
Oversikt over høyringar – februar/mars 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 

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 Sendt 
uttale 

09.11.2021 

 

2021/7764 

Høyring – Revidering av refusjonsordningane for 

polikliniske 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.  

26.01.2022 Sendt 
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 

01.03.2022 Sendt 
uttale 



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. 

 

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. 

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. 

26.01.2022 Ikkje 
sendt 
uttale 

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. 

28.02.2022 Ikkje 
sendt 
uttale 



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   

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. 

 

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.  

10.02.2022 Ikkje 
sendt 
uttale 

19.01.2022 

 

2022/461 

 

Høyring – Forslag til endring i arbeidsmiljølova – 

Styrking av retten til heiltid 

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på 

høring forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke 

retten til heltid.  

 

Departementet foreslår:  

• å lovfeste en heltidsnorm og innføre en 

dokumentasjons- og drøftingsplikt ved ansettelse i 

deltidsstilling, som forplikter arbeidsgiver til å 

dokumentere behovet for å benytte deltid, samt 

drøfte spørsmålet med tillitsvalgte  

• å styrke fortrinnsretten for deltidsansatte ved å gi 

disse fortrinnsrett til ekstravakter og lignende, 

fremfor at arbeidsgiveren foretar ny ansettelse  

• å lovfeste at fortrinnsretten for deltidsansatte også 

skal gjelde fremfor at arbeidsgiveren foretar innleie 

i virksomheten  

 

10.04.2022  

20.01.2022 

 

2022/481 

Høyring – Forslag til endringar i regelverket for inn- og 

utleige frå bemanningsforetak 

 

10.04.2022  



 Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette 

forslag om endringer i regelverket for inn- og utleie på 

alminnelig høring. 

 

Etter departementets vurdering er det behov for tydelige 

innstramminger i innleieregelverket for å unngå at 

arbeidsmiljølovens hovedregel om faste ansettelser 

undergraves. Departementet mener det er behov for flere 

tiltak som kan virke sammen, herunder både et målrettet 

tiltak mot innleie i byggenæringen i Oslo-området, samt 

flere mer generelle tiltak og innstramminger. 

24.01.2022 

 

2022/564 

Høyring – Nasjonal strategi for helsesektoren sitt arbeid 

med personar som utøver vold eller seksuelle overgrep 

 

Helsedirektoratet har i Tildelingsbrev for 2020 fra Helse- 

og omsorgsdepartementet fått ioppdrag å utvikle en 

"overordnet strategi for helhetlig og planmessig utvikling 

av arbeidetrettet mot voldsutøvere og overgripere". 

Oppdraget er videreført i 2021. 

 

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 

(NKVTS) har høsten 2020 utført et forarbeid til strategien 

for Helsedirektoratet. Forarbeidet ga samtidig en faglig 

innføring på området. 

 

Helsedirektoratet fikk mer enn 20 tilbakemeldinger som nå 

er innarbeidet i vedlagte utkast til strategi. Det har også 

vært gjennomført intern høring av strategien i 

Helsedirektoratet høsten2021. 

 

Strategien har 4 overordnede målsettinger med delmål. 

1. Likeverdige og tilgjengelige behandlingstilbud 

2. Utøvere skal bli vurdert for rett til helsehjelp 

3. Styrking av bruker- og pårørendemedvirkning 

4. Felles faglig rammeverk for forebygging av vold og 

overgrep 

 

Vi ber generelt om høringsinnspill på utkastet til strategi. 

Vi ber spesielt om tilbakemelding på målsettingen om 

likeverdige og tilgjengelige behandlingstilbud til utøvere av 

vold og seksualisert vold - også behovet for tidlig 

forebygging rettet mot de som står i fare for å utøve 

vold eller overgrep, helst de under 18 år. Dette er etter 

anbefalinger fra WHO (2011). 

15.03.2022  

09.02.2022 

 

2022/1057 

Høyring – Implementering av forordning EU 2017/746 

(IVDR) og regler om overtredelsesgebyr for medisinsk 

utstyr 

 

11.03.2022  



Statens legemiddelverk sender på vegne av Helse- og 

omsorgsdepartementet på høring utkast til endring i 

følgende forskrifter:  

• Forskrift 9. mai 2021 nummer 1476 om medisinsk 

utstyr  

• Forskrift 29. november 2013 nummer 1373 om 

håndtering av medisinsk utstyr  

• Forskrift 9. mai 2021 nummer 1477 om sanksjoner 

ved brudd på lov om medisinsk utstyr mv. 

 

Høringen består av to høringsnotater som omhandler  

(1) nødvendige forskriftendringer for gjennomføring av 

forordning (EU) 2017/746 om in vitro-diagnostisk 

medisinsk utstyr (IVDR), og  

(2) ileggelse av overtredelsesgebyr ved brudd på 

regelverket for medisinsk utstyr.  

 

Forslaget inneholder:  

• Utkast til endringer i forskrift om medisinsk utstyr  

• Utkast til endringer i forskrift om håndtering av 

medisinsk utstyr  

• Utkast til endringer i forskrift om sanksjoner ved 

brudd på lov om medisinsk utstyr mv.  

• Forslag om opphevelse av midlertidig forskrift 15. 

desember 2005 nummer 1690 om medisinsk utstyr    

 

11.02.2022 

 

2022/1134 

Høyring – forlenging av koronasertifikat 

 

 Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette 

høringsnotatet å forlenge virketiden for de midlertidige 

bestemmelsene om koronasertifikat i lov 5. august 1994 nr. 

55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) 

kapittel 4A. De midlertidige bestemmelsene om bruk av 

koronasertifikat ble innført ved lov 11. juni 2021 nr. 66 som 

trådte i kraft samme dag. 

 

 Vi må være forberedt på endret smittesituasjon og at det 

kan bli nødvendig å gjeninnføre strenge smitteverntiltak. 

Beredskapen må fremdeles være høy og vi må kunne 

reagere effek-tivt. Opprinnelig skulle bestemmelsene om 

koronasertifikat oppheves seks måneder etter ikrafttredelse. 

Ved endringslov 29. november 2021 ble virketiden 

forlenget til 1. juli 2022. Departementet mener det av 

beredskapshensyn er nødvendig å åpne for bruk av 

koronasertifikat også utover enn dette. 

 

04.03.2022 Ikkje 
sendt 
uttale 

14.02.2022 

 

2022/1155 

Høyring – Kommuneplanen sin arealdel i Sunnfjord 

kommune 2022-2034 

 

 

30.03.2022  



Sunnfjord kommune har starta opp arbeidet med 

kommuneplanen sin arealdel for perioden 2022-2034. 

Formannskapet vedtok oppstart av planarbeidet og høyring 

av planprogrammet i sak 029/22 i møte 10. februar 2022.  

 

Det vedlagte planprogrammet omtalar korleis vi skal jobbe 

for å utarbeide kommuneplanen sin arealdel. 

Planprogrammet gjer greie for føremålet med planarbeidet 

og kva for hovudspørsmål/satsingsområde planarbeidet skal 

ta opp, planprosess og medverknad, aktuelle strategiske 

val/alternativ og utgreiingsbehov. Planprogrammet skal 

synleggjere politiske prioriteringar (verneomsyn, 

vekstambisjonar og oppfølging av samfunnsdelen).  

I arealdelen vil følgande tema bli særskilt vektlagt:  

 Effektiv arealdisponering  

 Utbyggingsmønster og senterstruktur  

 Ta heile kommunen i bruk  

 Bruk av masseoverskot frå store vegprosjekt  

 

Arealdelen skal bidra til at Sunnfjord skal vere ein attraktiv 

kommune å bu og arbeide i, skape arbeidsplassar og 

tiltrekke seg kompetent arbeidskraft. 

04.03.2022 

 

2022/1649 

Høyring – NOU 2021:11 «Selvstyrt er velstyrt» Forslag 

til forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig 

assistanse 

 
Helse- og omsorgsdepartementet inviterer 

høringsinstansene til å avgi uttalelser til NOU 2021:11. 

 

I september 2019 oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg 

som skulle komme med forslag til forbedringer i ordningen 

med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Utvalget 

leverte NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt, 16. desember 

2021. Av mandatet fremgår at utvalget skulle gjennomgå og 

foreslå forbedringer i ordningen med BPA. Et viktig 

premiss for utvalgets arbeid var at BPA skulle defineres 

som et likestillingsverktøy, og ikke en helseordning.  

Innstillingen er ikke enstemmig, og kun et mindretall av 

medlemmene stiller seg bak det som i utredningen omtales 

som utvalgets helhetlige forslag. Det gjøres oppmerksom på 

at det foreligger to forskjellige helhetlige forslag i NOU-en, 

henholdsvis under kapittel 26 og kapittel 27. 

01.07.2022 Ikkje 
sendt 
uttale 

 


