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Fra svartedauen til AIDS
Rettslige aspekter ved smittsomme og
epidemiske sykdommer

Av professor dr. juris ASBJØRN KJØNSTAD, Norge

1. Trekk fra historien

1.1 Spanskesyken av 1918

Ei 10 årig jente og hennes søster ligger alvorlig syke, men må likevel opp
til vinduet for å se det som foregår utenfor. Gårdens tre hester er spent foran
hver sin vogn med en kiste på. I kistene ligger jentenes mor og to brødre.
Spanskesyken i 1918 hadde tatt deres liv.

Den 10 årige jenta ble senere min mor. I min barndom hørte jeg be-
retningen om spanskesyken så mange ganger at jeg ofte kan se de tre kistene
for meg, og har følelsen av at jeg selv var med og opplevde det hele.

Senere har jeg lært at dette ikke er noen enestående hendelse. I Norge
døde ca. 12.000 mennesker av spanskesyken, mens tallet for hele verden har
blitt anslått til ca. 20 millioner. Det er dobbelt så mange som antallet falne
under hele den første verdenskrig.

1.2 Svartedauen

Tidligere har kolera, kopper, pest og andre farsotter herjet, og krevd
millioner på millioner av dødsofre. I vårt land har Svartedauen vært den
mest ondartede epidemi. Den kom til Norge i 1349 og spredte seg raskt over
landet. Det antas at bare en tredjedel eller halvparten av befolkningen over-
levde. Svartedauen herjet også i Danmark, Sverige og en rekke andre land,
mens den visstnok ikke kom til Island og Finland. Norge var det land i Nor-
den som ble hardest rammet av denne pesten. Redsel, savn, sorg og nød
fulgte Svartedauen.

En levende redegjørelse for farsottene er gitt av Reichborn-Kjennerud
i Vår gamle trolldomsmedisin.1 Han skriver at Svartedauen for gjennom

1 I. Reichborn-Kjennerud, Vår gamle trolldomsmedisin III, Skrifter utgitt av Det
Norske Videnskaps-Akademi, Oslo 1940 s. 76—143.



Fra svartedauen til AIDS 313

nesten alle lag av befolkningen, som ild i tørt gress. Folk levde ikke mer
enn et par dager før døden inntrådte. På de fleste steder raste epidemien
ut i løpet av noen måneder.

En mengde av rikets øverste menn døde, og etter Svartedauen var det
nye menn i de fleste høyere embeter. I flere bygder var det bare noen få
overlevende; sagnet sier at det var en kvinne i Kvinesdal og en mann i Man-
dal, og de ble gift. Mange flyktet vettskremt til fjells for å berge seg; på
mitt hjemsted er det et fjell som heter Kvinnfjellet, og sagnet sier at der er
fordi en kvinne dro dit for å unngå pesten.

Svartedauen virket ødeleggende på det økonomiske liv. Store jordvidder
som hadde vært under plogen, ble overgrodd av skog; det ble mange øde-
garder. En stor del av husdyrene ble enten revet bort av pesten eller døde
av vanrøkt. Kirken fikk ikke sin lovlige tiend, og Oslo-bispen klaget over
dette til Kongen. De som førte sitt korn til salgs til byen, lå under større
drikk enn noensinne, og glemte dermed den hellige rett og tiendkornet.

I pestens spor fulgte et kulturelt og sedelig forfall og en lovløs tid. Få
av kirkens menn var i live etter Svartedauen; antakelig på grunn av det store
og oppofrende arbeid de hadde gjort for syke og døende. Etter at folkets
lærere var døde, vokste ungdommen opp i forhold som er blitt kalt råskap.
Fyll og slagsmål hørte til dagens orden. Folk levde i sus og dus, som om
hver dag skulle være den siste. Neveretten overtok for lov og orden, og ad-
ministrasjonen var helt lamslått.

Ved Svartedauen stanset nesten all skrivingen i landet, så vi kan ikke
helt vite hva som skjedde. Det er kanskje heller ikke så viktig om be-
skrivelsene ovenfor er dekkende. Faghistorikerne framstiller Svartedauen
noe mindre dramatisk.21 alle fall førte Svartedauen ikke bare til at mange
døde, men var også en sterk medvirkende faktor til radikale endringer i livs-
og samfunnsforhold i middelalderen.

1.3 A r sakslen king

En svensk tuberkuloseforsker har kalt epidemiens historie »Via Dolo-
rosa».3 Hvorfor har menneskeheten måttet lide under de store landeplagene,
som farsotter har brakt?

2 Se f.eks. Jørn Sandnes, Mannedauen og de overlevende, i Norges historie, J. W.
Cappelens Forlag A/S, bind 4 (Mykland, red.), Oslo 1977.

3 Britt-Inger Puranen, Via Dolorosa, i helse- og sosialmagasinet Liv, nr. 1 for 1987
s. 11.
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I gammel tid trodde folk at epidemiene var trolldoms verk; de var en
følge av at dødningene sloss med de levende og dro dem etter seg til dødens
rike. Lysende himmeltegn, kometer, svarte skyer og tett tåke kunne ses like
før epidemiene kom, og de varslet om dem. I sagnene viser pesten seg som
en menneskelig skapning; en mann med ljå, en kvinne med rive eller soplime,
gjerne med en bok hvor navnene til dem som skulle dø var nedskrevet.
Det var dengang en fremmed tanke at en sykdom kunne overføres med
»smittestoff».4

Ofte møter man gudenes vrede som årsak til farsotter — som en straff
for menneskenes synder. I Annen Mosebok benytter Herren pesten som en
svøpe for å tvinge Farao til å la Moses og Israels barn fare ut av Egypt.

Legevitenskapen konsentrerer seg om bakterier, basiller, virus og andre
smittestoffer, som overføres fra individ til individ, direkte eller via dyr,
drikkevann og liknende. Legevitenskapen og helsearbeiderne har gjort en
betydelig innsats for å bekjempe smittsomme og epidemiske sykdommer.
Smittestoffer har blitt oppdaget og vaksiner utviklet. I løpet av det siste halve
hundreår har antibiotika revolusjonert behandlingen av infeksjonssykdom-
mer.

1.4 Sykdommene overvinnes

I Norden dominerte tuberkulose og andre infeksjonssykdommer døds-
statistikker i forrige århundret og en del av vårt eget. Disse sykdommer er
nå nesten försvunnet i den vestlige verden, men er fortsatt et dominerende
problem i mange land.

Legevitenskapen og helsearbeiderne pleier som regel å høste hovedæren
for at de tradisjonelle »massemorderne» har försvunnet.

Men det hevdes også at de såkalte framskritt i medisinen ikke har hatt
noen betydning for dette. Den meksikanske teolog og helseforsker Ivan
Illich uttaler at legene i løpet av de siste hundre år ikke har påvirket epi-
deminene mer enn prestene gjorde før dem. De ritualer som man gjør bruk
av i våre medisinske templer, temmer ikke disse sykdommer mer effektivt
enn djevelutdrivelse og annen magi. Tuberkulosen var kuliminert før Robert
Koch oppdaget tuberkelbasillen; dødeligheten var sunket kraftig da de første
tuberkelosesanatoriene ble bygget i vårt århundre; og sykdommen var i stor
grad övervunnet da antibiotika kom i bruk etter annen verdenskrig. Kolera,
dysenteri og tyfus viste tilsvarende kuliminajon og nedgang uten å være under

Samme sted som i note 1.
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medisinsk kontroll. Illich forklarer dette med at folk har fått bedre boliger
og ernæring.5 Ellers er bedre hygieniske forhold en viktig sosial årsak til
at tuberkulose og andre infeksjonssykdommer nå stort sett er övervunnet.

En tredje forklaring på at epidemiene ser ut til å være övervunnet, er
at vi har hatt en ambisiøs og effektiv helselovgivning. Jørgen H. Berner la
i sin avhandling om smittsomme sykdommer, som fikk Kongens medisinske
gullmedalje i 1922, vekt på at myndighetene hadde vært lydhøre overfor
de sakkyndiges krav om bestemmelser.6 Det ser ut til at han mener at lov-
bestemmelsene har hatt stor betydning for bekjempelsen av smittsomme
sykdommer.

I Skandinavia har vi i to—tre hundre år hatt karanteneregler, som har
representert et viktig forsvar mot farsotter. Skip fra steder hvor det var
epidemier, fikk ikke, fri adgang til land før det var undersøkt om det var
smitteførende personer eller varer ombord, og skipene måtte ofte ligge lenge
i karantene.7

Også landegrensene ble stengt og kontrollert. I 1710 gikk man så langt
at norske bønder og andre på grensen mot Sverige måtte flytte en halv mil
fra grensen. Svensker som tross sperringen våget seg over grensen, kunne
skytes uten lov og dom; og de skulle gravlegges på stedet uten at noen rørte
deres legeme og klær med hendene. Nordmenn som gikk over grensen og
vendte tilbake, skulle miste sitt liv; og deres familie og tjenestefolk skulle
isoleres under streng bevoktning. Norge slapp den pesten som dengang herjet
i Danmark og Sverige, men man vet ikke sikkert om det skyldtes de strenge
foranstaltningene.8

7.5 Sunnhetsloven av 1860

I forrige århundre ble det gitt en rekke bestemmelser for å bekjempe
smittsomme og epidemiske sykdommer. Viktigst var sunnhetsloven av 1860,
som fortsatt gjelder og som er den sentrale lov på området.

Denne loven tok sikte på å overvinne sykdommer ved forebyggende

5 Ivan Illich, Medisinsk nemesis (översatt av Truls Hoff), Oslo 1975 s. 13—15.
6 Jørgen H. Berner, En historisk fremstilling av lovgivningen mot de smittsomme

sykdommer i Norge, Tidsskrift for Den Norske Lægeforening, 1924 s. 388—394, 430—437,
467—484, 518—525, 565—585 og 427—442.

7 G. E. Bentzen, Den norske karantænelovgivnings udvikling, trykt som Bilag 1 til
Udkast til lov og reglement om foranstaltninger mod indførsel af smitsomme sygdomme,
Kristiania 1904.

8 Samme sted som note 1 s. 89, note 6 s. 574 og note 7 s. 1.
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forholdsregler. Sunnhetslovens kapittel 1 er en generell miljølov, som gir
grunnlag for radikale tiltak for å hindre sunnhetsskadelig påvirkning fra
menneskenes fysiske, kjemiske, biologiske og hygieniske omgivelser. Sunn-
hetslovens kapittel 2 inneholder særregler om smittsomme og epidemiske
sykdommer. Farsotter skulle så vidt mulig holdes borte, slik at individet og
slekten kunne bevares.

Det ble opprettet lokale helseråd (sunnhetskommisjoner) med en lege som
formann og hele kommunestyret eller deler av det som medlemmer. Møtene
ble en skole der legen skulle utbre nyttige kunnskaper til de folkevalgte, som
så igjen spredte opplysningene til hver sin krets. De folkevalgte ble et politisk
korrektiv til legen. Folk ville lettere etterleve bestemmelser om tvang når
de ble truffet av folkets egne valgte representanter.

Stadsfysikus Fredrik Mellbye — som er blant dem i Norge som nå har
størst erfaring med epidemiske sykdommer — har understreket at sunn-
hetsloven legger »betydelig vekt på de menneskelige samkvemsformer og
atferdsmønstre som medvirkende årsaksfaktorer til epidemiske og smittsom-
me sykdommers opptreden og spredning. Forståelsen for slike faktorer var
faktisk mer fremtredende enn den synes å være i dag selv innenfor presum-
tivt mer sakkyndige kretser.»9 Sunnhetsloven av 1960 var visjonær i sin
forståelse av miljøets og atferdens betydning for den alminnelige helse-
tilstand. Mellbye har også uttalt at sunnhetslovens forfattere »var i besittelse
av de vesentlige egenskaper for å kunne lage en lov på et så dynamisk om-
råde som medisinsk administrasjon. De hadde en vid forståelse av landets
politiske tradisjoner».10 Lovkomitéen besto av landets fremste menn innen-
for medisin, juss, politikk og samfunnsdebatt. Formann var Ulrik Anton
Motzfeldt, som rakk å bli juridisk professor, sorenskriver, høyesterettsdom-
mer, ordfører i Oslo og stortingsmann før han nådde midten av førtiårene.

1.6 Interessekonflikter ved lovgivningens tilblivelse

Norsk lovgivning om smittsomme og epidemiske sykdommer er preget
av en rekke restriksjoner som tar sikte på å hindre smittespredning: Plikt
for leger og andre til å melde fra om smittsomme og epidemiske sykdom-
mer, plikt for samfunnets borgere til å la seg undersøke og behandle, på-
bud om vaksinasjon, isolering av farlige smittebærere, yrkesforbud, regler

9 Fredrik Mellbye, Praktiseringen av smittelovgivningen, i Kjønstad og Mellbye,
AIDS og JUSS, Oslo 1987, s. 38.

10 Fredrik Mellbye, Sunnhetsloven av 1860 og de menn som skapte den, Liv og
helse, 1960 s. 104—110.
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som tar sikte på oppsporing av smittekilder og besmittede personer, rensing
av rom og klær som smittede har brukt.

Disse regler har blitt til etter grundige overveielser og politisk kamp.
Hensynet til den enkeltes frihet har stått mot samfunnets interesse i å be-
grense epidemiene. I det følgende skal jeg nevne tre viktige eksempler på
at pasientvern har stått mot samfunnsvern.

Da koleraen herjet i Oslo i 1853, ba sunnhetskommisjonen i Kristiansand
Innenriksdepartementet om å stanse eller innskrenke dampskipsforbindelsen
mellom de to byene, men dette ble ikke imøtekommet. Innenriksminister
dengang var den kjente rettsvitenskapsmann, advokat og politiker Fredrik
Stang d.e. De liberalistiske idéer hadde på den tid det store gjennombrudd;
Stang var motstander av formynderstaten, herunder innskrenkninger i
dampskipsanløpene. I omtaler av Fredrik Stang nevnes ofte hans energiske
arbeid for næringsveier og kommunikasjonsvesenets utvikling og de store
fortjenester som han derved gjorde for landets økonomiske oppkomst i sin
tid som innenriksminister. »Bivirkningene» av hans politikk er blitt un-
derstreket i en nylig framlagt medisinsk doktoravhandling om koleraen i
Oslo i 1853. Forfatteren — Lizzie Irene Knarberg Hansen — understreker
at de økonomiske og næringsmessige interesser gikk hånd i hånd med
datidens toneangivende legevitenskapelige syn på koleraen, som en ikke
smittsom eller lite smittsom sykdom. Hun framhever videre at akademikerne
arbeidet for en alminnelige økonomisk vekst, og at legeautoritetene så det
som en samfunnsplikt å motarbeide karantene som forårsaket arbeidsløs-
het, manglende mattilførsel, dyrtid og sult. Forholdet var det samme i Dan-
mark i 1853. Dampskipene seilte fra København til provinsbyene og nærmest
»spydde» kolera utover disse, mens distriktslegene samlet seg til kraftig pro-
test mot myndighetene i hovedstaden.11

Spedalskhet var utbredt i forrige århundre, og det var spørsmål om å
tvangsinnlegge og forby smittede å gifte seg. Etter den alminnelige oppfat-
ning var lepra ikke smittsom, men forplantet seg til neste generasjon ved
»arv». I debatten om lepralovgivningen sto inngrep i den personlige frihet
mot ønsket om effektive tiltak mot smittespredning. Den framtredende
juridiske professor og konservative politiker Anton Martin Schweigaard
forsvarte giftemålsforbudet som »et moralsk Vækkelsesmiddel for de Spe-
dalske til rigtig at opfatte sin Stilling og sine Pligter overfor det øvrige Sam-
fund». Samfunnets vel var den overordnede politiske norm. Venstres leder

11 Lizzie Irene Knarberg Hansen, Koleraen i Christiania i 1853, Seksjon for medi-
sinsk historie, Universitetet i Oslo (stensil) 1986, særlig s. 32—53.
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Johan Sverdrup angrep forslaget fordi det ville krenke det samfunnet er be-
stemt til å bevare, nemlig den personlige frihet og alminnelige rettssikker-
het. Forbudet ble vedtatt. I 1873 fant Armauer Hansen leprabasillen, og
i 1885 fikk Norge en lepralov som ga helserådet rett til å forordne isolasjon
eller innleggelse, om nødvendig med politiets hjelp.12

Jeg vil også nevne en debatt fra »vår egen tid», nemlig den som knytter
seg til vaksinasjonsloven av 1954. I Stortinget var det enighet om at det skulle
kunne gis påbud om vaksinasjon, men det var uenighet om hvor langt det
skulle rekke. Flertallet i Stortingets sosialkomité uttalte at forholdene når
epidemier opptrer varierer fra gang til gang, og at helsemyndighetene der-
for burde ha »relativt vide fullmakter for å kunne stoppe epidemier effek-
tivt». Mindretallet var »av den oppfatning at idéen om legemets ukrenke-
lighet er et hovedprinsipp innenfor alle rettsstater». Samfunnshensyn burde
imidlertid kunne slå igjennom dette prinsippet, men det måtte være »en pri-
mær oppgave at lov om vaksinasjon ikke griper inn i den enkeltes rett til
å bestemme over sitt legeme i høyere grad enn formålet tilsier». Mindretal-
let foreslo at en person burde fritas for vaksinasjon »hvis vedkommende
godtgjør at han av alvorlig overbevisning ikke ønsker å bli vaksinert og
den akutte infeksjonssykdom på grunn av sin utbredelse, art og forhol-
dene forøvrig, ikke antas å representere en fare for folkehelsen».13 Som i
militærnektersaker ble her den enkeltes overbevisning akseptert som vegrins-
grunn, men den skulle ikke slå igjennom når det var fare for folkehelsen.

De eksempler som jeg har nevnt, burde være tilstrekkelige til å vise at
strid og argumentasjon ved spørsmål om tvangstiltak mot smittsomme og
epidemiske sykdommer er gamle foreteelser som bare har dukket opp i en
ny variant i tilknytning til vår tids fryktede epidemi — HIV-smitte og AIDS.
Men debattene var mer åpne tidligere; moralske og politiske argumenter ble
framført utilslørt.

2. Grunnprinsipper som er nedfelt i gjeldende lovgivning

2.1 Noen hovedsondringer

Før jeg går nærmere inn på vår tids epidemi, skal jeg gjøre rede for
gjeldende norsk lovgivning. Denne er omfattende, heterogen og spenner over

12 Se Anne-Lise Seip, Sosialhjelpstaten blir til, Oslo 1984 s. 236—237.
13 Innst. O. XI for 1954 (Innstilling fra Sosialkomiteen om lov om vaksinasjon)

s. 3 - 5 .



Fra svartedauen til AIDS 319

et tidsrom fra sunnhetsloven av 1860 og fram til i dag. Likevel skal jeg for-
søke å dra opp noen hovedlinjer; det blir nødvendig å male med bred pensel.

Det eksisterer ingen norsk rettsvitenskapelig litteratur om smittsomme
og epidemiske sykdommer. Såvidt jeg kan se, er stillingen den samme i de
andre nordiske land. I dansk og svensk kriminologi er imidlertid AIDS-
debatten tatt opp til behandling.14 I det følgende vil jeg i første omgang
(punkt 2) holde meg til gjeldende norsk rett.

Her må det først skilles mellom den ordinære helselovgivning og smitte-
lovgivningen. Den sistnevnte lovgivning gjelder for smittsomme og epide-
miske sykdommer. I lovgivningen heter det at disse sykdommer er gjenstand
for det offentliges særlige forsorg. Dette innebærer at det offentlige har et
særlig ansvar for de smittsomme og epidemiske sykdommene.

Den ordinære helselovgivning består i første rekke av sykehusloven, loven
om kommunehelsetjensten, folketrygdlovens regler og medisinske stønader,
medisinallovgivningen og helseprofesjonslovene. Denne lovgivning regulerer
administrative og økonomiske forhold mellom forskjellige offentlige organer
og deres forhold til helsearbeiderne. I den ordinære helselovgivning er
pasientene lite synlige; de har få og lite presise rettigheter og plikter.

De som får smittsomme og epidemiske sykdommer, har derimot om-
fattende plikter. De har også hatt viktige økonomiske rettigheter ut over
det som har fulgt av den ordinære helse- og trygdelovgivning.

Innenfor smittelovgivningen kan det skilles mellom to nivåer. På det
første nivå finner vi de regler som gjelder for alle smittsomme og epidemiske
sykdommer; det er først og fremst reglene i sunnhetsloven kapittel 2, ka-
ranteneloven av 1952 og vaksinasjonsloven av 1954. På neste nivå finner
vi en spesiallovgivning for to områder, nemlig for sykdommer av tuberku-
løs opprinnelse og for kjønnssykdommer. På disse to områder er den enkel-
tes plikter og rettigheter mer vidtgående enn ellers i smittelovgivningen.

Et hovedprinsipp i norsk helserett er at det er opp til den enkelte om han
vil oppsøke helsevesenet, underkaste seg undersøkelse, motta behandling og
legge seg inn på sykehus. Som den store hovedregel har samfunnets borgere
intet rettskrav på å få behandling.15 Men den som — tross helsekøer —
lykkes i å oppnå pasientstatus, har rett til informasjon om sin helsetilstand

14 Vagn Greve og Annika Snare, AIDS — Nogle retspolitiske spørgsmål, Krimi-
nalistisk instituts stencilserie nr. 35, København 1986, Vagn Greve og Annika Snare, Rets-
systemet v. AIDS, Retfærd 1986 s. 4—18 og Hans Ytterberg og Bo Widgren, Strid om
lagstiftningen kring AIDS i Sverige, Retfærd 1986 s. 19—22.

15 Se nærmere Asbjørn Kjønstad, Helserett, Oslo 1987 s. 45—72.
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og behandlingen, rett til innsyn i egen sykejournal, og helsearbeiderne har
plikt til å bevare taushet overfor andre om pasientens sykdommer og andre
personlige opplysninger.16 Flere av disse prinsipper fravikes når det dreier
seg om smittsomme og epidemiske sykdommer, og det er dette som skal
behandles i det følgende.

2.2 Den enkeltes plikt til å melde sykdom og oppsøke lege

Etter kjønnssykelovens § 2 har enhver som vet eller har grunn til å tro
at han lider av kjønnssykdom, plikt til å søke lege. Er han mindreårig eller
av andre grunner ikke i stand til å ivareta sitt tarv når det gjelder sykdom-
mer, plikter den som har omsorgen for ham å sørge for at han får legetil-
syn. Tilsvarende bestemmelser er ikke å finne i tuberkeloselovgivningen.

Etter sunnhetslovens § 14 skal husbonden melde fra til helserådets ord-
fører når noen innen hans krets får en sykdom som utbrer seg til flere og
som er av ondartet beskaffenhet. Det kan være noe tvilsomt om den enkelte
selv har plikt til å melde fra til helserådet, eventuelt oppsøke lege. Det kan
hevdes at husbondregelen er fait bort som foreldet. Men det kan også hevdes
at alle nå selv har en meldeplikt da voksne personer i dagens samfunn må
ansees å være sine egne husbonder.

Etter dette vil den som får en smittsom og epidemisk sykdom muligens
ha plikt til å melde dette til helserådet eller oppsøke lege.

2.3 Plikt til å la seg undersøke og behandle

I kjønnssykelovens § 2 uttales det med klare ord at den syke plikter å
underkaste seg nødvendig behandling og etterkontroll. Undersøkinger for
å kunne stille diagnose må anses som å falle inn under begrepet »behandling».

Etter tuberkuloselovgivningen har enhver plikt til, etter påbud, å fram-
stille seg til tuberkulinprøving og etterfølgende reaksjonskontroll samt
røntgenundersøking av lungene ved skjermbildefotografering.17 Disse plik-
ter påhviler alle i samfunnet, ikke bare de tuberkuløse. Etter tuberkuloseloven
av 1900 § 5a annet ledd foreligger det en plikt til å underkaste seg hygienisk
tilsyn, men ellers er det tvilsomt hvor langt undersøkings- og behandlings-
plikten gjelder for dem som lider av tuberkuløse sykdommer.

16 Lov om leger av 13. juni 1980 nr. 42 §§ 25, 31—37 og 46.
17 Lov om røntgenundersøkelse ved skjermbildefotografering av 12. desember 1947

nr. 15 og lov om tuberkulinprøvining og vaksinasjon mot tuberkulose av 12. desember
1947 nr. 16.
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Sunnhetsloven har heller ikke klare regler om plikt til å undersøking og
behandling. Det er mulig at en slik plikt følger av den generelle formuleringen
i § 15 om at helserådet kan »anordne og foranstalte hva sykdommes be-
skaffenhet påkrever», jfr. punkt 2.5. nedenfor.

Etter dette vil den som får en smittsom og epidemisk sykdom, som
hovedregel ha plikt til å underkaste seg undersøking og behandling. Selv
om det ikke skulle foreligge noen slik rettslig plikt for andre enn kjønnssyke,
vil de fleste følge legens forordninger fordi det ellers kan bli spørsmål om
tvangsinnlegging i sykehus.

2.4 Tvangsinnleggelse i sykehus

Etter sunnhetslovens § 21 kan helserådet gi pålegg om at personer med
farlige sykdommer som kan smitte, skal la seg behandle på sykehus, såfremt
de ikke uten opphold kan skaffes forsvarlig pleie i heimen eller i en annen
bustad. Tilsvarende bestemmelse er inntatt i kjønnssykelovens § 2 tredje
punktum.

Også etter kjønnssykelovens § 8 tredje ledd og etter tuberkuloselovens
§ 6 annet ledd kan helserådet beslutte innlegging i sykehus; her er det imid-
lertid ikke uttrykkelig sagt at det foreligger behandlingsplikt, men det følger
av de øvrige bestemmelser i kjønnssykeloven og tuberkuloseloven.

Etter dette vil den som får en smittsom og epidemisk sykdom kunne på-
legges innlegging og behandling i sykehus. For de fleste vil dette representere
et meget stort inngrep i friheten.

Undersøking, behandling og sykehusinnlegging kan skje av hensyn til
de syke eller av hensyn til at de friske ikke skal bli smittet. Dette framgår
av ordlyden i en rekke lovbestemmelser (f.eks. kjønnssykelovens § 8 og
tuberkuloselovens § 6) og av lovforarbeidene. Når plikter pålegges en pa-
sient utelukkende for å ivareta andres interesser, kan det oppså konflikter.
Det er derfor behov for rettssikkerhetsgarantier. Vedtak om tvangsinnlegging
i sykehus eller annen tvungen isolering kan bringes inn for domstolene etter
særlige regler i tvistemålslovens kapittel 33 om overprøving av administra-
tive vedtak om frihetstap og andre tvangsinngrep.

2.5 Isolering/portforbud

Når en person kan innlegges i sykehus for å hindre smitte av andre, skulle
man tro at han også kan isoleres fra omgi velsene i sitt hjem eller andre steder.
Vi har imidlertid ingen klar lovbestemmelse som hjemler dette, men i sunn-

21
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hetslovens § 15 er det en generell bestemmelse om at helserådet skal »anordne
og foranstalte hva sykdommenes beskaffenhet påkrever». Bestemmelsen
forutsetter at helserådet er aktiv ved farlige smittsomme og epidemiske syk-
dommers utbrudd eller nærmelse. Spørsmålet er om denne bestemmelsen
bare legger plikter på helserådet, eller om den også gir hjemmel til å på-
legge borgerne plikter.

Spørsmålet har vært forelagt Høyesteretts kjæremålsutvalg (Rt. 1971
s. 854). Det forelå fare for at en person som arbeidet ved et kurbad, hadde
blitt koppersmittet. Helserådet traff beslutning om at funksjonærene ved
kurbadet og deres familier skulle isoleres: De kunne bare oppholde seg i
sine hjem, på arbeidsstedet og ikke benytte offentlig befordringsmidler
mellom disse to steder. En fysioterapeut brøt helserådets beslutning ved å
kjøre bil til andre steder og ved å besøke et reisebyrå. Hun ble straffet for
denne overtredelsen. Kjæremålsutvalget fant at sunnhetslovens § 15 ga nød-
vendig lovhjemmel til å treffe beslutning om kortvarig isolasjon hvor den
enkelte kunne være i sitt hjem.

Et langt større inngrep vil det være hvis noen isoleres i en særskild
institusjon i lengre tid. Det er tvilsomt om sunnhetslovens § 15 gir hjemmel
til dette. Lovens ordlyd og overnevnte kjennelse fra Høyesterett gir imid-
lertid ingen antydninger om at det kan settes en grense ved mer vidtgående
isolasjoner.

2.6 Legenes meldeplikter

Som nevnt har helsearbeiderne taushetsplikt; formålet med denne er å
beskytte pasientene. Denne beskyttelsen er mindre enn ellers når det dreier
seg om smittsomme og epidemiske sykdommer.

Etter sunnhetslovens § 20 og legelovens § 39 skal legene gi melding til
helserådet om smittsomme og epidemiske sykdommer som de har hatt å gjøre
med under sin virksomhet. Uten hinder av taushetsplikten kan opplysninger
gis videre når dette ansees nødvendig for å hindre utbredelse av sykdom som
er gjenstand for det offentliges særlige forsorg.18

Også etter tuberkuloselovens § 2 har legene plikt til å gi melding til
helserådet. Etter kjønnssykelovens § 6 er meldeplikten mer betinget; det er
bare de som ikke følger kjønnssykeloven og forskriftene, som skal meldes
med navn til helserådets ordfører.

18 Se nærmere Forskrifter om melding av infeksjonssykdommer, fastsatt av Sosial-
departementet den 12. desember 1974.
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Regiene om legenes meldeplikter viser at hensynet til å bekjempe smitt-
somme og epidemiske sykdommer har blitt ansett som viktigere enn hensynet
til at den syke skal kunne oppsøke lege og ha trygghet for at det som kom-
mer fram under behandlingen, bare skal bli mellom dem.

2.7 Smitterisiko ved folkesamlinger

Under epidemier kan det være viktig å unngå samlinger av mennesker,
hvor smitte kan finne sted. Etter sunnhetslovens § 15 fjerde ledd kan helse-
direktøren forby avholdelse av stevner, forestillinger, utstillinger og andre
arrangementer som samler et større antall mennesker. Bestemmelsen kan
også anvendes for å hindre utbredelse av kjønnssykdommer, da sunnhetsloven
også gjelder for kjønnssykdommer. I tuberkuloselovens § 11 har Kongen fått
vidtgående kompetanse til å fastsette generelle regler om bruk av lokaler
og arbeidsrom hvor flere pleier å oppholde seg. Det kan altså pålegges
vesentlige innskrenkninger i mulighetene til å utøve næring, foreningsvirk-
somhet og församlingsfrihet.

2.8 Rensing av rom og klær

Sunnhetslovens § 24 inneholder en bestemmelse om gjenstander som kan
være smittebærere. Helserådet kan påby rensing av rom og klær som har
vært benyttet av en person med smittsom og epidemisk sykdom. Herunder
faller også kjønnssykdommer. Etter tuberkuloselovens §§ 7 og 8 foreligger
det plikt til å rense rom og klær som har blitt benyttet av en smittet, og
de må ikke overlates til andre før rensing har funnet sted.

2.9 Begravelser

Etter sunnhetslovens § 25 kan helserådet gi nærmere forskrifter om be-
gravelser for å hindre sykdommens utbredelse. Sørgestuer og likfølger kan
forbys, og det kan påbys at begravelser skal foregå så snart døden har
inntrådt. I boka Pesten beskriver Nobelprisvinneren Albert Camus be-
gravelser som likner på det vi kjenner fra konsentrasjonsleirer.19

19 Albert Camus, Pesten (översatt av Johannes Skancke Martens), Oslo 1965
s. 117—126.
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2.10 Generelle regler om smittsomme og epidemiske sykdommer
utenfor sunnhetslovgivningen

I tillegg til sunnhetsloven har vi tre generelle lover av betydning for
smittsomme og epidemiske sykdommer, nemlig karanteneloven av 1952,
vaksinasjonsloven av 1954 og straffeloven av 1902. Dertil er næringsmid-
dellovgivningen, bygningslovgivningen og arbeidsmiljølovgivningen av stor
betydning, men skal ikke behandles her.

Karantenelovgivningen har endret karakter i løpet av de to-tre hundre
år vi har hatt slik lovgivning. Det begynte med forbud mot samkvem med
andre land i smittetruende tilfelle, gikk over til karanteneregler og ble deretter
erstattet med et inspeksjonssystem. Internasjonale konvensjoner har preget
de nasjonale tiltak de siste hundre år. Den norske loven av 1952 gir Kongen
vidtgående fullmakter for å verne mot at smittsomme sykdommer bringes
til eller fra Norge. Adgangen til å benytte disse fullmakter er innskrenket
ved at Norge har tiltrådt det internasjonale karantenereglementet, som er
preget av at hensynet til fri ferdsel og handel mellom landene er tillagt stor
vekt.

Etter vaksinasjonsloven av 1954 kan det påbys innpoding eller innsprøyt-
ning som tar sikte på å immunisere mot kopper og andre farlige akutte in-
feksjonssykdommer. For kroniske sykdommer har vi ingen generell hjem-
mel for å påby vaksinasjon. Men det er en særskilt hjemmel til å påby
vaksinasjon i tuberkuloselovgivningen.20

Vaksinasjonslovgivningen gjelder for alle i samfunnet, og er av særlig
betydning for dem som ikke er smittet.

Etter straffelovens §§ 154, 155, 156, 357 og 358 kan det reageres med
straff mot dem som forsettlig eller uaktsomt bevirker at en smittsom syk-
dom finner utbredelse. Ved smitte kan også regiene om legemsfornærmelser,
beskadigelser og drap i enkelte tilfelle komme til anvendelse.21

Etter at jeg nå har gjort rede for de generelle prinsipper som gjelder for
de smittsomme og epidemiske sykdommer, skal jeg se på særbestemmelser
om kjønnssykdommer og sykdommer av tuberkuløs opprinneise.

2.77 Oppsporing av smittekilder og besmittede personer

Kjønnssykeloven legger stor vekt på å oppspore smittekilden og kartlegge
20 Lov om tuberkulinprøving og vaksinasjon mot tuberkulose av 12. desember 1947

nr. 16.
21 Brev av 1. oktober 1985 fra Justisdepartementet til Helsedirektoratet om straff-

ansvar for personer som overfører AIDS-smitte.
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hvem den kjønnssyke kan ha smittet. Legen skal spørre pasienten om hvem
smitten er overført fra, og hvem pasienten kan ha overført smitten til. Legen
skal enten undersøke disse selv eller sende melding til helserådets ordfører
(§ 5). Dersom den kjønnssyke ikke vil oppgi smittekilden eller mulige smit-
tede, kan helserådets ordfører innkalle ham for å få nærmere opplysninger
(§ 9), og han skal da bruke sin autoritet for å få fram opplysninger.22

Også tuberkuloseloven inneholder en bestemmelse (§ 5a) som tar sikte
på å bringe smittekilden på det rene og om det er andre smittede i den sykes
eller smittedes omgivelser. Det kan foretas undersøkelser av bolig, perso-
ner som bor eller oppholder seg i den, arbeidskamerater og andre som den
tuberkuløse stadig er sammen med.23 Ingen kan motsette seg slike miljø-
undersøkelser, og det er plikt til å møte der undersøkelsene foretas.

Sunnhetsloven har ikke tilsvarende bestemmelser om oppsporing av
smittekilder og mulige smittede, men helserådet har etter § 15 en alminnelig
plikt til å »anordne og foranstalte hva sykdommens beskaffenhet påkrever»,
se punkt 2.5 ovenfor.

2.12 Yrkesforbud

Begrepet yrkesforbud — Berufsverbot — forbindes i vår tid med uver-
dige forhold på arbeidsmarkedet. Men forbud mot deltagelse i arbeidslivet
har vært benyttet for å motarbeide smittsomme sykdommer.

For å hindre tuberkulosesmitte kan tuberkuløse forbys å delta ved tilbe-
reding av næringsmidler, som barnepiker og som lærere. Helserådet kan
forby salg av melk når tuberkuløse deltar i stell av kyr eller behandling av
melk (tuberkuloselovens § 10).

I kjønnssykelovens § 10 er helserådet gitt en generell kompetanse til å
forby en kjønnssyk å delta i arbeid eller virksomhet hvorved smitte kan over-
føres.

Sunnhetsloven inneholder ikke egen bestemmelse om yrkesforbud, men
det er mulig at dens generelle bestemmelse i § 15 kan benyttes som hjemmel
til å nekte deltaking i visse deler av arbeidslivet.

22 Ot.prp. nr. 5 for 1947 om lov om åtgjerder mot kjønnsykdommer s. 7.
23 Ot.prp. nr. 94 for 1947 (Om lov om endring i lov av 8. mai 1900 angående

særegne foranstaltninger mot tuberkuløse sykdommer) og Innst. O. nr. 222 for 1947
(Innstilling fra helsekomitéen om lov om endring av lov av 8. mai 1900 angående særegne
foranstaltninger mot tuberkuløse sykdommer).
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2.13 Politiets medvirkning

Kjønnssykelovens restriktive karakter framtrer blant annet av § 11. Her
fastslås det at politiet plikter å yte bistand for å gjennomføre tiltak når det
kreves av helsedirektøren, fylkeslegen eller helserådets ordfører. Politiet skal
av eget tiltak gi melding til helserådets ordfører om kjønnssykdom som det
har fått kjennskap til. Når politiet nærer mistanke om at en som er pågrepet
eller fengslet lider av kjønnssykdom, skal vedkommende framstilles til un-
dersøkelse.

Sunnhetslovens § 5 instituerer at helserådet skal ha samarbeid med og
bistand fra politiet. Denne bestemmelsen, som står i sunnhetslovens kapit-
tel 1, gjelder også ved tuberkulose.

2.14 Ekteskapsforbud

Ekteskapsloven av 1918 § 6 forbyr den som lider av venerisk sykdom
som ennå frambyr smittefare å inngå ekteskap, medmindre den annen part
er gjort kjent med sykdommen og begge parter har fått muntlig veiledning
av en lege om farene ved sykdommen.

Bestemmelsen virker gammelmodig i vår tid, hvor førekteskaplige,
utenekteskaplige og ekteskapslignende forhold og samliv er vanlige. Ek-
teskapslovutvalget har foreslått at ekteskapsforbudet ved kjønnsykdommer
oppheves.24

2.15 Økonomiske rettigheter

Det knytter seg visse økonomiske særrettigheter til behandling av tuber-
kulose og kjønnssykdommer. Disse var særs viktige dengang vi ikke hadde
et så vel utbygd trygdesystem og helsevesen som vi har i dag. Men fortsatt
er enkelte av de eldre regler av betydning:

Folketrygden dekker vanligvis hovedtyngden av utgiftene til legebehand-
ling og medisiner, men pasientene må betale visse egenandeler selv. Dette
slipper de som har tuberkulose og kjønnssykdommer.25 Dette begrunnes
med at de har behandlingsplikt.

Folketrygdlovens kapittel 3 om sykepenger inneholder begünstigende
regler for dem som har smittsomme sykdommer. I § 3-2 er det gjort viktige

24 NOU 1986:2 (Innstilling til ny ekteskapslov, del 1) s. 35.
25 NOU 1986:11 (Folketrygdens forhold til helsetenestene og andre ordninger)

s. 60 og 70.
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unntak fra lovens hovedprinsipp om at retten til sykepenger er betinget av
at den trygdede er arbeidsufør: Sykepenger kan tilstås når lege erklærer at
behandlingen gjør det nødvendig at trygdede ikke arbeider; dette er aktuelt
når en smittet arbeidsfør person innlegges i sykehus for å få behandling.
Videre kan sykepenger tilstås når helserådet erklærer at smittefare gjør det
nødvendig at den trygdede ikke arbeider, f .eks. hvis han er ansatt i nærings-
middelindustrien. Sykepenger kan også tilstås når nødvendige kontroll-
undersøkelser medfører at den trygdede ikke kan arbeide, f.eks. hvis det
er nødvendig men en lang reise for å foreta skjermbildefotografering.

2.16 Hvilke sykdommer gjelder sunnhetsloven for?

Sunnhetslovens kapittel 1 gjelder for alle sykdommer, mens kapittel 2
inneholder »særegne Foranstaltninger imod epidemiske og smittsomme
Sygdomme». Dermed blir begrepene »epidemiske», »smittsomme» og »syk-
domme» av avgjørende betydning for anvendelsesområdet til dette kapit-
tel, som inneholder lovens tvangsbestemmelser. Skal en tilstand omfattes
av disse bestemmelsene må den falle inn under alle disse tre begrepene.

En rekke sykdommer gjør utvilsomt det, f.eks. kolera, kopper og pest.
Også kjønnssykdommene er både smittsomme og epidemiske, og sunnhets-
lovens kapittel 2 ble anvendt på kjønnssykdommene før vi fikk en egen
kjønnssykelov.26 Fortsatt kan sunnhetslovens kapittel 2 anvendes overfor
kjønnssykdommer dersom det er spørsmål om tiltak som ikke er særskilt
hjemlet i kjønnssykeloven, se punktene 2.7, 2.8 og 2.9. Dessuten kan sunn-
hetslovens kapittel 2 anvendes overfor seksuell overførbare sykdommer som
ikke omfattes av kjønnssykeloven. Denne loven omfatter bare syfilis, gonoré
og andre sykdommer som er nevnt i lovens § 1, mens f.eks. nyere sykdom-
mer som herpes 2, HIV-smitte og AIDS faller utenfor.

På siste halvdel av forrige århundre ble det gitt egne lover om spedalskhet.
Det skyldes at lepra dengang ble ansett å falle utenfor sunnhetslovens ka-
pittel 2, da den ikke ble regnet som smittsom.27

Tuberkulose har også blitt ansett å falle utenfor sunnhetslovens kapittel 2.
Det framgår av tuberkuloselovens forarbeider,28 litteratur29 og forarbeider

26 Ot.prp. nr. 5 for 1947 (Om lov om åtgjerder mot kjønnssykdommer) s. 1.
27 Jørgen H. Berner (se note 6) s. 524.
28 Ot.prp. nr. 10 for 1898 (Om Udfærdigelse af en Lov angaaende særegne For-

anstaltninger mod tuberkuløse sygdomme) s. 6.
29 Jørgen H. Berner (se note 6) s. 565.
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til senere lover.30 Jeg har ikke funnet noen begrunnelse for dette. Men
da tuberkulosens smittsomhet var anerkjent omkring århundreskiftet, må
det være fordi den ikke ble ansett som å være epidemisk. Begrepet »epi-
demi» kan defineres som en »opptreden av sykdom hos et større antall in-
divider innenfor et kortere tidsrom».31 Tuberkulose hadde en konstant og
vedvarende utbredelse i hele forrige århundre, og har i dette århundre stadig
vært på tilbakegang. Men det er antatt at selv langt inn i vårt århundre har
nesten hele befolkningen vært smittet av tuberkulose. Det dreide seg altså
ikke om en sykdom som plutselig dukket opp, herjet i noen måneder og
så fors vant.

Et viktig spørsmål er om HIV og AIDS kan ansees som epidemisk syk-
dom som faller inn under sunnhetslovens kapittel 2. HIV og AIDS har nokså
plutselig dukket opp, og deretter sprer de seg med stor fart. Men det er lite
trolig at de försvinner av seg selv, slik som de gamle og typiske epidemiene
gjorde. HIV og AIDS ser derfor ut til å ligne mer på tuberkulose enn typiske
epidemier som pest, kopper og kolera.

På den annen side ligner de kanskje mest på kjønnssykdommer, som
utvilsomt faller inn under sunnhetslovens kapittel 2.1 Stig Frølands bok, som
er det mest utførlige medisinske verk om HIV-smitte og AIDS i Norge,32

og i Helsedirektørens tiltaksplan for bekjempelsen av HIV-infeksjonen33 ut-
tales det en rekke ganger at disse tilstander representerer en epidemi, og de
beskrives først og fremst som kjønnssykdommer. Også i praksis har regiene
i sunnhetslovens kapittel 2 blitt benyttet på AIDS, f.eks. som grunnlag for
tvangsinnlegging i sykehus. Etter min mening er dette en holdbar tolkning
av sunnhetsloven. Dette innebærer at hele det register av tvangstiltak som
er hjemlet i sunnhetslovens kapittel 2, i prinsippet kan anvendes ved AIDS.

Men AIDS utvilsomt må betegnes som en sykdom er det mer tvilsomt om
man kan si det samme om HIV. Særlig tvil kan det knytte seg til situasjonen
så lenge den smittede ikke har noen som helst sykelige symptomer. Derimot
må det være klart at loven kan anvendes når komplikasjoner inntrer (LAS,
ARC og beslektede tilstander). Jeg antar imidlertid at sunnhetslovens ka-

30 Ot.prp. nr. 45 for 1947 (Om lov om tuberkulinprøving og vaksinasjon mot
tuberkulose) s. 1.

31 Sigvard Tschudi Madsen, i Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo 1969, Bind
5 s. 731.

32 Stig Frøland, AIDS — en utfordring til oss alle, Oslo 1986.
33 Helsedirektørens tiltaksplan for bekjempelse av HIV-infeksjonen, utgitt av Helse-

direktoratet, 15. oktober 1986.
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pittel 2 også kan benyttes overfor dem som befinner seg i det første im-
munsviktende stadium.

2.17 Er gjeldende regler antikverte?

En stor del av de epidemiregler som jeg overfor har gjennomgått, har
vært lite brukt de senere år. Kan de nå etter hundre års Tornerose-søvn
vekkes til live? Eller for å stille spørsmålet juridisk: Er ikke bestemmelsen
fait bort som foreldet, antikvert — ved desvetudo?

Nei! Reglene har vært brukt når epidemier har forekommet, f.eks. av
Høyesteretts kjæremålsutvalg i 1971. Epidemilovgivningen er en beredskaps-
lovgivning som skal stå parat til bruk når nye epidemier truer eller bryter ut.

Sunnhetsloven av 1860 og tuberkuloseloven av 1900 er gammelmodige
og preget av forrige århundres restriktive holdning til helsespørsmål og so-
siale problemer. Disse lover er frukter av dette århundres rettsstatstenkning.

I den moderne velferdsstaten er det ikke tvangen, men tilbudene som
står i sentrum. I vårt samfunn har det offentlige ved skatter og avgifter
skaffet seg herredømme over halvparten av nasjonalproduktet, og borgernes
åtferd og livsstituasjon blir først og fremst søkt påvirket ved tildeling av
ressurser — opplysningsvirksomhet, tilbud om helsetjenester og utbetaling
av trygdepenger. Et viktig spørsmål er om vi trenger de gamle tvangsregler
som supplement til eller i stedet for de moderne tiltak.

3. Rettspolitiske synspunkter

3.1 Innledning

Hvordan bør lovgivningen om smittsomme og epidemiske sykdommer
utformes for framtida?

Dette er ikke et rent juridisk spørsmål; ikke engang først og fremst juss.
Det er et alminnelig samfunnsspørsmål hvor medisinske, psykologiske, etiske,
juridiske, økonomiske og andre synspunkter må tillegges vekt. Hos oss er
det først og fremst legene som har delt att i debatten; de har hatt divergerende
oppfatninger om hvilke tiltak som bør benyttes overfor HIV-smittede og
AIDS-syke, men de ser ut til å være nokså enige om det medisinske grunn-
laget for tiltakene. I det følgende vil jeg særlig legge vekt på de juridiske
sider, og i stor grad blir det personlige oppfatninger.

Et synspunkt, som antakelig er nokså ukontroversielt, er at vi i Norge
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har behov for ny lovgivning på dette området. Problemene som knytter seg
til epidemiene har ikke vært skikkelig gjennomdrøftet siden vi fikk sunn-
hetsloven av 1860 og tuberkuloseloven av 1900. Det er et helt annet sam-
funn vi nå lever i, og lovene er gammelmodige og uklare på en rekke punkter.
De øvrige nordiske land har nye lover om smittsomme sykdommer, og vi bør
gjennomgå disse for å se hva vi kan lære av og hva vi bør gjøre annerledes.
Siden epidemiene ikke er nasjonale, men vandrer raskt over landegrensene,
er det også viktig å orientere seg mot den øvrige verden.

Et annet hovedsynspunkt er at en ny lovgivning må være preget av til-
bud om helsehjelp og satsing på opplysningsvirksomhet. Alle som rammes
av epidemiske og smittsomme sykdommer eller som ønsker å få avklart om
de er rammet, må få adgang til tilgjengelige diagnostiske undersøkelser,
medisinsk behandling der det er mulig, sykepleie og omsorg. Det er også
viktig med psykologisk behandling for å kunne møte kriser som knytter seg
til alvorlige og livstruende sykdommer.34 Opplysningesvirksomheten bør
dels ta sikte på å gi de smittede informasjon slik at de lettere kan mestre
sin sykdom, og dels ta sikte på å hindre videre smittespredning.

Det kontroversielle spørsmålet er om man i tillegg til regler om tilbud
og opplysningsvirksomhet, skal ha tvangsregler. Dette skal jeg komme
nærmere inn på i det følgende. Her skal jeg bare tone mitt alminnelige syn:
Når epidemier bryter ut eller nærmer seg, er det alvorlig fare for folkehelsen
og for samfunnet for øvrig. I en slik situasjon er det ikke bare samfunnet
som bør ha plikter, men også borgerne. Nesten alle vil føle det riktig at
man har plikter overfor sine medmennesker og viser det ansvar situasjonen
krever. Men erfaringsmessig er det noen få som ikke gjør det, og det kan
ha katastrofale følger for andres liv og helse. Da må samfunnet kunne be-
nytte tvang for å beskytte fundamentale samfunnsinteresser. Men tvangen
bør bare benyttes som siste utvei — når mildere tiltak ikke fører fram.
Dessuten bør tvangen omgjerdes med rettssikkerhetsgarantier slik at vilkår-
lighet og urett mot den enkelte unngås.

Det er ikke bare i helselovgivningen vi har regler om tvang for å beskytte
borgernes helse. I punkt 2.10 er næringsmiddellovgivningen, bygningslov-
givningen og arbeidsmiljølovgivningen nevnt. Disse regler retter seg først
og fremst mot næringsliv og andre ressurssterke grupper. Som eksempel på
anvendelse av arbeidsmiljøloven kan nevnes nedleggingen av Norcems eter-
nittfabrikk på Slemmestad. I løpet av de 40 årene fabrikken var i virksom-

34 Mona Duckert, Testen din er positiv, — Om krisereaksjoner hos stoffmisbrukere,
i bladet stoffmisbruk, nr. 3—4 for 1986 s. 37 flg.
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het, var nærmere 1.000 arbeidere ansatt der, og pr. september 1983 hadde
16 dødd og 7 blitt alvorlig skadet på grunn av asbestpåvirkning. Viktigst
var kreftsykdommen mesotheliom, som i likhet med AIDS er 100 prosent
dødelig.35 Når man benytter så inngripende tiltak mot helseskader i arbeids-
livet som nedlegging av bedrifter, bør man ikke avvise enhver form for tvang
ved helseskader som kan tilbakeføres til vårt fritidsliv.

3.2 Særlig om HIV-smitte og AIDS

Arbeidet med en ny lov om epidemiske og smittsomme sykdommer vil
måtte bli preget av vår tids epidemi — HIV-smitte og AIDS — slik sunn-
hetsloven av 1860 ble preget av koleraepidemiene i forrige århundre. I det
følgende vil jeg stort sett holde meg til HIV-smitte og AIDS.

I Norden er AIDS mest ubredt i Danmark; deretter kommer Island,
Sverige, Norge og Finland. Pr. 20. januar 1987 var 36 nordmenn rammet
av AIDS, hvorav 23 hadde dødd.36 Det antas at alle som får diagnosen
AIDS kommer til å dø i løpet av noen måneder eller få år. Av dem som
pr. 20. januar 1987 var HIV-testet i Norge, ble det funnet 339 smittede; altså
det tidobbelte av antallet med AIDS. Men mørketallet er stort; det antas
at det er ca. 100 HIV-smittede pr. AIDS-syk. På dette grunnlag antas det
at det er mellom 3.000 og 4.000 smittede som ikke har fått fastslått diagnosen.
Det antas at 30—40 prosent av HIV-smittede vil utvikle AIDS i løpet av
5—10 år. Antallet AIDS-tilfelle har hittil blitt fordobiet ca. hver attende
måned. Dermed vil det antakelig bli flere tusen AIDS-syke først i nittiårene.

Helsevesenets kostnader til behandling og pleie av hver AIDS-rammet
har vært anslått til gjennomsnittlig ca. 1 million kroner. Folketrygdens ut-
gifter til sykepenger, attføringspenger, uførepensjon, etterlattepenjon og
andre ytelser kan bli på flere hundre tusen kroner. Dertil kommer de store
tap for næringslivet og samfunnet når unge mennesker dør. Enda viktigere
er de menneskelige lidelser for de rammede og deres pårørende.

De tall som her er nevnt, kan være diskutable, men det er av mindre
betydning. Det sentrale er å understreke at hvis HIV-smitten får fortsette
å bre seg slik den har gjort hos oss og i andre land hvor den startet tidligere
— Sentral-Afrika, Haiti og USA — vil den antakelig representere den

35 Gunnar Mowé, Malignant Mesothelioma in Norway, Epidemiological aetological
and medico-legal aspects, Institute of Occupational Health, Oslo 1986.

36 Statens Institutt for Folkehelse: Meldesystem for infeksjonssykdommer 1987;
15(3).
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alvorligste trusel mot folkehelsen, folks livssituasjon og samfunnsøkonomien
som vi kjenner til i nyere tid.

De gamle epidemiene var preget av at de plutselig dukket opp og spredte
seg raskt og på ukjent måte i hele befolkningen. De tok sine ofre som døde
i løpet av et par-tre dager, og lot de andre bli friske, smittefrie og immune.
Hele epidemien var som regel avsluttet i løpet av noen måneder.

HIV-viruset er nå funnet. Smittbarheten er liten og stort sett kjent. Blod
og sæd er de dominerende smittemedier, og vanlig sosial omgang er ufar-
lig. Det tar flere år fra første person i landet blir smittet til store deler av
befolkningen blir rammet. Helsemyndighetene har derfor hatt god tid til
å vurdere situasjonen og planlegge tiltak for å stanse denne epidemien, sam-
menlignet med de gamle epidemiene hvor man måtte handle improvisert.
På den annen side døde disse epidemiene i stor grad ut av seg selv etter en
tids herjing. De som blir HIV-smittet, vil antakelig være smittebærere resten
av livet.

3.3 Tiltak mot HIV-epidemien

Myndighetene har søkt å begrense epidemiens omfang. Det er senest be-
skrevet i Helsedirektørens tiltaksplan av 15. oktober 1986 om bekjempelse
av HIV-infeksjon. Denne planen er preget av at det satses på frivillighet,
tilbud og opplysningsvirksomhet. Det legges stor vekt på å bevare tillitsfor-
holdet mellom pasientene og helsearbeiderne, konfidensialitet, personvern
og beskyttelse av de smittede mot stigmatisering. Restriktive tiltak nevnes
nesten ikke, og det advares mot tiltak som kan svekke pasientenes tillit til
helseetaten.

Forfatterne av tiltaksplanen er ikke besjelet av noen tro på at epidemien
kan stanses. Hovedproblemet med planen er etter min mening at den stort
sett bare plasserer ansvaret hos velferdsstaten, og at mer bastante plikter
ikke legges på samfunnets enkeltindivider. Et tilsvarende hovedsyn har
sosialmedisineren Per Sundby og den gruppe som har utarbeidet alternative
synspunkter til en AIDS-plan.37

Det viktigste er å stoppe spredningen av HIV-smitten. Det kan først og
fremst skje ved at de smittede — eventuelt hele befolkningen — radikalt

37 Per Sundby, Bekjempelsen av AIDS-epidemien, foredrag i Det Norske Medi-
cinske Selskap den 21. januar 1987 og brev til Stortingets sosialkomité om Alternative
synspunkter på AIDS-bekjempelsen til »Helsedirektørens tiltaksplan for HIV-epidemien
av 1. 8. 86».
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omlegger sine seksualvaner fra ubredt promiskuitet til sex innen faste par-
forhold. Ved moderne prevensjonsmetoder og abort har helsevesenet lagt
hovedgrunnlaget for vår tids frie seksualitet; nå skal helsevesenet med AIDS-
truselen gå i bresjen for en radikal omlegging av seksualvanene. I Det Norske
Medicinske Selskap den 21. januar 1987 uttalte Helsedirektørens nærmeste
rådgiver i AIDS-spørsmål at helsevesenet nå ville bli arnested for en ny
seksualmoral. Men helseetaten bør ikke ha større innflytelse på moralske
spørsmål enn andre.

Skal folks åtferd endres, er det selvsagt viktig å satse på generell opplys-
ningsvirksomhet og individuell veiledning av HIV-smittede. Men det er også
viktig å være klar over disse virkemidlenes begrensninger. Dersom målet
skal nås må budskapet være korrekt og lettfattelig, det må vekke mottakerens
interesse, han må oppfatte det, forstå det, bli overbevist, handle deretter,
og det ikke bare som hovedregel, men som en absolutt norm. Det er mange
barrierer fra informasjon avsendes til den etterleves ubetinget, og mottake-
ligheten for informasjon er ofte minst hos dem som trenger den mest.

De fleste som driver med informasjonsvirksomhet, kan bli noe desil-
lusjonert. Min hovederfaring knytter seg til Statens tobakkskaderåd. Tross
15—20 års iherdig informasjonsvirksomhet er ennå en tredjedel av den
voksne norske befolkning nikotinslaver. Nå er HIV-smitte farligere enn to-
bakk. Men så sent som i 1980 uttalte generaldirektør Mahler i Verdens
Helseorgasisasjon: »Røyking er trolig den viktigste enkelt-årsak til dårlig
helse som kan forebygges».38

Informasjonsvirksomhetens begrensninger har ledet mange til å foreslå
mer bastante virkemidler. Overleger har foreslått at hele befolkningen
skal HIV-testes og at alle HIV-smittede skal interneres på et eget sted.
En professor i biologi har til og med foreslått at de skal merkes med et lite
blått hjerte på lysken, slik at potensielle samleiepartnere kan vite hva de
går til. Slike tiltak vil jeg avvise som grovt krenkende, diskriminerende og
uhensiktsmessige.

Derimot bør enkelte mindre restriktive tiltak overveies. Det gjelder
meldeplikt, HIV-testing og internering av iherdige smittespredere. På den
annen side bør man overveie å lempe på restriksjoner som har blitt til før
AIDS-truselen kom. Særlig kan det være aktuelt å gi sprøytenarkomane
lettere tilgang på kanyler og sprøyter, se punkt 3.9 nedenfor.

Det er ikke her plass til å gå nærmere inn på alle de tiltak som kan være

38 H. Mahler, Smoking or health, the choice is yours, World Health Organization,
Geneva 1980.38.35.
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aktuelle. I det følgende skal jeg ta for meg HIV-epidemiens tilknytning til
hovedprinsipper i gjeldende smittelovgivning og spørsmål som har blitt
aktualisert gjennom Helsedirektørens tiltaksplan.

3.4 Samarbeid med frivillige organisasjoner

Helsedirektoratet har lagt stor vekt på samarbeid med Helseutvalget for
homofile og andre frivillige organisasjoner. Slike organisasjoner har bedre
muligheter til å nå fram med informasjon og hjelp til risikogruppene enn
offentlige myndigheter.

En forutsetning for samarbeid mellom myndigheter og frivillige organi-
sasjoner er at myndighetene i stor grad aksepterer det grunnsyn organi-
sasjonene har. Når de er motstandere av tvang, må Helsedirektoratet stort
sett avholde seg fra å foreslå tvang dersom samarbeidet ikke skal bryte sam-
men. Helsedirektoratet må derfor frivillig avholde seg fra å benytte virke-
midler som tilligger det i kraft av å være et offentlig organ. Forslag om
bruk av tvang har i Norge kommet fra nivået over og nivået under Helse-
direktoratet — fra Sosialdepartementet og en rekke enkeltstående leger i
massemedia.

Etter min mening er samarbeid med frivillige organisasjoner særdeles vik-
tig, og Helsedirektoratet skal ha ros for sin innsats på dette området. Jeg har
her bare villet peke på den implikasjon at samarbeidet også innskrenker hand-
lefriheten, og de fordeler som oppnås ved samarbeidet kan bli dyrekjøpt.
Det kan imidlertid også være at nettopp slikt samarbeid vil bringe den store
gevinsten. Men for at det ikke bare skal bli et sjansespill, burde det vært
formulert en klar målsetting om at partene forplikter seg til å gjøre alt som
står i deres makt for å stanse HIV-epidemien.

5.5 Den enkeltes plikt til å melde sykdom og oppsøke lege

Sunnhetslovens § 14 pålegger husbonden plikt til å melde fra om syk-
dom av »ondartet beskaffenhet» som utbrer seg til flere. Etter det jeg har
uttalt ovenfor (punkt 2.2.), foreligger det muligens plikt for dem som har
mistanke om å være HIV-smittet, til å melde fra til Helserådet eller oppsøke
lege. Bestemmelsen har imidlertid ikke blitt brukt slik, og det er neppe noen
oppfatning i befolkningen om at man har slike plikter.

Etter min mening bør det overveies å innføre en plikt til å melde fra til
helesrådet og/eller oppsøke lege ved mistanke om HIV-smitte. De fleste vil
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lojalt rette seg etter en lovbestemmelse om dette, og helsemyndighetene
vil da få langt større oversikt over HIV-epidemiens mulige omfang enn de
har i dag. Dette gjelder selv om endel ikke vil oppfylle meldeplikten, og
overtredelser ikke kan kontrolleres og sanksjoneres effektivt.

3.6 Plikt til å la seg undersøke

HIV-testing foregår nå stort sett frivillig. Som nevnt ovenfor (punkt 3.2),
er det antakelig bare ca. en tidel av de HIV-smittede i Norge som er HIV-
testet. Dette viser at frivillighet og samarbeid ikke har ført til de store
resultater.

Det er et vilkår for å kunne bli blodgiver at man underkaster seg slik
test. Ellers er det tvilsomt om HIV-testing kan foretas uten pasientens
uttrykkelige samtykke.

Dersom en person henvender seg til lege for å få hjelp mot vanlige plager
og symptomer, vil legen foreta undersøkelser og ta prøver for å kunne stille
riktig diagnose. Herunder vil det etter min mening være adgang til å teste
en blodprøve med henblikk på å fastslå om pasienten er HIV-smittet. Sam-
tykke til undersøkelser i diagnostiske øyemed anses vanligvis å følge av at
lege oppsøkes, og det er neppe grunn til å skille mellom HIV-testing og andre
undersøkelser.

Et vanskeligere spørsmål er om sykehus og helsesentre kan HIV-teste
alle som kommer dit som en rutine. Dette vil jeg besvare benektende. En
slik testing vil framstå som en utilbørlig koblingshandel; hvis du vil ligge
på sykehus, må du HIV-testes! Derimot bør det være adgang til å HIV-teste
pasienter før bestemte behandlingstiltak kan settes igang, hvis det er en ikke
ubetydelig fare for å smitte helsepersonell eller andre pasienter. Det kan f.eks.
være i forbindelse med operasjoner hvor blod flyter og det er umulig å
beskytte seg ved bruk av hansker og andre hjelpemidler. Det kan ikke kreves
at helsearbeidere skal behandle alle som om de var HIV-smittede.

I dagspressen har endel leger stått fram og foreslått at hele befolkningen
bør HIV-testes. Slike masseundersøkelser kunne føre til at man fikk over-
sikt over epidemiens omfang og utvikling. Og helsevesenet kunne få tak i
mange smittebærere for å kunne gi dem hjelp og veilede dem for å hindre
smittens videre utbredelse. Men det er også mye som taler mot slike masse-
undersøkelser. Mange vil ikke møte opp, mange vil reagere mot t vangs t es t ing,
og det kan være en alvorlig psykisk belastning å få rede på at man er HIV-
smittet. Testen har ikke 100 prosent positiv og negativ troverdighet. Endel
som etter testen ikke ansees å være smittet, vil få falsk trygghetsfølelse og
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kan bli effektive smittespredere hvis de fortsetter eller utvider et mangfoldig
seksualliv.

Etter gjeldende norsk lovgivning er det ikke adgang til tvangstesting, og
generell hjemmel til dette bør i alle fall ikke innføres på det nåværende
tidspunkt. Det bør neppe heller innføres tvangstesting av bestemte deler av
befolkningen, f.eks. alle gravide, vernepliktige, utlendinger som kommer
til landet og/eller nordmenn som har vært i utlandet. Det bør rasjoneres
med tvangen, slik at den bare brukes på de mest strategiske områder.

Det er selvsagt viktig for helseplanleggingen og utbyggingen av behand-
lingstilbudet for potensielle pasienter å få bedre oversikt over epidemiens
omfang. Særlig har vi altfor lite kunnskap om den er i ferd med å bre seg
fra de såkalte store risikogruppene — homofile og bifile menn og sprøyte-
narkomane — til deres seksualpartnere og den øvrige befolkning. Men
kunnskaper om dette kan man skaffe seg ved å foreta undersøkelser av
representative utvalg av befolkningen. Det kan antakelig utføres som forsk-
ningsprosjekt med frivillige deltakere og med blodprøver som man allerede
har på lager. Opplysninger om den enkelte trenger da ikke å inngå i helsee-
tatens arkiver.

3.7 Tillit og konfidensialitet

Som nevnt legges det i Helsedirektørens tiltaksplan stor vekt på at HIV-
smittede skal ha tillit til helseetaten. Folk skal kunne henvende seg til lege
og få tatt blodprøve, uten å risikere at andre får vite resultatet og uten senere
å bli møtt med restriktive tiltak. Det ansees altså som viktig at det opprett-
holdes en absolutt taushetsplikt på dette området.

Dette kan begrunnes med at det her dreier seg om meget ømtålige opp-
lysninger og at mange vil unnlate å oppsøke lege dersom de risikerer at opp-
lysninger siver ut eller fører til at det blir iverksatt restriktive tiltak.

Ellers er det ikke vanlig at helseetaten legger så stor vekt på konfiden-
sialitet og tillit. I norsk lovgivning er det over et halvt hundre viktige og
omfattende unntak fra taushetsplikten. Legalt og illegalt er det en meget
omfattende utveksling av helseopplysninger i og utenfor helseetaten. Vel-
ferdsstatens taushetsplikt er så uthulet at den er mer en ideologi enn en
realitet.

Når det legges så stor vekt på konfidensialitet og tillit ved HIV-smitte
og AIDS, skyldes det nok ikke bare at opplysningene er svært ømtålige,
men også at helseetaten ikke har så mye annet å gi, i og med at det ennå
ikke finnes behandlingstiltak som kan helbrede selve grunnlidelsen. Ved
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andre sykdommer, hvor helseetaten kan skaffe seg pasienter ved å tilby be-
handling, trenger man ikke ta taushetsplikten så alvorlig. Skal man få folk
til frivillig HIV-testing, må helseetaten i alle fall tilby konfidensialitet. Dette
viser at taushetsplikten ikke er en absolutt norm, men først og fremst et
byttemiddel som brukes ut fra pragmatiske vurderinger.

Helsearbeiderne opphøyer taushetsplikten til en hellig og ukrenkelig norm
når det passer seg. Juridisk er det imidlertid klart at taushetsplikten må vike
når sterke hensyn taler for det. Dette er fastslått i legelovens § 31 andre ledd
— den såkalte rettsstridsreservasjonen. Hvis en lege vet at en HIV-pasient
går rundt og smitter andre kan han gi disse opplysninger om de farer som
de utsetter seg for. Hvis det dreier seg om en iherdig smittespreder kan det
foreligge plikt til å anmelde forholdet etter straffelovens § 139.

3.8 Opplysningsplikt

I de fleste land er det opprettet en rekke helseregistre, blant annet for
kreft og for smittsomme og epidemiske sykdommer.39 Det norske datatil-
synet har gitt konsesjon til oppretting av slike register. Uten hensyn til
taushetsplikten40 er leger pålagt plikt til å melde fra til registret om sykdom-
mer som behandles, se punkt 2.6.

Leger er nå pålagt plikt til å melde alle tilfelle av AIDS, mens HIV-smitte
bare skal meddeles uten at pasientens navn oppgis. Bakgrunnen for at man
ikke har innført nominativ melding for HIV-smitte, er hensynet til kon-
fidensialitet og tillit.

Både legeloven og sunnhetsloven gir hjemmel til å pålegge melding med
navn også ved HIV-smitte. Det er mye som taler for at disse hjemler bør
benyttes. Det foreligger nominativ meldeplikt, f.eks. for kopper, kolera,
poliomyelitt, tuberkulose, lepra, difteri, malaria og andre alvorlige in-
feksjonssykdommer.41

Et mest mulig fullstendig register over HIV-smittede kan gi verdifull inn-
sikt om epidemiens omfang og utvikling, og helsemyndighetene får mulig-
heter til å følge opp de smittede. Det må være minst like viktig å ha et HIV-
register som register over andre infeksjonssykdommer og et kreftregister.

39 Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt for å gjennomgå statens epidemiologiske
registre, (Oslo) 15. februar 1985.

40 Asbjørn Kjønstad, Taushetsplikt og bruk av EDB i helsesektoren, Lov og Rett
1985 s. 483—506.

41 Forskrifter om melding av infeksjonssykdommer, fastsatt av Sosialdepartementet
den 12. desember 1974.
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De som fører slike helseregister har en streng taushetsplikt, og bare en liten
gruppe personer har tilgang på opplysninger i registrene. Arbeidsgivere, for-
sikringsselskaper, militære og andre utenforstående bør selvsagt ikke ha ad-
gang til et HIV-register.

3.9 Utdeling av sprøyter og kanyler

Ovenfor har jeg antydet at man bør lette på restriksjonene når det gjel-
der narkomanes adgang til sprøyter og kanyler. HIV-epidemien er i ferd
med å spre seg raskt i narkotikamiljøet fordi mange bruker felles sprøyter.
En stor del av de sprøytenarkomane er prostituerte, og dermed kan epide-
mien bre seg til »horekunder» og deres seksualpartnere. Mye av smitten fra
denne gruppen kan hindres, dersom de narkomane får rene sprøyter og
politiet ikke beslaglegger sprøytene.

Mot dette innvendes det ofte at det vil være en slags legalisering av
narkotikamisbruket, og at man ville frata AIDS-truselen funksjonen som
et viktig motiv for å få narkomane til å slutte med sitt misbruk. Men
bekjempelsen av HIV-epidemien må være viktigere enn dette. Sprøyte-
narkomane er vanskelig tilgjengelige for informasjon og veiledning, og stoff -
avhengigheten dominerer deres handlingsmønster.

I New York har narkotikaselgere begynt å gi sprøyter som tilgift ved
narkohandelen. Dermed kan de få kundene til å kjøpe og bruke stoff uten
risiko for å bli HIV-smittet, og kundekretsen dør ikke bort. Det er ikke som
tobakksindustrien, som tar livet av sine beste kunder.

Regiene om adgangen til sprøyter er forskjellige i de nordiske land og
er nærmere drøftet av den danske kriminologen Vagn Greve.42 Jeg tror det
beste vil være om man gir adgang til gratis sprøyter og kanyler ved innlevering
av gamle »verktøy». Det siste er nødvendig for å hindre at sprøyter og ka-
nyler skal bli kastet, slik at barn og andre kan bli smittet.

3.10 Oppsporing av smittekilder og besmittede personer

Etter kjønnssykeloven skal legen spørre pasienten om hvem smitten er
overført fra, og hvem pasienten kan ha overført smitten til. Tuberkuloseloven
inneholder en liknende bestemmelse, mens sunnhetsloven ikke har noen klar
regel om dette, se punkt 2.11 ovenfor.

42 Vagn Greve, Narkomaners ret til dere »værktøj». Nordisk Tidsskrift for Krimi-
nalvidenskab, 1986 s. 428—435.
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Spørsmålet er om prinsippene fra kjønnssykeloven bør innføres når det
gjelder HIV-smittede. For dette taler at man kan få tak i endel smittede og
gi dem individuell veiledning for å stanse videre smittespredning. På den
annen side innebærer plikten til å oppgi smittekilden og mulige besmittede
en plikt til å åpenbare intime forhold og til å være »angiver». Mange vil
unnlate å oppsøke lege ved HIV-smitte hvis de pålegges en plikt til å oppgi
smittekilde og mulige personer som de kan ha smittet.

Etter min mening bør man være forsiktig med å pålegge denslags plikter.

3.11 Restriksjoner på seksualitet

Både ved spedalskhet og veneriske sykdommer har vi hatt giftemålsfor-
bud. I vår tid kan slike forbud ikke hindre spredningen av sykdommer som
overføres ved seksuell kontakt eller fra foreldre til barn. Mye tyder på at
den seksuelle aktivitet er like stor utenfor som i ekteskapene. Stig Frøland
nevner i sin bok om AIDS at det ikke var uvanlig at de første homo- og
biseksuelle pasientene i USA hadde hat 500—1000 seksualpartnere.43

Forbud mot før- og utenomekteskapelig sex, seksuell omgang mellom
menn og atypiske seksuelle handlinger som analsex og oralsex er ikke
ukjente.44 Hvis det gamle prinsipp om det livslange monogame eksteskap
ble fullstendig gjennomført igjen, ville HIV-smitten kunne stanses.

Men er alle i samfunnet villige til dette? Den friere seksualitet, som særlig
har fått stor utbredelse de siste par decenier, anses som en frigjøring og har
blitt en del av det selvsagte livsmønster for mange. Det er mulig at redselen
for AIDS vil bidra til å stanse promiskuiteten.

En straffesanksjonert lovgivning på dette området vil neppe påvirke folks
seksualatferd i nevneverdig grad; og lovbud som ikke kan håndheves, bidrar
til å svekke den alminnelig respekt for lovgivningen. Dertil er det betenkelig
å lovregulere de mest intime forhold mellom mennesker.

Dersom en av seksualparterne er HIV-smittet eller har skjellig grunn til
å tro at han er det, kan det overveies om han skal ha plikt til å bruke kon-
dom, som ansees å gi en god beskyttelse mot HIV-smitte. Når vi har påbud
om bruk av bilbelte for å redde liv og lemmer, så bør det også kunne kreves
en viss bekledning av smitteførende lemmer.

43 Stig Frøland, AIDS — en utfordring til oss alle, Oslo 1986 s. 11.
44 Ola Viken, Via homofile mot abort, Stud.Jur. nr. 6/86 side 30 (om lover mot

anal- og oralsex i amerikanske stater).
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3.12 Yrkesforbud og oppsigelsesvern

Som nevnt i punkt 2.12 er det bestemmelser om yrkesforbud både i
tuberkuloseloven og kjønnssykeloven, men ingen klar slik bestemmelse i
sunnhetsloven. HIV-smitte spres ikke ved yrkesutøvelse — bortsett fra
prostitusjon. Yrkesforbud på dette området er derfor etter min mening ikke
aktuelt.

Derimot kan det være bestemte funksjoner innen visse yrker som HIV-
smittede ikke bør utføre. En HIV-smittet lege bør f.eks. ikke opptre som
operatør, hvis det er fare for at blod fra ham kommer i kontakt med pa-
sientene. Arbeidsgiverne må fordele arbeidsoppgåvene mellom de ansatte
slik at HIV-smittede settes til ikke smittefarlig virksomhet.

Dersom dette ikke er mulig oppstår spørsmålet om det er saklig grunn til
oppsigelse etter arbeidsmiljølovens § 60. Det må foreligge en ikke ubetydelig
smitterisiko før oppsigelse kan finne sted. I Norge har vi hatt flere tilfelle
hvor HIV-smittede personer har blitt oppsagt: En pleier på en institusjon
for psykisk utviklingshemmede ble oppsagt da pårørende fryktet at han
kunne smitte pasienter som slår og biter til blods. En barkeeper ble oppsagt
av frykt for at han skulle skjære seg på glass og smitte gjestene, og i alle
fall kunne restauranten risikere å miste kunder på grunn av redsel for
smittefare. I begge disse tilfelle foreligger det så beskjedne smittefarer at
det er tvilsomt om oppsigelsene vil være saklige. Barkeeperen fikk medhold
i første instans om at oppsigelsen var usakelig, men fikk ikke rett til å tre
inn i stillingen igjen.

3.13 Tvangsbehandling av HIV-smittede og AIDS-syke

Etter sunnhetslovens § 21 kan helserådet kreve at personer med farlige
sykdommer lar seg behandle på sykehus, se nærmere punkt 2.4 ovenfor.

Det kan være noe tvilsomt om HIV-smitte skal anses som sykdom, men
med komplikasjoner (LAS, ARC og beslektede tilstander) og ved AIDS
foreligger det klarligvis en sykdom i lovens forstand. Begrepet »behandle»
volder større problemer, siden det ikke finnes behandlingstiltak for selve
grunnlidelsen. Derimot kan infeksjoner og kreftsykdommer som rammer
HIV-smittede, til en viss grad behandles. Det er mulig at dette gir tilstrekkelig
grunnlag til å benytte sunnhetslovens § 21.

Men det er mulig at begrepet »behandle» kan forstås videre enn de rene
helbredende behandlingstiltak. I § 21 heter det at innlegging i sykehus kan
påbys hvis det ikke kan gis »slik pleie i heimen eller annen privat bustad».
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Dette indikerer at tvangsinnlegging kan finne sted også når hensynet til
pasientens pleiebehov tilsier det.

3.14 Internering/isolering/portforbud

Men hva med de tilfeller hvor det er hensynet til at andre ikke skal smittes,
som tilsier at HIV-smittede interneres? Etter Høyesteretts kjennelse i fra 1971
kan sunnhetslovens § 15 i alle fall benyttes som hjemmel til en viss isolering
av personer som kan være smittefarlige, se punkt 2.5 ovenfor.

Sosialdepartementet har utarbeidet et utkast til en lov om særlige tiltak
mot HIV-infeksjonen. Her er det inntatt en bestemmelse hvoretter innleggelse
i sykehus kan påbys når en HIV-smittet gjennom sin åtferd utsetter andre
for vesentlig smittefare. Fylkeslegen skal ha avgjørelsesmyndighet. Det kan
ikke vedtas tiltak overfor en person for mer enn 30 dager av gangen, og
ikke for mer enn 90 dager pr. år. Bestemmelsen skal kunne anvendes selv
om det ikke foreligger behandlingmuligheter for den smittede. Den kan altså
benyttes for å hindre smittespredning, f.eks. overfor HIV-smittede som truer
med blodfylte sprøyter, prostituerte som fortsetter sin virksomhet, og andre
som har et stort antall seksualpartnere uten å informere om smittefaren og
uten å ta de nødvendige forholdsregler.

Dr. juris Viggo Hagstrøm har uttalt at en lovbestemmelse om internering
på grunnlag av en administrativ beslutning vil være i strid med grunnlovens
rettssikkerhetsidealer.45 Han mener at en slik internering er straff som etter
grunnlovens § 96 bare kan ilegges av domstolene.

Det er klart at en slik internering kan føles som en straff. Interneringen
vil framtre som en reaksjon mot tidligere handlemåte. Men for at noe skal
være straff må det ifølge vår fremste jurist innen kombinasjonen strafferett
og statsforfatningsrett — Johs. Andenæs — være et tilsiktet onde. Det er
et onde »som staten tilføyer en lovovertreder på grunn av lovovertredelsen
i den hensikt at han skal føle det som et onde».46 Det er ikke hensikten med
interneringen at den smittede skal pines. Det kan være en sidevirkning, men
intet formål.

Administrativ frihetsberøvelse har vært benyttet i stor stil i vårt sam-
funn etter lov om psykisk helsevern, lov om edruskapsvern og lovgivningen
om smittsomme og epidemiske sykdommer. Frihetsberøvelser etter denne

45 Viggo Hagstrøm, AIDS og rettssikkerhet, kronikk i Dagbladet 14. januar 1987.
46 Johs. Andenæs, Alminnelig strafferett, Oslo 1974 s. 8—15 og Johs. Andenæs,

Statsforfatningen i Norge, Oslo 1981 s. 395—401.
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lovgivning begrunnes som regel med behandlingshensynet, men lovgivningen
gir også hjemmel til internering av hensyn til andre enn dem som interneres,
se punkt 2.4 ovenfor. Etter den europeiske menneskerettighetskonvensjon
av 1948 er det adgang til »lawfull detention of persons for the prevention
and the spreading of infectious deseases».47

Selv om det av hensyn til grunnlovens § 96 ikke er nødvendig med dom-
stolsbehandling for å kunne internere HIV-smittede, er det mye som taler
for at slike avgjørelser bør treffes av domstolene. Det dreier seg om spørsmål
hvor åtferd skal vurderes, og det er domstolene særlig egnet til å gjøre. Videre
foreligger det så store interessekonflikter at de rettssikkerhetsprinsipper som
domstolen arbeider etter, bør komme til anvendelse.

En annen svakhet ved Sosialdepartementets utkast er at internering skal
skje i sykehus. Siden det her dreier seg om gjenstridige personer, kan det
bli nødvendig med vakthold på et nivå som vi kjenner fra fengselsvesenet.
Slike problemer er ikke sykehusene egnet til å løse, og de bør neppe heller
få preg av fangeinstitusjoner.

Dette gir grunn til å overveie om det bør etableres en egen institusjon
til dette formålet. Livet på en slik institusjon må gjøres best mulig for dem
som må være der, slik at oppholdet får minst mulig preg av straff. Det må
gis opplæring i hvordan smitte kan unngås og sørges for at normene om
dette kan internaliseres.

Antallet som interneres, må være så lavt som mulig. Bare de iherdige
smittesprederne bør berøves friheten. Og en internering må omgjerdes med
rettssikkerhetsgarantier.

En bestemmelse om internering etter disse linjer vil neppe gå lengre enn
det som hjemles i gjeldende sunnhetslov. Men siden det er så uklart hvor
langt denne loven rekker, er det en fordel med en ny lovbestemmelse som
beskriver de tilfelle hvor internering kan finne sted og gir klare rettssikker-
hetsgarantier for de HIV-smittede. Dermed vil også HIV-smittede som tar
nødvendige forholdsregler mot smittespredning, være garantert sin frihet.

Dersom man ikke oppretter en egen institusjon for iherdige HIV-
smittespredere vil straffelovgivningen antakelig bli brukt mot disse. Allerede
i dag er en betydelig del av fangebefolkningen HIV-smittet. Fengselsstraff
bør ikke benyttes overfor syke og døende mennesker. Etter fengselsmyn-
dighetenes retningslinjer og praksis bør de som er AIDS-syke, benådes.48

47 Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms of
4. 11. 48 Article 5 (l)e.

48 Fengselsstyrets brev av 12. desember 1986 til Fengselsdirektøren og fengsels-
inspektøren.
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Fengselsvesenet har hatt betydelige problemer med enkelte friske HIV-
smittede som truer betjentene med blodfylte sprøyter. Fengselsvesenet er ikke
særlig egnet til å lære de smittede opp til ikke-smittespredende åtferd.

3.15 Avsluttende bemerkninger

I det foregående har jeg tatt opp de hovedspørsmål som bør reguleres i en
ny lov om smittsomme og epidemiske sykdommer. Av hensyn til HIV-smitte
og AIDS er det neppe grunn til å innføre regler som svarer til någjeldende
forbud mot samling av mennesker, påbud om renselse av klær og rom, samt
særregler om begravelser, se punktene 2.7, 2.8 og 2.9 ovenfor.

Den nye epidemien har reist en rekke spørsmål som man ikke har pleid
å regulere i helselovgivningen: Tannleger har nektet å behandle HIV-smittede
eller personer som de tror er smittet. Frisører har nektet å klippe slike per-
soner. Restauranter har nektet dem adgang. Forsikringsselskaper har nektet
HIV-smittede å tegne livsforsikring. Huseiere har nektet å leie ut til slike
personer.

Hovedregelen er at utøvere liberale yrker ikke har noen kontraherings-
plikt; de kan avvise klienten, kunder, gjester og andre potensielle kontrakts-
partnere uten å gi noen bestemt begrunnelse. Dette gjelder imidlertid ikke
for en restaurant som henvender seg med et åpent tilbud til allmennheten.
Når det dreier seg om sykehus og andre offentlige institusjoner er utgangs-
punktet at de ikke kan skille mellom HIV-smittede og andre.

I vårt privatliv kan vi fritt velge vår omgangskrets. Man kan godt kreve
HIV-test av sin kjæreste før man innieder et seksuelt forhold til ham. Det
fortelies om amerikansk ungdom som innleder parforhold med å gå hånd
i hånd til medisinske laboratorier for å ta HIV-testen.

Dersom myndighetene ikke bestreber seg tilstrekkelig for å få kontroll
over epidemien, kan krav om privat testing bli utbredt. Arbeidsgivere, for-
sikringsselskaper, huseiere, og andre viktige samfunnsinstitusjoner kan inn-
føre krav om HIV-testing av dem som søker jobb, vil tegne forsikring, ønsker
hybel osv. En utvikling hvor det kreves HIV-sertifikat for å kunne ferdes
i de viktigste samfunnsinstitusjoner, vil etter min mening være langt mer
betenkelig enn de begrensede tvangsregler om melding av HIV-smitte og in-
ternering av de mest iherdige smittesprederne som er omtalt ovenfor.

Skal HIV-epidemien kunne bekjempes er det nødvendig at ikke bare sam-
funnet påtar seg plikter, men at både HIV-smittede og vi andre er villige
til å innrette oss etter de nye alvorlige farer som har oppstått i vårt sam-
funn. Historien har vist at det har vært nødvendig å ta i bruk tvang for
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å bekjempe de store epidemiene. Velferdsstaten kan i større grad enn de
gamle samfunnsdannelser løse problemer med tilbud til befolkningen, men
det er viktig å være klar over at også velferdsstaten har sine begrensninger.


