
Oversikt over høyringar – August  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 

2022/1852 

 

15.03.2022 

 

 

 

Høyring – Forslag til prinsipp for bruk av markedet på 

e-helseområdet 

 

Direktoratet for e-helse gjennomfører en åpen høring på 

forslag til prinsipper for bruk av markedet på e-

helseområdet. 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. 

15.06.2022 Sendt 
uttale 

2022/2281 

 

04.04.2022 

Høyring – Rapport om sikring av feriepenger 

 

 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. 

10.06.2022  

2022/2594 

 

25.04.2022 

Høyring – Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje 

for jordmorutdanning 

 
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 

15.08.2022 Sendt 
uttale 



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 

utdanningsinstitusjonenes, tjenestenes, pasientenes, 

brukernes og studentenes behov for forutsigbarhet. 

 

 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. 

2022/2754 

 

02.05.2022 

Høyring – Utøvelse av statens partsstilling i saker om 

Helsepersonellnemndas vedtak 

 
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. 

21.08.2022  

2022/3021 

 

13.05.2022 

Høyring – revisjon av aktivitetshåndboken, kapittel om 

demens 

 

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. 

 

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.  

09.08.2022 Ikkje 
sendt 
uttale 

2022/3068 

 

20.05.2022 

Høyring – Nasjonal fagleg retningslinje for multippel 

sklerose 

 

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? 

06.07.2022  



• Fremgår det tydelig hva anbefalingene er basert på? 

Vi ønsker spesifikt tilbakemeldinger på om: 

• 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? 

2022/3243 

 

02.06.2022 

Høyring – Nasjonale faglege råd om digital 

heimeoppfølging 

 
Helse Vest har motteke invitasjon til å gje høyringsinnspel 
til Helsedirektoratet sine forslag til tre nye nasjonale 
faglege råd om digital heimeoppfølging.  
 

Målet med dei faglege råda er å stimulere til å ta i bruk digital 

heimeoppfølging som ein integrert del av helse- og 

omsorgstenestene i primær- og spesialisthelsetenesta.  

15.08.2022  

2022/3293 

 

03.06.2022 

Høyring – Forslag til forskrift om legemidler til dyr og 

endringar i andre forskrifter 

 

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- 

og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 

sender Statens legemiddelverk på høring forslag til ny 

forskrift om legemidler til dyr, og endringer i flere andre 

forskrifter. 

 

Bakgrunnen for høringen fremgår av Prop. 102 LS (2021 – 

2022), hvor forordning (EU) 2019/6 om legemidler til dyr 

foreslås gjennomført i lov 4. desember 1992 nr. 132 om 

legemidler (legemiddelloven). Forordningen regulerer blant 

annet søknad om og utstedelse av markedsføringstillatelse, 

tilvirkning, import, eksport, grossistvirksomhet, 

dyrehelsepersonells bruk av legemidler og 

legemiddelovervåking. Den gir videre regler om 

godkjenning og gjennomføring av klinisk utprøving av 

legemidler til dyr, reklame for legemidler til dyr, og om en 

rekke felles EU-databaser som skal inneholde informasjon 

vedrørende legemidler til dyr.  

01.08.2022 Ikkje 
sendt 
uttale 

2022/3341 

 

08.06.2022 

Høyring – rapport om finansieringssystemet for 

fagskoler 

 

Kunnskapsdepartementet inviterer til høring på rapport som 

Deloitte, på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning 

og kompetanse (HK-dir.) har utarbeidet. 

 

Gjennom Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden – 

Fagskoleutdanning (også omtalt som fagskolemeldingen) 

foreslo regjeringen til sammen 48 tiltak som skal bidra til å 

21.08.2022 Ikkje 
sendt 
uttale  



styrke og videreutvikle fagskolesektoren. Det foreslåtte 

spekteret av tiltak treffer fagskolesektoren bredt og på flere 

nivå, og forutsetter bruk av flere av nasjonale myndigheters 

sentrale virkemidler for å bidra til endring og nå nasjonale 

målsetninger for fagskolesektoren.  

 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) 

har gitt Deloitte i oppdrag å gjennomføre en evaluering av 

fagskolemeldingen. Denne rapporten er andre delrapport i 

forbindelse med evalueringen, og omhandler 

finansieringssystemet for høyere yrkesfaglig utdanning. 

Rapporten retter blant annet oppmerksomhet mot hvordan 

finansieringssystemet fungerer for ulike involverte aktører 

og som et bidrag til økt kvalitet og bedre sammenheng 

mellom utdanningstilbudene og kompetansebehov i 

arbeidslivet. 

2022/3370 

 

13.06.2022 

Høyring – Helhetlig pasientforløp for langvarige og 

sammensatte smertetilstander 

 

Helsedirektoratet inviterer til ekstern høring 

Helsedirektoratet fikk i 2018 i oppdrag fra Helse- og 

omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide pakkeforløp for 

pasienter med muskel- og skjelettlidelser, smertebehandling 

og utmattelse. Rehabilitering skal innarbeides i 

pakkeforløpene der dette er en naturlig del av 

behandlingsforløpet.  

Pakkeforløpene skal avgrense arbeidet til pasienter med 

symptomer som påvirker livskvaliteten, men der forholdet 

mellom symptomer og en eventuell grunnlidelse er 

uavklart. I arbeidet med pakkeforløpet skal brukere, 

fagfolk, spesialisthelsetjenesten, kommunal helse- og 

omsorgstjeneste samt andre aktuelle aktører involveres.  

Arbeidet har belyst at det for pasienter med langvarig og 

sammensatte smertetilstander er noen fellestrekk i 

utfordringsbildet:   

• Pasientene har en tendens til å bli "kasteballer" i et 

komplekst system der samhandling mellom aktørene 

ikke er god nok.   

• Det er uønsket variasjon i utrednings- og 

behandlingstilbudet til pasientgruppen  

• Det tar i gjennomsnitt 8-9 år før pasienter med 

langvarige og sammensatte smertetilstander 

kommer til en tverrfaglig utredning i smerteklinikk  

Samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og 

primærhelsetjenesten er i mange tilfeller for dårlig, og 

10.09.2022  



tverrfaglige vurderinger og tiltak er ikke er benyttet i stor 

nok grad for denne pasientgruppen. Det helhetlige 

pasientforløpet forsøker derfor å gripe fatt i dette.  

2022/3398 

 

13.06.2022 

Høyring – Nasjonal veiledar for forskrift om 

rekvirering og utlevering av legemidlar m.m. 

Helsedirektoratet inviterer til å gi høringsinnspill til 

veileder til forskrift om rekvirering og utlevering av 

legemidler m.m.  

Høringsutkastet inneholder veiledning til hver enkelt 

forskriftsbestemmelse i forskrift om rekvirering og 

utlevering av legemidler mm. Veiledningen handler om: 

• Bestemmelser om hvilke helsepersonell- og 

dyrehelsepersonellgrupper, som er gitt rett til å 

rekvirere legemidler fra apotek 

• Bestemmelser om skipsføreres og reders og 

fartøysjef og flygelederes rekvireringsrett 

• Bestemmelser om resept og rekvisisjon 

• Bestemmelser om mottak av resepter og 

rekvisisjoner på apotek, apoteks farmasøytkontroll, 

ekspedisjon og utlevering av legemidler til pasient 

og rekvirent 

Veilederen skal bidra til mindre uønsket variasjon i 

tjenestene, samt at rekvirering og utlevering av legemidler 

fra apotek skal være så effektiv som mulig og  bidra til å 

redusere risikoen for feil. 

14.08.2022 Ikkje 
sendt 
uttale 

2022/3426 

 

15.06.2022 

Høyring – Forslag om nedlegging av kommunal veg – 

Ramsdalsheivegen 

 

Høyring frå Sunnfjord kommune 

 

 Utval for samfunn, kultur og næring gjorde fylgjande 

vedtak i Saknr. 22/4849  

«Kommunal veg nr 9051 - Ramsdalsheivegen, vert føreslått 

lagt ned og overført til grunneigarar. Tunellen på 

Ramsdalsheia vert vurdert lagt ned og stengt fysisk slik at 

det ikkje er mogleg med ferdsel der.  

Saka vert sendt på offentleg ettersyn og høyring i 6 veker.» 

 

Som fylgje av ei synfaring 11.11.2021, vart den kommunale 

vegen på Ramsdalsheia, kommunal veg nr 9051, inkludert 

tunnelen, mellombels stengt med verknad frå 10.12.2022. 

Vegen vart stengt på grunn av sikkerheitsmessige årsaker i 

høve sjølve tunellen, samt grunna dårleg vegstandard. Dette 

er ei oppføging av det mellombelse vedtaket, for å få ei 

endeleg avgjersle i saka. 

27.08.2022 Sendt 
uttale 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2022-06-02-977
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2022-06-02-977


2022/3489 

 

18.06.2022 

Høyring – Nasjonal e-helsestrategi for helse- og 

omsorgssektoren 

 

Direktoratet for e-helse sender forslag til Nasjonal e-

helsestrategi for helse- og omsorgssektoren på høring. 

 

Strategiens prioriterte mål skal bidra til en bærekraftig 

og innovativ helse- og omsorgssektor med god kvalitet 

og sammenheng i tjenestene. Innbygger skal få bedre 

og mer helhetlige helse- og omsorgstjenester, og skal i 

større grad kunne medvirke i egen og næres helse. 

Helsepersonell skal ha tilgang til mer brukervennlige 

digitale løsninger, tilpasset deres arbeidshverdag. 

Bedre tilgang til helsedata skal bidra til økt kvalitet og 

innovasjon i tjenestene og styrket beredskap og 

folkehelse. 

01.10.2022  

2022/3722 

 

27.06.2022 

Høyring – Utviding av pakkeforløp for kartlegging og 

utgreiing av psykisk helse og rus hos barn og unge  

Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet sender utvidelse av "Pakkeforløp for 

kartlegging og utredning av psykisk helse og rus for barn 

og unge i barnevernet" på høring. Utvidelsen gjelder 

somatisk helse, tannhelse og seksuell helse. 

Målet med pakkeforløpet er å bidra til at barn og unge i 

barnevernet blir kartlagt og utredet tidlig for sine eventuelle 

helseplager, slik at de sikres nødvendig helsehjelp når de 

har behov for det, i kombinasjon med riktig tiltak fra 

barnevernet.   

I pakkeforløpet beskrives ansvar, oppgaver og samarbeid 

mellom den kommunale barnevernstjenesten, kommunal 

helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten. Det 

gis også råd om hvordan samarbeidet kan innrettes, slik at 

tjenestene sammen sikrer tidlig kartlegging og utredning av 

barn i barnevernet. 

01.10.2022 Ikkje  
sendt 
uttale 

2022/3869 

 

01.07.2022 

Høyring – Handlingsplan og samstyringsmodell for 

digital omstilling i høgare utdanning og forskning 

 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) 

sender med dette på høring utkast til handlingsplan og 

samstyringsmodell for digital omstilling i høyere utdanning 

og forskning. 

 

HK-dir har en rolle som samordner og pådriver for 

digitalisering. I dette ligger et oppfølgingsansvar for 

15.09.2022  



strategien for digital omstilling i universitets- og 

høyskolesektoren, og tilhørende handlingsplan. 

 

Handlingsplanen er tenkt som en ressurs for institusjonene, 

og skal kunne oppdateres med status og nye eksempler. 

Derfor blir den publisert som en nettversjon som gir 

fleksibilitet. 

2022/3883 

 

01.07.2022 

Høyring – Nasjonal retningslinje for psykomotorisk 

fysioterapi 

 

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til 

forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i 

psykomotorisk fysioterapi på høring. 

 

Forskriften som fastsettes 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. Den skal 

videre kunne fungere fleksibelt og justeres dersom 

kompetansebehovene i tjenestene endres, men samtidig 

ivareta utdanningsinstitusjonenes, tjenestenes, brukernes og 

studentenes behov for forutsigbarhet. 

Læringsutbyttebeskrivelsene i forskriften definerer 

sluttkompetanse hos kandidaten etter endt utdanning. 

 

Masterutdanning i psykomotorisk fysioterapi bygger på 

bachelorutdanning i fysioterapi. 

05.10.2022  

2022/3888 

 

01.07.2022 

Høyring – Nasjonal retninglinje for masterutdanning i 

manuellterapi 

 

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til 

forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i 

manuellterapi på høring. 

 

Forskriften som fastsettes 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. Den skal 

videre kunne fungere fleksibelt og justeres dersom 

kompetansebehovene i tjenestene endres, men samtidig 

ivareta utdanningsinstitusjonenes, tjenestenes, brukernes og 

studentenes behov for forutsigbarhet. 

Læringsutbyttebeskrivelsene i forskriften definerer 

sluttkompetanse hos kandidaten etter endt utdanning.  

 

Masterutdanning i manuellterapi bygger på 

bachelorutdanning i fysioterapi. 

05.10.2022  

2022/4000 

 

07.07.2022 

Høyring – NOU 2022:1 – Cruisetrafikk i norske farvann 

og tilgrensede havområder  

 

15.09.2022  



Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette NOU 

2022:1 Cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensede 

havområder på høring. 

 

Et offentlig utvalg ble oppnevnt ved kgl. res. 19. juni 2020 for 

å vurdere sjøsikkerhets- og beredskapsmessige utfordringer 

knyttet til cruisetrafikk. Justis- og beredskapsdepartementet 

mottok utvalgets utredning den 23. februar 2022. Utredningen 

belyser de sjøsikkerhets- og beredskapsmessige utfordringene 

knyttet til cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensende 

havområder, og foreslår en rekke anbefalinger om 

risikoreduserende tiltak. Det legges også vekt på tiltak hvor 

cruisenæringen selv kan bidra. 

 

Justis- og beredskapsdepartementet ber om synspunkter på 

utvalgets vurderinger og anbefalinger. 

2022/4145 

 

18.07.2022 

Høyring – Utkast nasjonal førstehjelpsstrategi 

 

Sammen redder vi liv er en nasjonal førstehjelpsdugnad 

som ble startet opp av Helse- og omsorgsdepartementet i 

februar 2017. Gjennom ulike delprosjekter har det blitt 

satset på førstehjelpsopplæring og styrking av den 

akuttmedisinske kjede gjennom offentlige, frivillige og 

ideelle organisasjoner. Helsedirektoratet har hatt ansvaret 

for å følge opp strategien, som viser retning for 

førstehjelpsdugnaden. Førstehjelpsdugnaden varer ut 2022 

og det arbeides for en fortsatt førstehjelpssatsing i tiden 

etter dugnadens slutt, og vi ønsker deres innspill til dette. 

 

Helsedirektoratet har gitt Fagrådet i Sammen redder vi liv 

mandat til å utarbeide et utkast til nasjonal 

førstehjelpsstrategi for årene 2023-2030.  

Formål til strategien er å øke overlevelsen og begrense 

skade ved tidskritiske akuttmedisinske tilstander utenfor 

sykehus, og den skisserer sentrale målgrupper og 

virkemidler for å få dette til.  

 

En ny nasjonal førstehjelpsstrategi viser retningen for den 

samlede førstehjelpsinnsatsen i årene som kommer og løfter 

fram områder som bør prioriteres. 

Helsedirektoratet sender Fagrådets utkast til nasjonal 

førstehjelpsstrategi 2023-2030 på en bred høring for å sikre 

innspill fra ulike sektorer og aktører før behandling i 

direktoratet. 

22.08.2022 Sendt 
uttale  

2022/4162 

 

19.07.2022 

Høyring – Forslag til endring i forskrift om rekvirering 

og utlevering av legemidler frå apotek 

 
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.  

 

20.08.2022 Ikkje 
sendt 
uttale  



Det foreslås å forlenge sykepleieres og farmasøyters rett til å 

rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram mot covid-

19 og å gi sykepleiere rekvireringsrett for vaksiner i 

influensavaksinasjonsprogrammet. 

2022/4223 

 

25.07.2022 

Høyring – Nasjonal mal for rettsmedisinsk 

obduksjonsrapportar 

 

I regi av Norsk rettsmedinsk forening er det utarbeidetet 

forslag til felles nasjonal mal for rettsmedisinske 

obduksjonsrapporter. Representanter fra de rettspatologiske 

miljøene har deltatt i arbeidet. Forslag  til mal for 

obduksjonsrapport er forankret i de respektive 

rettspatologiske fagmiljøene. Forslaget sendes nå på høring. 

15.09.2022  

2022/4299 

 

04.08.2022 

Høyring – Grunnlag for ny universitets- og høgskulelov 

 

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag om 

endringer i universitets- og høyskoleloven på høring. 

Høringen skal sammen med lovendringene som er 

gjennomført i 2021 og 2022, NOU 2020: 3 og 

høringsinnspillene til NOU-en danne grunnlaget for en 

lovproposisjon med forslag om ny universitets- og 

høyskolelov. 

29.08.2022  

2022/4301 

 

04.08.2022 

Høyring – Forslag til endring i arbeidsmiljøloven og 

statsansatteloven 

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på 

høring forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, 

statsansatteloven og forskrift om arbeid i arbeidsgivers 

hjem og husholdning. Høringen er utarbeidet i samarbeid 

med Kommunal- og distriktsdepartementet.  

 

Formålet med forslagene er å styrke arbeidstakernes 

rettigheter gjennom å fremme mer forutsigbare 

arbeidsvilkår og gi økt trygghet for arbeidstakere. 

03.10.2022  

2022/4307 

 

05.08.2022 

Høyring – Klassifisering av apekopper som 

allmennfarlig smittsom sykdom 

 
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på 

høring forslag om å endre forskrift 1. januar 1995 nr. 100 

om allmennfarlige smittsomme sykdommer slik at 

apekopper klassifiseres som «allmennfarlig smittsom 

sykdom», jf. smittevernloven § 1-3 første ledd nr. 3 og § 1-

4.  

 

Etter departementets vurdering haster det med å klassifisere 

apekopper som en allmennfarlig smittsom sykdom. Det er 

et pågående utbrudd av apekopper i Norge. Selv om 

Folkehelseinstituttet vurderer at det er svært liten 

sannsynlighet for en epidemi av apekopper i samfunnet 

vårt, er det viktig med nødvendige tiltak slik at sykdommen 
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ikke etablerer seg. Det er derfor viktig å ha mulighet for å 

kunne benytte de virkemidlene som smittevernloven gir 

adgang til for allmennfarlige smittsomme sykdommer. 

Sannsynligheten for å lykkes med å begrense utbruddet er 

betydelig større hvis man kan ta i bruk tilstrekkelig 

virkemidler i utbruddets tidlige fase. Dette vil redusere 

risikoen for å måtte iverksette mer inngripende tiltak 

senere. 
 


