
Oversikt over høyringar – November 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 

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 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 Sendt 

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 Sendt 

uttale 

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 

12.11.2021 Sendt 
uttale 



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

før endeleg styrehandsaming. 

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 

 

2021/7281 

Høyring – Nasjonal fagleg retningslinje for somatiske 

akuttmottak 

 

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. 

17.11.2021 Ikkje 
uttale 

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 Sendt 
uttale 

20.10.2021 

 

2021/7375 

Høyring – Mal for personvernkonsekvensvurdering 

(DPIA) med veiledning til utfylling  

 

Direktoratet for e-helse sender med dette på høring utkast 

til en ny veileder: «Mal for personvernkonsekvensvurdering 

med veiledning til utfylling». Denne veilederen skal gi 

virksomheter i helse- og omsorgssektoren en mal for og 

30.11.2021 Ikkje 
uttale 



veiledning til gjennomføring og dokumentasjon av 

personvernkonsekvensvurdering i henhold til kravene i 

personvernforordningen artikkel 35. 

22.10.2021 

 

2021/7410 

 

 

Høyring – Spesialistforskrifta 

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på 

høring forslag til endringer i forskrift 8. desember 2016 nr. 

1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for 

leger og tannleger (spesialistforskriften). 

03.12.2021 Sendt 
uttale 

03.11.2021 

 

2021/7688 

 

Høyring – Endringar i Arbeidsmiljølova – Kollektiv 

søksmålsrett for fagforeiningar om ulovleg innleige 

 
 Arbeids- og sosialdepartementet inviterer til høring om 

endringer i arbeidsmiljøloven - forslag om å gjeninnføre 

kollektiv søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie. 

 

 Regjeringen har som mål å styrke arbeidstakernes 

rettigheter. Hele og faste stillinger skal være hovedregelen i 

norsk arbeidsliv. Innleie av arbeidskraft er tillatt på visse 

vilkår, og kan være hensiktsmessig for eksempel ved andre 

arbeidstakeres fravær. Innleie som fortrenger faste 

ansettelser kan imidlertid skape økte forskjeller og 

utrygghet. Regjeringen har varslet en gjennomgang av 

innleieregelverket med sikte på å begrense 

bemanningsbransjens omfang og rolle. Dette vil 

departementet komme tilbake til. Som det fremgår 

nedenfor, tyder resultatene fra enkelte kartlegginger også på 

at det forekommer brudd på innleieregelverket. Som et 

tiltak for å bekjempe brudd på innleiereglene, foreslår 

departementet å gjeninnføre reglene om fagforeningers 

søksmålsrett slik disse ble vedtatt i 2013 

30.11.2021 Ikkje 
uttale 

03.11.2021 

 

2021/7705 

Høyring – Forlenging av midlertidig tiltak for å ivarta 

tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personleg 

verneutstyr 

 

 Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag 

om forlengelse av midlertidig forskrift om tiltak for å 

ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og 

personlig verneutstyr under covid-19 på høring.  

 

 Med henvisning til at gjennomføring av forskriften haster, 

settes høringsfristen til åtte dager, jf. Utredningsinstruksen 

pkt. 1.3. 

 Ikkje 
uttale 

05.11.2021 

 

2021/7720 

Høyring – Strategiplan for VID vitenskaplige høgskole  

 
Invitasjon til høring om ny strategiplan for VID 
vitenskapelige høgskole for perioden 2022-2024, med et 
fremtidig målbilde som forsøker å beskrive situasjonen i 
for 2028. Høgskolestyret for VID vedtok 4. mai 2021 at det 

19.11.2021 Sendt 
uttale 



skal utvikles en ny strategi for VID 2022-2024 som skal 
behandles 8. desember 2021. 

05.11.2021 

 

2021/7737 

Høyring – Nasjonale faglege råd for 

legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang 

 

Helsedirektoratet inviterer til å gi høringsinnspill til utkast 

på Nasjonale faglige råd for legemiddelsamstemming og 

legemiddelgjennomgang. 

 

Legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang er 

metoder som anbefales nasjonalt og internasjonalt for å 

bidra til trygg legemiddelbruk og unngå pasientskader. 

31.01.2022  

09.11.2021 

 

2021/7764 

Høyring – Revidering av refusjonsordningane for 

poliklinikske laboratorieanalysar 

 
Helsedirektoratet ber om å få innspel til forslaget til 
revidert refusjonsordning for polikliniske 
laboratorieanalysar. Helsedirektoratet ber særlig om 
tilbakemelding på følgjande:  
 
- Er det enkelte analysekodar som kjem skeivt ut i forhold 
til andre analysekodar ift. refusjonskategori?  
 
- Er det enkelte analysegrupper, jf. klassifisering av 
analysekodar på kvart fagområde, som kjem skeivt ut i 
forhold til andre analysegrupper når det gjeld 
refusjonskategori?  
 
- Kommentarar til framskrivinga av refusjonssatsar for 
2022 og anslag på overføring til basisbevilgninga for 2023.  
 
Direktoratet ber om at svaret kjem frå kvart RHF og vil 
ikkje ta hensyn til svar direkte frå helseføretaka. Helse 
Vest ber om innspel til å få gitt eit samla høyringssvar. 

26.01.2022  

17.11.2021 

 

2021/7918 

Høyring – Forlenga rekvireringsrett for sjukepleiarar 

og farmasøytar for vaksine mot Covid-19 

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på 

høring forslag om endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 

455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. 

Det foreslås å forlenge sykepleieres og farmasøyters rett til 

å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram mot 

covid-19. 

01.12.2021 Ikkje 
uttale 

18.11.2021 

 

2021/7947 

Høyring – Etterutdanning for spesialistar i 

allmennmedisin – endringar i helsepersonellova 

 
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på 

høring et forslag om endringer i helsepersonelloven. 

Endringene skal gi tydelige hjemler til å fastsette forskrifter 

om etter-utdanning for helsepersonell med 

03.01.2022  



spesialistgodkjenning. Dette er i dag bare aktuelt for leger 

som er spesialister i allmennmedisin. 

22.11.2021 

 

2021/8010 

Høyring – Forlenging av forskrift om mellombels 

substitusjonsbehandling med vanedannande legemidlar 

for personar med rusmiddelavhengigheit under 

karantene eller isolering ved koronautbrot 

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag 

om forlengelse av midlertidig forskrift om rekvirering og 

utlevering av legemidler fra apotek - Midlertidig 

substitusjonsbehandling med vanedannende legemidler for 

personer med rusmiddelavhengighet under karantene eller 

isolering ved koronautbruddet, på høring.  

 

Forslaget sendes på kort høring for å kunne være på plass 1. 

januar 2022 når nevnte forskrift opphører. 

01.12.2021 Ikkje 
uttale 

25.11.2021 

 

2021/8071 

Høyring –Forslag til endringar i 

Akuttmedisinforskriften  

 
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette 

høringsnotat om endringer i akuttmedisinforskriften på 

offentlig høring. 

 

Forslaget i høringsnotatet innebærer at det skal stilles som 

krav at ambulansebiler som brukes i ambulansetjenester 

skal være bemannet med minst to personer, hvorav minst én 

skal ha autorisasjon som ambulansearbeider. Begge skal ha 

førerkort for kjøretøyklassen. Der det bare er en autorisert 

ambulansearbeider, må den andre personen ha autorisasjon 

eller lisens som helsepersonell og nødvendig 

ambulansefaglig kompetanse. Minst en av personene som 

bemanner ambulansebilen skal ha kompetansebevis for 

førere av utrykningskjøretøy.  

 

Virksomhetsledelsen kan etter en konkret vurdering beslutte 

at andre års lærlinger i ambulansefag, og 

paramedisinerstudenter som har fullført og bestått andre 

studieår av fulltidsstudiet eller tredje år av deltidsstudiet, 

kan arbeide som andre person på ambulansebil selv om 

kravet i første ledd om autorisasjon eller lisens som 

helsepersonell ikke er oppfylt.  

 

Forslaget innebærer videre at virksomhetsledelsen kan gjøre 

unntak fra kravet om autorisasjon eller lisens som 

helsepersonell for personell som skal dekke ekstravakter og 

korttidsvikariater. 

 

01.03.2022  

 


