
Oversikt over høyringar – Oktober  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 

2022/2281 

 

04.04.2022 

Høyring – Rapport om sikring av feriepenger 

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette 

rapporten «Sikring av feriepenger», på alminnelig høring.  

10.06.2022 Ikkje 
sendt 
uttale 

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 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. 

06.07.2022 Ikkje 
sendt 
uttale 

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 Ikkje 
sendt 
uttale 

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.  

10.09.2022 Sendt 
uttale 

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. 

01.10.2022  



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. 

15.09.2022  

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. 

05.10.2022 Ikkje 
sendt 
uttale 

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. 

05.10.2022 Ikkje 
sendt 
uttale 

2022/4000 

 

07.07.2022 

Høyring – NOU 2022:1 – Cruisetrafikk i norske farvann 

og tilgrensede havområder  

 
Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette NOU 

2022:1 Cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensede 

havområder på høring. 

15.09.2022 Sendt 
uttale 

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.  

15.09.2022 Ikkje 
sendt 
uttale 

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.  

29.08.2022 Ikkje 
sendt 
uttale 

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. 

03.10.2022 Ikkje 
sendt 
uttale 

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 

19.08.2022 Ikkje 
sendt 
uttale 



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

4.  

2022/4596 

 

24.08.2022 

Høyring – Endringar i forskrift om standardar og 

nasjonale e-helseløysingar 

 

Helse- og omsorgsepartementet sender på høring forslag til 

endringer i forskrift 1. juli 2015 nr. 853 om standarder og 

nasjonale e-helseløsninger. 

26.10.2022 Ikkje 
uttale 

2022/4989 

 

12.09.2022 

Høyring – Regional utviklingsplan 2023 – 2035 for Helse 

Vest RHF 

 

 Helse- og omsorgsdepartementet har gitt dei regionale 

helseføretaka oppdraget med å utarbeide regionale 

utviklingsplanar innan utgangen av 2022. Helse Vest RHF 

inviterer med dette til å komme med innspel til utkastet til 

regional utviklingsplan. 

 

 Alle regionale helseføretak og helseføretak som driv med 

pasientbehandling skal ha utviklingsplanar. 

Utviklingsplanane er ein del av dei regionale helseføretaka 

sitt samla planansvar, og må sjåast i samanheng med 

Nasjonal helse- og sjukehusplan. 

24.10.2022  

2022/5059 

 

16.09.2022 

Høyring og offentleg ettersyn – Regional plan for klima 

 

Høyring frå Vestland fylkeskommune 

 

Fylkesutvalet vedtok 06.september 2022 å sende utkast til 

«Regional plan for klima 2022-2035» med tilhøyrande 

handlingsprogram for 2022-2025 på høyring. 

 

Høyringsutkastet byggjer på rammene sett i 

planprogrammet som blei fastsett av fylkesutvalet i august 

2021 (PS 164/2021), utarbeidd kunnskapsgrunnlag og 

innspel som har komme som del av medverknadsprosessen. 

Dokumenta som er på høyring og offentleg ettersyn er 

planutkast (vedlegg 1) og handlingsprogram (vedlegg 2). 

Høyringa er open for alle. Planen gjeld for det geografiske 

området Vestland, og er forankra Utviklingsplan for 

Vestland1. Den regionale planen skal leggast til grunn for 

verksemda til regionale organ og for kommunal og statleg 

planlegg og verksemd i regionen (jf. § 8-2 i Plan- og 

bygningsloven). Regional plan for klima 2022– 2035 er den 

nye klimaplanen til Vestland fylke. Den skal vere eit 

strategisk verktøy for å styrke klimaog miljøarbeidet. Ved å 

følgje opp måla og skildringa av korleis vi skal gjere det, 

sikrar vi at klima og miljø vert lagt som premiss for 

samfunnsutviklinga. 

 

23.10.2022  



2022/5088 

 

19.09.2022 

Høyring – Endringer i blåreseptforskriften 

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag 

til to endringer i forskrift 28. juni 2007 nr. 814 om stønad 

til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. 

(blåreseptforskriften). 

19.12.2022 Ikkje 

sendt 

uttale  

2022/5091 

 

20.09.2022 

Høyring – Forslag om forskrift om gebyr ved 

behandling av søknad om autorisasjon, lisens, 

spesialistgodkjenning og godkjenning av etterutdanning 

for spesialister 

 
 Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på 

høring forslag om forskrift om gebyr ved behandling av 

søknad om autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning og 

godkjenning av etterutdanning for spesialister.  

14.11.2022 Ikkje 
sendt 
uttale 

2022/5178 

 

22.09.2022 

Høyring – Plan for digitalisering på legemiddelområdet 

 

Høyring frå Direktoratet for e-helse. 

 

Legemiddelområdet er framhevet av helse- og 

omsorgssektoren som et område med store samhandlings- 

og digitaliseringsbehov. Derfor har Direktoratet for e-helse 

sammen med mange av aktørene i helsesektoren utarbeidet 

et høringsforslag på en plan som skal bidra til å styrke 

digitalisering på legemiddelområdet. 

22.12.2022  

2022/5417 

 

04.10.2022 

Høyring – Innretning av legemiddelberedskap for 

primærhelsetenesta  

 
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag 

til endringer i lov om legemidler mv. (legemiddelloven), 

forskrift om grossistvirksomhet for legemidler 

(grossistforskriften) og forskrift om legemidler 

(legemiddelforskriften) på høring.  

06.01.2022  

2022/5511 

 

06.10.2022 

 

Høyring – Forskrift om nasjonal løsning for 

tilgjengeliggjøring av helsedata  

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på 

høring et forslag til forskrift om en nasjonal løsning for 

tilgjengeliggjøring av helsedata. Forskriften skal overføre 

vedtaks-myndighet ved tilgjengeliggjøring av helsedata i 

helseregistre, til Direktoratet for e-helse ved 

Helsedataservice. 

 

Formålet med forskriften er enklere og raskere tilgang til 

helsedata for databrukere.  

02.12.2022  

2022/5591 

 

11.10.2022 

Høyring – Planprogram for Strategisk næringsplan for 

Sunnfjord kommune 2023 – 2026  

 

Sunnfjord kommune legg planprogram ut på høyring. 

 

22.11.2022  



Strategisk næringsplan er eit styringsverkty for kommunen 

sitt arbeid med næringsutvikling. Den gjev føringar for kva 

retning ein skal ha på næringsarbeidet, kva som skal 

prioriterast av satsingar og tiltak og prioritere ressursar.  

2022/5616 

 

12.10.2022 

Høyring – endring i forskrift om organisering, ledelse og 

medvirkning  

 
Arbeidstilsynet sender med dette på høring forslag til 

endringer i forskrift om organisering, ledelse og 

medvirkning. Det foreslås innført nytt siste ledd i § 15-3, 

som sammen med endring i forskriftens EØS-henvisninger, 

og nye vedlegg til forskriften, gjennomfører 

kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1832 i norsk rett.  

 

Gjennomføringen antas ikke å medføre vesentlige 

økonomiske eller administrative konsekvenser. 

 

28.11.2022  

2022/5617 

 

12.10.2022 

Høyring – Innleie fra bemanningsforetak. Forslag til 

forskriftsregulering av innleie til helse- og 

omsorgstenesten og innleie av rådgivere og konsulenter 

med spesialkompetanse  

 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette 

forslag til forskriftsregulering av innleie til helse- og 

omsorgstjenesten og innleie av rådgivere og konsulenter 

med spesialkompetanse på alminnelig høring. 

 

22.11.2022  

2022/5634 

 

13.10.2022 

Høyring – NOU 2022:9 – En åpen og opplyst offentlig 

samtale – Ytringsfrihetskommisjonens utredning  

 
Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette 

NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale – 

Ytringsfrihetskommisjonens utredning på høring. 

 
Ytringsfrihetskommisjonen ble oppnevnt ved Kongelig 

resolusjon 14. februar 2020, og har hatt i oppdrag å utrede 

de sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene 

for ytringsfrihet i dagens samfunn. Bakgrunnen var at både 

den enkeltes rolle og ytringsmuligheter og det offentlige 

rom generelt har gjennomgått grunnleggende endringer 

siden den forrige Ytringsfrihetskommisjonens rapport ble 

lagt fram i 1999.   

20.12.2022  

2022/5706  

 

14.10.2022 

Høyring – Innspel på CBRNE-prosedyre for nødetatane 

og nødmeldetenesten  

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 

sender med dette forslag til nasjonal CBRNEprosedyre for 

nødetatene og nødmeldetjenesten: Samhandling ved 

alarmmottak, utalarmering, utrykning og etablering av 

CBRNE-skadested. Prosedyren er utviklet av 

24.10.2022  



Politidirektoratet, Helsedirektoratet, Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap, Direktoratet for strålevern 

og atomsikkerhet og CBRNE-senteret i samarbeid med 

nødetatene og nødmeldesentralene. Arbeidet er forankret i 

Handlingsplan for samvirkeområdet for CE-beredskap 2020 

– 2022.  

 

Hensikten med prosedyren er å styrke den operative 

samhandlingen ved CBRNE-hendelser ved å legge til rette 

for et forutsigbart handlingsmønster og en felles 

situasjonsforståelse. 

2022/5712 

 

14.10.2022 

Høyring – Forslag til endring i forskrifter som følge av 

manuellterapeuter tas  inn i autorisasjonsordningen for 

helsepersonell  

 

Stortinget har vedtatt endringer i helsepersonelloven § 48 

som innebærer at manuell-terapeuter gis autorisasjon fra det 

tidspunkt Kongen bestemmer. Dette medfører at det er 

behov for å foreta endringer i flere forskrifter. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte på å innlemme 

manuellterapeuter i autorisasjons-ordningen fra 1. januar 

2023, og at nødvendige forskriftsendringer trer i kraft 

samtidig som lovendringen. 

 

25.11.2022  

 


