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Dato for brev Saka gjeld Høyringsfrist Status 
05.05.2017 Høyring – innspel til revidering av 

langtidsplanen for forsking og høgare 
utdanning 
 
Regjeringa la i 2014 fram Meld. St. 7 – Langtidsplan for 
forsking og høgare utdanning 2015-2024. 
Langtidsplanen skal rullerast kvart 4. år. 

Høyringsfrist 
15.09.2017 

Høyringssvar 
blei sendt 

09.05.2017 Høyring – Samvirkekompetansegruppa 
 
Samvirkekomptansegruppa er ei oppfølging av 
Moglegheitsstudien frå 2015. Våren 2016 oppretta 
Justisdepartementet ei arbeidsgruppe som fekk i 
oppdrag å vurdere høyringsvar og gi konkrete, 
prioriterte tilrådingar om korleis ein kan oppnå 
tilstrekkeleg samvirke gjennom kompetanseutvikling, og 
øvingsverksamd mellom beredskapsaktørar på 
nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.  

Høyringsfrist 
20.09.2017 

 

29.05.2017 Høyring – forslag til endringar i 
arbeidsmiljøforskriftene  
 
Endringane i forslaget er i hovudsak grunna i eit behov 
for ein tydeliggjering og presisering av gjeldande krav. 

Høyringsfrist 
15.09.2017 

Høyringssvar 
blei sendt 

02.06.2017 Høyring – pasienten si legemiddelliste 
 
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høyring 
forskriftsendringar som er nødvendige for å etablere 
pasienten si legemiddelliste. Med pasienten si  

Høyringsfrist 
18.09.2017 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 



 

legemiddelliste meinast ein einsarta og oppdatert 
oversikt over den enkelte sin legemiddelbehandling.  

07.06.2017 Høyring – forslag om å innføre forbod mot 
bruk av plagg som heilt eller delvis dekker 
ansiktet i barnehagar og 
utdanningsinstitusjonar 
 
Forbodet vil gjelde i offentlege og private institusjonar 
og omfattar barnehage, grunnskule, vidaregåande skule, 
vaksen opplæring, folkehøgskule, fagskule, universitet og 
høgskule og opplæring som ytast med heimel i 
introduksjonslova. 

Høyringsfrist 
20.09.2017 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 

21.06.2017 Høyring – forslag til nye retningslinjer for 
dokumentasjonsgrunnlag for rask 
metodevurderingar av legemidlar 
 
Forslaga er basert på Prioriteringsmeldinga (Meld. St. 
34). Storingar har gitt si tilslutning til forslaga meldinga.  

Høyringsfrist 
06.10.2017 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 
Høyringsvar vil 
bli sendt 

27.06.2017 Høyring – pakkeforløp for psykisk helse og 
rus 
 
Helsedirektoratet fekk i 2016 i oppdrag å utarbeide 
pakkeforløp for psykisk helse og rus. Dette er eit 
utviklingsarbeid basert på samarbeid med brukarane og 
fagmiljø i alle delar av helse- og omsorgstenesta, samt 
andre aktørar.  

Høyringsfrist 
01.10.2017 

Høyringsvar vil 
bli sendt 

28.06.2017 Høyring – utkast til ny fagskulelov 
 
Forslaget er ei oppfølging av Meld. St. 9 – fagfolk for 
framtida og inneheld forslag til ny lov om 
fagskuleutdanning.  

Høyringsfrist 
30.09.2017 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 

29.06.2017 Høyring – endringar i arbeidsmiljølova 
 
Forslaget inneheld forslag til endringar i 
arbeidsmiljølova om fast tilsetting, midlertidig tilsetting 
i og innleie frå bemmaningsføretak. 

Høyringsfrist 
29.09.2017 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 

29.06.2017 Høyring – innspel til utvalet for samla 
gjennomgang av tvangsreglane i helse- og 
omsorgssektoren. (Tvangslovutvalet) 
 
Regjeringa oppnemnde 17. juni 2016 eit lovutval som 
skal foreta ein samla gjennomgang av tvangsreglane i 
helse- og omsorgssektoren.     

Høyringsfrist 
01.10.2017 

 

29.06.2017 Høyring – forskrift om endring av 
førarkortforskrifta  
 
Forslaget handlar i hovudsak om to endringar i vedlegg 
1 om helsekrav. Endringane gjeld §36 om legemidlar og 
§20 om epileptiske anfall i søvne. 

Høyringsfrist 
15.09.2017 

Høyringssvar 
blir ikkje sendt 

06.07.2017 Høyring – utkast til ny personopplysningslov 
– gjennomføring av personvernforordninga i 
norsk rett 

Høyringsfrist 
16.10.2017 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 



 

 
Departementet foreslår at forordninga gjennomførast i 
norsk rett ved inkorporasjon. Vidare føreslår 
departementet lovbestemmelsar som utfyllar 
bestemmelesane i forordninga.  

12.07.2017 Høyring – endringar i 
prisopplysningsforskrifta, 
maksimalprisforskrifta og 
yrkestransportforskrifta 

Høyringsfrist 
07.11.2017 

 

19.07.2017 Høyring - forslag til endring i forskrift om 
tilleggskrav for autorisasjon for 
helsepersonell med yrkeskvalifikasjonar frå 
land utanfor EØS og Sveits 
 
Helsepersonell utdanna i land utanfor EØS og Sveits som 
gjennomgår kompletterande utdanning i regi av norske 
universitet eller høgskular, vil i enkelte tilfelle få 
opplæring og ha prøver som i sitt innhald tilsvarer krava 
som er fastsatt for kurs og prøver etter forskrift om 
tilleggskrav. Det er derfor blitt reist spørsmål om 
søkarar som har gjennomført slike 
kvalifiseringstiltak kan ble friteken frå å gjennomføre 
tilleggskrava. 

Høyringsfrist 
02.10.2017 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 

11.08.2017 Høyring - gjennomgang av saker kor barn har 
vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og 
omsorgssvikt 
 
Barne- og likestillingsdepartementet sender "NOU 
2017:12 Svikt og svik på høyring. 

Høyringsfrist 
30.11.2017 

Høyringssvar vil 
bli sendt 

14.08.2017 Høyring – forslag om endringar i 
opptaksforskrifta 
 
Kunnskapsdepartementet har fastsett forskrift om 
opptak til høgre utdanning 6. januar 2017. 
nr 13 (opptaksforskrifta) med heimel i lov 1. april 2005 
nr. 15 om universiteter og høgskular, 
jf. §§ 3-6, 3-7 og 4-9. 

Høyringsfrist 
14.11.2017 

 

15.08.2017 Høyring – forskrift om folketalbasert 
helseundersøking 
 
Det blir føreslått at folketalbaserte undersøkingar skal 
regulerast i ein eigen forskrift. 

Høringsfrist 
14.11.2017 

Høyringsbrev er 
sendt til Helse 
Bergen 

18.08.2017 Høyring – endring i forskrift og utlevering av 
legemidlar frå apotek 
 
Forslaget til endringar er ein oppfølging av tiltaket 
«forkort gyldigheitsperioden for antibiotikareseptar» frå 
Handlingsplanen mot antibiotikaresistens i helsetenesta. 

Høyringsfrist 
10.11.2017 

 

22.08.2017 Høyring – EU sitt direktiv om tilgjengelegheit 
av nettsider og mobilapplikasjonar 
 
Høyringsnotatet inneheld ei utgreiing av direktivet og 

Høyringsfrist 
16.10.2017 

 



 

 

departementet i vurdering av korleis direktivet kan 
gjennomførast. Direktivet gjeld berre for offentleg sektor.  

31.08.2017 Høyring – UHR,NFE,HS på forslag til nasjonale 
retningslinjer for praksisveilederutdanning 
 
Utarbeidd av ei arbeidsgruppe oppnemnt av Nasjonal 
fagstrategisk eining for helse- og sosialfagutdanning i 
UHR. 

Høyringsfrist 
06.10.2017 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 

01.09.2017 Høyring – rapport frå Helsedatautvalet 
 
Helsedatautvalet har hatt som oppgåve å vurdere og 
beskrive dagens system og tilrå konkrete 
organisatoriske, tekniske og juridiske tiltak for å 
forbetre tilgang til helsedata som samtidig tek vare på 
dei registrerte sitt personvern. 

Høyringsfrist 
01.12.2017 

 

05.09.2017 Høyring – endring av vilkår i forskrift om 
fastlønnstilskot til delvis dekning av 
kommunane sine utgiftar til 
fysioterapitenester 
 
Tiltaket er ei oppfølging av Meld. St. 26 Framtidas 
primærhelseteneste og må sjåast i samanheng med 
andre tiltak på fysioterapiområdet. 

Høyringsfrist 
06.11.2017 

 

07.09.2017 Høyring – endring av forskrift om habilitering 
og rehabilitering 
 
Tiltaket er ei oppfølging av Opptrappingsplan for 
habilitering og rehabilitering 2017-2019. Formålet er å 
forsterke brukarperspektivet i tråd med mål om 
pasientens helseteneste. 

Høyringsfrist 
09.11.2017 

 

08.09.2017 Høyring – forslag til forskrift om kommunens 
helsefremmande og førebyggande arbeid i 
helsestasjons- og skolehelsetenesta 
 
Forslaget er i hovudsak ei tydeleggjering av gjeldande 
rett. 

Høyringsfrist 
10.12.2017 

 

12.09.2017 Høyring – nasjonal studieplan for Bachelor 
paramedic studiet 
 
19. mai 2017 fekk Helsedirektorat framlagt forslag til 
utkast til ny studieplan. Helsedirektoratet vurderte at 
denne ikkje var tilstrekkeleg i forhold til arbeidsgruppa 
sitt mandat og oppretta ei ny arbeidsgruppe. Det nye 
utkastet blir nå sendt på høyring.  

Høyringsfrist 
12.10.2017 

 


