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Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev av 5. mai 2021 med forslag om å innføre 
hjemmel for koronasertifikat i smittevernloven. Fristen for å inngi høringssvar er satt til 12. mai 2021.  
 
Legeforeningen støtter forslaget om innføring av et rettslig grunnlag for koronasertifikater. 
Legeforeningen vil peke på at vurderingen av å ev. differensiere smitteverntiltak basert på 
vaksinasjonsstatus, immunitet og ev. negativt testresultat, må gjøres med utgangspunkt i 
eksisterende hjemler i smittevernloven og midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av 
hensyn til folkehelsen. Disse vurderingene må foretas på et senere tidspunkt, og i denne forbindelse 
vil det være sentralt å vurdere både smittevernfaglige forhold og forholdsmessigheten av å 
opprettholde smitteverntiltak for disse. Legeforeningen vil understreke at vår støtte til lovforslaget, 
ikke uten videre innebærer en støtte til differensierte smitteverntiltak som innføres som følge av 
bruken av sertifikatene.  
 
Departementet ber særlig om tilbakemelding på om negativ test bør sidestilles med vaksinasjon og 
gjennomgått sykdom som grunnlag for koronasertifikat. Legeforeningen vil peke på at det er 
vanskelig å ta stilling til dette, all den tid departementet ikke har redegjort nærmere for hvilke 
tiltakslettelser som kan være aktuelle for dem med negativt testresultat.  
 
Legeforeningen er uansett kritisk til forslaget om å sidestille negativ test med vaksinasjon og 
gjennomgått sykdom. Begrunnelsen er at testresultater gir et øyeblikksbilde, og ikke noen fremtidig 
beskyttelse for den enkelte eller andre. Det må derfor skilles mellom vaksinerte og immune på den 
ene side og personer med negativt testresultat på den annen. I visse situasjoner kan det være aktuelt 
at personer som kan fremvise en negativ test, i en kort periode skal gis enkelte fritak fra enkelte 
smitteverntiltak, f.eks i forbindelse med enkeltstående arrangementer eller aktiviteter. Vi kan 
imidlertid ikke støtte å sidestille personer med negativ test med vaksinerte og immune, og da særlig 
ettersom det ikke er nærmere presisert hvilke rettsfølger sidestilling rent faktisk vil innebære. Vi 
forutsetter imidlertid at alle testresultater, både positive og negative, vil fremgå av sertifikatet.  
 
Koronasituasjonen er preget av raske faktiske og rettslige endringer og av at vi fortløpende får ny 
kunnskap om sykdommen og de ulike vaksinenes effekt. Vi vil i denne forbindelse peke på at 
beskyttelsen som følge av vaksinasjon vil avta etter noe tid. Dette må både koronasertifikatet og de 
ulike tiltakene ta høyde for.  
 
Oppføring av immunitet, vaksinasjonsstatus og testresultat i sertifikatene forutsetter at nasjonale 
myndigheter utvikler og finansierer integrasjon av elektroniske MSIS-meldinger og innrapportering av 
hurtigtestanalysesvar i helsetjenesten sine EPJ-systemer. Fortsatt bruk av parallelle arbeidskrevende 



 
 
 
 
 

løsninger er ikke egnet til å møte befolkningens berettige krav om rask og effektiv innrapportering 
etter gjennomgått infeksjon eller negativt hurtigtestsvar. 
 
Legeforeningen har forståelse for at pandemisituasjonen krever en rekke regelverksendringer med 
korte frister. Samtidig er vi bekymret for hvilke konsekvenser dette "demokatiske underskuddet" får 
på sikt. Dette gjelder både tillit til, og oppslutning om, inngripende tiltak. Vi observerer en tendens til 
at mer generelle lovbestemmelser innføres etter svært korte høringsrunder, og at viktige og 
inngripende smitteverntiltak deretter vedtas av departementet uten foregående høring.  
Vi forutsetter at innføringen av koronasertifikater evalueres løpende og grundig, samt at endrede 
behov eller utilsiktede utslag av tiltakene følges opp med nødvendige tilpasninger. Både som ledd i 
den løpende evalueringen og endringer/differensering av smitteverntiltak som følge av innføringen 
av koronasertifikater, ber vi om at relevante aktører involveres.  
 
Vi merker oss at forslaget innebærer at "en kommune ikke er gitt myndighet til å innføre krav om 
bruk av koronasertifikat",  for eksempel i lokale svømmehaller eller alpinbakker, jf. høringsnotatets s. 
28. Denne myndigheten ligger til departementet, som gjennom nasjonalt-regionalt vedtak etter 
covid-19-forskriften kapitler 5A og 5B kan bestemme at koronasertifikat kan brukes i enkelte 
kommuner med høy smitterisiko. Vi vil peke på at dette gir departementet stor makt til å vurdere 
lokale tiltak. Dette vil etter forholdene også kunne føre til økt bruk av lokale forskrifter som ikke er 
knyttet til bruk av koronasertifikat.  
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