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SVAR - HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I RESERVASJONSORDNINGEN
FOR FASTLEGER

Stavanger kommune viser til Helse- og omsorgsdepartementet sitt høringsbrev av 21.1.2014
vedrørende forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og
brukerrettighetsloven, og forskrift om endringer i fastlegeforskriften og forskrift om pasient- og
brukerrettigheter i fastlegeordningen.

Forslaget til høringsuttalelse ble behandlet i Kommunalstyret for levekår 18.2.2014, og i
Stavanger formannskap 13.3.2014.

Høringsuttalelse
Stavanger kommune mener at kvinners rett til abort ivaretas av dagens lovverk, og vurderer
departementets forslag om innføring av en reservasjonsordning for fastleger som en svekkelse av
kvinners rett til svangerskapsavbrudd. Stavanger kommune mener videre at en
reservasjonsordning slik den beskrives i høringsutkastet, vil kunne være i motstrid til
innbyggernes lovfestede rett til et likeverdig helsetilbud. Retten til selvbestemt abort er forankret
i abortloven og abortforskriften, og lovverket gir i dag adgang for helsepersonell i
spesialisthelsetjenesten til å reservere seg mot å utføre eller assistere ved abortinngrep.

Dersom det åpnes for at fastleger skal kunne reservere seg mot henvisning til abort, mener
Stavanger kommune at det må utarbeides nasjonale retningslinjer for hvordan en slik mulighet
skal ivaretas i henhold til intensjonene slik de fremkommer i høringsutkastet. Stavanger
kommune fraråder at myndigheten til å fatte beslutning om å inngå reservasjonsavtaler, legges til
den enkelte kommune. Dersom reservasjonsordningen skulle bli innført, må pasientenes
lovfestede rett til et likeverdig helsetilbud være avgjørende når man skal vurdere hvorvidt det
skal kunne inngås avtale om reservasjon med fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker
å henvise kvinner til abort.



I høringsnotatet fremgår det at reservasjonsretten også kan omfatte aktiv dødshjelp dersom dette
skulle bli tillatt. Stavanger kommune anbefaler at reservasjon knyttet til andre
samvittighetshensyn blir behandlet enkeltvis, og ikke samlet slik Helse- og
omsorgsdepartementet legger opp til i denne sammenheng.

Med hilsen

Inger Østensjø Per Haarr
rådmann direktør
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