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Høring - endringer i smittevernloven (isolering og smittekarantene) og 
helseberedskapsloven (medisinsk utstyr) 
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet en ny og permanent 
forskriftshjemmel i smittevernloven § 4-3 a som gjør det mulig ved alvorlig utbrudd av 
allmennfarlig smittsom sykdom å gi forskrifter om isolering, smittekarantene og andre 
begrensninger i bevegelsesfrihet på visse vilkår.  
 
Departementet foreslår også å endre helseberedskapsloven ved at også markedsaktørene 
for medisinsk utstyr omfattes av § 1-3 første ledd ny bokstav i, slik at § 5-2 andre ledd gjøres 
permanent.  
 
Under koronapandemien var det behov for midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og 
helseberedskapsloven, og bestemmelsene utløper 1. juli 2023. Formålet med lovforslagene i 
dette høringsnotatet er å sikre forsvarlig regelverksmessig beredskap også etter 1. juli 2023.  
 
Innholdet i høringsforslaget 

Smittevernloven inneholder bestemmelser som bl.a. gir hjemmel til å gi forskrifter om 
innreisekarantene, vedta møteforbud, stenge virksomheter mv. når det er nødvendig for å 
motvirke overføring av allmenfarlig smittsom sykdom. Loven har imidlertid ikke en generell 
hjemmel som gjør det mulig å gi forskrifter om isolering (utover 7 dager av gangen) og 
smittekarantene. Dagens hjemmel er kun midlertidig og knyttet til covid-19. Hjemmelen har 
blitt forlenget flere ganger og utløper 1. juli 2023. Departementet vurderer at det er behov for 
en forskriftshjemmel i smittevernloven som gjør det mulig ved alvorlig utbrudd av allmenfarlig 
smittsom sykdom å gi forskrifter om isolasjon og smittekarantene. 
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Side 2 
 

Departementet vil understreke at en forskriftshjemmel om isolasjon og smittekarantene ikke i 
seg selv innebærer at det vil bli gitt forskriftsfestede regler. Hjemmelen gir Kongen mulighet 
til å fastsette forskrifter om isolering og smittekarantene, men kan bare benyttes så lenge det 
er nødvendig og forholdsmessig i lys av den til enhver tid gjeldende situasjonen, jf. de 
grunnleggende kravene til smitteverntiltak i smittevernloven § 1-5. 
 
Dersom det foreligger en krise eller katastrofe i fredstid etter helseberedskapsloven § 1-5, 
kan apotek, grossister og tilvirkere av legemidler pålegges omsetningsrestriksjoner og krav 
om rasjonering av varer. Loven har ikke tilsvarende permanent bestemmelse overfor 
bandasjister, tilvirkere og andre omsettere av medisinsk utstyr. For å sikre tilgangen til 
medisinsk utstyr under pandemien vedtok Stortinget midlertidige bestemmelser, som har blitt 
forlenget flere ganger, og utløper 1. juli 2023. Erfaringene fra pandemien har vist at mangel 
på medisinsk utstyr, særlig smittevernutstyr og tester, kan få alvorlige samfunnsmessige 
konsekvenser. Departementet vurderer at det er et behov for permanente bestemmelser i 
helseberedskapsloven for å sikre tilgangen til medisinsk utstyr i Norge.  
 
Departementet vil presisere at forskriftshjemlene som foreslås i dette høringsnotatet vil inngå 
i en kommende helhetlig revisjon av regelverket om helseberedskap og smittevern. 
 
Høringsfrist 

For å rekke fremleggelse av en eventuell lovproposisjon for Stortinget før de midlertidige 
bestemmelsene opphører 1. juli 2023, er det nødvendig å sende forslaget på høring med 
høringsfrist 11. april 2023. 
 
Høringsuttalelser avgis fortrinnsvis digitalt på regjeringen.no under «Send inn 
høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. 
Alle kan avgi høringsuttalelse. Det er også anledning til å sende høringssvar uten å 
registrere seg. Uttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert sammen med 
øvrige høringsuttalelser. 
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