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MELDING OM VEDTAK

Kommunestyret har i møte den 25.03.2014 gjort følgende vedtak i sak 11/14,
MELDING OM VEDTAK - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER:

Høringsuttalelse: Sørreisa kommunestyre går imot reservasjonsrettfor fastleger.

Pasienters rettigheter når en oppsøker et legekontor må styres av nasjonalt vedtatt
politikk Det kan ikke være opp til den enkelte kommune å bidra til at kvinner ikkefår
den hjelp de onskerfra fastlegen i abortspørsmål.

Sørreisa kommunestyre går derfor imot at loven endres slik at kommuner kan inngå
avtale om reservasjonfor fastleger som ikke ønsker å henvise kvinner til abort.

Dersomforslaget blir vedtatt i tråd med høringsnotatet fra HOD vil Sorreisa
kommune ikke tillatefastlegekontrakter som åpnerfor atfastleger kan reservere seg
mot å henvise til abort.

Med hilsen

Nina Pedersen
sekretær
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Administras'onens utrednin :

Vedlegg:
Høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet, 21.2.14

Andre vedlegg:
Høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet.
(Klikk inn på www.re 'erin en.no/hod, velg Høringer under Dokumenter. )

Kort sammendrag:
Helse- og omsorgsdepartementet har oversendt høring om reservasjonsordning for fastleger.
Departementet foreslår å åpne for at kommuner kan inngå avtale om reservasjon med fastleger
som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort. Høringsfristen er 30.april
2014.

Saksopplysninger:
I høringsnotatet skrives følgende om hovedinnholdet:

«Helse-og omsorgsdepartementetforeslår i dette høringsnotateten tilføyelse i helse- og
omsorgstjenesteloven§ 3-2 tredje ledd. Tilføyelsenskal gi hjemmeltil forskrifterom mulighet for
fastlegertil å reservere seg mot henvisningog behandlingved 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.

Videre foreslår departementet en endring i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 c fjerde
ledd. Endringen skal gi grunnlag for forskrifter om utvidet rett til å skifte fastlege for pasienter
som står på liste hos en fastlege som har reservert seg mot henvisning til abort.
I høringsnotatet foreslår departementet også endringer i fastlegeforskriften (forskrift 29.
august 2012 nr. 842 om fastlegeordningen i kommunene) og i forskrift om pasient- og
brukerrettigheter i fastlegeordningen (forskrift 29. august 2012 nr. 843).

Kommuner skal få adgang til å inngå avtaler med fastleger om at disse kan reservere seg av
samvittighetsgrunner mot å henvise kvinner til 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 skiftet skal ikke regnes som et skifte etter reglene
om inntil to skifter 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.»

Vurderinger:
Dersom reservasjonsordningen skulle bli innført, er det positivt at det foreslås at legene skal få
en mulighet til reservasjon, og ikke en rettighet. Det betyr at kommunen har mulighet til å
styre dette dersom det skulle gå ut over helsetilbudet til befolkningen. Videre at det stilles
strenge krav til de som eventuelt reserverer seg mtp å ivareta pasientenes behov.

Innføring av en reservasjonsrett forventes å forsterke kommuners utfordring med å rekruttere
fastleger da ulike holdninger hos kommunene vil redusere antall kandidater / søkere til
stillinger i de enkelte kommunene.

Ut fra sakens karakter vil det være uheldig dersom det blir opp til hver enkelt kommune å gi
adgang til å inngåavtaler om reservasjon med fastleger. Dette er et spørsmål som bør avgjøres
av sentrale statlige myndigheter med nasjonale føringer og retningslinjer.

Det er videre sannsynlig at en eventuell reservasjonsrett vil medføre økt byråkrati og
ressursbruk i offentlig forvaltning.

Rådmannenstilrådin :
Ut fra en administrativ og faglig vurdering er en slik reservasjonsrett lite ønskelig, saken har
imidlertid et såpass stort politisk tilsnitt at det bør være opp til Kommunestyret å gi en
høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet.
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Innstilling:
Høringsuttalelse: Sørreisa kommunestyre går imot reservasjonsrett for fastleger.
Pasienters rettigheter når en oppsøker et legekontor må styres av nasjonalt vedtatt politikk.
Det kan ikke være opp til den enkelte kommune å bidra til at kvitmer ikke får den hjelp de
ønsker fra fastlegen i abortspørsmål.

Sørreisa kommunestyre går derfor imot at loven endres slik at kommuner kan inngå avtale om
reservasjon for fastleger som ikke ønsker å henvise kvinner til abort.

Kommunes rets behandlin sak 11/14:

Behandling:
Forsla fra Sørreisa AP v/Ma Tove G nes:
Nytt pkt. 3
Dersom forslaget blir vedtatt i tråd med høringsuttalelse fra HOD vil Sørreisa kommune ikke
tillate fastlegekontrakter som åpner for at fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort.

Forsla fra Sørreisa KRF v/Jarl Kato Solset:
Sørreisa kommunestyre viser til Helse- og omsorgsdepartementes høringskriv ang.
reservasjonsordning for fastleger og vil avgi følgende høringsuttalelse:

Pasienters rettigheter når en oppsøker et legekontor må styres av nasjonalt vedtatte
lover og forskrifter og ivaretas av alle deler av helsetjenesten.

Den vedtatte abortlovgivningen ligger fast.

Reservasjonsordningen som ble praktisert fra 1978 og fram til 2011 hjemles igjen i
love eller forskrift.

For å sikre like reffigheter for pasienter over hele landet, overlates ikke avgjørelsen om
reservasjonsordningen for fastleger til kommunene.

Votering:
Vedtatt med 13 stemmer for, og 2 stemmer imot:
Forslag fra Sørreisa AP v/May Tove Grytnes nytt pkt 3 i innstillingen.

Ordførerens innstilling vedtatt med 13 stemmer mot 2 stemmer til forslag fra Sørreisa KRF
v/Jarl Kato Solset.

Vedtak:
Høringsuttalelse: Sørreisa kommunestyre går imot reservasjonsrettfor fastleger.

Pasienters rettigheter når en oppsøker et legekontor må styres av nasjonalt vedtatt
politikk Det kan ikke være opp til den enkelte kommune å bidra til at kvinner ikkefår
den hjelp de ønskerfra fastlegen i abortspørsmål.

Sorreisa kommunestyre går derfor imot at loven endres slik at kommuner kan inngå
avtale om reservasjonfor fastleger som ikke ønsker å henvise kvinner til abort.

Dersomforslaget blir vedtatt i tråd med høringsnotatet fra HOD vil Sørreisa
kommune ikke tillatefastlegekontrakter som åpnerfor atfastleger kan reservere seg
mot å henvise til abort.
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