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Høring - Forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress - 

Regulering av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling og 

tydeliggjøring av helsepersonellovens virkeområde mv. 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 27. januar 2021. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i møte 10. februar 2021. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 

Departementet foreslår i høringsnotatet å endre helsepersonelloven på to punkter. Den første 

endringen går på å innføre kompetansekrav for å kunne gjennomføre visse former for 

kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling. Lovforslaget innebærer at det kun er 

helsepersonell som skal kunne utføre kosmetiske inngrep, injeksjoner eller behandling som kan 

påføre pasienten alvorlig skade, sykdom, komplikasjoner eller bivirkninger. Det vil medføre at 

en del av slik virksomhet ikke lenger kan utføres av aktører uten helsefaglig kompetanse.  

 

Ovenfor beskrevne behandlinger krever medisinsk kunnskap for å kunne gi rett behandling og 

for å unngå at akutte eller kroniske komplikasjoner oppstår. Det er mange ulike aktører på 

markedet som tilbyr sine tjenester innenfor dette feltet. De senere årene har det erfaringsvis 

vært en økende andel aktører som tilbyr sine tjenester som ikke har medisinsk utdannelse.  

 

Overlegeforeningen vurderer at aktører som tilbyr kosmetiske behandlinger uten å ha 

medisinsk kompetanse, er useriøse aktører. Det begrunnes med de potensielle farene slik 

behandling kan medføre for det enkelte individ. Overlegeforeningen ser med bekymring på 

hva konsekvensen kan bli av at useriøse aktører utfører behandlinger på det enkelte individ og 

på gruppenivå i det norske samfunnet.  

 

For den som mottar behandling fra en useriøs aktør, er det risiko for at tilstrekkelig 

informasjon om en konkret behandling ikke blir gitt, og mottaker av behandlingen kan få både 

akutte og/eller vedvarende helseplager. Det krever medisinsk kompetanse å ta seg av 

medisinske og kirurgiske komplikasjoner. Det erfares allerede at norsk offentlig helsevesen tar 

seg av komplikasjoner som er tilkommet etter at en privat aktør har utført kosmetiske inngrep, 

injeksjoner eller behandling. Overlegeforeningen er bekymret for at det med årene vil bli et 

økende antall useriøse aktører på markedet - med de potensielle konsekvenser det kan få - hvis 

det ikke lovreguleres at denne typen behandlinger kun skal utføres av helsepersonell.  

Overlegeforeningen støtter derfor Helse - og omsorgsdepartementets forslag om å innføre 

kompetansekrav for å kunne gjennomføre visse former for kosmetiske inngrep, injeksjoner og 

behandling.  

 



Det andre endringsforslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet, gjelder både 

helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven slik at det innføres 18-årsgrense for å 

få utført kosmetiske inngrep, injeksjoner eller behandling uten medisinsk eller odontologisk 

begrunnelse. Det at det ved lov innføres en 18-årsgrense vil avklare tvil om hvilken 

aldersgrense som skal gjelde.  

 

Det finnes allerede plastikkirurgiske privatsykehus som på eget initiativ har innført 18 

årsgrense på alle kosmetiske inngrep og injeksjonsbehandlinger. 18 år er myndighetsfastsatt 

alder for når en person er definert som voksen. Samtidig er mange norske 18-åringer fortsatt 

skoleelever på videregående skole. Man ser vanskelig for seg at det går et skarpt aldersskille 

for når et individ blir påvirket eller ikke på en arena hvor sosialiseringsprosesser skjer, som på 

videregående skoler. Eksempler på uheldige sosialiseringsmønstre hos ungdommer er 

kroppspress og utseendepress. En gruppeidealisering av en gitt kropp eller utseende vil føre til 

at mange ungdommer og unge voksne kan utvikle et usunt tankemønster i forhold til egen 

kropp og danne et dårlig kroppsbilde. Det kan få langvarige konsekvenser for den enkelte.  

 

Som aktører i de norske samfunnet er det viktig å være med på å utforme en godt regulert 

helselovgivning på dette området. Overlegeforeningen mener derfor det er svært viktig å 

innføre minst 18 års lovfestet nedre grense på kosmetiske inngrep, injeksjonsbehandlinger og 

behandlinger. Overlegeforeningen støtter derfor HOD i forslaget om 18 års lovpålagt 

aldersgrense.  

 

Departementet ønsker også å endre to forskrifter som går på markedsføring av kosmetiske 

inngrep. Den første forslagsendringen går på at helsepersonell må utforme markedsføringen 

slik at den ikke oppfattes av barn under 18 år til å være rettet mot deres aldersgruppe eller slik 

at markedsføringen på annen måte bidrar til kroppspress blant barn.  

 

Den andre forskriftsendringen som foreslås, er at det tydelig skal fremgå at 

markedsføringsreglene også skal gjelde for kosmetiske inngrep i form av kosmetiske 

injeksjoner ved bruk av fillers og legemidler. Per i dag er forskriften avgrenset til å gjelde kun 

for kosmetiske inngrep i form av plastikkirurgiske inngrep og inngrep i hud og underhud.  

 

Overlegeforeningen mener det er svært viktig at sentrale helsemyndigheter regulerer og 

strammer inn markedsføringen av denne typen behandlinger, slik at ikke barn og unge 

oppfatter at det er rettet mot deres aldersgruppe. Det er etter Ofs syn viktig at sentrale 

helsemyndigheter går i front for at barn og unge får et sunt oppvekstmiljø uten påvirkning av 

reklame som går på idealisering av utseende og kroppspress. Of støtter begge forslag om 

forskriftsendring som går på markedsføring av kosmetiske inngrep.  

 

Departementet foreslår i tillegg endringer og presiseringer av helsepersonellovens 

virkeområdet. Departementet ønsker en presisering av at helsepersonellovens begrep 

”helsehjelp” også skal omfatte virksomhet som utøves uten klar medisinsk eller odontologisk 

begrunnelse. Dette vil gjelde dersom handlingen kan medføre helserisiko for pasienter, og 

handlingen for å kunne utføres forsvarlig forutsetter kompetanse som helsepersonell har. Dette 

innebærer blant annet at helsepersonelloven kommer til anvendelse for alle kosmetiske 

inngrep, injeksjoner og behandlinger som helsepersonell utfører dersom ”handlingen kan 

medføre helserisiko for pasienter og handlingen for å kunne utføres forsvarlig forutsetter 

kompetanse som helsepersonell har”.  

 

I høringsnotatet vurderer departementet om alt regelverk for kosmetiske inngrep, injeksjoner 



eller behandling bør undergis en samlet regulering, og om det bør foretas endringer i 

reguleringen av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling i regelverket for kosmetikk, 

medisinsk utstyr, legemidler og hygienekrav for hudpleievirksomheter mv, om det bør innføres 

et generelt forbud mot markedsføring av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling og om 

det bør innføres et forbud mot bestilling og bruk av kosmetiske injeksjoner i private hjem. 

Departementet forslår ikke slike endringer, men det bes om høringsinstansenes vurdering også 

av dette.  

 

Overlegeforeningen støtter lov - og forskriftsendringene som Helse- og omsorgsdepartementet 

forslår.  

 

Overlegeforeningen ønsker imidlertid ikke at det skal innføres et generelt forbud i Norge mot 

markedsføring av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling. Dette fordi det allerede 

eksisterer et markedstilbud som tilbys i de fleste land, og dette markedstilbudet har etter Ofs 

syn har kommet for å bli. Dersom det innføres både et generelt forbud mot markedsføring og et 

forbud mot å bestille og bruk av kosmetiske injeksjoner i private hjem, tror Of at flere 

innbyggere i Norge likevel vil se reklame for tilsvarende behandlinger i sosiale medier 

distribuert fra andre land. Of tror da at flere norske innbyggere enn i dag, i et gitt senario med 

totalforbud, ville valgt å reise til utlandet for å få utført kosmetiske inngrep 

injeksjonsbehandlinger og annen kosmetisk behandling. Of erfarer at det er mange useriøse 

aktører i utlandet, og det norske offentlige helsevesen har allerede i mange år tatt seg av 

komplikasjoner etter kosmetiske inngrep og kosmetiske behandlinger utført i utlandet.  

 

I tillegg er andre problemstillinger relevante i denne avveiningen, for eksempel eventuell 

innføring av resistente bakterier på norske sykehus som følge av behandling av komplikasjoner 

etter kosmetiske behandlinger.  

 

Of tror det er mer hensiktsmessig å regulere bransjen gjennom lov - og forskriftsendringer, 

fremfor å jobbe etter en modell med generelle forbud som tiltak for å regulere en virksomhet.  

 

Overlegeforeningens syn er dessuten at man skal jobbe i bredden i det norske samfunnet for å 

være med å utvikle sunne kroppsholdninger. Estetisk plastikkirurgi har i studier vist å være 

med på å gi økt livskvalitet til voksne mennesker som har hatt et ønske om endret utseende. 

Markedsføring rettet mot den voksne befolkningen i Norge på dette feltet er viktig å ha fordi 

det etter Ofs syn bør være en viss grad av markedsliberalisme i det norske samfunnet slik at 

befolkningen vet at det finnes et marked og et tilbud.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

Anne Karin Rime (sign.) 
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