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Dato for brev Saka gjeld Høyringsfrist Status 
28.10.2015 Høyring – Helseberedskap ved miljø- og 

kjemikalie hendingar mv 
 
I høyringsnotatet blir det føreslått ei presisering av 
krava til kommunane sin beredskap for miljøretta 
helsevern. Formålet er å sikre ein betre beredskap ved 
miljøhendingar som kan ha konsekvensar for liv og helse. 

Høyringsfrist 
25.01.2016 

Høyringssvar 
blir sendt til 
HOD 

30.10.2015 Høyring – forskrift om styringssystem i helse- 
og omsorgstenesta 
 
Det blir føreslått at ny forskrift erstattar dagens forskrift 
om internkontroll i helse- og omsorgstenesta, men det 
skal gå tydelegare fram at internkontroll er ein integrert 
og naturleg del av verksemda sitt styringssystem. 

Høyringsfrist 
10.02.2016 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 
 
Saka blir 
styrebehandla 
10.02.2016 

11.11.2015 Høyring – Førebygging og oppfølging av 
alvorlige hendingar i helse- og 
omsorgstenestane 
 
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på 
høyring ein norsk offentleg utredning om førebygging og 
oppfølging av alvorlige hendingar i helse- og 
omsorgstenesta, NOU 2015:11 «Med opne kort.» Utvalet, 
som har vært leia av fylkeslege Helga Arianson, leverte 
sin rapport 2. november d.å. 

Høyringsfrist 
01.03.2016 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 
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20.11.2015 Høyring – forslag om endra fastsetting av 
grunnlaget for korttidsytingar etter 
folketrygdlova kapittel 8, 9 og 14 
(sjukepengar, foreldrepenger, 
svangerskapspenger, omsorgs- og 
opplæringspenger og pleiepenger) 
 
Arbeids- og sosialdepartementet har invitert til høring 
vedrøreande forslag til endringar i folketrygdlovens 
regler for fastsetting av grunnlaget for berekning av 
sjukepenger mv. blant anna som en følgje av innføring av 
a-ordninga. I tillegg blir det føreslått  endringar i reglene 
for berekning av sjukepengar til frilansare, inkludert 
kombinasjonen frilansare/sjølvstendig næringsdrivande. 

Høyringsfrist 
20.02.2016 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a. 
Innspel skal 
koordinerast 
med Spekter 

27.11.2015 Høyring – forslag til endring i 
arbeidsmiljøforskrifta – vold og trussel om 
vold på arbeidsplassen 
 
Arbeidstilsynet har i samarbeid med partane i 
arbeidslivet gjennomført ein kartlegging av status 
i arbeidslivet når det gjeld vold og truslar i arbeidslivet. 
På bakgrunn av kartlegginga vurderer Arbeidstilsynet 
det slik at det er hensiktsmessig med ein tydeliggjering 
og konkretisering i regelverket for å handtere dei særlige 
utfordringane knytt  til vald og truslar 
om vold som arbeidstakarar kan utsettast for. 

Høyringsfrist 
01.03.2016 

 

29.11.2015 Høyring – Forslag om endra fastsetting av 
grunnlaget for korttidsytingar etter 
folketrygdloven kapittel 8 9 og 14 
 
Arbeids- og sosialdepartementet sender på høyring 
vedlagte forslag til endringar i folketrygdlovas regler for 
fastsetting av grunnlaget for berekning av sjukepengar 
mv. Blant anna som en følgje av innføring av a-ordninga. 
I tillegg føreslås endringar i reglane for berekning av 
sjukepengar til frilansare, inkludert kombinasjonen 
frilansare/sjølvstendig næringsdrivande. 

Høyringsfrist 
29.01.2016 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 

30.11.2015 Høyring – Gjennomføring av EUs forordning 
om elektronisk identifisering (eID) og 
tillitstenestar for elektroniske transaksjoner i 
det indre marknad 
 
Nærings- og fiskeridepartementet sender på høyring 
forslag til gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 910/2014 om elektronisk 
identifisering og tillitstenestar for elektroniske 

Høyringsfrist
01.03.2016 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 
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transaksjoner på det indre marknad og om oppheving av 
direktiv 1999/93/EF. I høyringsnotatet føreslås det ein 
ny lov som gjennomfører forordnings, samtidig som lov 
15. juni 2001 nr. 81 om elektronisk signatur opphevast. 

01.12.2015 Høyring – retningslinje Barnepalliasjon 
 
Helsedirektoratet fikk oppdraget frå Helse – og 
omsorgsdepartementet (HOD) å lage nasjonale faglige 
retningslinjer uavhengig av diagnose for barnepalliasjon 
i 2011. I 2013 fikk Helsedirektoratet eit 
tilleggsoppdrag å inkludere palliasjon av gravide med 
alvorlige fostermisdanningar som vel å 
fullføre graviditeten. Utkastet til retningslinje er laget av 
ein tverrfaglig arbeidsgruppe, geografisk fordelt i tillegg 
til representantar frå ulike avdelingar internt i 
helsedirektoratet. 

Høyringsfrist 
15.01.2016 

Høyringssvar ble 
sendt til HDIR 

02.12.2015 Høyring – strategi for forsking og innovasjon i 
Helse Nord 2016-2020 
 
Den nye strategien bygger på det evaluering av 12 års 
forskingssatsing i Helse Nord viste, og den vil avløyse 
nåverande strategi for forsking i Helse Nord. 

Høyringsfrist 
15.01.2016 

Høyringssvar 
blei ikkje sendt 

07.12.2015 Høyring – nye forskriftsbestemmelser i 
regelverket om offentlige anskaffelser 
 
Som ledd i revideringa av regelverket om offentlege 
anskaffingar sendes to nye forskriftsbestemmelser på 
høyring. Sjå vedlagt høyringsbrev og høyringsnotat.  
 
Den eine bestemmelsen gjeld krav til begrensing av anta 
ledd i leverandørkjeden for bransjar med særlige 
utfordringar med arbeidslivskriminalitet. Den andre 
gjeld regulering av bygge- og anleggskontraktar med 
tilknytande tenestekontraktar som oppdragsgivarar 
sjølv ikkje inngår, men subsidierer med meir enn 50 %.  

Høyringsfrist 
22.01.2016 

Høyringssvar 
blei ikkje sendt 

08.12.2015 Høyring – Forslag om ny forskrift om 
dokumentasjon og omsetning av heiser og 
sikkerhetskomponentar for heiser 
 
Forskriftsutkastet fremmer forslag til gjennomføring av 
direktiv 2014/33/EU om harmonisering av 
medlemsstatenes lovgjeving om heis og 
sikkerheitskomponentar for heis (heisdirektivet). 
Heisdirektivet blei vedtatt 26. februar 2014. Direktivet 
erstattar direktiv 95/16/EF om heis og 
sikkerheitskomponentar for heis. Det nye direktivet er 
inntatt i EØS-avtala og må derfor implementerast i norsk 
rett. Det nye direktivet er ein omarbeiding og en utviding 

Høyringsfrist 
08.02.2016 
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av det tidligare direktivet. Omarbeidinga og utvidingane 
er primært ein følgje av at EU ønskjer å strømlinjeforme 
eit harmonisert regelverk på en rekke vareområder ved 
at sentrale begreip og framgangsmåtar defineras på 
same måte i ulike rettsaktar. 

09.12.2015 Høyring – digital sårbarhet – sikkert samfunn 
NOU 2015:13 
 
Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på 
høyring Det digitale sårbarheitsutvalet si (Lysneutvalet) 
utgreiing; «Digital sårbarheit – sikkert samfunn».  
 
Utvalets rapport kartlegger samfunnets digitale 
sårbarheit, og foreslår konkrete tiltak for å styrke 
beredskapen og redusere den digitale sårbarheiten i 
samfunnet. 

Høyringsfrist 
15.03.2016 

 

14.12.2015 Høyring – teknisk standard for kritisk 
informasjon 
 
Helsedirektoratet (Direktoratet for e-helse frå 1. januar 
2016) sender med dette på høyring 
utkast til teknisk standard for kritisk informasjon i 
forbindelse med integrasjon mellom EPJsystema 
og Kjernejournal. 

Høyringsfrist
26.01.2016 

 

18.12.2015 Høyring – krav til tenestebasert adressering 
og identifikatorar ved elektronisk 
samhandling 
 
Helsedirektoratet har mottatt fleire henvendelser som 
viser at helse- og omsorgstenesta ikkje 
har ein felles forståing av korleis tenestebasert 
adressering skal nyttast i praksis. 
Helsedirektoratet har derfor funnet det nødvendig å 
gjennomføre ein prosess for å få på plass 
ein standard med krav til tenestebasert adressering. 

Høyringsfrist 
15.02.2016 

 

18.12.2015 Høyring – NOU 2015:17 Først og fremst 
 
Eit offentleg utval, ledet av tidligare fylkesmann Ann-
Kristin Olsen, leverte NOU 2015: 17 Først og fremst til 
helse- og omsorgsministeren 4. desember 2015. Helse- og 
omsorgsdepartementet sender utgriinga på høyring. 

Høyringsfrist 
21.03.2016 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 

22.12.2015 Høyring – strategi for det regionale arbeidet 
med medisinske kvalitetsregistre 
 
Interregional styringsgruppe for arbeidet med 
medisinske kvalitetsregistre er i ferd med å utarbeide ein 
strategi for det regionale arbeidet med medisinske 

Høyringsfrist 
15.02.2016 
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kvalitetsregistre for 2016-2020. 
Forslag til strategi sendes med dette ut til høyring for ein 
best mulig forankring og samordning med dei øvrige 
kvalitetsstrategiar. 

23.12.2015 Høyring – nytt patologikodeverk 
 
Medan 2002 har bruken av patologikoder ikkje vært 
samordna. 15.04.2016 publiserast Norsk 
patologikodeverk (OID7010-tidligare SNOMED) i 
revidert utgåve etter eit arbeid lagt ned av 
Patologiforeninga i samarbeid med Kreftregisteret og 
Helsedirektoratet. 

Høyringsfrist 
03.02.2016 

 

05.01.2016 Høyring – skatt på flyreiser 
 
Finansdepartementet har gjennom Toll- og 
avgiftsdirektoratet sendt ut høyringsbrev om forslag til 
flypassasjeravgift frå 1. april 2016. NHO Luftfart tillater 
seg å minne Helseregionane om denne saka, som 
vil ha stor betyding for kostnadsnivået for helsereiser 
med sivile fly i Norge. 

Høyringsfrist 
21.02.2016 

 

13.01.2016 Høyring – forslag til midlertidig lov som skal 
gi utval tilgang til tausheitsbelagt informasjon 
 
Bakgrunnen for forslaget er at regjeringa 13. november 
2015 satt ned eit utval som skal gjennomgå alvorlige 
saker der barn og ungdom har vært utsatt for vold, 
overgrep og omsorgssvikt. Formålet med lovutkastet som 
nå sendes på høyring, er å gi utvalet tilgang til 
nødvendig tausheitsbelagt informasjon, slik at utvalet 
skal kunne utføre sine oppgåver på ein god måte. 
Nærmare bestemt skal tilgangen til tausheitsbelagt 
informasjon være begrensa til utvalets leiar, nestleiar og 
sekretariat. 

Høyringsfrist 
03.02.2016 

 

15.01.2016 Høyring - NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalet 
 
Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet 

Høyringsfrist 
01.07.2016 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 

15.01.2016 Høyring - Farmakogenetiske undersøkingar 
 
Farmakogenestiske undersøkingar blir føretatt for å 
undersøke forventa respons hos pasientar på eit gitt 
legemiddel. Bioteknologilovas krav om skriftleg 
samtykke, genetisk rettleiing, godkjenning av verksemda  
og rapportering vil i slike tilfelle ofte være overflødig. 
Bioteknologilova opnar for at farmakogenetiske 
undersøkingar kan unntakast frå desse krava ved 
forskrift. Den føreslåtte forskrifta regulerer desse 
unntaka nærare. 

Høyringsfrist 
01.05.2016 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 

20.01.2016 Høyring - endringar i forskrift om Høyringsfrist  
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tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova 
 
Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på 
høyring forslag til endringar i forskrift 16. desember 
2005 nr. 1569 om tvisteløysningsnemnd etter 
arbeidsmiljølova med sikte på redusere 
saksbehandlingstida i nemnda. 

02.03.2016 

   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


