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Dato for brev Saka gjeld Høyringsfrist Status 

    

29.11.2018 Høyring - nasjonal retningslinje for 
psykologutdanninga 
 
Utdanninga er ein av foreløpig 20 utdanningar som det 
utarbeidast nasjonale retningslinjer for. Det er nedsett 
programgrupper for kvar utdanning som nå fremmer 
forslag til retningslinje og seinare skal revidere den. 
Programgruppene består av representantar frå 
utdanningane, tenestene og studentane. Kvar 
programgruppe har vore i dialog med relevante 
brukargrupper og tenester om innhald i retningslinjene. 

Høyringsfrist 

03.03.2019 

Høyringssvar 

blei sendt 

29.11.2018 Høyring – nasjonal retningslinje for 
farmasøytutdanninga 
 
Utdanninga er ein av foreløpig 20 utdanningar som det 
utarbeidast nasjonale retningslinjer for. Det er nedsett 
programgrupper for kvar utdanning som nå fremmer 
forslag til retningslinje og seinare skal revidere den. 
Programgruppene består av representantar frå 
utdanningane, tenestene og studentane. Kvar 
programgruppe har vore i dialog med relevante 
brukargrupper og tenester om innhald i retningslinjene. 

Høyringsfrist 

03.03.2019 

Høyringssvar 

blei sendt 



 

  

29.11.2018 Høyring – nasjonal retningslinje for 
ernæringsfysiologutdanning 
 
Utdanninga er ein av foreløpig 20 utdanningar som det 
utarbeidast nasjonale retningslinjer for. Det er nedsett 
programgrupper for kvar utdanning som nå fremmer 
forslag til retningslinje og seinare skal revidere den. 
Programgruppene består av representantar frå 
utdanningane, tenestene og studentane. Kvar 
programgruppe har vore i dialog med relevante 
brukargrupper og tenester om innhald i retningslinjene. 

Høyringsfrist 

03.03.2019 

Høyringssvar 

blei sendt 

 

 

29.11.2018 Høyring – nasjonal retningslinje for 
audiografutdanninga 
 
Utdanninga er ein av foreløpig 20 utdanningar som det 
utarbeidast nasjonale retningslinjer for. Det er nedsett 
programgrupper for kvar utdanning som nå fremmer 
forslag til retningslinje og seinare skal revidere den. 
Programgruppene består av representantar frå 
utdanningane, tenestene og studentane. Kvar 
programgruppe har vore i dialog med relevante 
brukargrupper og tenester om innhald i retningslinjene. 

Høyringsfrist 

03.03.2019 

Høyringssvar 

blei sendt 

01.02.2019 Høyring - pakkeforløp hjerneslag - fase 2 
 
Etter publisering av «Fase 1 - Akutt» har det blitt arbeid 
vidare med å beskrive neste fase i «Pakkeforløp 
hjerneslag» - «Fase 2 – Rehabilitering 
og oppfølging». Dette er nå ferdigstilt, og blir sendt på 
ekstern høyring. 

Høyringsfrist 

05.05.2019 

Høyringsbrev er 

sendt til HF-a 

04.02.2019 Høyring - samarbeidsrutine ved 
luftambulansetransport av pasientar med 
psykiatrisk diagnose 
 
I 2007 blei det utarbeidd ein samarbeidsrutine ved 
luftambulansetransport av pasientar med 
psykiatrisk diagnose, gjeldande i Nord-Noreg. Føremålet 
var å definere ansvar og oppgåver for 
alle aktørar som er involvert i bestilling og 
gjennomføring av en slik transport. Denne saka handlar 
om revisjon av samarbeidsrutinen. Rutinen skal 

implementerast i heile landet. 

Høyringsfrist 

01.04.2019 

HF-a gir eigne 

høyringssvar 

direkte til 

Luftambulanse-

tenesta 

19.02.2019 Høyring – forslag til endringar i abortlova – 
fosterreduksjon  

Høyringsfrist 

02.04.2019 

 

20.02.2019 Høyring – implementeringsplan for nasjonal 
strategi mot hepatittar 2018 – 2023 
 
Måla i "Nasjonal strategi mot hepatittar 2018-2023" er: 
1. Redusere funn av hepatitt C med 90 % innan utgangen 
av 2023 
2. Ingen i Noreg skal dø eller bli alvorlig sjuke på grunn 
av hepatitt C-virus 

Høyringsfrist 

17.03.2019 

Høyringsbrev er 

sendt til HF-a 

21.02.2019 Høyring – NOU 2018:16 
 

Høyringsfrist 

22.05.2019 

Høyringsbrev er 

sendt til HF-a 



 

  

 

I april 2017 oppnemnde regjeringa eit offentleg utval 
som skulle sjå på prioriteringar i den kommunale helse- 
og omsorgstenesta og for tannhelsetenester finansiert av 
det offentlege. Utvalet leverte NOU 2018:16. 

21.02.2019 Høyring – utkast til tekst frå kapittel 
Divertikulitt i dei nasjonale faglege 
retningslinjene for antibiotikabruk i 
primærhelsetenesta 
 
Hovudbodskapet er at antibiotikabehandlinga er tatt 
bort, og det blir ikkje lenger anbefalt bruk av antibiotika 
ved klinisk mistenkt divertikulitt. Studiar viser at 
antibiotika ikkje vil forkorte eller forhindre 
komplikasjonar ved akutt ukomplisert divertikulitt. 

Høyringsfrist 

25.03.2019 

Høyringsbrev er 

sendt til HF-a 

26.02.2019 Høyring – forslag til forskrift – tilskot til 
funksjonshemma sine organisasjonar  
 
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har fått delegert 
ansvar for å utarbeide forskrift til tilskotsordninga til 
funksjonshemma sine organisasjonar  

Høyringsfrist 

23.04.19 

 

28.02.2019 Høyring – delrevisjon av nasjonal fagleg 
retningslinje for gravdie i LAR og oppfølging 
av familie fram til barnet når skulealder 
 
Det blir gitt tilrådingar om bruk av prevensjon, 
nedtrapping/dosereduksjon og val av 
substitusjonslegemiddel  

Høyringsfrist 

20.05.2019 

Høyringsbrev er 

sendt til HF-a 

01.03.2019 Høyring – forslag til endring av forskrift om 
stønad til dekning av utgifter til fysioterapi 
m.m. 
 
Ein ønskjer å forenkle og oppdatere forskrifta i tråd med 
større endringar i rammevilkåra for stønadsordninga dei 
seinare åra.  

Høyringsfrist 

01.05.2019 

Høyringssvar 

blir ikkje sendt 

01.03.2019 Høyring - forslag til lov om offentlege organ 
sitt ansvar for bruk av tolk (tolkelova) 
 
Vedlagt høyringsnotat er ein rapport frå Agenda 
Kaupang og Oslo Economics om økonomiske 
konsekvensar ved innføring av tolkelova. 

Høyringsfrist 

07.06.2019 

 

11.03.2019 Høyring - forskrift om høgare yrkesfagleg 
utdanning og endringar i 
studiekvalitetsforskrifta 
 
Departementet foreslår å forskriftsfeste nye reglar om 
fagskuleopptak, behandling av personvernopplysningar, 
vurdering av skikkaheit, unntak for treårig 
fagskuleutdanning og godkjenning av utanlandsk 
fagskuleutdanning. I tillegg foreslår 
departementet å overføre reglar om akkreditering av 
fagskuleutdanning frå studiekvalitetsforskrifta inn i den 
nye forskrifta, og å oppdatere desse reglane. 

Høyringsfrist 

07.06.2019 

 




