
Oversikt over høyringar – Oktober  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 

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 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 Ikkje 

uttale 

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 Ikkje 

uttale 

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. 

01.10.2021 Felles 

uttale 

frå 

Helse 

Vest 

RHF  



Denne tiltakspakken omfatter både regelverksforslag og 

forslag om andre virkemidler, som tilsyn, veiledning og 

formidlingsarbeid. 

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  

01.07.2021 

 

2021/3757 

Høyring – Forslag til endringar i regelverket for 

organisering av klagenemndene som behandlar 

helsesaker 

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag 

til endringer i folketrygdloven, pasient- og 

brukerrettighetsloven, helsepersonelloven og 

pasientskadeloven med tilhørende forskrifter. 

15.10.2021 Ikkje 

uttale 

01.07.2021 

 

2021/3758 

Høyring – Forslag til revidert nasjonal fagleg 

retningslinje for diagnose og behandling av pasientar 

med kronisk obstruktiv lungesjukdom – Kols 

 

Helsedirektoratet inviterer til høring. 

 

Den reviderte retningslinjen henvender seg særlig til 

følgende målgrupper: 

• Leger i kommunale helse‐ og omsorgstjenester som 

har ansvar for diagnostisering, behandling og 

oppfølging av pasienter med kols 

• Fysioterapeuter og andre yrkesgrupper som jobber 

med lungerehabilitering, både i primær‐ og 

spesialisthelsetjenesten 

• Ledere, beslutningstakere, fagansvarlige, og andre i 

primærhelsetjenesten som har ansvar for å utvikle 

rutiner eller å gi opplæring 

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 lov 1. april 2005 nr. 15 om 

universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven), 

lov 8. juni 2018 nr. 28 om høyere yrkesfaglig utdanning 

(fagskoleloven) og lov 7. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen 
og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven).  

15.09.2021 Ikkje 

uttale 



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 Ikkje 

uttale 

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 Sendt 

uttale 

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 Sendt 

uttale 

30.08.2021 

 

2021/4523 

Høyring – Forslag til endring i Forskrift om kommunalt 

pasient- og brukerregister 

 

Helsedirektoratet sender med dette forslag til endringer i 

Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister på 

høring. 

 

Etter forslaget vil private virksomheter som yter 

tannhelsetjenester få en plikt til å sende inn 

helseopplysninger til kommunalt pasient- og brukerregister 

(KPR). Plikten foreslås forskriftsfestet ved at det tas inn et 

nytt fjerde ledd i Forskrift om kommunalt pasient- og 

brukerregister § 3-1. Det tas sikte på at forskriftsendringen 

skal gjelde fra og med 1. januar 2022. 

30.11.2021 Ikkje 

uttale 

10.09.2021 

 

Høyring -  Endringar i smittevernloven – Forlenging av 

midlertidige forskriftsheimlar 

24.09.2021 Ikkje 

uttale 



2021/4779  

 Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på 

høring forslag om å forlenge hjemlene i smittevernloven § 

4-3 andre og tredje ledd, § 4-3a og kapittel 4A som gir 

hjemmel for forskrifter om karantenehotell, isolering, 

smittekarantene og koronasertifikat.  

De midlertidige bestemmelsene oppheves 1. og 11. 

desember 2021, men foreslås nå forlenget til 1. juli 2022. 

Bakgrunnen for forslaget er behovet for beredskap ved en 

eventuell forverring av situasjonen. Det foreslås ikke 

endringer i forskriftsreglene som i dag er hjemlet i disse 

bestemmelsene. 

17.09.2021 

 

2021/4920 

Høyring – Endring i forskrift om pasientskadelovens 

virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter 

helsehjelp utenfor den offentlige helse- og 

omsorgstenesten  

 

 Helsepersonell som yter helsehjelp utenfor den offentlige 

helse- og omsorgstjenesten, har plikt til å yte tilskudd til 

Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Årlig tilskuddssats per 

årsverk er fastsatt i forskrift, basert på risikoen 

personellgruppen har for å påføre pasienter skade.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på 

høring forslag om plassering av naprapater, osteopater og 

paramedisinere i risikoklasser. 

17.12.2021 Ikkje 

uttale 

22.09.2021 

 

2021/5130 

Høyring -  kommuneplanen sin samfunnsdel 2021 – 

2030 

 

 Formannskapet i Sunnfjord kommune vedtok 16.09.21 å 

legge forslag til kommuneplanen sin samfunnsdel 2021 – 

2030 ut på høyring i samsvar med plan- og bygningslova § 

11-14. 

14.11.2021  

24.09.2021 

 

2021/6258 

Høyring – forslag til endring i forskrift om 

landtransport av farlig gods 

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 

sender med dette forslag til nytt kapittel 6 a i forskrift om 

landtransport av farlig gods på høring. 

 

Hovedbegrunnelsen for å fremme forslaget er å gi regler for 

kontrollorganer for emballasje, tanker og bulkcontainere for 

landtransport av farlig gods. 

 

20.12.2021 Ikkje 

uttale 

28.09.2021 

 

2021/6275 

Høyring – Forslag til endringar i 

Kjernejournalforskrifta 

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag 

til endringer i kjernejournalforskriften. Departementet 

foreslår at det presiseres at helsepersonell med 

27.12.2021 Ikkje 

uttale 



legemiddelansvar (herunder kliniske farmasøyter) kan gis 

tilgang til nødvendige og relevante legemiddelopplysninger 

om pasienten, herunder pasientens legemiddelliste, for å 

sikre en forsvarlig medisinering av pasienten. Tilgang skal 

kunne gis uten pasientens samtykke.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag 

til endringer i kjernejournalforskriften. Departementet 

foreslår at det presiseres at helsepersonell med 

legemiddelansvar (herunder kliniske farmasøyter) kan gis 

tilgang til nødvendige og relevante legemiddelopplysninger 

om pasienten, herunder pasientens legemiddelliste, for å 

sikre en forsvarlig medisinering av pasienten. Tilgang skal 

kunne gis uten pasientens samtykke.  

08.10.2021 

 

2021/7104 

Høyring – Utviklingsplan Helse Fonna 

 

Som del av iverksettinga av nasjonale helse- og 

sjukehusplanar, Meld.St 11 (2015-2016) og Meld.St.7 

(2019-2020) ), skal alle helseføretak utarbeide 

utviklingsplanar. Utviklings-planen skal gje overordna 

føringar for korleis føretaket skal utvikle verksemda si for å 

møte framtidige behov for helsetenester. Føremålet er å 

legge til rette for god og framtidsretta pasientbehandling og 

god bruk av ressursar for å skape pasienten si helseteneste.  

Gjeldande utviklingsplan for Helse Fonna er for perioden 

2019-2022. Ny utviklingsplan for perioden 2023-2026 er no 

lagt fram for styret i føretaket, og skal sendast på høyring 

før endeleg styrehandsaming. 

 

12.11.2021  

12.10.2021 

 

2021/7196 

Høyring – Ny arkivlov 

 

Kulturdepartementet sender med dette forslag til ny 

arkivlov på høyring. Forslaget til ny lov skal erstatte 

gjeldande arkivlov frå 1992.  

 

Høyringsnotatet byggjer på utgreiinga til Arkivlovutvalet, 

NOU 2019:9 Frå kalveskinn til datasjø.  

 

Departementet går inn for å behalde hovudtrekka i dagens 

arkivlov, men å tilpasse ho til måten ei moderne, digital 

forvaltning jobbar på og skapar arkiv.  

 

Samspelet mellom arkivlova, forvaltningslova og 

offentleglova held fram som i dag. Det inneber mellom 

anna at departementet ikkje går inn for nye 

dokumentasjonsplikter i arkivlova, og at plikt til 

journalføring framleis vil vere ein del av arkivansvaret. 

 

10.01.2022  

14.10.2021 

 

Høyring – Nasjonal fagleg retningslinje for somatiske 

akuttmottak 

17.11.2021  



2021/7281  

Helsedirektoratet har revidert den nasjonalfaglig 

retningslinjen faglig og organisatoriske kvalitetskrav for 

somatiske akuttmottak fra 2014, etter oppdrag gitt av Helse- 

og omsorgsdepartementet.  

 

Hovedformålet med retningslinjen er å legge forholdene til 

rette for at alle pasienter som kommer til somatiske 

akuttmottak får forsvarlig helsehjelp. 

 

18.10.2021 

 

2021/7328 

Høyring – Endring i forskrift om utdanningsstøtte  - 

studieåret 2022 – 2023 

 

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring 

forslag til endring i forskrift om utdanningsstøtte. 

Endringene skal gjelde fra studieåret 2022‒2023.  

Høringsutkastet er basert på regjeringens forslag til 

statsbudsjett for 2022, jf. Prop. 1 S (2021‒2022) for 

Kunnskapsdepartementet. I budsjettfremlegget er det 

foreslått å øke alle lån- og stipendsatser med 2 pst. for 

studieåret 2022‒2023, noe som tilsvarer forventet årlig 

prisvekst for 2022. 

 

15.12.2021  

 


