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Fastleger og reservasjonsadgang

Sammendrag:

Fastlegers mulighet for å reservere seg mot henvisning til abort har fått betydelig offentlig 
oppmerksomhet. Bydel Sagene er ikke kjent med om det er fastleger i bydelen som 
reserverer seg mot abort eller andre arbeidsoppgaver, og har ikke fått henvendelser om at 
slike situasjoner har skapt problemer for brukere. Det er ikke lokale forhold i Bydel Sagene 
som tilsier behov for et særlig høringssvar fra bydelen.

Bakgrunn for saken:

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut høringsforslag om lovendring som gir fastleger 
adgang til å reservere seg mot henvisning til abort av samvittighetsgrunner. Saken har fått 
offentlig oppmerksomhet gjennom behandling politisk organer og i Legeforeningen. 
Bydelsutvalget har anmodet om en sak med tanke på høringssvar fra bydelen. 

Saksframstilling:

Bydel Sagene har inngått individuelle fastlegeavtaler med 26 næringsdrivende fastleger
gjennom fastlegeordningen. I tillegg har bydelen 9 bydelsleger/fastleger og turnusleger som 
er ansatt ved Sagene lokalmedisinske senter. Det er ikke inngått formelle avtaler om 
reservasjonsmulighet med noen fastleger. Bydelen har heller ikke mottatt henvendelser fra 
noen av fastlegene om at de reserverer seg mot henvisning til abort, innsetting av spiral, 
assistert befruktning eller andre arbeidsoppgaver. Bydelen har heller ikke mottatt 
henvendelser/klager fra pasienter eller pårørende som har opplevd slike situasjoner.  

Fastlegenes virksomhet er regulert gjennom lov og forskrift, samt rammeavtale for 
fastlegeordningen og individuelle fastlegeavtaler hva gjelder næringsdrivende fastleger. 
Bydelen har jevnlige samarbeidsmøter med fastlegene i Lokalt samarbeidsutvalg og 
Allmennlegeutvalg. For ansatte bydelsleger/fastleger reguleres virksomheten gjennom 
arbeidsgiver-arbeidstaker og gjeldende avtaleverk i Oslo kommune.



Oslo har god fastlegekapasitet og gode muligheter for å bytte fastlege om man ønsker. For 
kvinner som ønsker å utføre abort er det også mulig å kontakte sykehus direkte. Publiserte 
tall i media tyder på en stor andel tar kontakt direkte med sykehus i Oslo-området.

Bydel Sagene vurderer at det ikke er særlige forhold i Sagene, verken med hensyn til 
geografi, fastlegetilgjengelighet eller reservasjonsforhold, som tilsier behov for et eget 
høringssvar fra bydelen. 

Forslag til vedtak:
1. Bydelsutvalget tar saken til orientering.
2. Det foreligger ikke lokale forhold i Bydel Sagene som tilsier behov for et særlig 
høringssvar i denne saken.
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