
Oversikt over høyringar  

Saka inneheld oversikt over aktuelle høyringar frå til dømes statlige organ, Helse Vest RHF og andre 

offentlige myndigheiter.  

Mottatt dato 
og saksnr. 

Saka gjeld Høyringsfrist Status 

20.07.2018 
 
 
Saksnr. 
2018/2675 

Revidert nasjonal standard for 
redningsmenn 
 
Nasjonal standard for redningsmenn er en 
oversikt over hvilke kvalifikasjoner som gjelder 
for personer som skal inneha 
redningsmannsrollen i luftambulanse-, 
redningshelikopter- og SAR-offshoretjenesten i 
Norge. Standarden1 ble første gang utarbeidet 
i 2002 (senere revidert i 2010) og utgis i 
fellesskap av Helse- og omsorgsdepartementet 
og Justis- og beredskapsdepartementet. 
 

01.09.2018 Høyringssvar blei 
ikkje sendt 

07.08.2018 
 
 
Saksnr. 
2018/2813 

Avvikling av meldeordninga etter 
spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 
 
Helse- og omsorgsdepartementet sender på 
høring forslag om å avvikle meldeordningen 
etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3. 
Bestemmelsen sier at helseinstitusjoner som er 
omfattet av spesialisthelsetjenesteloven, skal 
uten hinder av taushetsplikt straks sende 
melding til Helsedirektoratet om betydelig 
personskade på pasient som følge av ytelse 
helsetjeneste eller ved at en pasient skader en 
annen. Det skal også meldes fra om hendelser 
som kunne ha medført til betydelig 
personskade. 

 

10.09.2018 
 
 

Høyringssvar blei 
sendt  

03.07.2018 
 
 
 
Saksnr. 
2017/4222 

Alternativ for regulering av 
pasientforløp og registrering av 
ventetid. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på 
høring rapport fra Helsedirektoratet om 
alternative modeller for regulering av 
pasientforløp og registrering av ventetider i 
spesialisthelsetjenesten. 

 

12.09.2018  
 
 

Høyringssvar blei 
sendt  

05.09.2018 
 
 
 
 
 
Saksnr. 
2018/3141 

Standarder for sikring av epost, 
kommunikasjon med nettsteder 
og navneoppslag 
 
På vegne av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) forvalter 
Direktoratet for forvaltning 

13.09.18 Høyringssvar blei 
ikkje sendt 



og IKT (Difi) «Referansekatalogen for anbefalte 
og obligatoriske IT-standarder i offentlig 
sektor». 
Denne høringen omfatterfølgende standarder: 
1. Revisjon og endring av «Anbefalte 
standarder for sikker datakommunikasjon» 
(HTTPS) 
a. Endring av referanser til de tekniske 
spesifikasjonene 
b. Endring fra Anbefalt til Obligatorisk 
2. Endring av «Anbefalt standard for 
transportsikring av e-post» (STARTTLS, DANE) 
3. Ny standard: «Anbefalt standard for å 
motvirke falske avsendere av e-post» (DMARC) 
4. Ny Standard: «Anbefalt standard for 
sikkerhet i domenenavnsystem» (DNSSEC) 
 

25.06.2018 
 
 
Saksnr. 
2018/2391 

Forslag til rettsmedisinsk obduksjon av 
alle trafikkdrepte m.m. 
 
I samarbeid med Helse- og 
omsorgsdepartementet, sender 
Samferdselsdepartementet på 
høring rapport fra arbeidsgruppe om forslag til 
rettsmedisinsk obduksjon av trafikkdrepte 
m.m. 

 

17.09.18 Høyringssvar blei 
ikkje sendt 

27.07.2018 
 
 
 
Saksnr. 
2018/2732 

Faglige råd for klinisk rettsmedisinske 
og medisinske undersøkingar ved 
Statens barnehus. 
 
Helsedirektoratet sender på høring forslag til 
nasjonale faglige råd for klinisk rettsmedisinske 
og medisinske undersøkelser i Statens 
barnehus. 
I november 2016 utga Politidirektoratet «Felles 
retningslinjer for Statens barnehus» i 
samarbeid med Helsedirektoratet og Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet. Faglige råd 
for klinisk rettsmedisinske og medisinske 
undersøkelser bygger på anbefalinger i Felles 
retningslinjer og er en del av flere oppdrag 
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt i 
oppfølgingen av retningslinjen.  

 

17.09.2018 Høyringssvar blei 
sendt 

15.08.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utkast til Nasjonal beredskapsplan mot 
utbrudd av alvorlige smittsomme 
sykdommer og utkast til Mandat for og 
sammensetning av kriseutvalg for 
beredskap mot biologiske hendelser 
med rådgivere, samt mandat for 
Fylkesmannen 
 

17.09.2018 Høyringssvar blei 
sendt 



 
Saksnr. 
2018/2913 

Helse- og omsorgsdepartementet har, som ledd 
i oppfølgingen av Nasjonal strategi for CBRNE 
beredskap 2016-2020 utarbeidet utkast til 
Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av 
alvorlige smittsomme sykdommer og Mandat 
for og sammensetning av Kriseutvalg for 
beredskap mot biologiske hendelser med 
rådgivere, samt mandat for Fylkesmannen. 
I strategien fremgår det at HOD, med 
utgangspunkt i erfaringer fra hendelser og 
øvelser, skal videreutvikle beredskapen mot 
biologiske hendelser og fastsette Nasjonal 
beredskapsplan mot alvorlig smittsomme 
sykdommer, og etablere en tverrsektoriell 
samarbeidsarena for forebygging, beredskap 
og håndtering av biologiske hendelser på 
direktoratsnivå. 

 
27.06.2018 
 
 
 
 
 
Saksnr. 
2018/2417 

Forslag til endringar i 
helsepersonelloven § 36 og 
dødsårsaksregisterforskriften mv. 
(elektronisk dødsmelding) 
 
Helse- og omsorgsdepartementet sender på 
høring forslag til lov- og forskriftsendringer 
som legger til rette for at dødsfall og dødsårsak 
kan meldes elektronisk til henholdsvis 
Folkeregisteret og Dødsårsaksregisteret. 
 

20.09.2018  

26.06.2018 
 
 
 
Saksnr. 
2018/2399 

Forslag til endringer i 
egenandelforskriften  
 
Helse - og omsorgsdepartementet  
foreslår at Helsedirektoratet skal kunne 
utlevere fødselsnumre, ID numre, eller annet 
hjelpenumre når dette er nødvendig for å 
kunne koble opplysninger i 
egenandelsregisteret med opplysninger i andre 
offentlige registre. Formålet med utleveringen 
og koblingen skal være å utarbeide statistikk 
for å kunne vurdere og videreutvikle 
frikortordningene. 

 

26.09.18  

21.06.2018 
 
 
 
 
Saksnr. 
2018/2361 

Kva bør skje med BHT? – Ein 
framtidsretta bedriftshelseteneste med 
fokus på kjerneoppgåver 
 
Arbeids- og sosialdepartementet sender 
rapporten "Hva bør skje med BHT? – En 
fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus 
på kjerneoppgaver" på alminnelig høring. 
Rapporten, som ble lagt frem 25. mai i år, er 
utarbeidet av en ekspertgruppe som har 
gjennomgått og vurdert bedriftshelsetjenesten 

25.10.18  



i Norge. Ekspertgruppen har utredet ulike 
modeller for en fremtidig bedriftshelsetjeneste. 

 
23.08.2018 
 
 
Saksnr. 
2018/3000 

Endringar i smittevernlova 
 
Med dette forslaget følger Helse- og 
omsorgsdepartementet opp blant annet Meld. 
St. 16 (2012–2013) «Beredskap mot pandemisk 
influensa», som oppsummerte erfaringene 
etter håndteringen av influensa A (H1N1) i 
2009-2010. 
Lovforslaget bygger på gjeldende lov. Dagens 
smittevernlov har til hensikt å beskytte både 
enkeltindividet og samfunnet. Loven trådte i 
kraft i 1995 og har i all hovedsak vist seg å 
fungere godt. Imidlertid er det behov for 
klargjøring og presisering av noen 
bestemmelser. 
 

23.11.2018  

14.09.2018 Endringer i apotekloven, 
legemiddelloven og folketrygdlovens 
kap. 25 
 
Helse- og omsorgsdepartementet sender med 
dette forslag om innføring av 
overtredelsesgebyr som en reaksjonsmulighet 
ved brudd på enkelte handlingsnormer i 
apotekloven, legemiddelloven og 
folketrygdlovens kapittel 25 rettet mot leger 
som misbruker blåreseptordningen, på høring. 
Det foreslås også endringer i 
legemiddelforskriften og blåreseptforskriften. 
Endringene angir hvilke konkrete overtredelser 
i forskriftene det skal kunne gis 
overtredelsgebyr for samt hvilket skyldkrav 
som kreves for at overtredelsgebyr kan ilegges. 

 

13.12.2018  

 


