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Intern høring -Innspill til forslag til endringer i helseberedskapsloven 

 

Det vises til epost av 1. april 2019 fra Legeforeningen vedrørende ovennevnte. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styremøtet 10. april 2019. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 

Of er skeptisk til den betydelige utvidelsen det legges opp til i høringen knyttet til hva som 

skal oppfattes som kriser som truer samfunnssikkerheten. Ofs bekymring er at terskelen for å 

sette til side tariffavtaler, rekvirere materiell og eiendom osv kan bli for lav. Dagens lov er kun 

brukt en gang, og det var under askeskyen fra vulkanutbruddet på Island i 2010.  

 

Det at dagens fullmakter bare har vært utløst en gang gjør at man i praksis ikke kan vise til 

erfaringsbasert kunnskap om hvor godt dagens lov fungerer. Of stiller seg på denne bakgrunn 

undrende til behovet for å endre helseberedskapsloven. Slik Of forstår høringen har 

myndighetene ikke grunnlag for å vurdere om de generelle helselovene sammen med dagens 

helseberedskapslov gjør virksomhetene innen helse- og omsorgstjenester i stand til å håndtere 

beredskapssituasjoner på en optimal måte, og det fremstår da prematurt å foreslå lovendring 

for kanskje å få effektiv krisehåndtering ved å legge til rette for økt bruk av fullmaktene i 

helseberedskapsloven.  

 

Of har forståelse for at mange hendelser er like ressurskrevende i forebyggings- og 

forberedelsesfasen som i håndteringsfasen. Dagens lov tar ikke høyde for dette og på den 

bakgrunn foreslås formålsbestemmelsen endret til å omfatte det å forebygge og avverge kriser 

og katastrofer i fredstid og i krig, eller forhindre videreutvikling fra krise til katastrofe. I tillegg 

foreslås det at det er departementet og ikke Kongen i statsråd som beslutter når situasjoner som 

dette er oppstått. Of avviser ikke at det kan være gode argumenter for å utvide 

fullmaktsbestemmelsen til også å omfatte forebyggende tiltak. Det er likevel etter Ofs syn 

problematisk at vilkårene ikke er strenge nok. Dersom det åpnes opp for at fullmaktene skal 

omfatte forebygging, bør bestemmelsen rammes inne noe mer enn at det er "nødvendig" for å 

forebygge krise eller katastrofe.  

 

Dagens lov gir slik Of forstår det et godt handlingsrom. Det at loven kun er brukt en gang kan 

tyde på at den alminnelige helseberedskapen i helsevesenet fungerer godt. 22. juli er et godt 

eksempel på det. Etter Ofs syn fremstår det forhastet å foreslå lovendringer pr nå. 
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