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Mottatt 
dato 
 

Saka gjeld Høyringsfrist Status 

12.06.2020 Forslag om endringar i apotekforskrifta 
 
Forslaga går ut på å permanent opna opp for levering av 
legemiddel mellom apotek og å oppheva apotekforskrifta 
§ 13 som gjer heimel for å avslå søknad om konsesjon til 
eigarskap til apotek dersom konkurransepolitiske omsyn 
taler for det. 
 
 
 
 

30.08.2020 Høyringsbrev 
er sendt til 

HF-a og SAV 
 

Vi har bedt 
om kopi av 

høyringssvar 
 

23.06.2020 Høyring av serviceparametrar for 
pasientreiser med rekvisisjon 
 
I tiltak for utgreiing og standardisering av 
serviceparametrar er det utarbeidd og definert seks 
serviceparametrar for rekvirerte pasientreiser, som 
Pasientreiser HF ønsker å få innspel til. 
 
Serviceparametrar som er definert er: 
• Informasjon til pasient 
• Pasient henta til tida 
• Pasient levert til tida 
• Ventetid for rekvirerte pasientreiser 
• Kvalitet i gjennomføringa av rekvirerte  
pasientreiser 
• Service på telefon 
 

11.09.2020  



 

 

Mottatt 
dato 
 

Saka gjeld Høyringsfrist Status 

29.06.2020 Høyring av forlag til endringar i apoteklova 
§ 6-6 
 
 
Forslag om endringar i apoteklova § 6-6 slik at 
biotilsvarende legemiddel kan omfattast av byteordninga 
i apotek. Dette for å utnytta potensialet for konkurranse 
og lågare legemiddelprisar best mogleg 

30.09.2020 Høyringsbrev 
er sendt til 

HF-a og SAV 
 

Vi har bedt 
om kopi av 

høyringssvar 
 

30.06.2020 Høyring av forslag til regelverksendringar – 
Betre velferdstenester for barn og unge som 
har behov for eit samansett tenestetilbod 
 
Formålet med regelverksendringane er å styrka 
oppfølginga av utsette barn og unge og familiane deira 
gjennom auka samarbeid mellom velferdstenestene. 

01.11.2020 Høyringsbrev 
sendt HF-a  

 
Vi samlar inn 

og sender   
høyringssvara  

02.07.2020 Høyring av endringar i 
diskrimineringsombodslova og 
arbeidsmiljølova 
 
Arbeids- og sosialdepartementet fremjar forslag om å 
etablera eit lågterskeltilbod for behandling av saker om 
brot på gjengjeldelseforbodet ved varsling etter 
arbeidsmiljølova. Forslaget går ut på å gje 
Diskrimineringsnemnda myndigheit til å behandla slike 
saker. Det blir òg foreslått at nemnda blir gitt 
kompetanse til å tilkjenna oppreisning, og i noko grad, 
erstatning i slike saker. 
 
Kulturdepartementet foreslår enkelte endringar i 
diskrimineringsombodslova og forskrift om organisasjon, 
oppgåver og saksbehandling for Diskrimineringsnemnda. 
 

15.10.2020 Høyringsbrev 
sendt HF-a, 

SAV og HVIKT  
 
 

Helse Vest 
koordinerer 
og sender eit 

samla 
høyringssvar 

 
 
 

04.08.2020 Forslag om endringar i forskrift om opptak 
til høgare utdanning 
 
Kunnskapsdepartementet foreslår endringar i 
opptaksforskrifta, m.a. unntak frå krav om generell 
studiekompetanse til paramedisin, samt endring i krav til 
desentraliserte utdanningar. 

23.09.2020 Høyringsbrev 
sendt HF-a, 

SAV og HVIKT  
 
 

Helse Vest 
RHF 

koordinerer 
og sender eit 

samla 
høyringssvar 

 
 
 



 

 

Mottatt 
dato 
 

Saka gjeld Høyringsfrist Status 

07.08.2020 Høyring av forslag til endringar i 
legemiddelforskrifta § 2-5 om 
godkjenningsfritak for biologiske 
legemiddel og vaksinar  
 
Forslaget inneber å ta bort dei særlege reglane for 
biologiske legemiddel og vaksinar ved søknad om 
godkjenningsfritak. 
 

10.11.2020  

14.08.2020 Høyring av forslag til forskrift om nasjonal 
retningslinje for helsesjukepleiarutdanning 
 
Forskrift om nasjonal retningslinje for 
helsesjukepleiarutdanning skal sikra at utdanningane 
verkar einskaplege og gjenkjenneleg uavhengig av 
utdanningsinstitusjon. Samstundes skal utdanninga gje 
rom for lokal tilpassing og utvikling ved den enkelte 
institusjon.  
 

15.11.2020  

 


