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Oslo, 10.03.21 
 

Norske Kvinners Sanitetsforening viser til høringsbrev av 20.01.2021 der Helse- og 
omsorgsdepartementet har sendt forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og 
brukerrettighetsloven og forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep på høring, med 
høringsfrist 10.03.2021. 
 

 N.K.S. støtter innstramming av regelverket for kosmetiske inngrep, gjennom økte 
kompetansekrav, aldersgrenser og strengere markedsføringsregler. 

 N.K.S. mener alle kosmetiske inngrep som gjennomføres skal registreres i et offentlig 
register. 

 N.K.S. ønsker et generelt forbud mot markedsføring av kosmetiske injeksjoner. 
 N.K.S. mener innstramminger i bruk og markedsføring av kosmetiske inngrep går 

hånd i hånd med forebygging. 
 
N.K.S. er glade for at departementet foreslår blant annet å endre helsepersonelloven slik at 
det innføres kompetansekrav for å gjennomføre visse former for kosmetiske inngrep, 
injeksjoner og behandling. N.K.S. har lenge jobbet for en at kun helsepersonell skal kunne 
utføre kosmetiske inngrep. Det er også gledelig at det foreslås en 18-årsgrense for å utføre 
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. 
 
N.K.S. mener alle kosmetiske inngrep som gjennomføres skal registreres i et offentlig 
register. 
Under paraplyen kosmetiske inngrep finner vi et stort spekter, fra fillers i leppene, botox og 
operasjoner som neseplastikk. Snaut en fjerdedel av norske kvinner kunne tenke seg å 
gjennomføre en kosmetisk operasjon (von Soest et al 2014). Selv om undersøkelser viser at 
antall kosmetiske inngrep øker, foreligger det ikke noe offentlig register eller tall på hvor 
mange kosmetiske inngrep som gjennomføres i Norge i privat regi. Dette vitner om en 
mangel på kontroll over en bransje som er i stadig vekst og som henvender seg til en stadig 
yngre målgruppe.  
 
Det foreligger ikke noen offentlige registre eller tall på hvor mange kosmetiske inngrep som 
utføres i Norge. Ifølge Norsk Pasientregister og Helsedirektoratet registreres kun inngrep 
gjort i det offentlige helsevesen. Alle inngrepene som gjøres ved private aktører og 
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skjønnhetssalonger trenger ikke å registreres. I forbindelse med innstrammingene som 
foreslps i høringsnotatet finner vi det naturlig å søke informasjon om omfanget av slike 
inngrep. Vi mener derfor at alle kosmetiske inngrep som gjennomføres i Norge skal 
registreres i et offentlig register der personlige data er utelatt. Det medfører en 
innmeldingsplikt for alle aktører som gjennomfører inngrepene.   
 
N.K.S. ønsker et generelt forbud mot markedsføring av kosmetiske injeksjoner.  
Økende bruk av kosmetiske inngrep ser ut til å følge oss gjennom livet. Skjønnhetspresset 
har en uheldig innvirkning på kroppsbildet og mange opplever å være misfornøyd med den 
kroppen de har.  I forslaget til forskriftsendringen presiseres det 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. N.K.S. mener grensedragningen mellom markedsføring mot ungdom og andre vil 
bli vanskelig å gjennomføre i praksis. Det finnes unge bloggere og influensere over 18 år som 
reklamerer for kosmetiske behandlinger (f.eks injeksjoner) gjennom sponsoravtaler. 
Følgerne til disse er ofte barn under 18 år, og slik markedsføring kan bidra til kroppspress. 
Unge er særlig utsatt og derfor mener N.K.S. at det må antas å være nødvendig med et 
generelt forbud for at lovforslaget om å forby markedsføring mot personer under 18 år kan 
fungere effektivt. 
 
N.K.S. mener innstramminger i bruk og markedsføring av kosmetiske inngrep går hånd i 
hånd med forebygging. 
Avslutningsvis N.K.S. merker seg at høringen i stor grad tar for seg regulering av kosmetiske 
inngrep, og at forslaget sier lite om å motvirke kroppspress blant barn og unge som er 
presentert som forslagets målsetting. Et unntak er forslaget om å endre forskrift om 
markedsføring av kosmetiske inngrep, hvor det spesifiseres at slik markedsføring ikke skal 
bidra til kroppspress blant barn. Selv om vi ser at økt tilgjengelighet fører til økt 
normalisering av kosmetiske inngrep er det ikke en tydelig sammenheng mellom 
helsepersonells yrkesutøvelse og opplevd kroppspress blant barn og unge. 
 
Derfor mener N.K.S.  at i tillegg til de foreslåtte endringene, at det er svært viktig å rette 
søkelyset mot forebyggende arbeid. Kroppspress er en av de viktigste utfordringene knyttet 
til jenter og unge kvinners psykiske helse og livskvalitet. I Ungdata-rapporten 2018 kommer 
det frem at 71 prosent opplever fra litt til svært mye press «om å se bra ut eller ha en fin 
kropp». 23 prosent opplever mye eller svært mye kroppspress. Kroppspress rammer jenter 
hardest. 35 prosent av jenter føler på mye eller svært mye kroppspress mot 10 prosent av 
gutter. Dette må ikke anses som et individuelt problem, men et strukturelt problem hvor en 
av årsakene er at reklameindustrien, bloggere og influensere bombarderer ungdom hver dag 
med uoppnåelige skjønnhetsidealer gjennom bilder som er «photoshoppet» til det 
ugjenkjennelige 
 



I tillegg ligger norsk ungdom ligger i verdenstoppen når det gjelder tilgang til porno. Det er 
lett tilgjengelig for ungdom med utstyr som nettbrett og telefoner. For å bekjempe 
kroppspress er det nødvendig å gjøre en innsats på mange arenaer, slik som barnehager, 
skoler, i skolehelsetjenesten, ved helsestasjon for ungdom, samt gjennom involvering av 
foreldre. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
Norske Kvinners Sanitetsforening  
 
 

 
 
Grete Herlofson                                        Cathrine Linn Kristiansen  
Generalsekretær                    Politisk rådgiver 

 
 
 
 


