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HivNorge er landets eneste pasientorganisasjon for mennesker som lever med hiv, og har daglig 

kontakt med både medlemmer og andre brukere som enten lever med hiv, er nærstående til en som 

lever med hiv, er i spesielt høy risiko for hiv-infeksjon eller bruker den forebyggende hiv-medisinen 

PrEP. 

HivNorge takker for muligheten til å inngi høringssvar til endringer i helsepersonelloven, pasient- og 

brukerrettighetsloven mv. (Administrative reaksjoner, tilsynsmyndighetenes saksbehandling av 

henvendelser om pliktbrudd mm.)  

HivNorge imøteser lovendringen ettersom vi representerer en pasient- og brukergruppe med en i 

dag kronisk lidelse som ofte opplever at de i helsevesenet møtes med ubegrunnet smittefrykt og 

overdrevne smitteverntiltak og slik får dårligere helsehjelp, eller helsehjelp på dårligere vilkår, enn 

andre.  Dette skyldes ofte manglende kompetanse eller foreldet kunnskap om hiv. HivNorge mener 

at en ny reaksjon om faglig pålegg til helsepersonell der helsepersonellet kan pålegges å ta et kurs, få 

veiledning eller gjennomføre andre kompetansehevende tiltak vil være svært egnet i disse sakene.  Et 

faglig pålegg vil i en slik sak kunne lyde: “du må øke kompetansen din om hvordan hiv kan smitte og 

hvilke smitteverntiltak som er nødvengige og hensiktsmessige i kontakt med forskjellige grupper 

mennesker som lever med hiv.” 

Arbeidsgivers ansvar for å legge til rette for kompetansehevende tiltak vil også være svært postivit, 

og vil kunne legge til rette for økt kompetanseheving på et bredere grunnlag, om arbeidsgiver 

gjennom slike pålegg oppdager at det på et bredere felt mangles kompetanse i enheten eller 

bedriften. 

Det antas at et slikt pålegg vil fungere bedre enn en advarsel til det enkelte helsepersonell, og det vil 

også utløse en plikt for arbeidsgiver til å sikre nødvendige ressurser for tiltaket, noe som vil være en 

fordel for helsepersonellet, som gjerne også vil ha egeninteresse i å øke sin kompetanse og 

kunnskap. 

Med vennlig hilsen 

 

Halvor Frihagen 

juridisk rådgiver  

 


