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Høring: NOU 2019:13 Når krisen inntreffer 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 28. august 2019 

 

Beredskapshjemmelutvalget ble oppnevnt for å vurdere om det også utenfor de tilfeller som 

reguleres av beredskapsloven, bør innføres en sektorovergripende fullmaktsbestemmelse som 

gir regjeringen hjemmel for midlertidig å supplere, og om nødvendig gjøre unntak fra, 

gjeldende lovgivning og om at det ved siden av dette bør utformes en hjemmel for midlertidig 

å suspendere eller modifisere enkeltpersoners lovfestede rettigheter. 

 

I utredningen foreslår utvalget at det innføres en egen krisefullmaktslov med en 

sektorovergripende fullmakts- og suspensjonshjemmel. Utvalget har konkludert med at 

fordelene ved en krisefullmaktslov oppveier ulempene, forutsatt at bruken av fullmakten 

underlegges en rekke materielle og prosessuelle vilkår. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styremøte 14. oktober 2019. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 

Overlegeforeningens høringssvar konsentrerer seg om de kapitlene som fremstår mest 

relevante for helsepersonell, herunder del 3, kapittel 7.2 helseberedskap. 

 

Myndighetene har per i dag allerede omfattende muligheter å pålegge helsepersonell oppgaver, 

og Overlegeforeningen er derfor usikker på behov for en slik lov. Dagens muligheter er 

hjemlet i: 

 

- Helse- og omsorgstjenesteloven (tjenesteplikt ved ulykker og andre akutte situasjoner) 

- Fastlegeforskriften (suspendering av fastlegeordningen) 

- Helseberedskapsloven (beordring, ansvars-, oppgave og ressursfordeling) 

- Smittevernloven (vaksinering, isolasjon og smittesanering, tvungen legeundersøkelse) 

 

Lovforslagets målsetting er å tildele regjeringen kompetanse til å utstede sektorovergripende 

kriseforskrifter som om nødvendig kan fravike gjeldende lovgivning og suspendere rettigheter 



innenfor rammen av Grunnloven og internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. 

 

Overlegeforeningen er enig i at foreslått krisefullmaktslov kan bidra til en raskere og mer 

systematisk effektuering av eksisterende forskrifter og kan begrense bruk av (i utgangspunkt 

uønsket) nødrett i ekstraordinære situasjoner.  

 

Likevel mener Overlegeforening at det må presiseres tydeligere hvor bestemmelsen kan 

komme til anvendelse. Som eksempel er Pandemier og Legemiddelmangel situasjoner med økt 

misbrukspotensiale, særlig ettersom en viss grad av legemiddelmangel eksisterer til stadighet. 

Også omfang av asylsituasjoner der loven kan anvendes bør blir nærmere definert. 

 

Lovendringen må ikke være til hinder at helsepersonell kan utøve god og forsvarlig helsehjelp. 

 

Tekst og merknader til lovforslag er åpent formulert og omhandler ingen helsespesifikke 

forhold direkte men at kongen i statsråd kan gi midlertidige forskrifter som utfyller, supplerer 

eller fraviker lovgivning. 

 

Utvalgets oppfatning om at vilkårene for å utløse en ekstraordinær krisefullmakt bør 

formuleres åpent (for å kunne håndtere uoverskuelige hendelser), kan være problematisk særlig 

i helsesektoren hvor en slik fullmakt kan misbrukes ovenfor syke og utsatte mennesker.  

Vi vil påpeke at det, selv i ekstraordinære situasjoner, er meget viktig at etiske og juridiske 

faktorer, herunder taushetsplikten, opprettholdes i størst mulig grad. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

 

Anne Karin Rime (sign.) 

leder 

 

 

  

 

   


