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Høring – spørsmål om forlengelse av koronaloven  
 

Vi viser til høring av spørsmål om forlengelse om midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe 

konsekvenser av utbrudd av covid-19 mv. (koronaloven), sendt på høring av Justis- og 

beredskapsdepartementet 1. april 2020. Departementets høringsfrist er satt til 8. april 2020. 

Høringsfristen til Akademikerne er 3. april kl. 16.00. 

Den norske legeforening har enkelte innspill til høringen. Grunnet kort høringsfrist har vi begrenset 

våre innspill til å gjelde forslagene som er av stor generell viktighet og spørsmål som berører 

helsesektoren. 

 

Spørsmålet om hvilke lover det kan gjøres unntak fra – lovens § 2 

Koronaloven § 2 første ledd inneholder en uttømmende liste over lover som på nærmere vilkår kan 

utfylles, suppleres eller fravikes. Departementet ber om høringsinstansenes syn på om det er lover 

som bør tilføyes eller tas ut av denne listen. 

Det finnes allerede lover som inneholder ulike beredskapshjemler i tilfelle av kriser, katastrofer eller 

andre alvorlige situasjoner innenfor helsesektoren. Dette gjelder fortrinnsvis helseberedskapsloven 

og smittevernloven. 

Helseberedskapslovens formål å verne befolkningens liv og helse og bidra til at nødvendig helsehjelp 

og sosiale tjenester kan tilbys befolkningen under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid. Loven 

omfatter nærmere angitte offentlige og private virksomheter samt personell som tjenestegjør i slike 

virksomheter.  

Smittevernlovens formål er å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer. Loven pålegger 

kommuner, helseforetak, fylkesmenn og sentrale helsemyndigheter en rekke oppgaver. I tillegg til å 

inneholde særskilte fullmakter for kommuner og sentrale helsemyndigheter til å bekjempe 

smittsomme sykdommer i utbruddssituasjoner. 

Begge disse lovene gir allerede myndighetene svært vidtgående hjemler til å gjøre inngrep. Lovene 

har imidlertid vært gjenstand for en alminnelig lovgivningsprosess, herunder høring, demokratisk 

behandling og tilpasninger som følge av praktiske behov. I helseberedskapsloven og smittevernloven 

er ulike, viktige formål veid mot hverandre og nedfelt i et gjennomtenkt og samlet regelverk.  



 
 
 
 
 

Lovene er forbeholdt de aller mest alvorlige situasjonene – slik den vi nå står i. Etter Legeforeningens 

syn, er det ikke behov for å åpne for en adgang til å fravike fra disse lovene, ettersom lovene nettopp 

er utformet med tanke på å håndtere utbrudd av en allmennfarlig sykdom/en sivil krise. Dette stiller 

seg annerledes enn for eksempel et utforutsett praktisk behov for å ikke gjennomføre fysiske 

generalforsamlinger i selskaper eller behovet for endringer i straffegjennomføringen. Legeforeningen 

mener på denne bakgrunn av smittevernloven og helseberedskapsloven bør tas ut av listen i 

koronaloven § 2.  

 

Koronalovens varighet – lovens § 7 

Det følger av koronaloven § 7 at loven oppheves én måned etter ikrafttredelsen, dvs. 27. april 2020. 

Departementet mener imidlertid at det vil foreligge et behov for tilpasninger til lovgivningen som en 

følge av utbruddet av covid-19 også etter 27. april 2020. Departementet mener også at det foreligger 

behov for å videreføre en rekke av forskriftene som allerede er vedtatt med hjemmel i loven. 

Blant forskriftene gitt med hjemmel i koronaloven, er midlertidig forskrift om endringer i 

helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under koronautbruddet. Formålet med forskriften er å 

bidra til en likeverdig tilgang til helse- og omsorgstjenester og en effektiv utnyttelse av tilgjengelige 

ressurser under utbruddet av korona-utbruddet. Forskriften gir en rekke nødvendige unntak fra 

pasient- og brukerrettighetsloven, herunder § 2-1b (rett til nødvendig helsehjelp fra 

spesialisthelsetjenesten), § 2-3 (rett til fornyet vurdering), § 2-5 (rett til individuell plan) og § 2-5a om 

(rett til kontaktlege). Forskriften § 5 erstatter også forskrift 1. desember 2000 nr. 1208 om 

prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til 

behandling i utlandet mv. 

Etter Legeforeningens syn er det under de gjeldende omstendighetene riktig og nødvendig å gjøre 

unntak fra de rettigheter og plikter som normalt gjelder for å sette helsetjenesten i stand til å 

prioritere vitale oppgaver, herunder befolkningens liv og helse. Legeforeningen støtter følgelig 

forslaget om å utvide koronalovens varighet.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Departementet oppgir i høringsnotatet pkt. 4 at forslaget ikke har noen økonomiske og 
administrative konsekvenser. Legeforeningen er ikke enig i dette.  
 
Per 2. april 2020 er det gitt 14 midlertidige forskrifter med hjemmel i koronaloven, herunder 
suspendering av retten til barnehageplass, tilbud til barn av foreldre som ikke kan være hjemme, 
unntak fra reglene om fysisk møte i selskaper, samvirkeforetak og stiftelser, forenklinger innenfor 
justissektoren og en rekke unntak i helselovgivningen, jf. ovenfor. 
 
Legeforeningen er av den oppfatning at et så drastisk tiltak som videreføring av koronaloven 
innebærer, primært gjennom å åpne for en svært utvidet hjemmel til å gi avvikende forskrifter, 
potensielt vil kunne innebære store økonomiske og administrative konsekvenser. Dette kan med 
fordel synliggjøres. Dersom konsekvensene ikke er kjente eller sikre, bør dette presiseres. I tillegg må 
kostnader og øvrige konsekvenser av de enkelte forskriftene og tiltakene utredes konkret i 
forbindelse med disse.  
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