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NOTAT  
 
 
 
GÅR TIL: Styremedlemmer    
FØRETAK: Helse Vest RHF    
DATO: 18.10.2016   
FRÅ:  Administrerande direktør    
SAKSHANDSAMAR: Linn Jonassen   
SAKA GJELD: Oversikt over høyringar per 18.10.2016   
 
ARKIVSAK: 2015/1423   
STYRESAK: 118/16  
   
STYREMØTE: 02.11. 2016    
 
Administrerande direktør si orientering pkt. 3   
 
  

Dato for brev Saka gjeld Høyringsfrist Status 
06.06.2016 Høyring – oppfølging av forslag i 

Primærhelsetenestemeldinga og 
Oppgåvemeldinga 
 
Det blir her foreslått å lovfeste kompetansekrav i den 
kommunale helse- og omsorgstenesta og lovendringar 
knytt til: 
• overføring av tannhelsetenesteansvaret frå 

fylkeskommunane til kommunane 
• forsøk med overføring av driftsansvar for 

distriktspsykiatriske senter (DPS)  
• ansvar for å førebyggje, avdekke og hindre vald og 

seksuelle overgrep 
• kontaktlegeordninga  
• kommunal psykososial beredskap og oppfølging 

 

01.10.2016 Høyringssvar 
ble sendt 

20.06.2016 Høyring – forslag til endringar i 
arbeidsmiljølova sine reglar om varsling 
 
 

Høyringsfrist 
01.10.2016 

Høyringssvar 
blei sendt 

23.06.2016 Høyring – forskrift om spesialistutdanning og 
spesialistgodkjenning for legar og tannlegar 
(spesialistforskrifta) 
 
Bakgrunnen for den nye ordninga er eit 
anmodningsvedtak frå Stortinget der Regjeringa blei 
bedt om å «leggje fram ei sak om organisering og vilkår 

Høyringsfrist 
14.10.2016 

Høyringssvar 
blei sendt 
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for den framtidige ordninga med spesialistgodkjenning 
og utdanning av spesialistar i helsevesenet».  

01.07.2016 Høyring – læringsmål i ny spesialistutdanning 
for legar: dei kliniske fag i del 1 og felles 
kompetansemodular del 1-3 
 
 

Høyringsfrist 
10.10.2016 

Høyringssvar 
blei sendt 

05.07.2016 Høyring – nasjonale retningslinjer for open 
tilgang til forskingsresultat 
 
Regjeringa har som føremål at resultat av offentleg 
finansiert forsking skal vere opent tilgjengelege. Ved 
inngangen til 2016 etablerte Kunnskapsdepartementet 
ei arbeidsgruppe som fikk i oppgåve å lage utkast til 
retningslinjer for open tilgang til vitskaplege artiklar.  

Høyringsfrist 
01.11.2016 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 

17.08.2016 Høyring – Rekneskapslovutvalet si utgreiing 
om rekneskapslova sine avgjerder om 
årsberetning m.v. 
 
Finansdepartementet sender på høyring 
Rekneskapsutvalet si delutgreiing 2, NOU 2016: 11. 

Høyringsfrist 
17.11.2016 

 

23.08.2016 Høyring – endring i forskrift om kommunal 
betaling for utskrivingsklare pasientar – 
innføring av betalingsplikt for 
utskrivingsklare pasientar i psykisk helsevern 
og TSB 
 
Helse- og omsorgsdepartementet føreslår endringar i 
forskrifta slik at den også skal gjelde for pasientar i 
psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert behandling 
for rusmiddelavhengigheit.  

Høyringsfrist 
23.11.2016 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 
Forslag til 
høyringsuttale 
blir 
styrebehandla 
02.11.2016 

24.08.2016 Høyring – Krav om at legar i den kommunale 
helse- og omsorgstenesta er spesialistar i 
allmennmedisin eller under spesialisering 
 
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høyring 
eit forslag om at alle legar i den kommunale helse- 
og omsorgstenesta skal vere spesialistar i 
allmennmedisin eller under spesialisering. 
Forslaget er ei oppfølging av eit tiltak varsla i 
Primærhelsemeldinga. 

Høyringsfrist 
23.11.2016 

 

25.08.2016 Høyring – om utdanningskapasiteten til 
helsefaglege utdanningar 
 
Regjeringa sine målsetjingar på området er mellom  
anna tydeliggjort i Meld. St. 26 (2014-2015) Framtidas 
primærhelseteneste – nærheit og heilheit og Meld. St. 11 
(2015-2016) Nasjonal helse- og sjukehusplan (2016-
2019). Meldingane viser at tenestane står ovanfor ei 
rekke endringar og utfordringar, også når det gjeld 
tilgang på personell og kompetanse. Meldingane 
inneheld ei rekke tiltak. 

Høyringsfrist 
03.10.2016 

Høyringsbrev 
blei sendt 
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31.08.2016 Høyring – forslag til ny lov om omsorgssenter 
for einslege mindreårige asylsøkarar 
(omsorgssenterloven) 
 
Barne- og likestillingsdepartementet sender på høyring 
eit forslag til ny lov om omsorgssenter for einslege 
mindreårige asylsøkarar under 15 år. I dag får einslege 
mindreårige asylsøkarar, som er under 15 år når 
asylsøknaden blir fremma, tilbod om opphald i eit 
omsorgssenter. Barne-, ungdoms- og familieetaten 
(Bufetat) er ansvarleg for tilbodet som er regulert i 
barnevernlova. Krava til kvalitet, godkjenning, tilsyn og 
rettigheitar for barn i barnevern institusjonar gjeld i dag 
tilsvarande for omsorgssenter. 

Høyringsfrist 
02.11.2016 

 

01.09.2016 Høyring - Nasjonal fagleg retningslinje for 
bruk av elektrokonvulsiv behandling – ECT 
 
Det har lenge vore behov for ein fagleg normering knytt 
til bruk av elektrokonvulsiv 
behandling (ECT) i Noreg med omhug til indikasjon, kva 
for  undersøkingar som bør foretakast både 
før og etter behandlinga, korleis behandlinga skal 
gjennomførast og spørsmål knytt til 
samtykke, juridiske og etiske problemstillingar. 

Høyringsfrist 
01.12.2016 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 

06.09.2016 Høyring – helseføretaka sine  rutinar for å 
behandle prisinformasjon ved kjøp av 
legemidlar underlagt regelverket for 
offentlege anskaffingar 
 
AD-møtet bad i møte den 31. mai 2016 HINAS og 
føretaksadvokatane om å  gjennomgå helseføretaka sine  
rutinar for å handtere prisinformasjon for legemidlar. 

Høyringsfrist 
30.11.2016 

 

08.09.2016 Høyring - Reviderte nasjonale retningslinjer 
for diagnostikk, behandling og oppfølging av 
pasientar med menières sjukdom 
 
Nasjonale retningslinjer for diagnostikk, behandling og 
oppfølging av pasientar med Menières sjukdom utkom 
fysste gong i oktober 2008. Retningslinjene er i 
inneverande år revidert av Nasjonal kompetanseteneste 
for vestibulære sjukdommar på oppdrag frå 
Helsedirektoratet. 

Høyringsfrist 
09.10.2016 

Høyringssvar 
blei sendt  

14.09.2016 Høyring – endring i 
personopplysningsforskrifta sine reglar om 
melde- og konsesjonsplikt 
 
 
Som eit ledd i regjeringa sine tidstyvprosjekt har 
Datatilsynet gjennomgått eksisterande bestemmelsar om 
melde- og konsesjonsplikt ved behandling av 
personopplysningar for å sjå om det kan gjevast fleire 
unntak i personopplysningsforskrifta kapittel 7. Det er 
gode grunnar for å gjere unntak frå melde- og 
konsesjonsplikta i større grad enn det er gjort i dag, 

Høyringsfrist 
15.11.2016 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 
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særleg i tilfelle der personverntrusselen er lita. Dette vil 
redusere arbeidsmengden hos Datatilsynet. Samtidig vil 
det vere ressursbesparande for verksemder som per i dag 
driver med behandling av personopplysningar som er 
underlagt melde- eller konsesjonsplikt. 

15.09.2016 Høyring - felles retningslinjer for 
brukarmedverknad på systemnivå i 
helseføretak 
 
Helse Vest RHF viser til krav frå Helse- og 
omsorgsdepartementet stilt i protokoll frå 
føretaksmøte datert 7. januar 2015, punkt 3.5.2 om 
etablering av felles retningslinjer for 
brukarmedverknad og ein meir einskapleg praksis for 
brukarmedverknad på 
systemnivå. I protokoll frå føretaksmøte datert 12. 
januar 2016 blei det i 
punkt 3.2.4 tatt med eit krav om at det i dei felles 
retningslinjene blir tatt inn føresegner 
om at alle helseføretak skal etablere ungdomsråd.  

Høyringsfrist 
05.12.2016 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 

19.09.2016 Høyring – nasjonal fagleg retningslinje for 
spiseforstyrrelsar 
 
Det er behov for ein fagleg normering knytt til både 
tidleg oppdaging, utgreiing og behandling av 
spiseforstyrrelsar. 

Høyringsfrist 
15.12.2016 

 

21.09.2016 Høyring - nasjonal ordning for oppbevaring av 
pasientjournalar ved overdraging og  opphør 
av verksemda 
 
Departementet sender på høyring forslag om etablering 
av ein nasjonal ordning for oppbevaring av 
pasientjournalar ved overdraging og opphør av 
verksemda. Ordninga gjeld for dei tilfella der det ikkje er 
aktuelt å overføre pasientjournalane til anna 
helsepersonell eller anna verksemd i henhald til 
pasientjournalforskrifta § 15. Det blir føreslått ein plikt 
til å avlevere journalane til den nasjonale ordninga i 
disse tilfella. I dag blir  desse journalane overført til 
fylkesmannen etter pasientjournalforskrifta § 15 fjerde 
ledd. 

Høyringsfrist 
19.12.2016 

 

04.10.2016 Høyring – Barn sin rett til medverknad og 
medråderett etter pasient- og 
brukarrettslova, helsepersonell si ivaretaking 
av barn som pårørande og etterlatne, diverse 
andre endringar i helsepersonellova m.m. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høyring 
forslag om endringar i fleire lovar og enkelte forskriftar 
på helse- og omsorgstenestefeltet. Dei fleste av forslaga 
gjeld endringar i pasient- og brukarrettslova og 
helsepersonellova. 

Høyringsfrist 
05.12.2016 

 

06.10.2016 Høyring – Endringar i opplysningsplikten til 
barnevernet og ny opplysningsplikt til 

Høyringsfrist 
06.12.2016 
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barnevernet ved tilbakehalding av gravide 
rusmiddelavhengige  
 
Hovudformålet med forslaga er å klargjere og forenkle 
bestemmelsane om opplysningsplikt slik at dei skal bli 
enklare å anvende for dei som er omfatta av plikta. 
Departementet føreslår mellom anna eit tydeeigere skille 
mellom opplysningsplikt av eigne tiltak ("meldeplikt") og 
opplysningsplikt ved pålegg. 

12.10.2016 Høyring - Nasjonal faglig retningslinje for 
håndtering av CBRNE-hendingar med 
personskade 
 
Nasjonal fagleg retningslinje for handtering av 
hendingar med personskade forårsaka av kjemiske 
stoffer (C), farlege biologiske agens (B), radioaktivitet 
(R), nukleært materiale (N) og eksplosjonar (E) - CBRNE. 
 
Retningslinja inneheld tilrådingar knytt til både 
medisinsk behandling, beskyttelsestiltak og organisering 
og samhandling på skadested. 

Høyringsfrist 
16.01.2017 

 

12.10.2016 Høyring - forbod mot fyring med mineralolje 
 
Klima- og miljødepartementet sender med dette på 
høyring forslag til forskrift om forbud mot 
fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av 
bygninger. 

Høyringsfrist 
11.01.2017 

 

12.10.2016 Høyring - forskrift om endring av juridisk 
kjønn for norske statsborgarar bosatt i 
utlandet 
 
Det blir føreslått at retten til å endre 
juridisk kjønn etter lov om endring av juridisk kjønn også 
skal gjelde for norske statsborgarar busatt i utlandet. 

Høyringsfrist 
01.12.2016 

 

13.10.2016 Høyring - forslag til endringar i reglane om 
arbeidavklaringspengar 
 
Spekter har fått forslag til endringar i 
arbeidsavklaringspengar (AAP) til høyring. 
Arbeidsavklaringspengar blei innført i 2010 og erstatta 
rehabiliteringspengar, attføringspengar og midlertidig 
uførepensjon. Føremålet med dei føreslåtte endringane 
er å styrke insentiva til arbeid og aktivitet. 

Høyringsfrist 
21.10.2016 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 


