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Høringsnotat om endringer i smittevernloven 
 
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i 
smittevernloven. 
 
Med dette forslaget følger Helse- og omsorgsdepartementet opp blant annet Meld. St. 16 
(2012–2013) «Beredskap mot pandemisk influensa», som oppsummerte erfaringene etter 
håndteringen av influensa A (H1N1) i 2009-2010. 
 
Lovforslaget bygger på gjeldende lov. Dagens smittevernlov har til hensikt å beskytte både 
enkeltindividet og samfunnet. Loven trådte i kraft i 1995 og har i all hovedsak vist seg å 
fungere godt. Imidlertid er det behov for klargjøring og presisering av noen bestemmelser. 
 
Det foreslås blant annet en ny bestemmelse for å presisere og lovfeste vilkårene som skal 
vurderes ved iverksetting av smittevernvilkår, samt en presisering av plikten til å gi og ta imot 
personlig smittevernveiledning. Videre foreslås enkelte endringer i reglene om tvangsbruk 
etter smittevernloven, blant annet for å kunne fatte hastevedtak om isolering, for å få en 
raskere saksgang i smittevernnemnda, og for å tydeliggjøre vilkåret om hvor lenge en person 
må behandles for å unngå resistensproblematikk. 
 
I tillegg foreslås mindre endringer i Fylkesmannens oppgaver og for å tydeliggjøre rollene til 
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Videre foreslås en styrking av det regionale leddet 
ved å presisere de regionale helseforetakenes oppgaver innenfor smittevern. 
 
Vi ber om at høringsuttalelsene avgis digitalt på våre nettsider, 
https://www.regjeringen.no/id2609000. 
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Side 2 
 

Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre uttalelsen og laste opp vedlegg. 
Høringsinstansene kan også sende høringsuttalelse uten å registrere seg. 
 
Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelsene er som hovedregel offentlige etter 
offentlighetsloven og vil bli publisert. Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om 
høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede 
virksomheter, medlemmer e.l. 
 
Høringsfristen er 23. november 2018. 
 
Spørsmål til forslagene i høringsnotatet kan rettes til seniorrådgiver Ragnhild Angell Holst på 
e-post Ragnhild-Angell.Holst@hod.dep.no. 
 
Med hilsen 
 
 
Arne Marius Fosse (e.f.) 
Avdelingsdirektør 
 
 

Ragnhild Angell Holst 
seniorrådgiver 
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