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Sak 9.3  – Reservasjonsadgang for leger 
 

Det er utarbeidet en rapport fra en gruppe i Legeforeningen. Rapporten har vært på høring i 

organisasjonen.  https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Landsstyresak----

Reservasjonsadgang-rapport-fra-arbeidsgruppe/. 

 

Det anbefales at alle landsstyredelegater leser rapporten og de innkomne høringsuttalelser. 

Det gis her er kort sammendrag, men det må tas forbehold om de utfordringer som oppstår når 

høringsuttalelser ved utdrag skal presenteres på en representativ måte. Innholdet i 

høringsuttalelsen varierer og flere reiser spørsmål som ikke er behandlet i rapporten.    

 

 

Høringsuttalelser:  

 

Uenighetene i rapporten gjenfinnes også i foreningenes høringssvar. Det er dissens i mange 

styrer og det er stor variasjon i hva som diskuteres. Noen uttalelser forholder seg kun til de 

overordnede prinsipper mens andre omtaler konkrete behandlingstiltak og spørsmålet om 

reservasjonsadgang. Noen gir anbefalinger basert på alternativene i rapporten, andre kommer 

med selvstendige uttalelser.  

 

Det er av flere grunner vanskelig å gi en oversikt over tilslutningen til de ulike alternativene i 

rapporten. Kategoriene i rapporten er: A (ingen reservasjonsadgang), B (bortfall av 

henvisningsplikt) C (endring av rundskriv) og D (lovfestet reservasjonsadgang i spørsmål om 

liv og død).  Det er mange som har en klar holdning til de spørsmål som reises men uten at de 

angis en tilslutning til en av kategoriene, mens andre ikke gir en entydig uttalelse. Det som er 

klart er at svært få av høringsuttalelsen gir støtte til alternativ D. De fleste uttalelser fordeler 

seg på de tre andre alternativene. De fleste høringsuttalelser legger også til grunn en 

forutsetning om at pasientenes interesser må ivaretas. Det vil også gi et uriktig bilde av 

innholdet i høringsuttalelsenes å kvantifisere uttalelsene i to, for eller mot reservasjonsadgang, 

da de inneholder ulike forutsetninger og begrensninger.  

 

For å unngå å gi slike «føringer» vises det i stedet til innholdet i uttalelsene.    

https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Landsstyresak----Reservasjonsadgang-rapport-fra-arbeidsgruppe/
https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Landsstyresak----Reservasjonsadgang-rapport-fra-arbeidsgruppe/


 

Allmennlegeforeningen uttaler at arbeidsgruppens rapport ikke bringer foreningen nærmere 

en konklusjon i de vanskelige spørsmålene og mener at hensynet til pasientene må veie tyngst 

i denne saken slik at en adgang til å reservere seg som er til ulempe for pasienten må 

tilsidesettes.  

 

Norsk forening for allmennmedisin mener i hovedsak det samme som Allmennlegeforeningen 

og viser til at det i dag ikke er adgang til å reservere seg mot henvisning av kvinner til abort 

og at Legeforeningen ikke skal endre dette.  

 

Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin mener grensen for legers må 

følge dagens lovgivning. De erkjenner at dype overbevisningsgrunner kan sette noen leger ute 

av stand til å utføre visse oppgaver innen liv-død problematikk, men mener det ikke kan gå på 

bekostning av pasientens rett til helsehjelp, og at hensynet til pasienten må veie tyngst i denne 

saken. De hevder en reservasjonsrett som praktiseres til ulempe for pasienten, vil sette 

hensynet til legen først.  

 

Yngre legers forening tar ikke stilling til en generell reservasjonsadgang, men kun til 

spørsmålet om fastleger kan reserve seg mot å henvise kvinner til abort.  Ylf mener at 

debatten på landsstyremøtet bør begrenses til dette spørsmålet og at «praksis, slike den var før 

departementet presiserte at det ikke var anledning til å reservere seg mot å henvise til abort i 

noen form, kunne ivareta både pasientens og leges integritet». Ylf mener også at det er viktig 

at legegruppen omfattes av leger med ulike personlige egenskaper, overbevisninger, livssyn 

og oppfatninger - dette gjenspeiler det pluralistiske samfunnet vi lever i - alle leger kan ikke 

til enhver tid ivareta alle pasienters behov fullt ut.  

 

Overlegeforeningen bemerker at høringsbrevet oppfattes å være noe uklart formulert. De 

mener det ikke fremstår klart hva sentralstyret konkret ønsker av innspill i en vanskelig 

debatt, og mener det er uklart om sentralstyret ønsker at foreningsleddene skal konkludere på 

hvordan de stiller seg til spørsmålet om reservasjonsadgang. Overlegeforeningen etterlyser 

altså en bedre konkretisering av hva det skal gis innspill på. Det vises til at man burde gått 

dypere i de etiske problemstillingene i rapporten.  Overlegeforeningen mener også at 

pasientperspektivet i større grad burde vært løftet frem i rapporten.  

 

Overlegeforeningen nevner ordningen i Storbritannia som en modell for hvordan ordningen 

kan være i Norge, med reservasjonsrett som praktiseres ”romslig”. Det vises til at 

Storbritannia har et betydelig flerkulturelt befolkningsgrunnlag. Styret i Overlegeforeningens 

hovedsyn er at nåværende praksis med reservasjonsadgang på bakgrunn av overbevisende 

samvittighetsgrunner bør kunne fortsette samtidig med at alle pasientens rettigheter blir 

ivaretatt, som de mener vil ivareta alle legers integritet. 

 

Rådet for Legeetikk, Overlegeforeningen og Oslo legeforening etterlyses en drøfting av 

WMAs resolusjoner. Overlegeforeningen legger til grunn at nåværende praksis bør kunne 

fortsette samtidig med at alle pasientens rettigheter blir ivaretatt. Oslo legeforening mener 

Europarådets og særlig WMA-s resolusjoner
1
 ikke er godt nok drøftet.  

 

                                                 
1
De viser til punkt 6 i sitt høringssvar: If the physician's convictions do not allow him or her to advise or perform 

an abortion, he or she may withdraw while ensuring the continuity of medical care by a qualified colleague. 

 



Oslo legeforening sier at oversettelsen i rapporten ikke er nøyaktig og viser til en resolusjon 

om retten til reservasjon innen medisinsk helsehjelp fra Europarådet som uttaler følgende: 

«Her presiseres at ingen person, sykehus eller institusjon skal tvinges, være ansvarlig for eller 

på noen annen måte diskrimineres ut ifra en motstand mot å utføre, medvirke til eller 

akseptere aborter». Oslo legeforening etterspør også i hvilken grad Legeforeningen anses 

bundet av resolusjoner gitt av WMA som medlem. Oslo legeforening etterlyser også en 

diskusjon av at man i primærhelsetjenesten velger å legge plikten på den enkelte person og 

ikke på kommunen, mens man i spesialisthelsetjenesten legger plikten på institusjonen og 

ikke på den enkelte lege.  

 

Oslo legeforening etterlyser en drøfting av hvilke konsekvenser reservasjon får når pliktene til 

helsehjelp ligger på den enkelte lege og ikke på kommunen, slik det er i 

spesialisthelsetjenesten. Det etterlyses også en redegjørelse for om helprivate tjenester som 

yter primærlegetjenester kan nekte å utføre oppgaver.   

 

Praktiserende spesialister landsforening (PSL) uttaler at det er «mange ulike oppfatninger 

blant foreningens medlemmer vedr reservasjonsretten, og det er derfor viktig at både legens 

autonomi og pasientens rettigheter iht norsk lov, blir ivaretatt».   

 

Hedmark legeforening mener «at man ikke kan reservere seg fra oppgaver som er nedfelt som 

rettigheter i norsk lov, som selvbestemt abort». Videre uttaler Hedmark: «vi mener leger som 

inngår arbeidsavtaler med en arbeidsgiver forplikter seg til å utføre oppgaver som inngår i 

arbeidsinstruksen. Legen står fritt til å velge arbeid som ikke kolliderer med egen 

overbevisning, pasienten har i noen kommuner få valgmuligheter». Hedmark legeforening gir 

også sin tilslutning til alternativ A. Styret er samstemt, men presiserer at de er åpne for at ikke 

alle medlemmene deler deres synspunkt.  

 

Nordland legeforening «støtter i all hovedsak standpunktene som framføres av medlemmene 

Elisabeth Swensen og Reidun Førde; dvs at en evt reservasjonsrett bør være svært begrenset, 

og uttaler videre: «Nordland legeforening vil også bemerke at det er oppsiktsvekkende at 

diskusjonen om helsepersonells reservasjonsrett i nesten alle tilfeller gjelder kvinners 

reproduktive rettigheter som prevensjonsveiledning og svangerskapsavbrudd. Dette er et 

tankekors i en verden der utrygge aborter fremdeles tar livet av tusenvis av jenter og kvinner. 

I dokumentet henvises det til praksis i Storbritannia som tillater liberal tolkning av 

reservasjon. Det har medført at det enkelte steder er svært vanskelig å få utført et 

svangerskapsavbrudd til tross for at kvinnene har lovfestede rettigheter.» Likevel tar NLF til 

orde for at fastleger ikke skal behøve å motta abortsøkende kvinner men at kvinnene kan 

oppsøke sykehus direkte og støtter alternativ B.  

 

Finnmark legeforening mener at spørsmålet om reservasjon for turnusleger også bør tas med. 

I tillegg uttaler foreningen «Forøvrig er vårt inntrykk at den praksisen som har vært i flere 

tiår, med kollegiale avtaler, har fungert godt».   

 

Styret i Norsk gynekologisk forening oppfatter det som en «klar krenkelse dersom en lege 

nekter å bistå en kvinne som søker hjelp i forbindelse med f. eks. prevensjon, 

svangerskapsavbrudd eller infertilitet.»  

 

Troms legeforening uttaler at: «Av hensyn til pasientens rett til likeverdig helsetilbud, finner 

Troms legeforening ikke å kunne støtte en reservasjonsadgang ut over det som er hjemlet per i 

dag. Leger bør ikke kunne motsette seg å f.eks henvise kvinner til provosert abort, eller til å 



gjennomføre nødvendig samtale og undersøkelse i den forbindelse».   

 

Oppland legeforening sier at det er ulike synspunkter blant medlemmene men uttaler 

standpunktet slik: «det som imidlertid kom fram på styremøtet er at det var et stort flertall 

blant de frammøtte motat det skal innføres en formalisert reservasjonsadgang for leger.»   

 

Sør-Trøndelag legeforening uttaler at: «vi mener at leger i fremtiden bør ha en viss mulighet 

for reservasjon, enten som beskrevet i standpunkt D (adgang til reservasjon i «liv-død-

problematikk) i rapporten, eller subsidiært som beskrevet i standpunkt C (endring av 

rundskrivet av oktober 2011).»  

 

Norsk forening for Otorhinolaryngologi/Hode- og halskirurgi mener «man må være meget 

forsiktig med å fjerne reservasjonsretten. Imidlertid er det utfordringer for pasienter på enkelte 

steder å få tilgang til helsetjenester de har krav på. I stedet for å fjerne reservasjonsretten, bør 

det heller foreligge et system for å få tilgang til en tjeneste slik at pasienten vet hvor de skal 

henvende seg. I den grad det er praktisk mulig og forsvarlig, bør det opplyses om 

reservasjon».  

 

Møre og Romsdal legeforening mener det er i abortsøkende kvinners interesse at legen makter 

å være deltakende og aktivt støttende, og «at det bør vere mulighet for å reservere seg, også 

frå henvisning til abort. Styret finn det urimeleg at ei sterk etisk overbevisning om å ikkje 

kunne delta i henvisning til abort, skal kunne diskvalifisere ein lege frå å arbeide som fastlege. 

Vi meiner dette i lang tid har vore bra ivaretatt med ein praksis i samsvar med alternativ C. 

Dersom ein må formalisere dette nærare, vil vi støtte alternativ D» 

 

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) gir ikke en enkelt uttalelse i saken, men to ulike 

uttalelser fra henholdsvis noen styrerepresentanter og leder. De aktuelle representanter vil 

fastholde dagens lovverk og som ikke vil gi muligheter for reservasjon mot flere forhold. 

Leder av LSA mener derimot at Norge bør se til Storbritannia som har vært et flerkulturelt 

samfunn gjennom årtier der leger kan i prinsippet motsette seg alle behandlinger og inngrep 

dersom det kan dokumenteres viktige overbevisningsgrunner for dette. 

 

Telemark legeforening nevner en rekke kriterier for at et reservasjonsønske skal kunne 

respekteres og forpliktelser for legen i den forbindelse, herunder at det skal være kjent for 

pasienten. Men dette utgangspunktet vil Telemark legeforening «anbefale at standpunkt C blir 

gjeldende. Videre uttaler Telemark legeforening: «Det foreslås at Legeforeningen arbeider 

overfor departementet for å gjenopprette den forståelsen og praksisen som har vært gjeldende 

før rundskrivet- det vil si aksept for lokale avtaler om reservasjon, uten at dette er lov- eller 

forskriftsfestet.»  

 

Ved siden av foreningsleddenes høringssvar, har fire medlemmer sendt innspill til rapportens 

innhold. De fire legene mener reservasjonsadgang dreier seg om livsviktige, grunnleggende 

kvaliteter for utøvelse av legeyrket på en forsvarlig måte. De oppfordrer Legeforeningen til å 

arbeide for en reservasjonsadgang for alle leger i dype samvittighetsspørsmål som går på " 

skape liv - medvirke til død" problematikk.  

 

Rådet for legeetikk har avgitt en omfattende uttalelse som tar med flere spørsmål som ikke er 

omtalt i rapporten. Rådet mener at flere forhold enn henvisning til abort bør vurderes og det 

legges til grunn at det i utgangspunktet er unødvendig at abortsøkende kvinner benytter 

fastlegen. Rådet mener bla at leger skal kunne reservere seg mot å avslutte livsforlengende 



behandling eller å utføre rituelle omskjæringer av gutter. Rådet oppfordrer Legeforeningen til 

å vurdere reservasjonsmuligheter i sykehus.   

 

Rådet drøfter blant annet henvisning til assistert befruktning og uttaler: “Tilleggsspørsmålet er 

da om det er moralsk akseptabelt å godta dette for heterofile og ikke for lesbiske. Å 

diskriminere mot lesbiske kan oppfattes som et brudd på likestillingsloven. På den annen side 

mener noen av overbevisningsgrunner at barn i utgangspunktet har rett på en mor og far når 

de på kunstig måte hjelpes til å få barn og også å få støtte for slik oppfatning i 

Menneskerettighetserklæringen artikkel 18 (3).”   

Rådet peker også på en rekke utviklingstrekk som vil utfordre legers samvittighet og 

oppfordrer Legeforeningen til å ta stilling til hvordan den må forholde seg. Rådet mener at 

leger ikke skal ha en juridisk rett der pasienter har lovbestemt rett noe som kan skape 

vanskeligheter med å få oppfylt rettigheten. 

Rådet uttaler: “ Rådet for legeetikk mener at fastleger ikke skal ha en juridisk reservasjonsrett 

i spørsmål der mennesker har en lovbestemt rett på visse tjenester i helsevesenet. En 

reservasjonsrett vil kunne føre til vansker med å få oppfylt rettigheter. Det er et sentralt 

anliggende for Rådet for legeetikk at legers eventuelle mulighet for reservasjon ikke kommer i 

konflikt med Etiske regler for leger, kap I, § 2: ”Legen skal ivareta den enkelte pasients 

interesse og integritet. Pasienten skal behandles med barmhjertighet, omsorg og respekt....”). 

Det er videre Rådets syn at mulighet for reservasjon begrenses mest mulig og først og fremst 

knyttes til spørsmål som handler om liv og død. Flertallet i Rådet (4 medlemmer) foreslår at 

fastleger skal kunne ha en reservasjonsmulighet dersom de møter den som søker en 

lovbestemt rettighet med forståelse og empati og på forhånd har avtale med en kollega som er 

villig til å ta på seg oppgaven og dersom dette ikke medfører vesentlig praktisk ulempe for 

pasienten. Som ledd i dette må kommunen kunne reservere seg mot å ansette en fastlege 

dersom disse forutsetningene ikke er oppfylt eller dersom kommunen ser at et krav om 

reservasjonsmulighet på annen måte skaper vansker når det gjelder å sikre befolkningens 

rettigheter. (I motsetning til det som er hevdet, kan ikke Rådet se at Norges kristelige 

legeforening heller har forlangt en juridisk reservasjonsrett, jf oppsummering av KLFs 

utredning (3)).”  

Det fremgår ikke klart hva Rådet legger i formuleringen juridisk rett i denne sammenhengen 

om det er ved lovgivning eller også ved avtaler. Men det fremkommer klart at Rådet mener at 

reservasjonsmuligheter først og fremst bør knyttes til liv og død – og at kommunene skal 

kunne reservere seg mot å ha fastleger som reserverer seg uten at pasienten får sine behov 

dekket. Se for øvrig uttalelsen fra Rådet.  

 

  



Sentralstyrets vurdering  

 

Sentralstyret registrerer at det er et bredt spekter av synspunkter på spørsmålene om 

reservasjonsadgang og forventer at debatten i landsstyret vil avdekke ulike meninger, ulike 

tilnærminger til spørsmålet og ulike vurderinger.  

 

Det var forventet at høringsinstansene ville ha ulike tilnærminger til spørsmålene. Flere uttaler 

at det må være en viss romslighet i virksomhetene uavhengig av lovgivning, men hva som ev 

skal være lovfestet drøftes også. Det er også uenighet om hvordan debatten i Landsstyret bør 

være. Noen oppfordrer Landsstyret til en bred debatt om hvilke behandlingstiltak det skal 

være mulig å reservere seg mot. Andre mener debatten bør begrenses til henvisning til abort. 

Det er også stor uenighet om hvilke situasjoner det skal være mulig å reservere seg mot. Noen 

få mener det skal være en generell reservasjonsadgang knyttet til alle behandlingstiltak med 

liv-død avhengig av den enkeltes samvittighet, mens andre mener at det lovfestede tilbudet til 

befolkningen bør være grensen for reservasjonsadgangen.  

 

Sentralstyret mener det bør åpnes for en bred debatt under Landsstyremøtet. Sentralstyret har 

diskutert saken i flere styremøter og vil gi noen refleksjoner på bakgrunn av rapporten og 

høringsuttalelsene.   

 

Det er etter sentralstyrets vurdering gode grunner for at det er en lovfestet reservasjonsrett 

knyttet til enkelte behandlingsaktiviteter, men dette forutsetter en konkret vurdering av 

behandlingstiltakets karakter og andre konsekvenser av en lovregulering. I likhet med flere 

høringsinstanser mener sentralstyret at lovfesting må forbeholdes noen få tilfeller fordi det 

ellers vil innebære begrensninger i pasienttilbudet. Når det gjelder en lovfesting av 

reservasjonsrett må det vurderes konkret og med en analyse av konsekvenser.   

 

Sentralstyret mener at terskelen må ligge høyt før det skal arbeides for en lovfestet 

reservasjonsrett for leger. Sentralstyret mener at det må være en lovfestet reservasjonsrett når 

det gjelder deltakelse i abortinngrep, kirurgisk og medisinsk, og til pålegg om å skade 

pasienter, herunder brudd på menneskerettigheter som dødsstraff og tortur. Sentralstyret 

mener også at det bør være en lovfestet reservasjonsrett mot å gi aktiv dødshjelp dersom det 

blir en pasientrettighet.  
 

I samfunnet har det vært flere diskusjoner om betydningen av ulike livssyn og konsekvenser 

av raushet/toleranse og ev begrensninger.  

 

I denne debatten tar de fleste til orde for at det må være en viss romslighet i samfunnet for 

ulike livssyn og samvittighet når staten gir pålegg, men at det trekkes en grense etter hva som 

er forenelig med andre hensyn som også gjøres gjeldende. I arbeidslivet dreier det seg ikke 

om pålegg, men om avtaler som inngås og kan sies opp dersom den enkelte er uenig i det som 

kreves. Likevel vil det være et spørsmål om grenser for hva en arbeidsgiver kan kreve. Det 

vises til NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn. I denne utredningen er også  reservasjonsrett 

i arbeidsforhold omtalt på side 264 og 265.  

 

Sentralstyret mener at det bør være rom i helsetjenesten for å ta hensyn til alvorlige 

samvittighetsgrunner knyttet til liv og død når pasientens behov og rettigheter ivaretas. 
Sentralstyret mener at det er helsetjenesten lokalt som må vurdere mulighetene for å ta hensyn 

til alvorlige samvittighetsgrunner knyttet til liv og død uten at det går på bekostning av 

pasientens behandlingstilbud.  Legens behov for å kunne følge egen samvittighet vil ikke 



variere med arbeidsforhold og arbeidssted. Adgangen for den enkelte lege til å reservere seg 

må imidlertid vurderes av den som har ansvaret for helsetjenestetilbudet. Sentralstyret mener 

derfor at det må overlates til arbeidsgiver og avtalepart å vurdere adgangen til å reservere seg 

utfra helsetjenestilbudet som skal gis. 

 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Landsstyret debatterte spørsmålet om reservasjonsadgang for leger og mulig oppfølgning fra 

Legeforeningens side i den samfunnspolitiske debatten.  

 

 

Den norske legeforenings sentralstyre 

 

 

Geir Riise       Anne Kjersti Befring  

Generalsekretær                                                                     direktør, jus og arbeidsliv 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


