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HØRING - FORSLAG OM Å FJERNE HENVISNING FRA FASTLEGE NÅR 
KVINNER BEGJÆRER ABORT 
 
Rådmannens innstilling 
Drangedal kommunestyre har ingen merknader til høringsforlaget om endring av 
fastlegeforskriften og abortforskriften, når det gjelder fjerning av fastlegers henvisning 
til abort. 
 
Vedlegg 

 Høringsbrev pr. 27.06.2014 

 Høringsnotat pr. 27.06.2014 

 
Referanser i saken 

 Fastlegeforskriften (forskrift 29. august 2012 nr. 842 om fastlegeordningen i 
kommunene) 

 Abortforskriften (forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd). 

  
Bakgrunn 

Helse- og omsorgsdepartementet hadde nylig på høring et forslag om å gi fastleger 
mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort, jf. høringsnotat av 21. januar i år. 
Forslaget møtte stor motstand i høringen. Drangedal kommunestyret avga også 
uttalelse i saken, der det stilte seg negativ til at kommunene kunne gi fastleger mulighet 
for å reservere seg mot å henvise til abort. Departementet har derfor utarbeidet og 
sender nå på høring et nytt forslag til løsning i denne saken.  

Det nye forslaget skal ivareta både abortsøkende kvinners rettigheter, og hensynet til 
leger som av samvittighetsgrunner finner det vanskelig å henvise til abort. Det følger 
opp en avtale mellom H-FrP-regjeringen og KrF av 7. mai i år og forhold som fremkom i 
den forrige høringen. Forslaget er utarbeidet etter dialog med Legeforeningen. 
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Høringsfristen er satt til 15. september. Kommunestyrets møte er 18. september, og 
rådmannen antar at det er tilstrekkelig at eventuell uttalelse sendes umiddelbart etter 
kommunestyrets møte.  
 
Saksfremstilling 

Høringsnotatet følger saken i sin helhet og gir en utfyllende beskrivelse. 
Departementets nye forslag innebærer, kort fortalt: 

 Fastleger skal ikke lenger henvise til abort. Legen skal bistå kvinnen med råd og 
veiledning og utføre nødvendige medisinske undersøkelser og la dette følge 
kvinnen til spesialisthelsetjenesten, der inngrepet foretas. Det kreves ikke 
henvisning fra lege, og heller ikke fastlegens underskrift på skjemaet der kvinnen 
begjærer abort. Det er kun kvinnen selv som skal begjære abort etter 
abortlovens bestemmelser. 

 Det presiseres at ordningen med felleslister ved legekontor, ikke kan brukes til 
fordeling av oppgaver etter samvittighetsgrunner. Kun praktiske og 
kvalitetsmessige årsaker forvarer bruk av felleslister.  

 Kommunenes ansvar for å sørge for at fastlegenes praksis er i tråd med 
regelverket, skal tydeliggjøres i fastlegeforskriften. 

 Departementet vil  innføre et felles nasjonalt grønt telefonnummer for uønskede 
gravide og kvinner som vurderer abort. 

 Departementet vil kvalitetssikre og styrke spesialisthelsetjenestens mottak av, og 
tilbud til, kvinner som henvender seg direkte til sykehus for abort. 
 
 

Rådmannens vurdering 

Det er grunn til å være fornøyd med departementets konklusjon etter første 
høringsrunde, der motstanden mot at kommunene selv kunne gi fastleger rett til å 
reservere seg, viste seg å være stor, er tatt til følge. Departementet har i samarbeid med 
Legeforeningen funnet fram til en annen løsning, som gir kvinnen selv, ansvaret for 
begjæring om abort. Det legges også opp til at informasjon om abort og rettigheter til 
dette, skal gjøres lett tilgjengelig, og også bli styrket ved innføring av nytt nasjonalt grønt 
telefonnummer. Departementet har etter rådmannens oppfatning også lagt opp til en 
sterkere kontroll med at fastleger har en praksis, som er i tråd med gjeldende regelverk. 
Dette er kommunenes ansvar, og det forventes et større fokus på dette framover. Det er 
viktig at befolkningen opplever at allmennlegetjenester de etter loven har rett til, er 
tilgjengelige. Dette er prinsipielt viktig, og rådmannen ser det som positivt at 
kommunens ansvar er forslått tydeliggjort i den nye høringen.  

 
 
Konklusjon 

Rådmannen har ingen merknader til den nye høringen. Rådmannen anser at denne er i 
tråd med prinsippet om alle skal være sikret like helsetjenester uavhengig hvor du bor, 
og hvilken fastlege du måtte ha.  
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Livsløpskomite  har behandlet saken i møte 26.08.2014 sak 18/14 
 
Møtebehandling 

Ingen nye forslag framkom under behandling av saken 
 
Votering 

Enstemmig vedtatt som rådmannens innstilling 
 
Vedtak  

Drangedal kommunestyre har ingen merknader til høringsforslaget om endring av 
fastlegeforskriften og abortforskriften, når det gjelder fjerning av fastlegers henvisning 
til abort. 
 
 
 
 

Kommunestyret har behandlet saken i møte 18.09.2014 sak 73/14 
 
Møtebehandling i kommunestyret 18.09.2014: 

Jørn Åsulf Vrålstad satte på vegne av KRF fram flg. forslag: 
 
Drangedal kommunestyre støtter høringsforslaget om endring av fastlegeforskriften og 
abortforskriften, når det gjelder fjerning av fastlegers henvisning til abort. 
Fastleger bør fortsatt få reservere seg mot å utføre bestemte oppgaver av 
samvittighetsgrunner. 
 
Votering 

Livsløpskomiteens innstilling ble vedtatt med 19 stemmer mot 2 stemmer for forslaget 
fra Jørn Åsulf Vrålstad. 
 
 
 
 
Vedtak  

Drangedal kommunestyre har ingen merknader til høringsforslaget om endring av 
fastlegeforskriften og abortforskriften, når det gjelder fjerning av fastlegers henvisning 
til abort 
 
 
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 25.september.2014 
 


