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Høring - Forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn 
til folkehelsen og midlertidige bestemmelser i utlendingsloven

Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser til vårt høringssvar vedr. midlertidige innreiserestriksjoner 
for utlendinger av hensyn til folkehelsen av 19.05.20.1 Vi støttet de foreslåtte endringene, men 
understreket at «Fortløpende helsefaglige vurderinger må gjøres av hvilke land og hvilke 
grupper det er hensiktsmessig å underlegge innreiserestriksjoner». Med fortsatt uforutsigbar 
smittesituasjon både nasjonalt og globalt og mangelfull vaksinasjonsdekning, ser vi behovet for å 
kunne forlenge perioden for midlertidig lov tom.31.desember-21. 

Innreiserestriksjonene gir imidlertid store utfordringer, både for enkeltpersoner, for næringsliv og 
for helsevesenet. Norsk helsevesen har gjort seg helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å 
kunne opprettholde tjenestenivået. Det er en kjent mangel på sykepleiere, spesialsykepleiere 
som intensivsykepleiere2 og jordmødre3. Med helsepersonell i karantene øker presset på 
tjenestene, og vi har sett eksempler på at utenlandsk helsepersonell fra «røde land» har gått rett 
på jobb uten å gå i karantene. Både kommuner og helseforetak benytter seg av såkalte 
grensependlere. Belastningen ved stadig testing, grensekontroller og uforutsigbarhet gjør at 
sykepleiere nå vurderer å slutte å jobbe i Norge4. 

Vår støtte til forslaget forutsetter derfor at helsepersonell fra Sverige eller Finland som 
arbeider i helse- og omsorgstjenesten i Norge fortsatt unntas bestemmelsene, slik det er 
beskrevet i § 2 e i Forskrift 29. juni 2020 nr. 1423 om innreiserestriksjoner av hensyn til 
folkehelsen. 

Med hilsen

Lill Sverresdatter Larsen
Forbundsleder

1 Ref. 1157585. 2020_00520.
2 https://khrono.no/stor-mangel-pa-intensivsykepleiere/473348 
3 https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2019-2020/undersokelse-av-bemanningsutfordringer-i-
helseforetakene/ 
4 https://www.nrk.no/innlandet/svenske-helsearbeidere-er-lei-grensekontrollen-1.15374685 
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