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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 Høyringsbrev 
sendt HF-a og 

SAV  
 

RHF har bedt 
om kopi av 

høyringssvar. 
 

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 attkjenneleg uavhengig av 
utdanningsinstitusjon. Samstundes skal utdanninga gje rom 
for lokal tilpassing og utvikling ved den enkelte institusjon.  
 

15.11.2020 Høyringsbrev 
sendt HF-a 

 
RHF-et 

koordinerer ei 
samla uttale. 

20.08.2020 Forslag til nasjonal rettleier – Gode helse- og 
omsorgstenester til personar med 
utviklingshemming 

17.11.2020 Høyringsbrev 
er sendt HF-a  

 
HF-a vurderer 

forslaget.  



 

Mottatt 
dato 
 

Saka gjeld Høyringsfrist Status 

25.08.2020 Forslag om å innføra krav om at kommunar og 
helseføretak skal avtala korleis dei saman skal 
planlegga og utvikla tenester 
 
Helse- og omsorgsdepartementet sender forslag om å legga 
til eit nytt punkt i helse- og omsorgstenestelova § 6-2 første 
ledd på høyring. Forslaget inneber at samarbeidsavtalane, 
som blir inngåtte mellom kommunen og det regionale 
helseføretaket i helseregionen, skal innehalda ei konkret 
skildring av korleis kommunar og helseføretak saman skal 
planlegga og utvikla tenester. 
 
Forslaget er ei oppfølging av Meld. St. 7 (2019–2020) 
Nasjonal helse- og sjukehusplan 2020–2023 og avtalen til 
regjeringa med KS 23. oktober 2019 om etablering av 
helsefellesskap.  
 
Formålet med lovendringa er å få meir samanhengande 
helse- og omsorgstenester og betre utnytting av ressursane i 
helse- og omsorgstenesta gjennom betre felles planlegging. 
 

13.11.2020 Høyringsbrev 
er sendt HF-a  

 
 

RHF-et 
koordinerer ei 
samla uttale. 

02.09.2020 Høyring av forslag til endringar i 
forvaltningslova m.m. - større tilgang til 
informasjonsdeling 
 
Justis- og beredskapsdepartementet sender eit framlegg til 
endringar i forvaltningslova på høyring. Framlegget er ei 
dels oppfølging av utgreiinga til Forvaltningslovutvalet i 
NOU 2019: 5, og det går ut på å gje eit større høva til deling 
mellom forvaltningsorgan av opplysningar som er omfatta 
av teieplikt. 
 

01.12.2020 Høyringsbrev 
er sendt HF-a  

 
RHF-et 

koordinerer ei 
samla uttale. 

08.09.20 Bruk av helseopplysningar for å letta 
samarbeid, læring og bruk av kunstig 
intelligens i helse- og omsorgstenesta 
 
Helse- og omsorgsdepartementet sender endringar i 
helsepersonelloven og pasientjournallova på høyring. 
Formålet er å letta samarbeid, læring og bruk av kunstig 
intelligens i helse- og omsorgstenesta. Dessutan ynskjer dei 
også å leggja til rette for etablering av behandlingsretta 
helseregister med tolka genetiske variantar.  
 

08.12.2020 Høyringsbrev 
er sendt HF-a 

og SAV  
 

RHF-et 
koordinerer ei 
samla uttale. 

18.09.2020 Høyring om innsending av dokumentasjon for 
hurtig metodevurdering 
 
FHI har utarbeidd eit utkast til retningslinjer for medisinsk 
utstyr og diagnostiske intervensjonar, basert på 
Prioriteringsmeldinga (St. 34 (2015‐16)). Instituttet ynskjer 
å få innspel på utkastet. 
 

15.12.2020  



 

Mottatt 
dato 
 

Saka gjeld Høyringsfrist Status 

22.09.2020 Høyring av endringar i forskrift om 
spesialistutdanning og spesialistgodkjenning 
for legar og tannlegar (spesialistforskrifta) om 
auke av timemengde til rettleiing for legar 
under spesialisering i allmennmedisin 
 
Våren 2020 la Helse- og omsorgsdepartementet fram 
Handlingsplan for allmennlege-tjenesten. Attraktiv, 
kvalitetssikker og teambasert. 2020-2024. Evalueringa av 
fastlegeordninga viser at det har vorte vanskelegare å 
rekruttera nye legar inn i ordninga. Eit godt tilrettelagt 
spesialiseringsløp, med god rettleiing, har vist seg å ha stor 
tyding for rekruttering inn i ordninga. Det er samtidig svært 
viktig for tilstrekkeleg kapasitet og kvalitet i 
fastlegeordninga at det blir utdanna ei tilstrekkeleg mengde 
spesialistar i allmennmedisin. 
 
Tilbakemeldingar frå mellom anna kommunar, KS og 
Legeforeningen viser at det noverande forskriftsfesta 
timetalet til rettleiing ikkje opplevast som tilstrekkeleg. 
Rettleiing er viktig for å kunna oppfylla læringsmåla i 
spesialistutdanninga og i handlingsplanen kjem fram det at 
departementet vil auka talet på timar til rettleiing 
kommunane skal tilby frå 1. januar. 

 

11.11.2020 Videresendt 
RegUT for 

koordinering 
av 

høyringssvar 
frå RHF-et. 

01.10.2020 Standard for klima og miljø i sjukehusprosjekt 
 
Sjukehusbygg HF har utarbeidd «Standard for klima og miljø 
i sjukehusprosjekt». Standarden er sendt på høyring til dei 
fire regionale helseføretaka. Dei ber om at RHF-a innhentar 
høyringssvar frå HF-a sine, og utarbeider ei samla 
tilbakemelding til Sykehusbygg. 
 

09.11.2020  

02.10.2020 Forslag til endringar til vedlegg 1 til forskrift 
om tiltaks- og grenseverdiar 
 
Arbeidstilsynet sender forslag til endra grenseverdiar på 
høyring. Bakgrunnen for forslaget er endringar til EUs 
karsinogen-mutagen-direktiv (2004/37/EC) som vart 
fastsett 29. april 2001. Denne høyringa gjeld to endringar til 
karsinogen-mutagen-direktivet. 

 

15.11.2020 Høyringsbrev 
er sendt HF-a  

 
HF-a vurderer 

forslaget. 

  



 

Mottatt 
dato 
 

Saka gjeld Høyringsfrist Status 

05.10.2020 Høyring av forslag til ny forskrift om 
legemiddelreseptar og rekvisisjonar 
 
Helse- og omsorgsdepartementet sender forslag til ny 
forskrift om legemiddelreseptar og rekvisisjonar på høyring. 
Forskrifta skal erstatta forskrift 27. april 1998 nr. 455 om 
rekvirering og utlevering av legemiddel frå apotek. 
 
Den nye forskrifta vil i større grad vera tilpassa ein 
digitalisert kvardag, bidra til at regelverket blir meir 
oversiktleg og dermed vil vera lettare for rekvirentar og 
helsepersonell i apotek å orientera seg i. Det blir m.a. 
foreslått å utvida rekvireringsretten for helsesjukepleiarar 
og jordmødre. 

 
 

08.01.2021  

07.10.2020 Vurdering av endringar i 
akuttmedisinforskrifta som gjeld 
kompetansekrav i ambulansetenesta 
 
Helsedirektoratet har fått i oppdrag å vurdera behov for å 
gjera endringar i kompetansekrav til ambulansepersonell jf. 
akuttmedisinforskrifta § 11. 
 
Formålet med bemannings- og kompetansekrava for 
ambulansetenesta er å sikra at befolkninga blir tilboden 
forsvarlege ambulansetenester. For bilambulansetenesta har 
det vore særleg viktig å sikra at ambulansepersonell som 
skal driva overvaking og behandling av pasientar under 
transport inn til legevakt eller sjukehus, har nødvendig 
kompetanse. 
 

15.11.2020 Høyringsbrev 
er sendt HF-a  

 
 
 

RHF-et 
koordinerer ei 
samla uttale. 

  



 

Mottatt 
dato 
 

Saka gjeld Høyringsfrist Status 

12.10.2020 Høyring av forslag til forskrift om 
organisering, bemanning og utrusting av 
brann- og redningsvesen og 
nødmeldesentralane (brann- og 
redningsvesenforskrifta) 
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
sender forslag til ny forskrift om organisering, bemanning og 
utrusting av brann- og redningsvesen og 
nødmeldesentralane (brann- og redningsvesenforskrifta) på 
høyring. 

 
DSB ynskjer særskild merksemd og innspel på følgjande 
forslag: 
 

 Tydelegare krav til risiko og sårbarhetsanalyser, 
førebyggande analysar og beredskapsanalysar som 
grunnlag for organisering, utrusting og bemanning 
av brann- og redningsvesenet  

 Funksjonskrava til leiar av brann- og 
redningsvesenet 

 Omgrepsbruken 
 

15.01.2021  

 


