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Høringsvar – midlertidige endringer i helseberedskapsloven (endringer for å 
avhjelpe konsekvenser av covid-19) 

 

1 Innledning 

 

Den norske legeforening viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev av 24. april 2020 

med forslag om midlertidige endringer i helseberedskapsloven. Forslaget går ut på å innta en 

lovhjemmel for å kunne videreføre (1) forskrift om tilpasninger og unntak fra pasient- og 

brukerrettighetsloven og (2) forskrift om tiltak for å sikre tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og 

personlig verneutstyr. Begge forskriftene er i dag hjemlet i korona-loven, men departementet viser til 

at det er behov for å hjemle disse i helseberedskapsloven i fall koronaloven ikke videreføres etter 27. 

mai 2020. De foreslåtte lovbestemmelsene skal være midlertidige og gjelde frem til. 1. januar 2021. 

Forskriftene som iverksettes med hjemmel i de foreslåtte lovendringene, kan bare gjelde for én 

måned av gangen. 

Overordnet støtter Legeforeningen forslaget. Under pkt. 2. gis det innspill til forslaget om 

videreføring av tilpasninger og unntak fra pasient- og brukerrettighetsloven mv. Under pkt. 3 

redegjør vi for vårt syn på videreføringen av tiltak for å sikre forsyningen av legemidler, medisinsk 

utstyr og personlig verneutstyr. Under pkt. 4 omtaler vi kravene til ekstraordinære tiltak etter 

helseberedskapsloven. Under pkt. 5 gis det enkelte presiseringer til omtalen av 

helseberedskapslovens beordrings-/tilvisningshjemmel. Under pkt. 6 problematiserer Legeforeningen 

lovligheten av utreiseforbudet som følger av covid-19-forskriften § 17. 

 

2 Videreføring av tilpasninger og unntak fra pasient- og brukerrettighetsloven  

 

Departementet viser til at det er behov for en hjemmel for å kunne videreføre unntakene som følger 

midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 462 om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe 

konsekvenser under utbruddet av Covid-19 (heretter: forskrift om midlertidige endringer i 

helselovgivningen). Formålet med forskriften er å bidra til en likeverdig tilgang til helse- og 

omsorgstjenester og en effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser under korona-utbruddet. 

Forskriften vil i utgangspunktet oppheves samtidig med koronaloven.  

https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-462


 
 
 
 

 
Etter forskriften er retten til fritt behandlingsvalg begrenset til å gjelde for psykisk helsevern, 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling og intensiv habilitering av barn i godkjente virksomheter etter 

spesialisthelsetjenesteloven § 4-3. I tillegg gjelder retten til fritt behandlingsvalg for pasienter som 

ved forskriftens ikrafttredelse allerede er tatt inn under utredning eller behandling i godkjent 

virksomhet. Det er videre gjort unntak fra retten til ny vurdering av spesialisthelsetjenesten, retten til 

individuell plan og retten til kontaktlege. 

I en situasjon med korona-utbrudd, vil det kunne oppstå betydelige ressurs- og 

kapasitetsutfordringer for helse- og omsorgstjenesten. Legeforeningen mener at det derfor må 

legges til rette for at helse- og omsorgstjenesten skal kunne foreta prioriteringer. Etter 

Legeforeningens syn er det under de gjeldende omstendighetene riktig å gjøre unntak fra enkelte 

rettigheter og plikter som ellers gjelder. Dette for å sette helsetjenesten i stand til å prioritere vitale 

oppgaver, herunder befolkningens liv og helse.  Legeforeningen har på denne bakgrunn også støttet 

forslaget om å utvide koronalovens varighet, herunder videreføringen av midlertidig forskrift om 

endringer i helselovgivningen. 

 

Legeforeningen vil samtidig understreke at det er grunnleggende å sikre befolkningen lik tilgang på 

tjenester av god kvalitet. Det er viktig å fremme tillitsforholdet mellom pasient og helse- og 

omsorgstjenesten og ivareta respekten for den enkelte pasient. Dette ivaretas blant annet gjennom 

lovfestede rettigheter. Også under korona-utbruddet vil befolkningen ha helseutfordringer som må 

ivaretas for å unngå risiko for forverret helse. Legeforeningen er derfor positiv til at lovforslaget 

legger opp til at det ikke kan gjøres unntak fra retten til nødvendig helsehjelp som følger av pasient- 

og brukerrettighetsloven §§ 2-1 a og  § 2-1 b. For Legeforeningen er det videre viktig å presisere at 

unntakene fra pasientenes rettigheter ikke må gå lenger enn strengt nødvendig, og at unntak må 

vurderes forløpende, se også pkt. 4 nedenfor.  

 

Legeforeningen ser at det, også etter at koronaloven oppheves, kan være behov for enkelte 

tilpasninger og unntak i lovverket knyttet til pasient- og brukerrettigheter. Dette for at helse- og 

omsorgstjenesten og våre medlemmer skal kunne disponere begrensede ressurser på en så 

hensiktsmessig måte som mulig når man fortsatt står overfor utfordringer med korona-utbrudd. På 

bakgrunn av at grunnleggende pasientrettigheter videreføres og at tiltakene gjøres midlertidige, 

støtter Legeforeningen forslaget om å fastsette en hjemmel i helseberedskapsloven for å videreføre 

forskrift om endringer i helselovgivningen på midlertidig basis. 

 

3 Tiltak for å sikre forsyningen av legemidler, medisinsk utstyr og personlig 

verneutstyr 

 

Departementet viser til behov for å kunne videreføre bestemmelser i forskrift 6. mars 2020 nr. 239 

om tiltak for å sikre tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr som følge av 

utbruddet av koronaviruset (heretter: forskrift om tiltak for å sikre forsyningen av legemidler). 

https://lovdata.no/forskrift/2020-03-06-239


 
 
 
 

 
Forskriften er i dag fastsatt med hjemmel i smittevernloven § 7-12 og gir blant annet hjemmel til 

følgende: 

- adgang til å forby parallelleksport av legemidler 

- rasjonering av legemidler 

- prioritering av pasientgrupper ved utlevering og salg av legemidler 

- meldeplikt ved svikt i forsyningen og lagerbeholdningen av medisinsk utstyr og personlig 

verneutstyr 

- rasjonering av medisinsk utstyr og personlig verneutstyr 

- eksporttillatelse ved eksport av personlig verneutstyr 

Tilgang til legemidler, medisinsk utstyr og verneutstyr er grunnleggende for helsetjenestens mulighet 

til å håndtere koronavirusutbruddet og for legers adgang til å kunne yte forsvarlig helsehjelp. Tilgang 

til fullt forsvarlig verneutstyr er også avgjørende for ikke å utsette helsepersonell for unødig fare. Vi 

er enige i at unntaksbestemmelser er nødvendige for å kunne ivareta befolkningens liv og helse, og 

deler videre oppfatningen om at det er nødvendig å begrense eksportadgangen for å sikre at 

smittevernutstyr, medisinsk utstyr og legemidler primært kommer helsetjenesten og befolkningen i 

Norge til gode før et eventuelt overskudd kan eksporteres. 

 

Legeforeningen støtter på denne bakgrunn forslaget om gi hjemmel i helseberedskapsloven for tiltak 

som skal sikre forsyningen av legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr. 

 

4 Krav til ekstraordinære tiltak etter helseberedskapsloven 

 

Legeforeningen verdsetter at departementet har foretatt en så vidt utfyllende gjennomgang av 

hjemlene som følger av helseberedskapsloven (høringsnotatet pkt. 2.2), også utover de 

bestemmelsene som er direkte relevante i forbindelse med de aktuelle lovendringene. 

Legeforeningen vil i denne forbindelse peke på at helseberedskapsloven har blitt aktuell som følge av 

korona-utbruddet, men at det er sparsomt med kilder om hvordan loven skal forstås utover lovtekst 

og forarbeider.  

Hvilke materielle skranker helseberedskapsloven oppstiller for når fullmaktsbestemmelsene kan tas i 

bruk, blir relevant i forbindelse med at departementet ønsker å benytte den som hjemmelslov for de 

aktuelle forskriftene det er tale om å videreføre.  

Helseberedskapsloven oppstiller ikke et eksplisitt nødvendighets- eller proporsjonalitetskrav, slik 

smittevernloven § 1-5 gjør. På bakgrunn av Grunnloven og Norges menneskerettslige forpliktelser, 

må det likevel innfortolkes et slikt krav, som medfører at tiltak bare er lovlige dersom formålet ikke 

kan oppnås på en mindre inngripende måte. Vi vil understreke at man i de kritiske ukene vi nå har 

vært gjennom har maktet å etablere nødvendig beredskap og omlegging av aktivitet gjennom 

allerede etablerte og nye avtaler.  Norsk arbeidsliv har gode mekanismer for å sørge for raske 

endringer ved behov. At man bygger videre på dette i krisetid er svært viktig for å kunne beholde tillit 



 
 
 
 

 
og oppslutning om nødvendige tiltak. Vi ber derfor departementet presisere grunnleggende krav til 

nødvendighet og proporsjonalitet i lovproposisjonen. 

Det følger av helseberedskapsloven § 1-5 første ledd nr. 2 fjerde punktum at ekstraordinære tiltak 

bare kan iverksettes for et begrenset tidsrom og maksimalt for én måned. Beslutningen kan gjentas 

for inntil én måned av gangen. Unntaksforskriftene departementet foreslår at videreføres, vil være 

slike ekstraordinære tiltak. Dette innebærer at det minst med én måneds mellomrom må foretas en 

ny vurdering av om de formelle og materielle vilkårene for å anvende fullmaktsbestemmelsene 

fortsatt er oppfylt.  

Legeforeningen antar at spørsmålet om forlengelse av fullmaktsbestemmelsene sendes på høring, og 

at departementet fortløpende evaluerer om det er nødvendig å videreføre unntakene. 

 

5 Presiseringer av omtalen av tjenesteplikt og beordring  

 

Departementet redegjør for helseberedskapsloven § 4-1 i høringsnotatet (pkt. 2.2 s. 6). 

Bestemmelsen gir myndighetene hjemmel til å pålegge personell i virksomheter som er omfattet av 

loven å møte frem på nærmere angitt sted og utføre nærmere tilvist arbeid. Arbeidsgiver kan 

pålegge personell som er beordringspliktig å forbli i tjeneste utover ordinær arbeidstid. I 

bestemmelsens tredje til femte ledd er det fastsatt enkelte unntak som innebærer at nærmere 

definerte grupper kan fritas fra pålegg (gravide, under 18 år, over 65 år, aleneomsorg for barn under 

16 år eller funksjonshemmede).  

Legeforeningen vil imidlertid peke på at dersom begge foreldrene har omsorgsansvar for barn under 

16 år eller funksjonshemmede, kan bare én av dem beordres. Det følger direkte av Ot.prp. nr. 89 

(1998–1999) Om lov om helsemessig og sosial beredskap s. 147. Dette kan med fordel presiseres. 

 

6 Lovligheten av utreiseforbudet 

 

Forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 

17 forbyr helsepersonell som arbeider med pasientbehandling å reise til utlandet. I særlige tilfeller 

kan Helsedirektoratet gi dispensasjon fra reiseforbudet etter søknad. Som særlige tilfeller regnes 

blant annet reise som er nødvendig ut fra kritiske helse- eller samfunnsmessige forhold eller 

tungtveiende personlige forhold som alvorlig sykdom i nær familie. 

Covid-19-forskriften § 17 er en videreføring av Helsedirektoratets vedtak av 13. mars 2020, med 

hjemmel i helseberedskapsloven § 4-1 første ledd. Helsedirektoratet viser i vedtaket til at HOD 

mener at helseberedskapsloven § 4-1 (beordringshjemmelen) ut "fra en mer til det mindre"-

betraktning også gir hjemmel til å fatte vedtak om å forby helsepersonell som driver med 

pasientbehandling å reise til utlandet. Legeforeningen vil påpeke at det er høyst usikkert om man har 

hjemmel til å forby alle leger å forlate riket fordi man har en hjemmel til å beordre leger på jobb, jf. 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger/Vedtak%20etter%20lov%20om%20%20helsemessig%20og%20sosial%20beredskap%20%C2%A7%204-1%20f._.pdf/_/attachment/inline/0730a0f9-8cee-4f94-b881-a297ee6697f7:df32d8acede0e87689834b4d152a2940b3f6a8de/Vedtak%20etter%20lov%20om%20%20helsemessig%20og%20sosial%20beredskap%20%C2%A7%204-1%20f._.pdf


 
 
 
 

 
legalitetsprinsippet. Det vises i denne forbindelse også til at helseberedskapsloven § 4-1 tredje og 

fjerde ledd fritar enkelte grupper fra beordring, og disse kan ut fra en slik tolkning ikke være omfattet 

av utreiseforbudet. 

I den kongelige resolusjonen av 27. mars 2020 som ligger til grunn for vedtakelsen av forskrift om 

smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften), blir det pekt på følgende: 

"Tiltakene som foreslås regulert i vedlagte forskrift er tidligere vurdert å være nødvendig både for å 

hindre eller begrense smittespredning, og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helse- og 

omsorgstjenesten. Denne vurderingen har ikke endret seg, og Helse- og omsorgsdepartementet 

vurderer at det fortsatt er behov for tiltakene, og at de er forholdsmessige. Forskriften må ses i 

sammenheng med en rekke andre tiltak som er og vil bli iverksatt. Tiltakene fremstår som 

forholdsmessige og nødvendige ut fra en helhetsvurdering. Denne vurderingen gjelder for hele landet." 

Legeforeningen er ikke uten videre enig i denne vurderingen. I den akutte situasjonen som forelå i 

mars 2020, så Legeforeningen det ikke hensiktsmessig å problematisere departementets vurdering 

og vi støttet opp om vidtrekkende tiltak. Nå er den faktiske  situasjonen imidlertid annerledes, 

ettersom smittespredningen er lavere og helsetjenesten i liten grad har akutte utfordringer.  

 

Legeforeningen har mottatt flere henvendelser fra medlemmer som opplever utreiseforbudet som 

en uforholdsmessig begrensning.  

Legeforeningen vil på denne bakgrunn påpeke at det er grunn til å tro at utreiseforbud som er 

utformet nærmest absolutt er i strid med Grunnloven, noe som også er påpekt av Norges institusjon 

for menneskerettigheter. 

 

Grunnloven § 106 annet ledd sier at "Ingen kan nektes å forlate riket med mindre det er nødvendig av 

hensyn til en effektiv rettsforfølgelse eller for avtjening av verneplikt. Norske statsborgere kan ikke 

nektes adgang til riket." Bestemmelsen gir ikke anvisning på at utreiseforbud av andre hensyn enn 

rettsforfølgelse eller verneplikt likevel kan være lovlig dersom det er forholdsmessig og nødvendig 

etter en helhetsvurdering, slik departementet synes å legge til grunn. 

Vi viser også til Norges institusjon for menneskerettigheters brev av 6. april 2020 til departementet. 

NIM peker på at den enkeltes rett til å forlate riket er "særskilt vernet av Grunnloven § 106 annet 

ledd første punktum med enkelte særlig angitte unntak (som etter ordlyden ikke omfatter den 

begrunnelsen som forbudet bygger på)." NIM viser også til EMK tilleggsprotokoll 4 artikkel 2. 

Vi ber på denne bakgrunn departementet om å vurdere utreiseforbudets lovlighet sett i lys av 
Grunnloven, EMK og legalitetsprinsippet. 
 
Legeforeningen har stor forståelse for myndighetenes behov som forsøkes ivaretatt gjennom 
utreiseforbudet, og ser at det vil være hensiktsmessig å sørge for at helsepersonell er tilgjengelig for 
akutte situasjoner og at de videre ikke pådrar seg smitte og/eller karantene under utenlandsopphold.  
 

https://lovdata.no/pro/forarbeid/pre-2020-03-27-470
https://www.nhri.no/wp-content/uploads/2020/04/Brev-til-HOD-KMD-HD-FHI-fra-NIM-4.4-20.pdf


 
 
 
 

 
Legeforeningen deltar gjerne i en nærmere dialog med departementet om innretningen og 
praktiseringen av regelverket med sikte på å finne hensiktsmessige løsninger som ivaretar både 
helsetjenestens og helsepersonellets behov. 
 
 
Med vennlig hilsen 

 Den norske legeforening 

Geir Riise 
generalsekretær 

Lars Duvaland  
avdelingsdirektør 
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