsigbart tilbud hos pasientens fastlege. 

Kommunen har plikt til å gi nødvendig helsehjelp, og i små kommuner som Sør-Fron 
vil en reservasjonsrett kunne føre til uønsket belastning for kvinner som trenger 
legehjelp i en vanskelig situasjon. 

Dersom fastlegen skal kunne reservere seg mot å henvise til abort vil dette 
vanskeliggjøre kommunen sitt ansvar for å sørge for at alle får det helsetilbudet de 
har rett til.

Forslag:

Administrasjonen ber om at nedenstående forslag blir vedtatt av kommunestyret:

Hundorp, 05.02.2014

Jan Reinert Rasmussen
rådmann

Per Kristian Moen Arne Gilleberg
kommuneoverlege                                            kommunalsjef

1. Gjeldende lovverk gir ikke fastlegene mulighet til å reservere seg mot 
henvisning til abortinngrep. Sør-Fron kommunestyre er enig i dagens 
lovgivning på dette området og går følgelig mot høringsforslaget om å endre 
helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven.

2. Dersom lovene likevel blir endret, ber Sør-Fron kommunestyre om at det ikke 
blir gitt anledning for den enkelte kommune å stille lokale krav.  Lovene og
forskriftene må i stedet fastsette felles nasjonale krav/vilkår som gjelder alle 
landets kommuner.

Politisk behandling:

Kommunestyre 18.02.2014

Per Gunnar Hagelien (AP) Forslag: Pkt. 3. Sør-Fron kommune ønsker ikke å ansette 
fastleger som praktiserer reservasjonsrett mot henvisning til abort.

Votering 1: Pkt. 1 og 2. Enstemmig.



Votering 2: Pkt. 3. Forslaget fra Per Gunnar Hagelien. 8 for, 9 mot.

KST-005/14 Vedtak: (17 – 0)

1. Gjeldende lovverk gir ikke fastlegene mulighet til å reservere seg mot henvisning 
til abortinngrep. Sør-Fron kommunestyre er enig i dagens lovgivning på dette 
området og går følgelig mot høringsforslaget om å endre helse- og omsorgs-
tjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven.

2. Dersom lovene likevel blir endret, ber Sør-Fron kommunestyre om at det ikke blir 
gitt anledning for den enkelte kommune å stille lokale krav.  Lovene og for-
skriftene må i stedet fastsette felles nasjonale krav/vilkår som gjelder alle landets 
kommuner.


