
 

 

Oversikt over høyringar – November 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 

2022/3489 

 

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  

2022/4989 

 

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.. 

24.10.2022 Sendt 

uttale 

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. 

23.10.2022 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 

06.01.2022  



 

 

(grossistforskriften) og forskrift om legemidler 

(legemiddelforskriften) på høring.  

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. 

 

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.  

22.11.2022  

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. 

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 

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.  

24.10.2022 Sendt 

uttale 

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. 

25.11.2022 Ikkje 

sendt 

uttale 

2022/5756 

 

18.10.2022 

Høyring – Revisjon av strategiplan Sjukehusapoteka 

Vest HF  

 
 I samsvar med styrevedtak 09.12.2022 i Sjukehusapoteka 

Vest HF (SAV) er det utarbeidet forslag til revisjon av SAV 

strategi. Viktige formål ved revisjon har vært å videreføre 

tett knytning til Helse 2035 samt tydeliggjøring av 

satsningsområder. 

07.11.2022 Ikkje 

sendt 

uttale 

2022/5775 

 

19.10.2022 

Høyring – Verksemdstrategi – Høgskulen på Vestlandet 

2023 – 2030 

 

 Høgskulen på Vestlandet skal ha ny strategi frå 1.januar 

2023. Forslag til strategi vert nå send på ei enkel høyring til 

nokre av dei store samarbeidspartnarane våre. Strategien 

bygger på både eksterne føringar, som UH-loven, 

Langtidsplan for forsking og høgare utdanning, sektormåla, 

tildelingsbrev med fleire og interne kunnskapsgrunnlag som 

grunnlagsdokument, notat frå ulike linjer i organisasjonen 

og innspelsmøter, både internt og eksternt.  

02.11.2022 Sendt 

uttale 

2022/5791 

 

19.10.2022 

Høyring – Temaplan for Kinn kommune – Helse og 

velferd 2022 – 2034 

 

Temaplan for helse,-og velferdstenestene i Kinn kommune 

2022-2034 legg dei strategiske føringane og prinsippa for 

tenesteutvikling i planperioden. 

 

09.11.2022 Sendt 

uttale 



 

 

Arbeidet med temaplanen er i stor grad gjennomført i tråd 

med «Rammer for arbeidet med Temaplan for helse og 

velferd» som vart vedtatt av kommunestyret i juni 2021. 

Planen er tverrfagleg og femnar om Kinn kommune sitt 

ansvar og strategiar for brukarar med behov for 

hjelpetenester. 

2022/6033 

 

27.10.2022 

 

Høyring – Pasienten sitt prøvesvar i nasjonal 

kjernejournal mv 

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag 

til endring i forskriftshjemmelen knyttet til nasjonal 

kjernejournal i pasientjournalloven § 13. Endringen skal 

klargjøre at flere opplysningstyper kan inkluderes i nasjonal 

kjernejournal, blant annet prøvesvar. Hensikten med 

forslaget er i første omgang å gjøre laboratorie- og 

radiologisvar lettere tilgjengelig for helsepersonell og 

innbyggerne. I høringsnotatet omtales også  

velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) som en 

felleskomponent som bør inngå i helsenettet. 

 

26.01.2023  

2022/6050 

 

01.11.2022 

 

Høyring – Veiledar for tidlegfasen i sjukehusprosjekt 

 

Sykehusbygg HF fikk i oppdragsdokumentet for 2022 i 

oppdrag å revidere Veileder for tidligfasen i 

sykehusbyggprosjekter:  

 

Revisjon av Veileder for tidligfasen i 

sykehusbyggprosjekter gjennomføres i 2022. Innføring av 

bl.a. ny standard for klima og miljø og veileder for sikring 

av bygg og infrastruktur krever en revidering av veilederen. 

Revisjon av Veileder for tidligfasen i 

sykehusbyggprosjekter gjennomføres i 2022, og forslag til 

revidert veileder legges frem for eierne innen utgangen av 

2022.  

 

Forslaget er nå sendt de regionale helseforetakene til 

høring.  Helse Vest vil be helseforetakene om kommentarer 

og innspill til det vedlagte forslaget til revidert veileder.      

14.11.2022 Sendt 

uttale 

2022/6148 Høring - Forslag om endringer i forskrift om 

skikkethetsvurdering i høyere utdanning 

(skikkethetsforskriften) 

 
Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag om endringer 

i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning 

(skikkethetsforskriften) på høring. 

 

Skikkethetsforskriften ble sist endret i 2019, da med innlemming 

av noen få nye utdanninger. Den siste større revisjonen av de 

øvrige paragrafene i forskriften ble gjennomført tilbake i 2016. 

Med bakgrunn i at departementet har mottatt en rekke forslag fra 

09.01.2022  



 

 

universiteter og høyskoler om å innta nye utdanninger i 

skikkethetsforskriften § 1, sendes disse forslagene ut på høring. 
 


