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Foreningen Lov og Helse (heretter «LoH») er en forening dannet av og for personer primært fra 
justissektoren (politi og advokater), helsesektoren (leger, sykepleiere og annet helsepersonell), 
medisinske fagpersoner og forskere, forsvaret og personer i utdanningssektoren (skole, barnehage 
m.m.) som i mer eller mindre grad er kritisk til hele eller deler av pandemihåndteringen i Norge. 

LoH viser til sitt første innspill til den siste Koronakommisjonen (heretter kalt «K3»), datert 8. juli 
2022 og bekreftet mottatt av K3 den 25. juli 2022 etter en del purringer og frem-og-tilbake- 
kommunikasjon. 

Vi ønsker å gi innspillet et forhåpentlig klargjørende tillegg. 

I vårt første innspill skrev vi blant annet følgende: 

«LoH mener at det må være riktig i alle fall å vurdere mulige straffe- og/eller erstatningsrettslige 
reaksjoner mot etater og personer som kan ha forvoldt skade overfor sammenslutninger og/eller 
enkeltpersoner både økonomisk og medisinsk». 

Vi mener at LoH selvsagt skal gjøre hva vi kan for å finne frem til mulig skyldige/ansvarlige hva gjelder 
brudd på Grunnloven, straffe- og erstatningsregler samt å gjøre hva vi kan for å legge et profesjonelt 
grunnlag for å fremme eventuell straffetiltale og/eller erstatningssøksmål. Men LoH er en forening 
som består av frivillige som arbeider gratis, og det er ingen medlemsavgift, og vi har ikke annonser i 
de publikasjoner vi offentliggjør. Derfor er våre ressurser svært små. Vår kompetanse innenfor de 
nevnte juridiske emner er rimelig gode, men vi tror imidlertid at K3 rår over betydelig flere ressurser, 
og at den langt lettere enn LoH kan kreve opplysninger fra involverte. 

LoH vil selvsagt om nødvendig forsøke å bidra med flere detaljer og svare på spørsmål hvis 
kommisjonen ønsker dette. 

LoH ber derfor om at K3 i sitt arbeid og i sin rapport vurderer og utreder mest mulig hvem som bør 
stilles til ansvar og grunnlaget for dette. 

LoH ber om en bekreftelse på mottak. 

Med vennlig hilsen 

Foreningen Lov og Helse 
post@lovoghelse.no 
http://lovoghelse.no 

Terje Sørensen 
Advokat 
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