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YLF - Svarbrev - Høring - Forslag om endringer i smittevernloven 
 

Yngre legers forening takker for muligheten til å avgi svar på høring om endringer i 

smittevernloven. Styret har behandlet saken på epost. 

 

Det er foreslått flere endringer i smittevernloven. 

 

Generelle vilkår: Departementet foreslår å tydeliggjøre de generelle vilkårene ved å lovfeste 

fire vilkår for bruk av tiltak etter loven; frivillighet, klar medisinskfaglig begrunnelse, tiltaket 

skal være nødvendig av hensyn til smittevernet, og det skal være tjenlig etter en 

helhetsvurdering. Dette kommer inn i en ny bestemmelse i smittevernloven § 1-5. Vi ser på 

dette som svært positivt, særlig at det presiseres at frivillighet skal ligge til grunn, og at det er 

krav om evidens og proporsjonalitetsvurdering for alle tiltak som vurderes. 

 

Behov for raskere vedtak om tvungen isolering. Det er i dag ikke adgang til å fatte 

hastevedtak om tvungen isolering etter smittevernlovens § 5-3. Departementet foreslår at det 

skal kunne gjøres hastevedtak om tvungen isolering, på bakgrunn av erfaringer med at det 

kan ta opp til flere uker før smittevernnemnda kommer sammen for å fatte vedtak. 

Departementet foreslår at et hastevedtak om tvungen isolering kun kan gjøres for inntil sju 

dager og i påvente av at vedtak fattes av smittevernnemnda, og at vedtaket utløper dersom det 

ikke er fattet nytt vedtak av smittevernnemnda i løpet av sju dager. Videre er det ikke 

foreslått adgang til hastevedtak om tvungen medikamentell behandling. Tvungen isolering er 

en særdeles alvorlig inngripen i individets frihet, og det er strenge krav til bruk av isolasjon. 

Ylf ser at det kan være nødvendig med isolering i enkelte tilfeller, men mener vurdering om 

tvungen isolering i størst mulig grad skal skje i smittevernnemnda. Med forutsetning om 

innstramming av saksbehandlingstid i smittevernnemnda kan vi akseptere at det kan fattes 

hastevedtak om tvungen isolering med varighet på inntil sju dager. 

 

Departementet foreslår at det fastsettes en frist på sju dager for at smittevernnemnda skal 

komme sammen og drøfte saker om tvangsvedtak, mens det i dagens lovverk står at nemnda 

skal komme sammen «så snart som mulig». Det vises til en gjennomgang hvor det kom frem 

at det tok fra fire til 19 dager fra begjæring ble fremmet av kommunelegen til møte i nemnda. 
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Ylf støtter at det nå settes en frist på sju dager samtidig som ordlyden «så raskt som mulig» 

beholdes, for å sikre rask nemndsbehandling. Vi støtter også forslaget om å fjerne 

Fylkesmannen som mellomledd mellom kommunelegen og smittevernnemnda, men at 

Fylkesmannen bør holdes orientert. 

 

Om fylkesmannen foreslår departementet at dennes perspektiv skal være bredere når det 

gjelder smittevern, og ikke bare fokusert på allmennfarlige smittsomme sykdommer. Dette 

støttes. For øvrig synes fylkesmannens rolle beskjeden; han skal holde seg orientert men hans 

rolle i forhold til de ulike nivå i helsetjeneste og forvaltning kommer ikke klart frem. Vi 

savner en klarere beskrivelse av fylkesmannens rolle, inkludert en klargjøring av hva som 

ligger i «å holde seg orientert».  Det er særlig viktig at ansvarsforhold og roller er klart 

definert mellom fylkesmennene og kommuneoverlegene. Fylkesmennene må ikke være et 

unødvendig byråkratisk mellomledd mellom ulike aktører, slik de synes å ha vært mellom 

kommuneoverlegen og smittevernnemnda. 

 

Folkehelseinstituttet er et fagkompetanseorgan og har rolle som statens smitteverninstitutt, 

mens Helsedirektoratet er et myndighetsorgan med fullmakter etter loven. Det fremstår 

likevel underlig at det i kriser og beredskapssituasjoner på smittevernområdet skal være 

Helsedirektoratet som leder arbeidet, når fagkompetansen ligger i Folkehelseinstituttet. 

 

Ylf støtter forslaget om å gi hjemmel til å fastsette krav om forhåndsundersøkelse for personer 

som skal oppholde seg i Norge som ledd i kulturutveksling eller lignende, en bestemmelse som 

vil omfatte au pairer. Det er spesielt viktig å beskytte barn mot tuberkulosesmitte, derfor vil 

forhåndsundersøkelse av au pair før denne ankommer vertsfamilien være viktig. Vi foreslår at 

forhåndsundersøkelse også bør foretas av personer som gjennom frivillig arbeid jobber med barn, 

for eksempel i idrett eller annet barnearbeid. 
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