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Høring – NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet  

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 23.11.2016.  

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken på e-post.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse:  
 

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet på 

høring. Samvittighetsutvalget ble oppnevnt i 2015 og bedt om å utrede forhold rundt 

arbeidstakeres og yrkesutøveres samvittighetsfrihet ved utførelse av arbeidsoppgaver. 

 

Utvalget har lagt særlig vekt på etiske og praktiske forhold. Det foreslås ingen konkrete 

lovendringer, men gis råd om hvordan det praktisk kan legges til rette for at den enkelte kan 

utføre sitt arbeid på en måte som er i overensstemmelse med egen samvittighet, samtidig som 

det tas tilstrekkelig hensyn til berørte parter som arbeidsgiver, kollegaer, kunder og pasienter. I 

dag er det adgang til reservasjon ved utførelse av abort, forskning på fostervev og rituell 

omskjæring. Utvalget anbefaler å beholde lovreguleringen for utførelse av abort. For forskning 

på fostervev anbefaler utvalget at lovreguleringen tas opp til ny vurdering. Deler av utvalget 

anbefaler også at det gjøres en ny vurdering av omskjæring, med formål om å vurdere å 

oppheve lovens reservasjonsadgang til fordel for lokale vurderinger på de aktuelle sykehusene. 

Utvalget poengterer at det i fremtiden bør gis en reservasjonsrett av samme karakter som den 

som i dag finnes i abortloven dersom aktiv dødshjelp vedtas som en lovbestemt rettighet.  

 

Utvalget fraråder en generell lovfesting av reservasjonsrett i arbeidslivet og anbefaler at 

lovfesting av reservasjonsrett for spesifikke problemstillinger kun brukes unntaksvis. Når 

aktuelle og spesielt kontroversielle felt skal lovreguleres i framtiden, anbefaler utvalget at 

lovgiver samtidig foretar en avveining av de ulike hensynene for og imot reservasjon i det 

konkrete tilfellet, med utgangspunkt i utvalgets tre hovedkriterier: 1) arbeidstakers grad av 

overbevisning, 2) hvorvidt tredjepart rammes og 3) om reservasjon er gjennomførbart i praksis. 

Dersom alle kriteriene er oppfylt, mener utvalget det bør legges til rette for reservasjon. 

 

Overlegeforeningen støtter hovedlinjene i utvalgets tilrådninger. Debatten i Norge om 

reservasjonsmulighet viser utfordringen med å få til konstruktiv dialog når begge sider har en 

sterk overbevisning og hvor interesser blir satt opp mot hverandre.  For stor grad av 



rettsliggjøring bør derfor unngås, og politiske, pragmatiske løsninger vil være å foretrekke. 

Reservasjonsrett i arbeidslivet er neppe egnet for en generell lovregulering. 

Overlegeforeningen støtter anbefalingen om at det vurderes konkret når nye plikter/rettigheter 

av særlig kontroversiell art innføres. Overlegeforeningen er enig med utvalget i at det bør gis 

en reservasjonsrett av samme karakter som den som i dag finnes i abortloven, dersom aktiv 

dødshjelp vedtas som en lovbestemt rettighet. Det er positivt at utvalget foreslår tre konkrete 

kriterier som må komme i betraktning ved vurderingen på lokalt nivå. Retten til å reservere seg 

mot konkrete oppgaver i arbeidslivet kan i mange tilfeller bli løst på lavest mulig nivå, lokalt 

nivå mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.  
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