
Oversikt over høyringar – Juni 2021 

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

offentlige myndigheiter. Raud tekst: Ny informasjon. 

Mottatt dato 
og saksnr. 

Saka gjeld Høyringsfrist Status 

23.03.2021 
 
2021/1716 

Høyring – Sysselsettingsutvalget sine rapportar -  NOU 2019: 7 
Arbeid og inntektssikring og NOU 2021: 2 Kompetanse, 
aktivitet og inntektssikring 
 
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) ønsker at berørte og 
interesserte aktører vurderer utvalgets drøftinger og forslag og 
sender derfor begge rapportene på høring. Departementet vil 
parallelt med høringen også starte arbeidet med å forberede 
oppfølging av enkelte av utvalgets forslag, herunder vurdere 
behovet for å sette i gang ytterligere utredninger. 

14.05.2021  

24.03.2021 
 
2021/1742 

Høyring – Utredning om organisering av 
luftambulansetjenesten 
 
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette utredning 
om organisering av luftambulansetjenesten på høring. 
 
 Ekspertgruppens mandat har blant annet vært å utrede 
modeller for framtidig drift av den operative delen 
luftambulansetjenesten (ambulansefly og ambulansehelikopter) 
og beskrive fordeler, ulemper og risiko ved de ulike modellene:  
• Dagens modell, herunder forbedringsmuligheter av denne  
• Modell med offentlig drift  
• Modell med drift av ideelle aktører  
   

25.06.2021 Sendt 
uttale. 
 
AD vil gi 
orient. i 
møte 

25.03.2021 
 
2021/1827 

Høyring – Nasjonale faglege råd for forebygging og riktig bruk 
av tvang i psykisk helsevern for voksne  
 
Helsedirektoratet inviterer til å gi høringsinnspill til Nasjonale 
faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk 
helsevern for voksne.  
 
Nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i 
psykisk helsevern for voksne begrunnes i hovedsak i den 
juridiske reguleringen, men også i pasient- og 
pårørendekompetanse, klinisk erfaringskunnskap og 
forskningsbasert kunnskap. 
 

20.06.2021 AD vil gi 
orient. i 
møte 

29.03.2021 
 
2021/1868 

Høyring – Endringar i helsepersonellova: autorasjon av 
naprapatar, osteopatar, logopedar og paramedisinar 
 
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til 
endringer i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. 
(helsepersonelloven). 
 

04.06.2021 Sendt 
uttale 



Departementet foreslår i høringsnotatet å autorisere 
naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere i henhold 
til lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv. 
(helsepersonelloven). Dette foreslås fastsatt i 
helsepersonelloven § 48 første ledd.  
 
 

29.03.2021 
 
2021/1871 

Høyring – Midlertidig beredskapsplan for E16 Borgund 
Selatunnelen 
 
I samband med oppgraderingsarbeid på E16 Borgund og 
Seltatunnelen vedlegg Statens vegvesen midlertidig 
beredskapsplan del 2 for gjennomgang og høyring. 
Denne planen vil gjelde i anleggsperioden ilag med opprinnlege 
beredskapsplanar del 2. Arbeid vil pågå fom mars 2021 tom 
januar/februar 2023. 

14.04.2021 Sendt 
uttale 

29.03.2021 
 
2021/1876 

Høyring – Endring i forskrift om genetisk masseundersøkelse 
av nyfødte 
 
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om 
endring i forskrift 29. juni 2007 nr. 742 om genetisk 
masseundersøkelse av nyfødte. Det foreslås å inkludere Spinal 
muskelatrofi (SMA) i masseundersøkelsen av nyfødte. 

10.05.2021  

13.04.2021 
 
2021/2043 

Høyring – Kriminalomsorga sin strategi for arbeid med 
personar dømd for seksuallovbrot  - 2021 – 2024 
 
Kriminalomsorgsdirektoratet sender med dette på høring forslag 
til Strategi for arbeid med personer dømt for seksuallovbrudd 
(2021- 2024). Forslaget sendes på høring internt i 
kriminalomsorgen og til forvaltningssamarbeidspartnere og 
brukerorganisasjoner. 
 

03.05.2021 Ikkje 
uttale 

13.04.2021 
 
2021/2048 

Høyring – Forlenging av midlertidige heimlar i 
helseberedskapslova for å ivareta tilgang til medisinsk utstyr 
og personleg verneutstyr 
 
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring 
forslag om å forlenge midlertidige hjemler som bidrar til å 
ivareta tilgangen til medisinsk utstyr og personlig verneutstyr 
under covid-19 i lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og 
sosial beredskap (helseberedskapsloven). Bakgrunnen for 
forslaget er behov for hjemler til å gjøre tilpasninger og unntak 
fra gjeldende regelverk som følge av utbruddet av covid-19. 

19.04.2021 Ikkje 
uttale 

13.04.2021 
 
2021/2058 

Høyring – forslag til endring i legemiddelforskriften og 
blåreseptforskriften 
 
Legemiddelverket sender på vegne av Helse- og 
omsorgsdepartementet ut høring på forslag til endringer i 
legemiddelforskriften §12-14, §12-15, §12-16 og 
blåreseptforskriften §8. Forslaget til forskriftsendringer 
omhandler konkrete kuttsatser ved trinnpris for biologiske 

03.06.2021 Sendt 
uttale 



legemidler, samt tekniske endringer for å oppdatere 
forskriftsverket i tråd med forslag til lovendringer i Prop. 84 L 
(2020-2021) om endringer i legemiddelloven og apotekloven.  

22.04.2021 
 
2021/2267 

Høyring - forslag om å oppheve godkjenningsordningen for 
frittstående medisinske laboratorie‐ og 
røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private 
laboratorie‐ og røntgenvirksomheter som har avtale med 
regionalt helseforetak 
 
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet 
å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske 
laboratorie- og røntgenvirksomheter.  
Videre foreslås å forskriftsfeste en adgang for private 
laboratorie- og røntgenvirksomheter som har avtale med 
regionalt helseforetak (RHF) til å kunne kreve et gebyr av 
pasienten når pasienten ikke møter til avtalt time 
("fraværsgebyr").    

15.06.2021 Ikkje 
uttale 

23.04.2021 
 
2021/2305 

Høyring – Forslag til forskrift om løysing for tilgjengeliggjering 
av helsedata – Helseanalyseplattformen og Helsedataservice 
 
Helse- og omsorgsdeprtementet sender med dette på høring et 
forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av 
helsedata. 
 
 I høringsnotatet foreslås det en forskrift som skal regulere 
etablering, forvaltning og utvikling av en nasjonal løsning for 
tilgjengeliggjøring av helsedata til bruk i statistikk, helseanalyser, 
forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap. 
Formålet er å fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi 
bedre helse- og omsorgstjenester.  
 

13.08.2021  

27.02.2021 
 
2020/6038 

Høyring – Særaldersgrenser og forskrift om fratredelsesplikt 
Jf. også tidligere høring sendt 25. juni 2020 vedrørende 
lovforslag om samme. 
  
Regjeringen har foreslått for Stortinget at plikten til å fratre ved 
særaldersgrensen oppheves. Imidlertid foreslås det også at det i 
helt spesielle tilfeller kan fastsettes i forskrift en 
fratredelsesplikt. 

07.05.2021 Felles 
uttale 
frå 
Helse 
Vest 
RHF 

28.04.2021 
 
2021/2417 

Høyring – Forslag til endring av forskrift om arbeid som 
utførast i arbeidstakar sin heim 
 
Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring 
forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i 
arbeidstakers hjem.  

20.06.2021 Felles 
uttale 
frå 
Helse 
Vest 
RHF 

29.04.2021 
 
2021/2458 

Høyring – Forslag til midlertidig endring i forskrift om 
rekvirering og utlevering av legemidlar frå apotek – 
Vedlikeholdsbehandling med substisjonslegemidlar 
 
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til 
endring i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og 

14.05.2021 Sendt 
uttale 



utlevering av legemidler i apotek. Endringsforslaget gjelder 
vedlikeholdsbehandling med substitusjonslegemidler under 
karantene eller isolasjon under pandemien. 

05.05.2021 
 
2021/2585 

 Høyring – Koronasertifikat – endringer i smittevernloven 
 
Departementet foreslår i dette høringsnotatet et midlertidig 
nytt kapittel 4A i smittevernloven med bestemmelser om 
koronasertifikat. I tråd med regjeringens langsiktige strategi for 
håndteringen av covid-19-pandemien, skal smitteverntiltak og 
lettelser i disse skje i henhold til en gjenåpningsplan med 4 trinn. 
Planen legger opp til en trinnvis nedtrapping av de nasjonale 
tiltakene.  

12.05.2021 Sendt 
uttale 

10.05.201 
 
2021/2647 

Høyring – Forslag til endringar  i eigenbetalingsforskrifta 
 
Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer 
i forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler på 
offentlig høring.  
 
Utgangspunktet er at statlige universiteter og høyskoler ikke kan 
kreve egenbetaling fra studenter for ordinære utdanninger som 
fører fram til en grad eller yrkesutdanning, jf. universitets- og 
høyskoleloven § 7-1 første ledd.  
For å gjøre høyere utdanning tilgjengelig for flere, uavhengig av 
livssituasjon, og øke tilbudet av relevante videreutdanninger 
som kan tas i kombinasjon med arbeid, inneholder 
høringsnotatet forslag om å åpne for at statlige universiteter og 
høyskoler i større grad kan tilby utdanninger mot egenbetaling.  

27.06.2021  

07.05.2021 

 

2021/2674 

Høyring – NOU 2021:6 – Myndigheitene si handtering 

av koronapandemien 

 

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette 

Koronakommisjonens rapport på høring. Vi ber spesielt om 

synspunkter på kommisjonens anbefalinger og 

læringspunkter, slik disse fremgår av de ulike kapitlene i 

kommisjonens rapport. Vi ber også om synspunkter på 

kommisjonens hovedbudskap, jf. rapportens kapittel 2.2. 

31.05.2021  

12.05.2021 
 
2021/2726 
 

Høyring – Utkast til anbefalingar i nasjonal fagleg  

retningslinje for behandling og rehabilitering ved akutt 

hjerneslag 

Helsedirektoratet sender på høring utkast til to anbefalinger 

i nasjonal faglig retningslinje for behandling og 

rehabilitering ved hjerneslag. 

23.06.2021  

19.05.2021 
 
2020/10102 

Høyring – Forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til 

legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr 

under covid-19 

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på 

høring forslag om å forlenge forskrift 18. desember 2020 

24.05.2021 Ikkje 
uttale 



nr. 2871 om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, 

medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19.  

Forslaget sendes på kort høring for å kunne være på plass 

innen 1. juni 2021 når nevnte forskrift opphører. 
20.05.2021 
 
2021/2849 

Høyring – Forslag til ny prosess for rapportering til 

Norsk vitenskapsindeks 

 

UNIT Direktoratet  for IKT og fellestjenester i høyre 

utdanning og forsking, sender på høyring forslag til ny 

prosess for rapportering til Norsk vitenskapsindeks.  
 

25.06.2021  

21.05.2021 
 
2021/2852 

Høyring – Revidering av inntektsmodell i Helse Vest 

 
Helse Vest har i haust og vår hatt ein gjennomgang av 

modellen for fordeling av basisramma mellom 

helseføretaka i regionen. 

 

Om forslaget til modell blir vedteke, vil denne bli nytta i 

budsjettarbeidet for 2022. 

11.06.2021 Uttale 
sendt 

21.05.2021 
 
2021/2870 
 

Høyring – Midlertidig forskrift om gjennomføring av 

utdanninger regulert av rammeplan mv i forbindelse 

med utbrot av Covid-19 

 
Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forlengelse 

av midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger 

regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av covid-

19 på høring.  

Departementet foreslår at den midlertidige forskriften forlenges 

til 1. januar 2022. Forlengelsen foreslås å gjelde for studenter 

med opptak til og med høsten 2020. 

28.05.2021 Ikkje 
uttale 

28.05.2021 
 
2021/2971 

Høyring – Forslag til lov om tilgang til taushetsbelagte 
opplysningar mv. for utval som skal gjennomgå tilsynssaker 
der helsepersonell har begått seksuelle overgrep mot pasientar 
 
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til lov 
om tilgang til taushetsbelagte opplysninger, opplysningsplikt, 
taushetsplikt mv. for utvalg som skal undersøke 
statsforvalternes, Statens helsetilsyns og Statens 
helsepersonellnemnds saksbehandling i saker som gjelder 
overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 
2010 til 2020. 

03.06.2021 Ikkje 
uttale 

31.05.2021 
 
2021/3010 

Høyring – Nasjonal fagleg retningslinjer for ADHD og 

kapittel om ADHD og andre 

nevroutviklingsforstyrrelser i pakkeforløp 

 

Helsedirektoratet sender på høyring revidert nasjonal faglig 

retningslinje for ADHD og kapittel om ADHD og 

andre nevroutviklingsforstyrrelser i generelt pakkeforløp, 

psykiske lidelser, barn og unge. 

23.08.2021  

03.06.2021 
 

Høyring – Reviderte nasjonale faglige retningslinjer for 

behandling ved opioidavhengighet 

05.09.2021  



2021/3084 
 

 

Helsedirektoratet inviterer til å gi høringsinnspill på 

utkastet til reviderte nasjonale faglige anbefalinger for 

behandling ved opioidavhengighet. 
 


