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Høring - Forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress
- Regulering av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling og
tydeliggjøring av helsepersonellovens virkeområde mv.
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i helsepersonelloven,
pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep.
Endringene skal bidra til å motvirke kroppspress, særlig mot barn og unge.
Kroppspress – eller utseendepress – er et sammensatt fenomen. I denne sammenhengen
handler det om press som får mennesker til å streve for å oppnå – eller nærme seg – et
skjønnhetsideal, basert på kulturelle forestillinger om hvordan den perfekte kroppen eller det
perfekte ansiktet skal se ut. Årsakene til og virkningene av kroppspress er komplekse. Det å
oppleve slikt press kan ha uheldige virkninger og være en faktor som hos noen kan påvirke
selvfølelsen, selvtilliten og den psykiske helsen. Det kan føre til omfattende bruk av tid og
penger for å utføre eller få utført kosmetiske behandlinger eller andre typer "kroppspraksiser"
i streven etter å nærme seg idealet. Det antas å være en viss sammenheng mellom kroppseller utseendepress og at det synes å være et økende marked for kosmetiske eller estetiske
behandlinger av ulike slag.
Departementet foreslår i høringsnotatet blant annet å endre helsepersonelloven slik at det
innføres kompetansekrav for å gjennomføre visse former for kosmetiske inngrep, injeksjoner
og behandling. Bare helsepersonell skal kunne utføre kosmetiske inngrep, injeksjoner eller
behandling som kan påføre pasienten alvorlig skade, sykdom, komplikasjoner eller
bivirkninger. Dette vil innebære at noe slik virksomhet ikke lenger kan utføres av aktører uten
helsefaglig kompetanse.
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Videre foreslås det å endre helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven slik at
det innføres en 18-årsgrense for å få utført kosmetiske inngrep, injeksjoner eller behandling
uten medisinsk eller odontologisk begrunnelse. Det at det ved lov innføres en 18-årsgrense
vil avklare tvil om hvilken aldersgrense som skal gjelde.
Departementet foreslår også å endre forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep. Det
presiseres at helsepersonell må utforme sin markedsføring slik at den ikke oppfattes av barn
under 18 år til å være rettet mot deres aldersgruppe, eller slik at markedsføringen på annen
måte bidrar til kroppspress blant barn. Det foreslås også å endre forskriften slik at det tydelig
fremgår at markedsføringsreglene også skal gjelde for kosmetiske inngrep i form av
kosmetiske injeksjoner ved bruk av fillers og legemidler. I dag er forskriften avgrenset til å
gjelde for kosmetiske inngrep i form av plastikkirurgiske inngrep og inngrep i hud og
underhud.
Videre foreslår departementet endringer og presiseringer av helsepersonellovens
virkeområde, blant annet en presisering av at helsepersonellovens begrep "helsehjelp" også
skal omfatte virksomhet som utøves uten klar medisinsk eller odontologisk begrunnelse.
Dette vil gjelde dersom handlingen kan medføre helserisiko for pasienter og handlingen for å
kunne utføres forsvarlig forutsetter kompetanse som helsepersonell har. Dette innebærer
blant annet at helsepersonelloven kommer til anvendelse for alle kosmetiske inngrep,
injeksjoner og behandlinger som helsepersonell utfører dersom "handlingen kan medføre
helserisiko for pasienter og handlingen for å kunne utføres forsvarlig forutsetter kompetanse
som helsepersonell har".
I høringsnotatet vurderer departementet også om alt regelverk for kosmetiske inngrep,
injeksjoner eller behandling bør undergis en samlet regulering, om det bør foretas endringer i
reguleringen av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling i regelverket for kosmetikk,
medisinsk utstyr, legemidler og hygienekrav for hudpleievirksomheter mv, om det bør
innføres et generelt forbud mot markedsføring av kosmetiske inngrep, injeksjoner og
behandling og om det bør innføres et forbud mot bestilling og bruk av kosmetiske injeksjoner
i private hjem. Departementet foreslår ikke slike endringer, men det bes imidlertid om
høringsinstansenes vurdering også av dette.
Departementet ber om eventuelle merknader til forslaget innen 10. mars 2021.
Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom departementets side for høringer:
https://www.regjeringen.no
Det er mulig å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Det er også
anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelser.
Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater
eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.
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Høringsuttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.
Med hilsen

Kari Sønderland (e.f.)
ekspedisjonssjef
Kjetil Jonsbu
fagdirektør
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