
Utdypende om kongelig resolusjon av 6.mars: 
 
Beredskapstiltak for å sikre liv og helse – utbrudd av koronavirus- anvendelse av 
fullmaktsbestemmelsene i lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap, jf. § 1-5 nr. 
2 og § 3-1, § 4-1, § 5-1 og § 5-2 
 
Denne kongelige resolusjonen iverksetter helseberedskapslovens bestemmelser som blant annet 
dreier seg om tjenesteplikt og beordring. Dette er sovende bestemmelser som krever slikt vedtak 
som nå er fattet av kongen for å kunne brukes. Les helseberedskapsloven her: 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-06-23-56  
 
Loven gjelder både for leger på sykehus, i fastlegepraksis og avtalespesialister.  
 
I korte trekk gir loven vide fullmakter til at arbeidsgiver kan pålegge arbeidstaker "å forbli i tjeneste 
utover ordinær arbeidstid". I tillegg gir den Helsedirektoratet (som har fått delegert denne 
myndigheten fra Helse- og omsorgsdepartementet) anledning til å beordre personell til "å møte frem 
på nærmere angitt sted og utføre nærmere tilvist arbeid". Pålegg kan ikke gis til gravide eller til 
personer under 18 eller over 65 år, og heller ikke til personer som alene har omsorgen for barn under 
16 år eller for funksjonshemmede. 
 
I følge departementet skal det ikke ennå beordres noen etter denne bestemmelsen, men nå har 
man det formelle på plass dersom situasjonen eskalerer og det blir behov for dette. Slik vi forstår 
det vil ansatte leger kunne bli beordret til ekstra arbeid av arbeidsgiver. De som er 
næringsdrivende vil evt. måtte beordres av Helsedirektoratet. Legeforeningen holdes orientert og 
vil få anledning til å komme med innspill til hvordan beordring av leger skal kunne skje, dersom 
dette blir aktuelt. 
 
Helseberedskapsloven inneholder også bestemmelser som sier at kostnader knyttet til slikt ekstra 
arbeid skal utredes av staten, og at departementet kan pålegge "kommuner, fylkeskommuner og 
regionale helseforetak å yte hel eller delvis refusjon av utgifter etter første ledd." Det fremgår i 
resolusjonen 6.3.2020, under henvisning til denne bestemmelsen, at kostnadene skal beregnes på et 
senere tidspunkt. 


