
Oversikt over høyringar – August 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 Ikkje 

uttale 

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 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 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. 

13.08.2021 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.   

27.06.2021 Sendt 

uttale 



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 Sendt 

uttale 

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 Ikkje 

uttale 

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 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 Sendt 

uttale 

03.06.2021 

 

2021/3084 

 

Høyring – Reviderte nasjonale faglige retningslinjer for 

behandling ved opioidavhengighet 

 

Helsedirektoratet inviterer til å gi høringsinnspill på 

utkastet til reviderte nasjonale faglige anbefalinger for 

behandling ved opioidavhengighet. 

05.09.2021  

09.06.2021 

 

2021/3234 

Høyring – Nasjonale faglege råd for bruk av 

psykofarmaka hos barn og unge 

 

Helsedirektoratet inviterer til å gi høringsinnspill til utkast 

av Nasjonale faglige råd om bruk av psykofarmaka hos 

barn og unge. 

Psykofarmaka er legemidler med psykoaktive substanser 

som påvirker mentale prosesser og inkluderer her 

legemidler ved ADHD og søvnlidelser. 

10.09.2021  

10.06.2021 

 

2021/3286 

Høyring – revidering nasjonale faglege råd om fysisk 

aktivitet og tid i ro 

 

11.08.2021 Sendt 

uttale 



Helsedirektoratet ber om tilbakemelding på om rådene kan 

være nyttige i utviklingsarbeid om fysisk aktivitet eller 

stillesitting for ulike profesjoner. Dette kan være arbeid 

med tilrettelegging, informasjons- eller holdningsskapende 

arbeid. 

16.06.2021 

 

2021/3401 

Høyring – Forslag til endringar i pasientjournalloven og 

forskrift om IKT-standarer i helse og omsorg 

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag 

til endringer i pasientjournalloven og forskrift om IKT-

standarder i helse- og omsorgstjenesten. Forslaget gjelder 

blant annet tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale 

e-helseløsninger. Videre foreslås at Norsk helsenett SF gis 

lovhjemmel til å innhente personopplysninger fra 

Folkeregisteret uten hinder av taushetsplikt og til å etablere 

en kopi av Folkeregisteret. 

18.08.2021 Sendt 

uttale 

17.06.2021 

 

2021/3437 

Høyring – Forslag til forskrift om investeringstilskot til 

tryggleiksboligar frå Husbanken  

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender nå på høring 

forslag om å gjennomføre en pilot med investeringstilskudd 

til trygghetsboliger fra Husbanken. Ordningen foreslås 

fastsatt som en forskrift. 

18.08.2021  

18.06.2021 

 

2021//3462 

Høyring – Forslag til endringar i 

kreftregisterforskriften 

 
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til 

endringer i kreftregisterforskriften. Departementet foreslår en 

utvidelse av listen over opplysninger som kan registreres i 

tilknytning til undersøkelsesprogram for tidlig diagnose og 

kontroll av kreftsykdom (screeningprogrammer). Departementet 

legger til grunn at en slik utvidelse av opplysninger i registeret er 

nødvendig for kvalitetssikring og -utvikling av 

screeningprogrammene. 

20.09.2021  

21.06.2021 

 

2021/3489 

Høyring – Beredskapsplan fv.55 Vadheimstunnelen 

 

Tunnelen er nå oppgradert i henhold til 

tunnesikkerhetsforskrift for fylkesveg (TSFF) med blant 

annet nye vifter,belysning, evakueringslys, nødstasjoner, 

havarilomme og nytt stengeutstyr. 

Beredskapsplanen er oppdatert etter tunneloppgradering og 

etter at Vestland fylkeskommune fra 01.01.2020 

formelt overtok forvalteransvaret fra Statens vegvesen. 

05.07.2021 Sendt 

uttale 

22.06.2021 

 

2021/3501 

Høyring – Forskrift om nasjonal retningslinje for 

masterutdanning i psykisk helse-, rus og 

avhengighetsarbeid for sykepleiere  

og  

Forskrift om nasjonal retningslinje  for tverrfaglig 

videreutdanning i psykisk helse-, rus- og 

avhengighetsarbeid 

 

20.09.2021 Sendt 

uttale 



Kunnskapsdepartementet sender med dette ut to forslag til 

retningslinjer. 

 

Begge utdanningene skal innrettes mot behovene både i den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten og i 

spesialisthelsetjenesten. Begge utdanningene også skal 

bygge på grunnutdanningene i fase 1 av RETHOS. 

RETHOS-prosjektet er en del av oppfølgingen av Meld. St. 

13 (2011–2012) Utdanning for velferd – Samspill i praksis. 

28.06.2021 

 

2021/3650 

Høyring – Forslag om tiltak for ei forenkla og meir 

målretta bedriftshelsetenesteordning 

 

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring 

forslag til tiltak for en forenklet og mer målrettet 

bedriftshelsetjenesteordning.  

 

Departementets forslag bygger på vurderinger og forslag fra 

en prosjektgruppe som 1. november 2020 la frem en 

tiltakspakke for videre utvikling av bedriftshelsetjenesten. 

Denne tiltakspakken omfatter både regelverksforslag og 

forslag om andre virkemidler, som tilsyn, veiledning og 

formidlingsarbeid. 

01.10.2021  

30.06.2021 

 

2021/3679 

Høyring – Nasjonal fagleg retningslinje for forebygging 

og behandling av underernæring 

 

Høyring frå Helsedirektoratet. 

 

Underernæringsretningslinjen ble utgitt for første gang i 

2009 etter initiativ fra fagmiljøet. Det er fremdeles et gap 

mellom retningslinjens anbefalinger og utøvet praksis i 

helse- og omsorgstjenesten. Andelen personer som vurderes 

for risiko for underernæring i helse- og omsorgstjenesten er 

lav, og ikke alle som vurderes å være i risiko for 

underernæring blir videre kartlagt og får igangsatt tiltak.  

25.09.2021  

30.06.2021 

 

2021/3715 

Høyring – vurdering av utvidelse av minimum 

sluttkompetanse for kreftsjukepleieutdanning 

 

Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om å 

besvare følgende spørsmål:  

• Bør minimumsrammen for kreftsykepleierutdanning 

økes fra 60 til 90 studiepoeng?  

• Hvis dere mener minimumslengden bør være 60 

studiepoeng, hvilke kompetanseområder/temaer bør 

i så fall utgå fra det første året og kun være 

obligatorisk for de som tar en full mastergrad?  

30.09.2021 Sendt 

uttale 

01.07.2021 

 

2021/3757 

Høyring – Forslag til endringar i regelverket for 

organisering av klagenemndene som behandlar 

helsesaker 

 

15.10.2021  



Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag 

til endringer i folketrygdloven, pasient- og 

brukerrettighetsloven, helsepersonelloven og 

pasientskadeloven med tilhørende forskrifter. 

01.07.2021 

 

2021/3758 

Høyring – Forslag til revidert nasjonal fagleg 

retningslinje for diagnose og behandling av pasientar 

med kronisk obstruktiv lungesjukdom – Kols 

 

Helsedirektoratet ønsker tilbakemelding på anbefalingenes 

faglige innhold. 

01.10.2021  

05.07.2021 

 

2021/3787 

Høyring – Forslag til endringar i Universitets- og 

høyskoleloven, Fagskoleloven og Opplæringsloven 

 

Kunnskapsdepartementet inviterer til høring vedrørende 

forslag til endringer i lover 

15.09.2021  

05.07.2021 

 

2021/3791 

Høyring – Forslag til endringar i pasientjournalloven 

mv. – Nasjonal digital samhandling til beste for 

pasientar og brukarar 

 

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette 

høringsnotatet endringer i  

pasientjournalloven mv. Forslaget legger det rettslige 

grunnlaget for målet Én innbygger – én journal. 

01.10.2021  

06.07.2021 

 

2021/3818 

Høyring – Oppfølging av forslaga frå Tvangslovutvalet 

 

 Helse- og omsorgsdepartementet inviterer 

høringsinstansene til å gi innspill til hva som må til for å 

innføre et nytt regelverk for bruk av tvang i helse- og 

omsorgssektoren. 

08.11.2021  

22.07.2021 

 

2021/4072 

Høyring – Skuleområdet på Nordfjordeid – Endra 

planavgrensing 

 

Stad kommune ved Utval for areal og eigedom - UAE, 

vedtok i møte 08.06.2021, UAE-sak 21/090, å utvide 

planavgrensing for detaljreguleringsplan for skule- og 

idrettsområdet på Nordfjordeid. 

01.09.2021  

20.08.2021 

 

2021/4370 

Høyring – Forslag til endring i overvåking av influensa i 

Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) 

 

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at det gis adgang 

til å lagre prøvesvar for influensa (negative og positive) 

med tilhørende fødselsnummer i Meldingssystemet for 

smittsomme sykdommer (MSIS). Formålet er å kunne ha 

tilstrekkelig rutinemessig overvåkning av sykdommen over 

tid og beredskap mot sykdommen slik at det raskt kan 

iverksettes tiltak ved økning i sykdomstilfeller. 

Håndteringen av covid-19 pandemien har vist at en slik 

infrastruktur er viktig å ha på plass før en eventuell 

influensapandemi starter. 

01.10.2021  

 


