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Smitteverntiltak ved akutt helsehjelp  

 
Legeforeningen har fått reaksjoner på at FHI i sine anbefalinger for aerosolgenerende prosedyrer 
som er assosiert med smitterisiko for luftveisvirus, skriver at:  
 

Det skal tungtveiende grunner til for å nekte akutt helsehjelp for å begrense smitte. Retten til 
akutt helsehjelp vil normalt veie tyngre enn behovet for smitteverntiltak. 

 
Vi oppfatter at FHI med dette legger til grunn dersom det ikke er tid eller mulighet til å sikre seg 
tilstrekkelig vern mot smitte, skal pasientens rett til øyeblikkelig hjelp gå foran hensynet til 
smitteverntiltak.  
 
Legeforeningen mener at hensynet til helsepersonellets eget liv og helse, samt risikoen for videre 
smittespredning, vil begrense plikten til å yte øyeblikkelig hjelp. FHIs tolkning er egnet til å skape 
usikkerhet. Vi er kjent med at flere opplever dette som et reelt dilemma, og ønsker en avklaring og 
nærmere redegjørelse for FHI sin konklusjon.  
 
 
Vår vurdering  
Helt overordnet er det rettslige utgangspunktet at helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar 
med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes fra helsepersonellets 
kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig, jf. helsepersonelloven § 4. De har også en 
plikt til å "straks gi den helsehjelp de evner når det må antas at hjelpen er påtrengende nødvendig", 
jf. § 7. Videre er det krav til at virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester, skal organiseres slik 
at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter, jf. helsepersonelloven § 16  
 
Smittevern er sentralt både for å sikre pasienter og helsepersonell. Smittevern for helsepersonellet 
er særlig viktig for unngå unødvendig sykdom og dermed mangel på personell, og ikke minst for å 
hindre videre smitte til andre pasienter og annet helsepersonell.  
 
Helsepersonell må i utgangspunktet tåle en noe høyere risiko for smitte enn andre yrkesgrupper, 
fordi man gjennom yrket forutsettes å ha kontakt med syke og smittede.  

Virksomheten/arbeidsgiver har ansvar for god organisering av arbeidet, tilrettelegging, prosedyrer og 
ikke minst opplæring av bruk av smittevernutstyr. Dette bør bidra til at man i så liten grad som mulig 
kommer i en situasjon der man må velge mellom å ta på seg smittevernutstyr eller gi øyeblikkelig 
hjelp.  
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Arbeidsgiver må foreta risikovurderinger og innføre vernetiltak. Dersom arbeidsgiver har 
gjennomført gode vurderinger og mener at arbeidet kan fortsette, må helsepersonell respektere 
denne avgjørelsen og innrette seg etter dette. I helsesektoren vil stansing av arbeidet kunne 
innebære store konsekvenser for pasientene. Adgangen til å avbryte arbeidet eller nekte å utføre 
farlig arbeid må derfor benyttes med svært stor varsomhet, også som følge av plikten til å gi 
øyeblikkelig hjelp.  
 
Vår vurdering er imidlertid at dersom helsepersonellet utsetter seg selv for fare, f.eks. ved høy risiko 
for å bli smittet av smittsom allmenfarlig sykdom gjennom å yte helsehjelp uten forsvarlig 
smittevernutstyr, vil vedkommende ikke være forpliktet til å yte helsehjelp, heller ikke etter 
helsepersonelloven § 7. Dette fremgår ikke direkte av helsepersonelloven § 7, men det er naturlig å 
innfortolke en slik begrensning i en pliktbestemmelse som skal sikre pasienter rett til  livreddende 
behandling. Det er ikke intensjonen at helsepersonell skal sette sitt eget og andre pasienter og 
helsepersonells liv og helse i fare ved å drive livreddende behandling.  
 
I disse situasjonene må det, som ellers, foretas en konkret vurdering ut fra situasjonen og 
omstendighetene for øvrig, men som den klare hovedregel og utgangspunkt mener vi at 
helsepersonell må prioritere å få på seg tilstrekkelig smittevernutstyr før helsehjelp ytes, også i 
situasjoner med behov for øyeblikkelig hjelp.    
 
Vi ber på denne bakgrunn om en nærmere redegjørelse for vurderingen som ligger til grunn for at 
FHI legger til grunn motsatt utgangspunkt.   
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Den norske legeforening 
 
Lars Duvaland  Stine K. Tønsaker 
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