Oversikt over høyringar – juni 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

2022/1852

Høyring – Forslag til prinsipp for bruk av markedet på
e-helseområdet

15.06.2022

Status

15.03.2022
Direktoratet for e-helse gjennomfører en åpen høring på
forslag til prinsipper for bruk av markedet på ehelseområdet. Vi inviterer aktører i helse- og
omsorgssektor, næringsliv og fra forskningsmiljø til å
komme med uttalelse. Høringen vil sannsynligvis være
mest relevant for beslutningstakere innen digitalisering av
helse- og omsorgstjenester.

Direktoratet for e- helse følger opp myndighetenes innsats
for å styrke
gjennomføringskraften på e-helseområdet. I rapporten
«Samarbeid med næringslivet på ehelseområdet » har
direktoratet tatt utgangspunkt i denne innsatsen i helse- og
omsorgssektoren. I denne rapporten etableres det et faglig
validert kunnskapsunderlag som direktoratet har anvendt til
å analysere det norske e-helseområdet, kvalitativt og
kvantitativt. Rapporten beskriver også utkast til prinsipper
for bruk av markedet på ehelseområdet.
Formålet med disse prinsippene er å gi kunnskapsbasert
veiledning på
problemstillinger beslutningstakere i helse- og
omsorgssektoren står overfor når ehelseløsninger skal tas i
bruk.

2022/2237

Høyring – Konkurranse om regionale ruteflygingar

01.04.2022

Vestland fylkeskommune syner til høyringsbrev frå
Samferdselsdepartementet datert 16. mars 2022 om
utforming av ny konkurranse for regionale ruteflygingar i
Sør-Noreg og Nord-Noreg frå 1. april
2024.Fylkeskommunen er høyringsinstans, og vil difor
invitere kommunar og andre til å kome med sine innspel i
høyringsprosessen.
I tråd med europeisk (Europaparlaments- og rådsforordning
nr. 1008/2008) og norsk rett (forskrift om
lufttransporttenester i EØS), gir Samferdselsdepartementet
tilskot til regionale flyruter på ei rekke strekningar i Noreg,
mellom anna for ruter til og frå flyplassane i Florø, Førde,
Sandane og Sogndal.

16.05.2022

Sendt
uttale

2022/2278
04.04.2022

2022/2281
04.04.2022

22/2345
08.04.22

I ei innbyding til konkurranse for drift av regionale
ruteflygingar vert det normalt stilt ei rekke minstekrav knytt
til kapasitet, flymateriell, ruteopplegg og prisfastsetjing
som tilbydarane må innfri.
Høyring – Ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 190

01.06.222

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette
på høring forslag om ratifikasjon av ILO-konvensjon nr.
190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet,
og om endringer i arbeidsmiljølovens regelverk om
trakassering.
Høyring – Rapport om sikring av feriepenger

10.06.2022

Ikkje
sendt
uttale

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette
rapporten «Sikring av feriepenger», på alminnelig høring.
Utvalget som ble satt ned for å vurdere spørsmål knyttet til
sikring av feriepenger og enkelte av ferielovens
bestemmelser, la fram sin utredning 18. februar 2022.
Departementet ber om høringsinstansenes syn på utvalgets
vurderinger og forslag.
Høyring – Midlertidig endring i MSIS-registerforskrifta
for å lagre Covid-19 relaterte prøvesvar i MSISregisteret
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag
om forlengelse av midlertidig forskrift av 23. juni 2020 nr.
1287 om endringer i forskrift 20. juni 2003 nr. 740 om
Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSISforskriften), på høring.
Den midlertidige forskriften opphører 23. juni 2022. I
høringsnotatet foreslår departementet en forlengelse til 1.
juli 2023.
Den midlertidige forskriften hjemler at MSIS-registeret
(Meldingssystemet for smittsomme sykdommer) kan
inneholde både positive og negative covid-19-relaterte
prøvesvar, og videreformidle disse til Nasjonal
kjernejournal.
Endringene er avgrenset til håndtering av covid-19
pandemien og foreslås forlenget i samsvar med forslaget
om virketid for de midlertidige lovendringene om
koronasertifikat som fremkommer av Prop. 92 L (20212022), det vil si til 1. juli 2023.
Å videreføre den midlertidige forskriften er blant annet en
forutsetning for å kunne vise både negative og positive
covid-19 prøvesvar til innbyggere på helsenorge.no og i

27.05.22

Ikkje
sendt
uttale

2022/2571

koronasertifikatet. Videre er videreføringen en forutsetning
for at helsepersonell kan få tilgang til de samme
prøveresultatene om pasienten i Nasjonal kjernejournal.
Dersom den midlertidige forskriften ikke videreføres, vil
MSIS-registeret fortsatt inneholde opplysninger om positive
covid-19 prøvesvar og kunne vise disse til innbyggere på
helsenorge.no og i koronasertifikatet. En forlengelse av
forskriftsendringen er anbefalt av Folkehelseinstituttet.
Høyring – Endring i reglane om kompetansekrav for
20.05.2022
legar i den kommunale helse- og omsorgstenesta

13.04.2022
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på
høring forslag til endringer i forskrift 17. februar 2017 nr.
192 om kompetansekrav for leger i den kommunale helseog omsorgstjenesten (kompetanseforskriften) og forskrift
18. juni 1998 nr. 590 om rett til trygderefusjon for leger,
spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter
(trygderefusjonsforskriften).
Under utbruddet av covid-19 er det vedtatt midlertidige
endringer i kompetanseforskriften og
trygderefusjonsforskriften for å legge til rette for
tilstrekkelig legebemanning i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten. Endringene åpner for at leger som ikke er
spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering i
allmennmedisin kan tilsettes i vikariat med varighet mer
enn ett år og motta trygderefusjon. Unntakene opphører 1.
juli 2022.

2022/2594

Det er forventet at både pandemien, sesonginfluensa og
høye ankomsttall av personer fordrevet fra Ukraina vil
medføre en ekstra belastning på helse- og omsorgstjenesten
i kommunene. Den totale belastningen på tjenesten kan
potensielt bli svært stor. Flere kommuner er allerede i en
presset situasjon. Det foreslås derfor å forlenge unntakene
frem til og med 31. desember 2022.
Høyring – Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje
for jordmorutdanning

25.04.2022
Kunnskapsdepartementet sender med dette utkast til
forskrift om nasjonal retningslinje for jordmorutdanning på
høring. Utviklingsarbeidet er utført i regi av RETHOS.
Forskrift om nasjonal retningslinje for jordmorutdanning
skal sikre at utdanningene fremstår som enhetlige og
gjenkjennelige uavhengig av utdanningsinstitusjon.
Samtidig skal den gi rom for lokal tilpasning og utvikling
ved den enkelte institusjon. Forskriften skal videre kunne
fungere fleksibelt og justeres dersom kompetansebehovene
i tjenestene endres, men samtidig ivareta

15.08.2022

Ikkje
sendt
uttale

utdanningsinstitusjonenes, tjenestenes, pasientenes,
brukernes og studentenes behov for forutsigbarhet.

2022/2754

Retningslinjen inneholder læringsutbyttebeskrivelser som
gir kandidatene nødvendig kompetanse til å utøve
yrkesrollen og oppfylle krav i relevante lover, forskrifter og
nasjonale faglige retningslinjer. Utdanningen skal tilbys
som 120 studiepoengs masterutdanning.
Høyring – Utøvelse av statens partsstilling i saker om
Helsepersonellnemndas vedtak

21.08.2022

02.05.2022

2022/3021

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at det lovfestes at
departementet i enkeltsaker skal kunne overta utøvelsen av
statens partsstilling når Helsepersonellnemndas vedtak er
brakt inn for domstolene. Forslaget innebærer en endring i
helsepersonelloven § 71.
Høyring – revisjon av aktivitetshåndboken, kapittel om
demens

09.08.2022

13.05.2022
Helsedirektoratet inviterer til å gi høringsinnspill til
revisjon av Aktivitetshåndboken, kapittel om demens.
Aktivitetshåndboken – Fysisk aktivitet i forebygging og
behandling, skal gi oppdaterte faglige råd for veiledning og
oppfølging med individuelt tilpasset fysisk aktivitet. Den
skal være et praktisk verktøy for helsepersonell,
helsefagstudenter og andre fagpersoner.

2022/3068

Aktivitetshåndboken inneholder generelle anbefalinger for
fysisk aktivitet og tid i ro, og anbefalinger for bruk av
fysisk aktivitet i forebygging og behandling ved ca. 30
ulike tilstander og diagnoser. Den nye utgaven vil også
lenke til informasjon for bruker og pårørende.
Høyring – Nasjonal fagleg retningslinje for multippel
sklerose

20.05.2022
Helsedirektoratet inviterer til å gi høringsinnspill til
revisjon av Aktivitetshåndboken, kapittel om demens.
Helsedirektoratet ønsker tilbakemeldinger på retningslinjen
som helhet og på de enkelte anbefalingene.
•
•
•

Er anbefalingene med forklarende tekst entydig og
klar?
Er praktisk informasjon dekkende?
Fremgår det tydelig hva anbefalingene er basert på?

Vi ønsker spesifikt tilbakemeldinger på om:

06.07.2022

•

Er 3-6 uker passende tid fra diagnose til oppstart av
sykdomsmodulerende legemiddelbehandling?

Er inndelingen av sykdomsmodulerende legemidler i
"høyeffektive" og "andre" nyttig og godt begrunnet?

