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Pandemier – historisk 

Endrer samfunn – i likhet med krig

Fra guds vilje og skjebne til bruk av virkemidler 

Karanteneordninger = gradvis utviklet
Danmark/Norge: byllepesten 1710 – forordninger 
Kommunalt ansvar, sunnhetsloven av 1869, Parisavtalen 1852.

Sykehusbygging 1800/1900-tallet – tilpasset smittevern
Vaksiner  



Rettslige styringsvirkemidler og 
utfordringer for ledere

Rettslig styring: reguleringer av WHO (IHR), EU og nasjonale myndigheter: Stortinget og delegert 
lovgivningsmyndighet

1.  Kunnskap om de rettslige reguleringene – og som endres underveis i pandemien 

Innholdet i ansvaret og hvor langt beslutningsmyndigheten rekker (helserett, statsrett og 
menneskerettigheter)

2. Samarbeid og rollefordeling i lovgivningen (helserett)

3. Myndighet til omstilling og omdisponering av personell, tilganger (helserett, arbeidsrettslige regulering)

Ledere må behandle nye oppgaver – i tillegg til vanlig drift 

4. Beredskapssituasjonen: plikter til å være forberedt og drift (helserett: forsvarlighetsreguleringer og «sørge for»)

5. Åpenhet – gjennomsiktlighet (offentleglova, helserett)



Helseledere 
på ulike nivåer

Nasjonale strategier og sentral kriseledelse: 

Helseminister

Øverste ledelse i HOD

Helsedirektoratet

Folkehelseinstituttet

Helsetilsynet - statsforvaltere

Regionale helseforetak – sykehus

Kommunene, kommuneleger



Ledelsen i 
helsevirksomheter.  

Skal sørge for klare rettslige 
ansvarsforhold

Skal opptre i samsvar med 
overordnede pålegg 

Systemansvarlig 

Databehandlingsansvarlig 

Tilretteleggingsansvarlig: 
helsepersonell 

Arbeidsgiveransvar, 
omdisponeringer 



Overordnet ansvar for smittevern

• Primæransvaret: kommuneledelsen/kommunelegen

• Ved «alvorlig utbrudd»: Helsedirektoratet: Nasjonal kriseledelse

Helsedirektoratet traff vedtak om å lukke ned landet 12. mars 2020, 

Dagen etter Danmark.

Folkehelseinstituttet: Vaksinasjonsstrategier 



Kunnskap om de rettslige 
reguleringene: Ansvar og myndighet 

Tjenestelovene

• Plikter på de ulike nivåene 

Smittevernloven 

Helseberedskapsloven 

Utfordring: Dynamisk lovgivning – mer enn 100 endringer i covid-forskriften

• Myndighetsutøvelse: Vedtak i helsevirksomheten, vedtak i RHF/kommunene, 
kommunenes myndighet til forskriftsreguleringer, Helsedirektoratets 
myndighet,  Helse- og omsorgsdepartementes myndighet 



Ansvar og myndighetsutøvelse 

Ansvaret for å beskytte liv og helse: menneskerettighet som staten skal oppfylle 

Ansvaret for å beskytte folks frihet: menneskerettigheter som staten skal oppfylle

Ansvaret for å kunne tilby nødvendighet helsetjenester: menneskerettighet 

«før var»-vurderinger: 

Nødvendighetsvilkår og forholdsmessighet 



Hjemlene i smittevernloven

Smittevernloven § 4-1 – videreført fra sunnhetsloven av 1860.

• Smittevernloven §§ 4-3 og 4-3 a

Kongen kan for å forebygge eller motvirke overføring av covid-19 gi forskrifter om isolering og 
andre begrensninger i bevegelsesfrihet for personer som har, eller etter en faglig vurdering antas 
å ha, covid-19. Det samme gjelder for personer som har økt risiko for covid-19 etter nærkontakt 
med smittet eller antatt smittet person. I forskriftene kan Kongen fastsette nærmere krav til 
undersøkelser i forbindelse med eller til erstatning for isolering eller andre begrensninger i 
bevegelsesfriheten.

• Smittevernloven § 7-12



Smittevernloven § 1-5

Ved lov 21. juni 2019 nr. 46 ble det innført en ny generelt virkende bestemmelse 
som l lovfestet grunnleggende krav til vurdering for iverksetting av 
smitteverntiltak.

(1) Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig 
begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter 
en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på 
frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

(2) Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil 
være et uforholdsmessig inngrep



Diskusjoner: smittevernreguleringer 

• Søringekarantenen: nasjonal og kommunal myndighet 

Ansvaret og myndigheten for kommunen og den sentrale kriseledelse

Rundskriv mars 2020. Regjeringens strategi fra 7. mai 2020: vekt på kommunale tiltak

• «Karantene er ulovlig frihetsberøvelse» 

Kan dreie seg om: 

- Uenighet om trusselen, vurderinger av pandemiens skadeevne og opparbeidelse av immunitet

- Uenighet om loven gir tilstrekkelig hjemmel

- Uenighet om menneskerettigheter tilsier at loven må tilsidesettes



Forskjellen på politiske og 
rettslige virkemidler (juss) 
– anbefalinger/etikk 

Juridiske plikter= bindende med rettsvirkninger

Styring ved lovgivning og lovendringer  

Plikter påhviler befolkningen, helsepersonell, 
helsevirksomheter, eier, staten

Anbefalinger fra myndigheten, etikk= er veiledende, 
ulike former for etikk. Anbefalinger er veiledende

Faglige anbefalinger og etikk som begrunnelse for nye 
lovregler 

Faglige anbefalinger og etikk som del av lovregler    



Samarbeid og rollefordeling

Helseministeren - Helse- og omsorgsdepartementet 

Helsedirektoratet    - Folkehelseinstituttet: utfordrende rollefordeling

FHI: «smitteverninstitutt» - hva er politiske anbefalinger?

HDIR: Begrunnelse for smittevernreguleringer – helhetsvurderinger, også kapasitet i helsetjenesten

RHF

Sykehusene 

Kommunene – Helsedirektoratet  



Myndighet til omstilling og 
omdisponering av personell

• Smittesituasjonen i helsetjenesten – kapasitet

• Styringsretten – hvor langt går den mht begrensninger av arbeidstakeres fritid 
– omstilling 

• Beordring

Nødvendig med kriseavtaler

• Vaksinasjonsstrategier og sammenheng med bemanningssituasjonen



Vedlegg til 
NOU 2021:6



Beredskapssituasjonen: plikter til å være 
forberedt og drift. 



Beredskap

• Befolkningen vilje til å forberede kriser: forståelse av trusler, egen 
kriseregulering. Forslag om ny sivilkriselov ble ikke vedtatt i 2019

• Kriseforståelse – forståelse av virkninger for helsetjenesten 

• Nasjonal kriseledelse – samspillet med kommunale variasjoner og ledelse 

• «Sørge for» ansvaret: kapasiteten: RHF og kommunene 

• Helsevirksomheter: fordeling av helsetilbudet: etterslep, «nødvendig 
helsehjelp»: bruk av metoder – eksperimentell behandling  

Dårlig forberedt ved sykehusbygg, sykehussenger, beredskapslagre, egen 
produksjon, helsepersonell – kapasitet 



Åpenhet - transparans

• Offentlig innsyn – kultur 



Daglig informasjon



Læring 

Ledere som er trygge på de juridiske rammene og egen myndighet

Ledere som er trygge på kommunikasjon internt og eksternt

Behov for videreutvikling av lovgivningen 






