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AKTUELT I FORENINGEN

Reservasjon på dagsordenen1327

Mange hadde bedt Legeforeningen behandle spørsmålet om reserva-
sjon på ny. Saken var oppe til debatt på landsstyremøtet onsdag 
og torsdag.

Under Legeforeningens landsstyremøte i
Alta 6.6. 2013, samlet landsstyret seg om et
vedtak som legger til grunn at det skal kunne
legges til rette for reservasjonsadgang ved
alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til
liv og død. I oktober samme år inngikk Krf,
Høyre og Frp en samarbeidsavtale som
åpnet for en reservasjonsmulighet for fast-
leger etter dialog med Legeforeningen.

Stor samfunnsdebatt
Siden har reservasjon ved henvisning til abort
vært en av de største samfunnsdebattene det
siste året. Det var derfor viktig for landsstyret
å diskutere prosessen bak og, ikke minst,
regjeringens løsning som ble presentert i vå-
res. President Hege Gjessing konstaterte at
saken har vært kompleks, men var glad for at
mange av Legeforeningens medlemmer tok
debatten på alvor og deltok fortløpende i dis-
kusjonen.

– Jeg er glad for at Legeforeningen til
slutt har kunnet bidra til det som ser ut til
å være en god løsning på denne saken, sa
presidenten til landsstyret.

Vedtak til avstemming
Mange av delegatene tok til talerstolen for
å fortelle landsstyret om hvordan de synes
debatten om reservasjon har utviklet seg. De
dannet dermed grunnlaget for det som ble en
bred og grundig debatt.

Til slutt samlet landsstyret seg, med 132
mot 7 stemmer, om følgende vedtak:

«Landsstyret tar til etterretning sentral-
styrets redegjørelse og håndtering av saken.
I høringsrunden om lov- og forskriftsregule-
ring av fastlegers reservasjonsmulighet ved
henvisning til abort gikk et flertall av Legefor-
eningens høringsinstanser imot høringsforsla-
get.

Fremtidige saker om samvittighetsspørs-
mål skal vurderes i hver enkelt sak.»

Dette innebærer at landsstyrets vedtak fra
2013 står uendret.

Det ble fremmet og votert over et resolu-
sjonsforslag fra Elisabeth Swensen med
flere. Forslaget ble nedstemt med 53 mot 83
stemmer. Resolusjonsforslaget er tilgjenge-
lig på Legeforeningens hjemmesider.

Regjeringens nye forslag vil sendes ut med
høringsfrist 15. september i år. Det skal i til-
legg nedsettes et arbeidsutvalg som skal
utrede samvittighetsspørsmål i norsk arbeids-
liv i lys av menneskerettighetskonvensjonen.
Legeforeningen ønsker dette arbeidet vel-
kommen.

Daniel Wærnes

daniel.waernes@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

Seks om landsstyremøtet1328

Elisabeth Holven er medisinstudent i Oslo
og var landsstyremøtets yngste delegat.
Dette var hennes første møte.

– Jeg synes møtet var godt organisert,
med flinke ordstyrere som mestret å få oss
gjennom programmet selv om noen av dis-
kusjonene tok lang tid.

Sosialt synes jeg det var veldig trivelig og
inkluderende. Pausene og kveldene bød på
mange spennende samtaler.

– Når det gjelder sakene, synes jeg det var
bra at saken om endret spesialiststruktur ble
godt belyst. Det er en sak som er særlig vik-
tig for oss studenter som er opptatt av en tur-
nustjeneste som skal forberede til videre
spesialisering, og gi oss innsyn i bredden
av helsevesenet for slik å ruste oss for god
samhandling. Jeg synes også tirsdagens hel-
sepolitiske debatt var veldig spennende. Jeg
håper politikerne hadde ørene åpne for de
helsetjenesteutfordringene som ble belyst.

Leder i Vestfold legeforening og fastlege
Tom Ole Øren har vært på tre landsstyre-
møter tidligere.

– Jeg synes det som vanlig var et meget
bra møte med gode og viktige temaer til
drøfting. Sosialt har det også vært veldig
bra. Skulpturparken på Ekeberg med Ring-
nes må jo bli bra!

Det var viktig «å lande reservasjons-
saken» som har blitt en meget dårlig sak for
legene i media og folkeopinionen, og spesielt
for fastlegene. Videre blir det viktig med mer
strukturert ledelsesopplæring for legene,
også i primærhelsetjenesten. Hvordan frem-
tidens legevakt skal være, blir også viktig!

Alle fotos Thomas Barstad Eckhoff
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Landsstyremøtet

«For Legeforeningen 

har debatten vært vans-

kelig og krevende, men 

også viktig og nyttig»


