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Høyringsnotat om  
- Forslag til endringar i helsepersonellova § 8 om pliktig fråhald 
- Forslag til forskrift om pliktig fråhald for helsepersonell 

 
Norsk Manuellterapeutforening (NMF) takker for invitasjonen til å avgi høringsuttalelse i 
ovennevnte sak.  
 
NMF er enig med departementet at det er uakseptabelt at helsepersonell i tjeneste er påvirket 
av alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler. Vi er også enig i at det bør foreligge en 
klar lovhjemmel for å kunne ta prøver når det foreligger mistanke om at helsepersonell er ruset 
på jobb.  
 
Forslagene om innskjerping av lov- og forskriftsverket på området begrunnes med at det er lite 
kjent, og at det har skjedd en økning i antallet tilsynssaker der misbruk av rusmidler har vært 
utgangspunkt for sakene.  At det nå er flere slike saker der tilsynsmyndigheten har grepet inn 
med sanksjoner, indikerer at eksisterende regelverk fungerer etter hensikten. 
Helsepersonellovens § 8 forbyr riktignok bare helsepersonell å innta alkohol eller andre rusmidler 
i arbeidstiden. Som departementet selv påpeker, forbyr imidlertid helsepersonellovens § 4 om 
faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp indirekte helsepersonell å møte beruset på jobb som følge 
av rusmidler inntatt før arbeidstid.  At lovverket er lite kjent, slik som Statens Helsetilsyn skriver i 
det siterte brevet av 19. november 2008, skulle tilsi at myndighetene setter i verk 
informasjonskampanjer og utdanningstiltak heller ennå lage flere og mer detaljerte regler.  
 
Etter NMFs mening må hovedhensikten med regelverket være at helsepersonell er edru og 
skjerpet når vedkommende har tjeneste.  Forslaget om åtte timers pliktmessig avhold er 
uhensiktsmessig fordi det i noen tilfeller ikke vil være tilstrekkelig for å forebygge ovennevnte, 
mens det i andre tilfeller vil være unødig strengt.   
 
I tråd med dette foreslår vi følgende:   
 

1) Helsepersonellovens § 8, 1. ledd endres slik:  
 

«Helsepersonell skal ikke være beruset i arbeidstiden og skal ikke innta alkohol 
eller andre rusmidler i arbeidstiden».   

 
2) Helsepersonellovens § 8 gis et tillegg som presiserer at dersom det er mistanke om at 
helsepersonell er ruset i tjeneste, kan departementet gi bestemmelser om at 
helsepersonell skal kunne bli fremstilt for prøvetaking med bistand fra politiet i de 
tilfellene helsepersonellet nekter å avgi prøve.  



 
3) § 1 i den foreslåtte forskriften utgår.  

 
4) Første setning i § 2 endres slik at den lyder:  
 

Er det grunn til å tro at helsepersonell er beruset i arbeidstiden, kan arbeidsgiver 
eller Helsetilsynet i fylket pålegge helsepersonellet å avgi utåndingsprøve, 
blodprøve eller lignende prøve.  

 
De øvrige paragrafene beholdes slik som foreslått av departementet.  
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