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HØRINGSNOTAT OM PLIKTMESSIG AVHOLD FOR HELSEPERSONELL —
FORSLAG OM LOVENDRING OG FORSKRIFT.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i lov om helsepersonell m.v.§8om
pliktmessig avhold samt forslag til forskrift om pliktmessig avhold. Hensikten med
forslagene er å bidra til at helsepersonell ikke ruser seg verken i eller forut for arbeidstiden.
Det er derfor foreslått at arbeidsgiver eller Helsetilsynet i fyiket kan pålegge det aktuelle
helsepersonellet å avgi utåndingsprøve, blodprøve eller lignende prøve ved mistanke om
inntak av rusmidler i eller i forkant av tjenestetiden. For det tilfellet at helsepersonell skulle
nekte å avgi prøver, er det foreslått at helsepersonellet kan bli fremstilt for prøvetaking med
bistand fm politiet.
Departementet har allerede hjemmel i helsepersonelloven§8tredje ledd til å gi forskrift om
å kunne pålegge helsepersonell å avgi utåndingsprøve, blodprøve eller lignende prøve ved
mistanke om inntak av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstide, samt til å kunne gi
bestemmelser om forbud mot inntak av rusmidler i et nærmere bestemt tidsrom før
tjenestetiden begynner. For at det også skal kunne gis forskrift om å kunne pålegge
helsepersonell å avgi prøver ved mistanke om inntak av alkohol eller andre rusmidler i
forkant av at tjenestetiden begynner, samt at det skal være mulig å fremstille for prøvetaking
ved politiets hjelp i de tilfellene helsepersonell nekter å avlegge prøve, er det foreslått en
lovendring i helsepersonelloven§8,slik at hjemmelen for å gi forskrift også omfatter disse
forholdene.Foreslåtte forskriftsbestemmelser om disse forholdene forutsetter at Stortinget
vedtar det foreslåtte lovforslaget.
Helsepersonellovens§8regulerer helsepersonellets plikt til å unngå inntak av alkohol og
andre rusmidler i arbeidstiden. Tredje ledd i §8gir hjemmel til å i forskrift å gi regler om at
helsepersonell skal kunne pålegges å levere utåndingsprøve, blodprøve eller lignende prøve
ved mistanke om brudd på forbudet mot inntak av rusmiddel i arbeidstiden, og regler om
forbud mot inntak av rusmiddel i et nærmere avgrenset tidsrom før tjenestetiden begynner.
Anledningen til å gi forskrift om pliktig avhold har ikke vært benyttet tidligere, bakgrunnen
for forslaget om både en forskrift om pliktig avhold og endring i forskriftshjemmelen i
helsepersonellovens§8 er at departementet er kommet til at hjemmelen i §8er for snever til
å kunne gi forskrift med et innhold departementet mener det er behov for. Departementet
anser at det ikke er gitt klart grunnlag for forskrift om å kunne pålegge prøvetaking ved
mistanke om misbruk før tjenestetiden begynner, eller konsekvenser ved at helsepersonell
nekter å avgi prøve ved mistanke om påvirkning av rusmiddel.



Bakgrunnen for forslaget er at det de senere årene har blitt et økende problem at
helsepersonell møter ruset på jobb eller ruser seg i arbeidstiden, og man må gå ut fra at
sakene som blir avdekket trolig kun representerer en liten del av det faktiske misbruk. Antall
tilsynssaker der misbruk av rusmiddel har vært utgangspunkt har økt, og de fleste som har
fått tilbakekalt sin autorisasjon har fått dette på grunn av misbruk av rusmiddel. De fleste
helsepersonellgrupper utfører arbeid som krever stor grad av presisjon og konsentrasjon, og
kravet til manuelle og kognitive evner er stort. Noen av yrkesgruppene utfører sitt ad3eid
med stor grad av frihet, uten kontroll og oppsyn av andre. Ettersom misbruk av rusmiddel
fører til svekket minne, innlæring, konsentrasjon og endret stemningsleie og kritikkløshet
kan utøvelse av helsetjenester under påvirkning av rusmiddel få svært alvorlige
konsekvenser.
På grunnlag av det som er anført foran tiltres forslagene fra Helse- og
omsorgsdepartementet, idet spesielt risikoen for pasientene ved helsepersonells rusmisbruk
som foran omtalt understrekes.
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