
 

Følsomhet GUL 

Oversikt over høyringar – Januar 2023 

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 

2022/5178 

 

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 Ikkje 

sendt 

uttale 

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.  

06.01.2023  

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  

2022/6033 

 

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  

2022/6365 

 

15.11.2022 

Høyring – Legemiddelgrunndata – analyse av behov og 

omfang 

 

Direktoratet for e-helse har, på oppdrag fra Helse- og 

omsorgsdepartementet, gjort en kartlegging og analyse av 

14.02.2023 Ikkje 

sendt 

uttale 
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helse- og omsorgssektorens behov for felles grunndata om 

legemidler (strukturert legemiddelinformasjon), samt 

anbefalt et omfang og veien videre.  

2022/6573 

 

21.11.2022 

Høyring – Endring i forskrift om landtransport av 

farleg gods 

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 

sender med dette endringer i forskrift om landtransport av 

farlig gods ADR/RID på høring. 

 

Forskriften fastsetter sikkerhetskrav for enhver 

landtransport av farlig gods og innlemmer de internasjonale 

bestemmelsene for transport av farlig gods som gjelder på 

veg (ADR) og jernbane (RID). 

15.12.2022 Ikkje 

sendt 

uttale 

2022/6574 

 

21.11.2022 

Høyring – Utkast til Nasjonal faglig retningslinje for 

fødselsomsorg 

 

Helsedirektoratet inviterer til høring av Utkast til Nasjonal 

faglig retningslinje for fødselsomsorgen. Arbeidet er utført 

på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Inkludert i 

oppdraget er at det skal gis en anbefaling om normtall for 

bemanning og krav til kompetanse på fødeinstitusjoner. 

 

Merk at utkastet inneholder forslag til anbefaling om 

bemanningsnorm for jordmødre ved fødeinstitusjoner. Det 

er spesielt ønskelig med tilbakemelding fra ansvarlige 

ledere vedfødeinstitusjonene om hvilke ressursmessige 

konsekvenser anbefalingen kan medføre. 

02.01.2023  

2022/6709 

 

25.11.2022 

Høyring – Nasjonal veileder – Sammen om barn og 

unges psykiske helse 

 

Utkast til Nasjonal veileder Sammen om barn og unges 

psykiske helse legges ut på høring. 

 

Det er til sammen 13 anbefalinger hvor 10 er rettet mot 

kommunen og 3 er rettet mot både kommune og psykisk 

helsevern for barn og unge (PHBU). 

Veilederen består av følgende kapitler: 

• Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid (3 

anbefalinger) 

• Tidlig oppdagelse og samarbeid i kommunen (3 

anbefalinger) 

• Helhetlig behandling og oppfølging i kommunen (4 

anbefalinger) 

• Koordinering mellom kommune og psykisk helsevern for 

barn og unge (3 anbefalinger) 

20.01.2023  

2022/6749 

 

28.11.2022 

Høyring – Nasjonale føringar for foreldres elektroniske  

innsyn i barns journal i spesialisthelsetenesten 

 

Helsedirektoratet inviterer til å gi høringsinnspill. 

05.12.2022 Ikkje 

sendt 

uttale 
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På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har 

Helsedirektoratet utarbeidet forslag til nasjonale føringer 

for foreldres elektroniske innsyn i barns pasientjournal i 

spesialisthelsetjenesten. Føringene er basert på hva som er 

teknisk mulig, og om det skal være begrensninger i slike 

innsynsløsninger. 

2022/6790 

 

29.11.2022 

Høyring – Utviklingsplan for Stryn kommune – 2023 – 

2035 

 

Stryn kommune skal lage ein ny samfunnsdel til 

kommuneplanen. Det er ein utviklingsplan som skal gjelde 

for dei neste tolv åra.. Den skal ta stilling til langsiktige 

utfordringar, mål og strategiar for Stryn kommune som 

samfunn og for kommunen som organisasjon. 

01.02.2023  

2022/6810 

 

30.11.2022 

Høyring – Utkast til strategisk plan 2023 – 2027 - Norsk 

forening for klinisk nevrofysiologi  

 

Norsk forening for klinisk nevrofysiologi ønsker innspill på 

utkast til strategisk plan 2023-2027.  

 
Den strategiske planen har to formål:  

1. Beskrive fagområder og pasientgrupper hvor det er et 

spesielt udekket behov, og peke på en visjon og hvilke 

strategiske mål vi bør ha for å dekke disse behovene.  

2. Peke ut langsiktig retning i form av strategiske 

satsningsområder, men samtidig peke på kortsiktige tiltak 

som kan styrke klinisk nevrofysiologi som fagfelt i Norge.  
 

10.01.2023 Ikkje 

sendt 

uttale 

22/6961 

 

09.12.2022 

 

 

Høyring – forslag til vedlegg til forskrift  om nasjonal 

løysing for tilgjengeliggjøring av helsedata  

 

Helse- og omsorgsdepartementet sendte forslag til forskrift 

om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata på 

høring 6. oktober 2022 med høringsfrist 2. desember 2022. 

 

I dette høringsnotatet foreslår Direktoratet for e-helse at 

følgende helseregistre inkluderes i løsningen og inntas i 

vedlegget til forskrift om nasjonal løsning for 

tilgjengeliggjøring av helsedata: 

- Dødsårsaksregisteret 

- Kreftregisteret 

- Medisinsk fødselsregister 

- Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) 

- System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK) 

- Norsk pasientregister (NPR) 

- Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser 

- System for bivirkningsrapportering 

- Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) 

- Legemiddelregisteret 

09.02.2023  
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- Helsearkivregisteret 

 

2022/6967 

 

08.12.2022 

Høyring – Forskrift om brukarplan 

 

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette 

høringsnotatet en forskrift som regulerer behandling av 

helseopplysninger og andre personopplysninger i 

Brukerplan. 

 

 Brukerplan er et register med opplysninger om personer 

som har rusmiddelproblemer eller psykiske helseproblemer 

og som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, 

tjenester fra kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen 

eller tjenester fra barnevernet. 

20.02.2023  

2022/7264 

 

20.12.22 

 

Høyring – Nasjonalt pasientforløp langvarig utmattelse 

uten kjent årsak 

 

Helsedirektoratet inviterer til ekstern høring Nasjonalt 

pasientforløp langvarig utmattelse uten kjent årsak inkl. 

CFS/ME. 

 

Nasjonalt pasientforløp langvarig utmattelse uten kjent 

årsak inkludert CFS/ME skal implementeres i 

spesialisthelsetjenesten og alle kommuner i løpet av 2023. 

Det legges til rette for at første pasient kan registreres i 

pasientforløpet fra januar 2024. 

20.03.2023  

2022/7265 

 

20.12.2022 

Høyring  - endring i helse- og omsorgstjenesteloven og 

pasient- og brukerrettighetsloven (Forbud mot 

langtidsopphold for personer under 50 år i sykehjem 

mv) 

 

 Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag 

om å lovfeste at kommunen ikke kan bosette personer under 

50 år i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt 

for heldøgns tjenester beregnet for eldre. Dette vil i praksis 

også omfatte omsorgsboliger, men kun omsorgsboliger der 

personer under 50 år må dele oppholdsrom, som kjøkken, 

bad, stue og lignende med personer som er betydelig eldre 

enn dem selv. Lovforslaget innebærer ikke at det blir forbud 

mot å bosette yngre personer i sykehjem mv., men da må 

personen selv, eventuelt pårørende, samtykke til 

bosettingen. 

20.03.2023 Ikkje 

sendt 

uttale  

2023/32 

 

02.01.2023 

Høyring – Forslag til kunnskapsbasert fagprosedyre om 

fysisk aktivitet i rus- og avhengighetsbehandling 

 

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved Oslo 

universitetssykehus har utarbeidet et forslag til 

kunnskapsbasert fagprosedyre for fysisk aktivitet i 

døgnbehandling. 
 

01.02.2023  
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 Pasienter innlagt i tverrfaglig spesialisert behandling av 

ruslidelser (TSB) skal informeres om og erfare helsemessige 

gevinster av fysisk aktivitet, hvordan fysisk aktivitet kan 

redusere symptombelastning og være en arena for sosial 

ferdighetstrening. 

2023/217 

 

13.01.2023 

Høyring – Nasjonalt handlingsprogram med 

retningslinjer for nyrekreft 

 

Høring fra Helsedirektoratet 

 

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for 

diagnostikk, behandling og oppfølging av nyrekreft ble sist 

utgitt i 2015. Det er nå utarbeidet en oppdatert utgave. Dette 

er fjerde versjon av handlingsprogrammet. 

Med bakgrunn i at det er lenge siden siste utgivelse sendes 

den oppdaterte utgaven på en kort høring. 

24.02.2023  

 


