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Sakens utgangspunkt

 Regjeringen Stoltenberg II og Rundskriv I-4/2011

 Det som ikke er tillatt er forbudt-prinsippet?
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Fra rundskrivet

 “Listeansvaret omfatter også ”henvisning til andre 

helsetjenester etter behov”, jf. merknadene til 

forskriftsbestemmelsen. Med andre ord, er det pasientens 

behov for henvisning som er styrende for fastlegen. 

Bestemmelsen gir ikke en rett for fastlegen tilå nekte eller 

unnlate å henvise pasienten videre av andre grunner enn at 

pasienten ikke har behov for en videre henvisning. Videre er 

det i fastlegeforskriften § 7 ikke gitt en adgang for 

kommunene til å fravike denne bestemmelsen”

 Departementet forankrer sitt standpunkt i gammel fastlegeforskrift § 7
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Legalitetsprinsippet

 Antitesen forutsetter tilsidesettelse av legalitetsprinsippet

 I forhold til fastlegene

 I forhold til kommunene
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Stortingsvalget i 2013 og regjeringen Solberg

 Regjeringen skulle sammen med støttepartiet KrF «rydde opp»

 Høringsbrev om endring av fastlegeforskriften - januar 2014

 Fastlegene skulle slippe å henvise til abort

 I prinsippet åpnes for samvittighetsforbehold for andre liv-død problemstillinger (eutanasi)

 Alle andre former for samvittighetsforbehold forbys

 Kommunene forbys å inngå avtaler som tillater slike forbehold og forpliktes til å følge opp 

eventuelle brudd
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Kjernepunkter i høringsnotat (HOD) av januar 2014

 Hvorfor det er greit å gi fastlegen rett til ikke å medvirke til abort

 Argumentet ingen menneskerett å være fastlege avvises (Eweida)

 Kvinnekonvensjonen er ikke noe hinder (skjønnsmarginen)

 Verdifullt at leger har en høy etisk bevissthet

 Mangfold

 Forbehold bør være begrenset til alvorlig samvittighetskonflikt knyttet til lov-død spørsmål

 Uheldig å tvinge folk til å handle mot sin overbevisning

 Pasienten må ikke påføres en uforholdsmessig ulempe eller belastning, (HR premiss 85 -
urimelig)
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Reaksjonene «på gata» og i sosiale medier, politikerne

 8. mars-demonstrasjonene i 2014

 Susanna Kaluza - blog

 Dok 8-aksjoner på Stortinget

 Nesten alle partier på Stortinget var massivt imot forslaget

 Den kompakte majoritet
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Nærmere om uforholdsmessig ulempe

 Kvinner skal få tilbud hos en annen lege neste virkedag

 Det må være tilstrekkelig tilgang til fasteger i som kan gjennomføre konsultasjonen

 Det må foreligge en skriftlig avtale mellom disse fastlegene

 Kvinnen skal ha rett til å skifte fastlege

 Fastlegen skal ha plikt til å informere sine listeinnbyggere om samvittighetsforbeholdet

 Kommunen skal informere øvrige innbyggere om slike fastleger

 Det skal gis melding til fylkesmannen

 Adgang til å si opp fastlegen hvis legedekningen i kommunen endrer seg

 Sårbare pasienter
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Forskriftsendringens ideologisk motiv

 “Koblingen religion, kjønn og seksualitet gir ofte opphav til diskusjon og 
kontroverser i religiøse sammenhenger, noe som må ses i sammenheng med 
at en rekke religioner bygger på en patriarkalsk kjønnsrollestruktur der mannen 
ses som overordnet kvinnen, og der kjønnene anses å skulle fylle ulike roller. 
Videre er det slik at personer som tilhører seksuelle minoritetsgrupper, ofte 
utfordrer religiøse syn. Selv om religion ikke er noe statisk, og selv om det 
finnes mange ulike oppfatninger internt i religiøse grupper, er det slik at noen 
mønstre trer frem: Som regel er det kvinner og personer som tilhører seksuelle 
minoritetsgrupper, som rammes gjennom konservative religiøse normer. Saken 
om fastlegen omhandler én tematikk: spiralnekt. Etter min oppfatning er det 
imidlertid klokt å erkjenne at saken har en side mot noe større. I realiteten vil 
det være slik at dess mer et rettssystem åpner opp for at arbeidstakere gis 
anledning til å reservere seg mot arbeidsoppgaver eller andre rutiner med 
henvisning til religion, dess mer vil det også akseptere de negative 
konsekvenser reservasjonene har overfor kvinner og seksuelle minoriteter.” 

(Blaker Strand LoR 2018 side 325 ff)

 Lov om rituell omskjæring av guttebarn av 2014 § 4: 

 «I den grad det ikke hindrer et forsvarlig tilbud, skal det tas hensyn til 
helsepersonell som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å utføre eller 
assistere ved slike inngrep»



Advokatfirmaet Haavind AS

Kjernepunkter i høringsnotat – juni 2014 (1)

 Aborthenvisning er ikke lenger en del av fastlegens ansvarsområde

 Begrunnelsen for totalforbudet

 Forskriftens forbud er kodifisering av gjeldende rett jfr. bl.a. høringsnotat s. 7

 HR-dommen premiss 42-43: 

 “Basert på den redegjørelsen jeg har gitt om rettstilstanden, kan jeg ikke se at den muntlige 
avtalen mellom kommunen og A i mai 2011 om hennes samvittighetsforbehold stred mot 
gjeldende lovgivning eller forskrifter på avtaletidspunktet. Avtalen kan dermed heller ikke 
settes til side på dette grunnlag. 
Jeg ser så på situasjonen frem til A ble oppsagt i desember 2015”

 H-OL (2012) § 3-2: 

 “Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om fastlegeordningen, herunder om 
kvalitets- og funksjonskrav og om adgangen til suspensjon av fastlegeordningen»
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Kjernepunkter i høringsnotat – juni 2014 (2)

 HR-dommen, premiss 51-52:

 “Selv om ordlyden i § 3-2 i og for seg kan sies å gi adgang til et forbud, gav lovforarbeidene og 
forskriftsendringene ikke tilstrekkelig støtte for det. 
Jeg går så over til å vurdere rettsutviklingen etter at den nye fastlegeforskriften hadde trådt i kraft i januar 
2013”.

 Etterfølgende reparasjon av hjemmelsbestemmelsen.  HR premiss 67- 68

 «Det var åpenbart Stortingets forutsetning at departementet skulle endre forskriftene i tråd med den løsning 
som ble valgt. Etter dette legger jeg til grunn at det var tilstrekkelig klart hvordan fastlegeforskriften av 2012 var 
ment å skulle forstås etter endringene i desember 2014, som trådte i kraft 1. januar 2015» (67).

 «Jeg har tidligere vært inne på at helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, som siden 2011 har vært 
hjemmel for fastlegeforskriften, var så vidt formulert at den også åpner for å regulere spørsmålet om 
samvittighetsforbehold, men at forarbeidene – og forskriftene av 2012 – ikke gav støtte for at det var 
meningen å innføre et forbud. Det kan hevdes at samvittighetsforbehold berører spørsmål av så 
prinsipiell betydning at de hører hjemme i Stortinget og derfor ikke kan reguleres med hjemmel i en 
bestemmelse om gjennomføringsforskrifter. I dette tilfellet har imidlertid Stortinget gitt uttrykk for sin 
mening om spørsmålet og har overlatt til regjeringen å gi reglene i forskrifts form»

 Konklusjon: Det innføres et totalforbud med virkning fra 1. januar 2015.
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Kjernepunkter i høringsnotat – juni 2014 (3)

 Fastlegeordningen ment som et system hvor pasienten skal forholde seg til en lege 

som skal følge opp alle allmenn medisinske tjenester over tid. 

 Forbud vil sikre et helhetlig tjenestetilbud og hinder at ordningen blir forringet i kvalitet

 Men

 30% av fastlegene (minst) setter ikke inn spiral

 3 av 5 fastleger i Sauherad satte ikke inn spiral

 Fastlegeordningen er ikke basert på at fastlegen skal sørge for alle prosedyrer personlig

 HOD legger ikke særlig vekt på hensynet i januar notatet
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Kjernepunkter i høringsnotat – juni 2014 (4)

 Dersom pasienten blir avvist av samvittighetsgrunner vil det påvirke tillitsforholdet pasient 
– lege, 

 Ikke utelukkes at kvinnens psykiske helse vil bli bli påvirket (trolig negativt), 

 Kvinnen vil vegre seg for å ta opp plager knyttet til spiral eller prevensjon og dermed 
svekket tilgang til reproduktig helse, men

 Ingen dekning for påstanden i forskning/empiri

 Ikke vektlagt i 2014 notatet

 Samvittighetsforbehold er kvinnediskriminering

 Ikke nevnt i 2014 notatet.

 Samvittighetsforbehold er en panduros eske, men

 EMK artikkel 9 er basert på at det skal foretas en konkret vurdering.

 Ikke anført i januar 2014 som et problem.
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Sakens faktum - Jachimowicz

 Katarzyna Jachimowicz (KJ) følte seg som et offer for forbudet

 Hun mente hun har gjort «alt» riktig

 Hun kan ikke fornekte sin overbevisning uten å være falsk

 Hun valgte å bli fastlege et sted hvor hennes samvittighetsforbehold kunne harmoniseres 

med pasientenes interesser

 Hun var kjent med en langvarig praksis i Norge som godkjente fastlegers adgang til 

samvittighetsforbehold

 Hun flagget lojalt sitt forbehold overfor Sauherad kommune (SK) ved første anledning

 Sauherad kommune aksepterte hennes forbehold

 Hun har på alle måter praktisert sitt forbehold skånsomt uten moralisering

 Jachimowicz brukte manglende kompetanse som begrunnelse overfor pasientene

 Det foreligger ingen klager mot henne

 Det foreligger klager fordi hun sluttet
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Ratio Decidendi

 Avtaler om samvittighetsforbehold er forbudt fra og med 1.1.2015

 Avtaler før 1.1. 2015 var fullt ut lovlige.

 Problemstilling: Får forskriften (uegentlig) tilbakevirkning på inngåtte avtaler fremover i tid

 Grunnloven § 97, jfr Andenæs/Fliflet Statsforfatningsrett (2017), s. 587-588.

 Samvittighetsforbeholdet er ikke strid med Jachimowicz’ avtaleforpliktelser. Motsatt kommunen 

(premiss 71-72)

 Bindende muntlig avtale

 Lovlig på avtaletidspunktet

 Forskriftsendringen av 2014 må tolkes slik at den ikke gjelder allerede lovlig inngåtte avtaler 

(premiss 73):

 «På den annen side fastslo § 30 fjerde ledd i forskriftsendringene fra 2012 at en fastlege og 

kommunen ikke kunne inngå avtale i strid med denne forskriften. Ifølge bemerkningene i 

2012 til § 30 fjerde ledd ville avtaler mellom kommunen og en fastlege i strid med ny lov eller 

revidert forskrift være ugyldige. Uttalelsen synes imidlertid å bygge på den forutsetning at det 

heller ikke før forskriften fra 2012 var adgang til å inngå avtaler om reservasjonsrett. Som 

vist foran, var denne forutsetningen ikke korrekt. Det er da ikke grunnlag for å tolke § 30

fjerde ledd slik at den skal anvendes på en fastlege som hadde sin reservasjonsrett forankret 

i en gyldig avtale, slik som A»
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Obiter Dictum – EMK art. 9 og NOU 2016:13

 «To kategorilæren»
 kvinnen det gjelder får inngrepet utført eller blir stilt overfor urimelige vanskeligheter i denne 

forbindelse (premiss 85)

 Når de kvinner det gjelder sikres forsvarlig helsehjelp, her i form av innsetting av spiral, blir 
avveiningene mer kompliserte (premiss 86)

 Avveining av interessene på bakgrunn av Eweida (premiss 87). «So dearly won over the4 
centuries»

 NOU 2016:13 – lagt i skuffen av regjeringen
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Forholdet til kvinnediskriminering

 Tingrettens oppfatning – kvinnediskriminering

 Lagmannsretten – neppe kvinnediskriminering

 Høyesterett

 Samvittighetsfrihet innebærer ikke kvinnediskriminering. (premiss 90)

 Kvinnekonvensjonen artikkel 12:

 «States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against 

women in the field of health care in order to ensure, on a basis of equality of men and 

women, access to health care services, including those related to family planning».

 CEDAW tolkningsuttalelse 24/1999, punkt 11:

“It is discriminatory for a State party to refuse to provide legally for the performance of 

certain reproductive health services for women. For instance, if health service providers 

refuse to perform such services based on conscientious objection, measures should be 

introduced to ensure that women are referred to alternative health providers”
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Internasjonal utvikling

 Kakebakesakene, 

 Er det en menneskerett  å kunne nekte å 

bake bryllupskake til feiring av likekjønnet 

ekteskap?

Masterpiece bakeshop v Colorado Civil

Rights Commision, US 584 (2018)

Lee v Ashers Baking Company, (2018) 

UKSC 49

 Er det en konstitusjonell rett å nekte å 

bake kake for å feire kjønnsskifte?



Takk!
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