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Høringsuttalelse - reservasjonsordningen for fastleger

Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 26.02.2014 

Vedtak:

Høringsuttalelse - reservasjonsretten

1. Viser til helse- og omsorgsdepartementets høring med foreslåtte endringer i helse- og 
omsorgstjenesteloven, og pasient- og brukerrettighetsloven samt forskrift om 
fastlegeordningen om legers anledning til å reservere seg fra henvisning alvorlige 
samvittighetsspørsmål. Storfjord kommune takker for anledningen til å bli hørt i saken, og vil 
gjerne inngi høring. Storfjord kommune mener at forslaget som er sendt på høring inneholder 
mange elementer er svært bekymringsfulle, både fordi det gir et betydelig ansvar til 
kommunene, men også fordi reservasjonsordningen i seg selv er meget problematisk. Abort 
er et alvorlig spørsmål, meningene om temaet er mange. Uavhengig av hva man måtte mene 
om temaet, er det i Norge anledning til å gjennomføre selvbestemt abort frem til uke 12. Av 
dette følger det at fastlegene som førstelinjetjenesten i helsevesenet må henvise pasienten 
videre til behandling. Det er unaturlig at en fastlege som jevnlig har kontakt med en pasient 
og gjerne har opparbeidet et tillitsforhold til denne i en så vanskelig situasjon skal skyve 
pasienten fra seg og nekte å henvise til behandling. Det er positivt at det i høringsforslaget 
tas sikte på å få oversikt og kontroll over en praksis som har vært stilltiende godtatt uten å ha 
vært lovhjemlet, men Storfjord kommune mener at loven burde vært entydig mot 
reservasjonsrett heller enn å åpne for praksisen. I tillegg er det bekymringsfullt at ansvaret 
for reservasjon overlates til kommunene. Særlig for mindre kommuner, som Storfjord, kan 
dette være utfordrende. Søkergrunnlaget på legestillinger i distriktskommuner i Nord Norge 
er begrenset, og det er grunn til å være bekymret over at en kommunes behov for en 
kvalifisert lege vil bety at man vil måtte gå med på legens krav om reservasjonsrett. Dette vil 
ikke gjøre det kommunale selvstyret sterkere, snarere tvert i mot.
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2. Storfjord kommune mener at slike lovspørmål ikke kan delegeres til hver enkelt kommune. 
Stortinget må avgjøre slike spørsmål.

Med hilsen

Stine J. Strømsø (s.) Klara Steinnes
Helse- og omsorgssjef Sekretær


