
Oversikt over høyringar – Desember 2021/ Januar 2022 

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 

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 Ikkje 
uttale 

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?  
 

26.01.2022  



- Kommentarar til framskrivinga av refusjonssatsar for 
2022 og anslag på overføring til basisbevilgninga for 2023.  

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 etterutdanning for helsepersonell med 

spesialistgodkjenning. Dette er i dag bare aktuelt for leger 

som er spesialister i allmennmedisin. 

03.01.2022 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  

15.12.2021 

 

2021/8492 

Høyring – overføring av finansieringansvaret for 

legemidlar til intravenøs behandling  

Regjeringen la fram sitt forslag til nasjonalbudsjett Prop. 1 

S (2021–2022) den 12. oktober 2021. Det foreslås å 

overføre finansieringsansvaret for legemidler til intravenøs 

behandling av infeksjoner og parenteral ernæring i annet 

halvår 2022. Overføringen har tidligere vært varslet i 2019. 

26.01.2022  



Helsedirektoratet har fått delegert ansvar for å vurdere 

hvilke konkrete legemidler en 

eventuell overføring bør omfatte, innenfor rammene gitt i 

Prop. 1 S (2021–2022). 

 

Forslaget presenteres i det vedlagte høringsnotatet. 

Det bes om innspill på utvalget av legemidler og tidspunkt 

for overføring i andre halvår 2022. Det gjøres oppmerksom 

på at overføring av finansieringsansvaret for de aktuelle 

terapiområdene, ikke er en del av denne høringen, og 

betinger at Stortinget vedtar forslaget om overføring. 

04.01.2022 

 

2022/132 

Høyring – Nasjonal fagleg retningslinje for antibiotika i 

sjukehus – sepsis anbefalingar 

 

Helsedirektoratet inviterer til å gi høringsinnspill på 

kapittelet om sepsis i Nasjonal faglig retningslinje for 

antibiotika i sykehus. Helsedirektoratet ønsker 

tilbakemelding på kapittelet som helhet og på 

antibiotikaregimene i de enkelte anbefalingene. 

 

Det er faglig uenighet om de eksisterende anbefalingene for 

antibiotikabehandling av sepsis, særlig bruk av 

aminoglykosider. De reviderte anbefalingene legges derfor 

ut til en åpen høring.  

 

Målgruppen for disse anbefalingene er sykehusleger som er 

involvert i sepsisbehandling. 

Høringsutkastet inneholder åtte anbefalinger: 

• Sepsis, samfunnservervet, ukjent fokus 

• Sepsis, sykehuservervet, ukjent fokus 

• Septisk sjokk, samfunnservervet 

• Septisk sjokk, sykehuservervet 

• Sepsis eller bakteriemi, assosiert med intravaskulært 

kateter 

• Sepsis, påvist bakteriemi Staphylococcus aureus 

• Sepsis, mistenkt utgangspunkt i abdomen 

• Sepsis, mistenkt utgangspunkt i urinveier   

28.02.2022  

10.01.2022 

 

2022/250 

Høyring – Forslag om nytt læringsmål i spesialiteten 

fødselshjelp og kvinnesjukdommar – NIPT og tidleg 

ultralyd 

 

Helsedirektoratet inviterer til høring på forslag til nytt 

læringsmål for leger 

i spesialisering (LIS) i spesialiteten fødselshjelp og 

kvinnesykdommer. De ønsker samla tilbake fra de regionale 

helseforetakene. 

 

10.02.2022  



Kort høringsfrist er satt grunnet ønske om forskriftsfesting 

av nytt læringsmål 1.3.22, og antagelse om at det foreligger 

liten uenighet i fagmiljøene om endringen.  
 


