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Høringssvar: Høring - NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

Norsk Sykepleierforbund viser til mail datert 06.12.2016 der NSF inviteres til å komme med innspill til høring om NOU 
2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet.

Samvittigheten har en nøkkelrolle i det moderne begrepet «menneskerettigheter», jfr menneskerettighetserklæringens 
første artikkel. Samvittighetsfriheten representerer en viktig verdi i et demokrati. Samtidig vil ønske om 
samvittighetsfrihet støte an mot andre sentrale demokratiske verdier og rettigheter. Utvalget, ledet av Bjørn Kåre 
Myskja, foreslår ingen konkrete lovendringer, men gir råd for praktisk tilrettelegging for at den enkelte kan utøve sitt 
arbeid i overensstemmelse med egen samvittighet, samtidig som det tas hensyn til parter som arbeidsgiver, kollegaer, 
pasienter, kunder m.v. Utvalget har tolket sitt mandat slik at det tar sikte på situasjoner der arbeidstakeren ønsker å 
nekte å gjøre en gitt oppgave som følge av sin samvittighet, og avgrenset sitt mandat mot samvittighetskonflikter knyttet 
til religiøse plagg og symboler.

NSF mener Myskja-utvalget har levert en grundig og interessant utredning, som tar for seg samvittighetsbegrepets og 
samvittighetsfrihetens historie, utviklingen av demokrati og vern av menneskerettigheter, gjeldende rett på området, og 
analyser av en rekke eksempler på samvittighetskonflikter i arbeidslivet. Utvalget viser at samvittighetsfrihet i 
arbeidslivet er sammensatt og gjelder en rekke yrkesgrupper, og at det er et viktig spørsmål tatt i betraktning et 
flerkulturelt samfunn og et ønske om et inkluderende arbeidsliv. Samtidig reiser ansattes ønske om samvittighetsfrihet 
en rekke utfordringer knyttet til blant annet arbeidsgivers styringsrett, plikt til å yte forsvarlige og tilgjengelige tjenester, 
pasienters helserettigheter, og andres vern mot diskriminering. Kun på ett område er et samlet utvalg for ny lovgivning 
om reservasjonsrett, og det er dersom aktiv dødshjelp skulle bli vedtatt som en pasientrettighet.

NSF slutter seg til utvalgets konklusjon om at reservasjonsønsker først og fremst bør behandles lokalt på den enkelte 
arbeidsplass, i lys av tre foreslåtte hovedkriterier:

i. Bygger arbeidstakers ønske om reservasjon mot å utføre bestemte arbeidsoppgaver på en dyp og viktig 
samvittighetsoverbevisning?
ii. Kan reservasjon finne sted uten at det er inngripende for tredjepart?
iii. Er reservasjon gjennomførbart i praksis uten for store ulemper for arbeidsgiver og kollegaer?
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1 Omtales i utredningen på side 76. Her står det at retningslinjene ble revidert sist i 2011; det riktige er 2016.
2 Det er bare selve inngrepet helsepersonell kan fritas fra, ikke eksempelvis mottaking, journalskriving, for- og etterbehandling samt vanlig pleie og 
stell.

Hensynet til toleranse, menneskerettigheter og diskrimineringsvern tilsier at vi bør gi rom for, og verne om, 
mindretallsoppfatninger i samfunnet. Det er derfor viktig at arbeidsplasser legger til rette for at ansatte kan utvikle et 
faglig og etisk skjønn, fordi slike kvaliteter igjen kan komme tredjepart (eks pasienter) til gode. Faglig-etisk uenighet og 
diskusjoner gir grobunn for konstruktive endringer. NSFs yrkesetiske retningslinjer omtaler samvittighetsfrihet i punkt 
1.81:
Sykepleieren kan, av samvittighetsgrunner, be seg fritatt for plikter som hører inn under vedkommendes 
funksjonsområde der dette er hjemlet i lov eller skriftlig akseptert av arbeidsgiver. 

Sykepleiere er også omfattet av reservasjonsretten som følger av abortloven § 14 med tilhørende forskrift.

NSF savner imidlertid en drøfting av de arbeidsmiljømessige konsekvenser spørsmålet om samvittighetsfrihet vil kunne 
få på en arbeidsplass. Dette er ikke bare et spørsmål om kvantitet, som at noen arbeidstakere kan få en større 
arbeidsmengde/større -byrde ved at noen reserverer seg mot enkelte oppgaver, men også at slik reservasjon kan 
medføre psykologiske og sosiale utfordringer. Betyr det å gi fritak for arbeidsoppgaver at andre som utfører disse 
oppgavene «har dårligere/mindre samvittighet»? Samvittigheten er som utvalget også påpeker, verken uforanderlig eller 
ufeilbarlig, derfor blir samvittighetens sosiale kontekst et vesentlig spørsmål. Vi vil derfor understreke viktigheten av at 
spørsmålet om håndtering av samvittighetsfrihet på arbeidsplassen ikke reduseres  til et anliggende mellom den enkelte 
arbeidstaker og arbeidsgiver, men som et tema for løpende arbeidsmiljøutvikling, der kollegaer og fagforeninger 
involveres.

NSF er bekymret for utviklingen når det gjelder kvinners rettigheter knyttet til reproduktiv helse. Særlig internasjonalt ser 
vi sterke krefter som ønsker å begrense kvinners rett til å bestemme over egen kropp, men også i Norge har vi 
gjentagne diskusjoner rundt spørsmål knyttet til tilgang til prevensjon og abort. Utredningen viser eksempelvis til Italia, 
der 70 prosent av gynekologene reserverer seg mot aktiviteter som er spesifikke og nødvendige for abortinngrep. Det 
må derfor være en forutsetning at myndighetene sikrer kvinners reproduktive rettigheter og foretar en kontinuerlig 
overvåking av hvordan en praktisering av samvittighetsfrihet på arbeidsplassen påvirker disse rettighetene.

I henhold til abortloven § 14 skal sykehustjenesten organiseres slik at kvinnen til enhver tid kan få utført 
svangerskapsavbrudd innenfor helseregionen. Ved organisering av sykehustjenesten skal det «tas hensyn til 
helsepersonell som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å utføre eller assistere ved slike inngrep.» Mao: prinsippet om 
at det skal tas hensyn til helsepersonells ønske om fritak fra å utføre eller assistere2 ved svangerskapsavbrudd av 
samvittighetsgrunner, framgår av loven. Dette var, framgår det av utredningen, ikke med i Helsedepartementets 
høringsutkast, men ble tatt inn i forbindelse med departementets arbeid med proposisjonen, som følge av høringssvar 
som mente dette prinsippet måtte komme til uttrykk i lovteksten og ikke bare som en forutsetning i forarbeidene. 
Videre mente departementet at det ikke var mulig å prøve den enkeltes samvittighetsgrunner. For å unngå praktiske 
problemer og for å sikre kvinnens rett til å få utført inngrepet, ble det i abortforskriften § 16 tatt inn en bestemmelse om 
at godkjente sykehus og institusjoner hver år skal «underrette eier av institusjonen om det antall personer innen hver 
gruppe av helsepersonell som er gitt fritak av samvittighetsgrunner.» Av fskr § 17 framgår at sykehus kan fastsette i 
ansettelsesvilkårene at de som ansettes må være villige til å utføre de plikter og oppgaver som påhviler 
avdelingen/institusjonen, herunder svangerskapsavbrudd. Hvorvidt et sykehus som har tilstrekkelig personell som 
utfører svangerskapsavbrudd kan fastsette slike vilkår, er ikke sikkert.

I motsetning til Helsedepartementet, har Myskja-utvalget tro på at det er mulig å stille opp noen hovedkriterier ved 
vurderingen av samvittighetsbasert fritak i arbeidslivet. Vi slutter oss til dette.

Konklusjon:
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NSF støtter utvalgets anbefalinger og konklusjoner i kapittel 11. NOU 2016: 13 er et velformulert og helhetlig dokument 
med et godt, enkelt og forståelig språk. Det bør være en utredning av stor interesse for helsearbeidere, da det i stor 
grad løfter frem etiske dilemma og moralske utfordringer vi bør være opptatt av i vår arbeidshverdag og i vårt samspill 
med pasientene. Dette er et dokument som vil være til hjelp for arbeidstaker og leder når samvittighetskonflikter 
oppstår. NSF vil anbefale utarbeidelse av en kortversjon for å øke tilgjengeligheten.

Med vennlig hilsen

Harald Jesnes Nina-Merete Kristiansen
Forhandlingssjef Seniorrådgiver

Kopi: [Kopi her] 
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