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Spørmål om helsepersonelloven § 12

Det vises til telefonsamtale den 21. oktober 2014 vedrørende spørsmål om helsepersonelloven § 12
tredje ledd og hvorvidt dette er en plikt.
Helsepersonelloven § 12 tredje ledd er ny og kom inn i loven som følge av lov om konfliktrådsbehandling.
I merknadene til bestemmelsen fremgår det blant annet følgende:
«Tredje ledd er nytt og etablerer en plikt for nærmere angitt helsepersonell til å foreta rusprøve av unge
lovbrytere som har fått vilkår om avholdenhet i betinget påtaleunnlatelse eller dom. Plikten omfatter også
rusprøver ved gjennomføring av ungdomsstraff, der ruskontroll kan inngå som et ledd i ungdomsplanen. En
slik plikt er viktig for å sikre den individuelle oppfølgingen av, og et helhetlig og rehabiliterende opplegg for,
unge lovbrytere som har utfordringer knyttet til rus. Utformingen av bestemmelsen avviker noe fra utvalgets
forslag, der plikten var lagt til kommune- eller bydelsoverlege. Utvalgets målsetning var imidlertid
sammenfallende med departementets – å sikre forutsigbarhet ved prøvetakingen og å forebygge usikkerhet i
gjennomføringen av de vilkår som er knyttet til en straffereaksjon.»

Det fremkommer uttrykkelig av lovbestemmelsen at dette er en plikt for lege, sykepleier og bioingeniør.
Plikten inntrer når personen møter opp til prøvetakingen. Helsepersonellet plikter ikke å ta blodprøve av
personer i nært slektskap eller personer helsepersonellet har til behandling, jf unntaksbestemmelsen i
samme paragraf. Det er ikke gitt føringer i ordlyden eller forarbeidene som tilsier at helsepersonellet kan
nekte å utføre blodprøvetakingen på grunn av kapasitetsproblemer. Det følger forøvrig av
helsepersonelloven § 16 at kommunen skal organisere sine helse- og omsorgstjenester slik at
helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.
Vi håper med dette å ha besvart ditt spørsmål.
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