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Dato for brev Saka gjeld Høyringsfrist Status 

    

23.03.2018 Høyring – Forslag til regulering av 
spesialistutdanning i allmennmedisin, 
samfunnsmedisin og arbeidsmedisin 
 
Det blei i 2017 innført ny spesialistutdanning for legar. 
Med vedtaket av spesialistforskrifta 8. desember 2016, 
blei reguleringa fastsatt for dei 43 spesialitetane kor 
spesialistutdanninga primært blir gjennomført i 
spesialisthelsetenesta, ved sjukehusa.  
I dette høyringsnotatet blir det fremma forslag til korleis 

Høyringsfrist 

22.06.2018 

 

Høyringssvar 

blei ikkje sendt 
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spesialistutdanninga for dei tre siste spesialitetane 
allmenn-, samfunns- og arbeidsmedisin (ASA-
spesialitetane) skal regulerast. Dette er spesialitetar som 
skillar seg frå dei andre, ved at spesialistutdanning for 
ein stor del blir gjennomført utanfor 
spesialisthelsetenesta. Spesialiteten allmennmedisin blir 
primært gjennomført i den kommunale helse- og 
omsorgstenesta. 

23.03.2018 Høyring – NOU 2018:7 Statistikklovutvalet 
 
Finansdepartementet sender NOU 2018:7 Ny lov om 
offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå på høyring. 
Utvalet blei oppnemnd 9. september 2016 av 
Finansdepartementet og har vært leia av professor Nils 
Henrik M. von der Fehr. 

Høyringsfrist 

30.06.2018 

Høyringssvar 

blei ikkje sendt 

15.04.2018 Høyring – forslag til endringar i forskrift om 
tiltaks- og grenseverdiar 
 
Bakgrunnen for forslaga er EU sitt kommisjonsdirektiv 
2017/164/EU som blei fastsatt 31. januar 2017. 
Grunnlaget for forslaga er i hovudsak basert på 
kriteriedokument frå EU sin vitenskapskomité for 
fastsetting av grenseverdiar, Scientific Committee for 
Occupational Exposure Limits (SCOEL) for dei enkelte 
stoffa. 

Høyringsfrist 

18.06.2018 

Høyringssvar 

blei ikkje sendt 

17.04.2018 Høyring – forslag til nasjonale retningslinjer 
for helse- og sosialfagutdanningar (RETHOS) 
 
I denne omgang gjeld det barnevernspedagog-, 
bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, 
sosionom-, sjukepleiar- og vernepleiarutdanningane. 
Høyringa gjeld åtte retningslinjer, éin for kvar 
utdanning. 

Høyringsfrist 

01.08.2018 

Høyringssvar 

blei sendt 

18.04.2018 Høyring – forslag til ny forskrift om 
pasientjournal 
 
Forskrifta skal erstatte dagens forskrift 21. desember 
2000 nr. 1385 om pasientjournal og forskrift 17. 

Høyringsfrist 

06.08.2018 

Høyringssvar 

blei sendt 
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desember 2014 nr. 1757 om tilgang til helseopplysningar 
mellom verksemder. Føresegna om tilgang til 
helseopplysningar internt i ein verksemd og mellom 
verksemder er harmonisert. I motsetning til dagens 
pasientjournalforskrift, blir det føreslått at den nye 
forskrifta også skal gjelde for personell i apotek. 

25.04.2018 Høyring – NOU 2018:6 Varsling – verdiar og 
vern. Varslingsutvalets utgreiing om varsling i 
arbeidslivet 
 
Varslingsutvalet har utført ein heilskapleg gjennomgang 
av varslingsreglene i arbeidsmiljølova og la 15. mars 
2018 frem NOU 2018: 6. Utvalet føreslår ei rekke tiltak 
for å styrke varslarvernet i norsk arbeidsliv. 

Høyringsfrist 

03.09.2018 

Høyringsbrev er 

sendt til HF-a og 

Helse Vest IKT 

Spekter sender 

felles 

høyringsuttale 

27.04.2018 Høyring – forslag til forskriftendringar – 
gebyr og sektoravgifter på 
legemiddelområdet 
 
Forslaget tydeliggjer heimelen for gebyr for søknad om 
registrering av tradisjonelle plantebaserte legemidlar 
mv.  

Høyringsfrist 

13.06.2018 

Høyringssvar 

blei ikkje sendt 

08.05.2018 Høyring – forslag til endringar i forskrift om 
lisens til helsepersonell 
 
Forslaget går ut på å forlenge overgangsordninga som 
blei vedteken i 2012 i samband med omlegginga av 
turnustenesta for leger. 

Høyringsfrist 

22.06.2018 

Høyringssvar 

blei sendt 

08.05.2018 Høyring – læringsmål i generell kirurgi 
 
Helsedirektoratet har utgreia behovet for ein generell 
kirurgisk spesialitet og har i arbeidet med lærlingsmål 
for del 3 i generell kirurgi innhenta fagleg råd frå 
spesialistskomiteen i generell kirurgi. 

Høyringsfrist 

22.06.2018 

Høyringssvar 

blei sendt 

09.05.2018 Høyring – forslag til endringar/justeringar i 
forskrift om stønad til dekning av utgifter til 
jordmorhjelp 
 

Høyringsfrist 

28.06.2018 

Høyringssvar 

blei sendt 
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Endringane gjeld blant anna forslag om overføring av 
ansvar for fødselshjelp under transpost frå folketrygda 
til dei regionale helseføretaka. 

09.05.2018 Høyring – læringsmål for dei kliniske faga i 
del 1 
 
Hovudformålet med del 1 er å sikre fagleg kvalifisering 
av nyutdanna leger.  

Høyringsfrist 

25.06.2018 

Høyringssvar 

blei sendt  

23.05.2018 Høyring – strategi og referansearkitektur for 
eMelding for forvaltning og ikt 

Høyringsfrist 

24.06.2018 

Høyringssvar 

blei ikkje sendt 

28.05.2018 Høyring – forslag til endringar i 
sprøyteromsorgsordninga 
 
Typen narkotiske stoff som kan nyttast i sprøyterom blir 
føreslått utvida. Vidare skal personalet i sprøyterommet 
kunne gi opplæring i overgang frå injisering til meir 
skånsam bruk.  

Høyringsfrist 

27.08.2018 

Høyringsbrev er 

sendt til HF-a 

31.05.2018 Høyring - forslag til endringar i 
arbeidsmiljøforskriftene 
 
Endringane er i hovudsak grunngjeve i behov for ein 
meir tydeleggjering og presisering av gjeldande krav.  

Høyringsfrist 

15.09.2018 

Høyringsbrev er 

sendt til HF-a 

Høyringssvar 

blir ikkje sendt 

04.06.2018 Høyring - forslag frå utval om endring i 
stillingsstrukturen 
 
Eit utval leda av Aril Underdal har vurdert 
stillingsstrukturen for faglege stillingar ved universitet 
og høgskular.  

Høyringsfrist 

01.10.2018 

Høyringsbrev er 

sendt til HF-a 

15.06.2018 Høyring - juridisk oppfølging av forslag i 
prioriteringsmeldinga og presiseringar av 
regelverk om helsehjelp i utlandet 
 
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høyring 
forslag til endringar i spesialisthelsetenestelova, pasient- 
og brukarrettigheitslova og prioriteringsforskrifta. 

Høyringsfrist 

25.09.2018 
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20.06.2018 Høyring – rapport frå arbeidsgruppe om 
forslag til rettsmedisinsk obduksjon av alle 
trafikkdrepne  
 
Samferdselsdepartementet etablerte i 2017 ei 
tverrfagleg arbeidsgruppe med mandat til å 
gjennomgå regelverk og praksis for rettsmedisinsk 
obduksjon av trafikkdrepne. Gruppa skulle greie ut 
behovet for rettsmedisinsk obduksjon av alle 
trafikkdrepne, og behovet Statens vegvesens 
ulykkesanalysegruppe (UAG) har for å innhente 
helseopplysningar om den trafikkdrepne. Vidare skulle 
arbeidsgruppa foreslå nødvendige regelendringar. 

Høyringsfrist 

24.09.2018 

Høyringsbrev er 

sendt til HF-a 

22.06.2018 Høyring - laboratorierettleiing for genetiske 
analyser av fødde 
 

Helsedirektoratet har laga utkast til retteleiar for arbeid 
i laboratorium som føretar medisinsk genetiske 
undersøkingar av fødde. Rettleiaren er meint å bidra til 
god og einsarta praksis ved verksemder som føretar slike 
undersøkingar. 

Høyringsfrist 

01.10.2018 

Høyringsbrev er 

sendt til Helse 

Bergen HF som 

svarer direkte.  

21.06.2018 Høyring – «Kva bør skje med BHT? - En 
framtidsretta bedriftshelseteneste med fokus 
på kjerneoppgåver» 
 
Rapporten, som ble lagt fram 25.mai i år, er laga av en 
ekspertgruppe som har gjennomgått og vurdert 
bedriftshelsetenesta i Noreg. Ekspertgruppa har greia ut 
ulike modeller for ein framtidig bedriftshelseteneste. 

 

Høyringsfrist 

25.10.2018 

Høyringsbrev er 

sendt til HF-a 

02.07.2018 Høyring – regional utviklingsplan 2035 for 
Helse Sør-Aust 
 
Som oppfølging av Nasjonal helse- og sjukehusplan blei 
dei regionale helseføretaka gitt i oppdrag 
å sørge for at det ble laga utviklingsplaner for alle 
helseføretaka og at desse blei samanstilt 
i regionale planer. Helseføretaka ferdigstilte sine 

Høyringsfrist 

15.10.2018 
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utviklingsplaner i mai 2018, og planane ligg på 
heimesidene til dei respektive helseføretaka. 
Helseregionane skal innan 2018 lage eigne regionale 
utviklingsplaner. 
Utkast til Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-
Aust ble lagt fram for styret i Helse Sør-Aust 
RHF den 14. juni 2018, kor det ble bestemt å sende 
planen på høyring. 

02.07.2018 Høyring – forskrifter til ny sikkerheitslov 
  
Det blir foreslått tre forskrifter til den nye 
sikkerheitslova (Lov om nasjonal sikkerheit).  
1. Forskrift om myndigheitenes roller og ansvar for 
nasjonal sikkerheit. 
2. Forskrift om verksemdas arbeid med førebyggande 
sikkerheit.  
3. Forskrift om klarering av leverandørar og personell. 

Høyringsfrist 

01.10.2018 

 

02.07.2018 Høyring – rapport om alternativ for 
regulering av pasientgang og registrering av 
ventetid 
 
Helsedirektoratet fekk 21. august 2017 i oppdrag å greie 
ut alternative modeller for korleis pasienten sin 
helsehjelp i spesialisthelsetenesta kan regulerast og 
registrerast.  

Høyringsfrist 

02.10.2018 

 

03.07.2018 Høyring - forslag til forskrifter knyta til 
tilskotsordningar under Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet fremmer i dette 
høyringsnotatet forslag om at tre tilskotsordningar 
fastsettast i forskrift. Dei aktuelle føresegna for denne 
høyringa inneheld ordningar på poster under kapittel 
714 Folkehelse og kapittel 765 Psykisk helse og 
rusarbeid. Følgande tre forslag til forskrifter sendast på 
høyring:  

1. Forskrift om tilskot til frivillig rusmiddelførebyggande 
innsats  

Høyringsfrist 

22.10.2018 
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2. Forskrift om tilskot til arbeidsrehabilitering etter 
modell av Individuell jobbstøtte og Jobbmestrende 
oppfølging.  
3. Forskrift om tilskot til etter- og vidareutdanning innan 
psykisk helse  

 
04.07.2018 Høyring – endringar i offentleglova m.m.  

 
Justis- og beredskapsdepartementet sender eit framlegg 
til endringar i offentleglova og nokre andre regelverk på 
høyring. Framlegga går ut på å innføre eit generelt høve 
til unntak frå innsyn for innføringar i elektroniske 
kalendrar, å lovfeste at Sivilombodsmannen sin rett til 
informasjon ikkje omfattar regjeringsdokument og 
enkelte tilknytte dokument og at regjeringsdokument er 
omfatta av unntaket frå innsyn i offentleglova for 
organinterne dokument, og å fastsetja ei føresegn i 
offentleglova § 5 om utsett innsyn for dokument som 
gjeld saker for EOS-utvalet. Det sistnemnde framlegget 
følgjer opp vedtak frå Stortinget 13. juni 2017 (vedtak 
nr. 879). 

Høyringsfrist 

03.09.2018 

Høyringssvar er 

sendt til HF-a 

05.07.2018 Høyring - revidert nasjonal standard for 
redningsmenn 
 
Nasjonal standard for redningsmenn er ein oversikt over 
kva kvalifikasjonar som gjeld for personer som skal ha 
redningsmannsrollen i luftambulanse-, 
redningshelikopter- og SAR-offshoretenesta i Noreg. 
Standarden blei fysste gong utarbeid i 2002 (seinare 
revidert i 2010) og gis ut i fellesskap av Helse- og 
omsorgsdepartementet og Justis- og 
beredskapsdepartementet. 

Høyringsfrist 

01.09.2018 

 

05.07.2018 Høyring – forskrift om høgare yrkesfagleg 
utdanning og nemning av grad 
 
Kunnskapsdepartementet forslag om ny forskrift om 
høgare yrkesfagleg utdanning på høyring. Forslaget 
gjeld forskriftsfesting av nemning av grad for 
fagskoleutdanninga. 

Høyringsfrist 

04.09.2018 
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07.07.2018 Høyring - regional utviklingsplan 2035 Helse 
Nord 
 
I føretaksmøtet 10. januar 2017 blei dei regionale 
helseføretakea bedt om å utarbeide utviklingsplaner 
innan 31. desember 2018, slik at det føreligg samla 
regionale planer som grunnlag for neste nasjonale helse‐ 
og sjukehusplan. 

Høyringsfrist 

15.10.2018 

 

09.07.2018 Høyring - rettleiar i vurdering av leger i 
spesialisering 
 
I samanheng med innføring av ny spesialistutdanning av 
leger har Helsedirektoratet laget utkast til en 
rettleiar i vurdering av kompetanse hos leger i 
spesialisering (LIS). Rettleiaren utgjer ein del av 
prosjektet for utvikling og gjennomføring av ny modell 
for spesialistutdanning for leger. 

Høyringsfrist 

10.10.2018 

 

10.07.2018 Høyring – mindre endringar av 
reguleringsplan 2192 Hundvåg Nord 
 
Det er behov for regulering av helikopterlandingsplass 
på Lunde for å få sikkerheitsgodkjenning for 
Ryfylketunnelen. Helikopterlandingsplassen skal nyttast i 
naudssituasjonar dersom det er behov for evakuering av 
brukarar av Ryfastanlegget.  

Høyringsfrist 

19.09.2018 

 

11.07.2018 Høyring - faglege råd for klinisk 
rettsmedisinske og medisinske undersøkingar 
ved Statens barnehus 

Høyringsfrist 

17.09.2018 

Høyringsbrev er 

sendt til HF-a. 

HF-a sender 

svara direkte til 

HDIR.  

13.07.2018 Høyring – regionreforma 
 
Stortinget har slutta seg til at oppgåver og funksjonar på 
kulturminneområde overførast frå Riksantikvaren til 
fylkeskommunen frå 01.01.2020. 

Høyringsfrist 

10.09.2018 
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 07.08.2018 Høyring – avvikling av meldeordninga etter 
spesialisthelsetenestelova § 3-3  
 
Effekten av meldeordninga er usikker og Helse- og 
omsorgsdepartementet meiner at ressursane kan 
brukast betre på andre tiltak. Den vedtatte utvidinga av 
varselordninga, etablering av granskingskommisjonen 
og ein tydeleggjering av verksemdas sjølvstendige ansvar 
for å følge opp uønska hendingar og avvik, vil være betre 
tiltak for å forbetre pasienttryggleiken.  

Høyringsfrist 

18.09.2018 

Høyringsbrev er 

sendt til HF-a 




