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Mottatt  
 

Saka gjeld Svarfrist Status 

29.01.21 Forslag til endringar i forskrift om pasient- og 
brukarrettar i fastlegeordninga – Rett til å stå på liste hos 
fastlege for utanlandske diplomatar mv. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet sender forslag til endringar i forskrift 29. 
august 2012 nr. 843 om pasient- og brukarrettar i fastlegeordninga på 
høyring. Endringane gir utanlandske diplomatar mv. og familiemedlemmene 
deira i Noreg rett til å stå på liste hos fastlege. 
 

21.03.21  

26.01.21 Regional plan for innovasjon og næringsutvikling 2021-
2033 
 
Vestland fylkeskommune ynskjer innspel på plan og handlingsprogram. 
Planen «Bærekraftig verdiskaping» med tilhøyrande handlingsprogram er 
fylket sin plan for innovasjon og næringsutvikling. Hovudmålet i planen er at 
Vestland skal væra det leiande verdiskapingsfylket basert på bærekraftig 
bruk av naturressursar, grøn næringsutvikling og innovasjon. 
 

26.03.21  

20.01.21 Høyring - Forslag til lov- og forskriftsendringar for å 
motverka kroppspress - Regulering av kosmetiske 
inngrep, injeksjonar og behandling og tydeliggjøring av 
helsepersonellovens virkeområde mv. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet sender forslag til endringar i 
helsepersonelloven, pasient- og brukarrettslova og forskrift om 
marknadsføring av kosmetiske inngrep på høyring. Endringane skal bidra til 
å motverka kroppspress, særleg mot barn og unge.  
 
Departementet foreslår i høyringsnotatet mellom anna å endra 
helsepersonelloven slik at det blir innført kompetansekrav for å 
gjennomføra visse former for kosmetiske inngrep, injeksjonar og 
behandling. Berre helsepersonell skal kunna utføra kosmetiske inngrep, 

10.03.21 Videresendt 
HF-a 

 
 

RHF-et 
koordinerer 

ei samla 
uttale. 



 

Mottatt  
 

Saka gjeld Svarfrist Status 

injeksjonar eller behandling som kan påføra pasienten alvorleg skade, 
sjukdom, komplikasjonar eller biverknader. Dette vil innebera at noko slik 
verksemd ikkje lenger kan utførast av aktørar utan helsefaglig kompetanse. 
 

23.12.20 Forslag til endringar i barnevernloven – tverrfagleg 
helsekartlegging av barn i barnevernet 
 
Barne- og familiedepartementet sender forslag til endringar i 
barnevernslova på høyring. Forslaga omhandlar etablering av eit tilbod om 
tverrfagleg helsekartlegging av barn i barnevernet. 
 
Tverrfagleg helsekartlegging har som formål å bidra til at kommunal 
barnevernsteneste, fosterheim og institusjon blir sett i betre stand til å gi 
barn som blir plassert utanfor heimen forsvarleg omsorg og oppfølging. 
Departementet foreslår at tverrfagleg helsekartlegging av barn i 
barnevernet blir lagt organisatorisk til Bufetat. Kartlegginga føreset faglege 
bidrag frå helsepersonell og at spesialisthelsetenesta blir forplikta, gjennom 
styringslinja i helseføretaka, til å bidra med nødvendige ressursar inn i 
kartleggingsteama.  
 
Vidare foreslår departementet at kommunal barnevernsteneste kan be 
Bufetat om helsekartlegging når barnevernstenesta har vedtatt å fremme 
sak for fylkesnemnda etter barnevernslova  
§ 4-12, § 4-24, § 4-25 og ved plassering utanfor heimen etter § 4-4 sjette 
ledd. Dette omfattar omsorgsovertakingar, åtferdsplasseringar og frivillige 
plasseringar utanfor heimen. Helsekartlegging kan berre bes om dersom det 
finst samtykke. Sjølv om kartlegging føreset samtykke, kan helsekartlegging 
likevel opplevast som inngripande og belastande for barn og foreldre, og 
departementet foreslår derfor at barnevernstenesta blir gitt ein klar heimel 
til å be slik kartlegging når det finst samtykke.  
 

22.03.21 Videresendt 
HF-a 

 
 

RHF-et 
koordinerer 

ei samla 
uttale. 

22.12.20 Høyring av LIS1-ordninga – evaluering og tiltak 
 
Rapportutkastet som blir sendt på høyring, inneheld ei evaluering av 
omlegginga til søknadsbasert turnusordning.  
 
Rapporten skildrar konsekvensar av omlegginga for tenestene, 
arbeidsgivarar og den enkelte legen. Vidare inneheld rapportutkastet 
vurderingar av tiltak som kan føre til betringar i LIS1-ordninga. Rapporten 
peikar på moglege tiltak for å betre utnytte kapasiteten i LIS1-ordninga, lette 
det administrative arbeidet og auke rekruttering til allmennmedisin.  
 

01.03.21  

26.11.20 Høyring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for 
intensivsjukepleiarutdanning 
 
Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til forskrift om nasjonal 
retningslinje for intensivsjukepleiarutdanning på høyring. 
 
Kunnskapsdepartementet ber særleg om å vurdere at innhaldet i er i tråd 
med behova for kompetanse i spesialisthelsetenesta. Vidare vil 
departementet ha tilbakemelding på om det er noko som manglar eller som 
bør gå ut i forskrifta. Dersom vi vurderer at noko bør gå ut eller at det er 
noko som manglar, ber dei om at dette blir spesifisert.  
 

28.02.21 Videresendt 
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Saka gjeld Svarfrist Status 

Departementet vil òg ha tilbakemelding på omfanget av innhaldet i 
forskrifta, og om det er kan gjennomførast innanfor rammene for 
utdanninga. Dei ber oss særleg vurdere om innhaldet i dei første 90 
studiepoenga kan gjennomførast innanfor rammene. 
 

26.11.20 Høyring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for 
anestesisjukepleiarutdanning 
 
Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til forskrift om nasjonal 
retningslinje for anestesisjukepleiarutdanning på høyring. 
 
Kunnskapsdepartementet ber høyringsinstansane om særleg å vurdere om 
innhaldet er i tråd med behova for kompetanse i tenestene. Vidare vil 
departementet ha tilbakemelding på om det er noko som manglar eller som 
bør gå ut i forskrifta. 
 

28.02.21 Videresendt 
HF-a 

 
 

RHF-et 
koordinerer 

ei samla 
uttale. 

26.11.20 Høyring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for 
barnesjukepleiarutdanning 
 
Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til forskrift om nasjonal 
retningslinje for barnesjukepleiarutdanning på høyring. 
 
Kunnskapsdepartementet ber høyringsinstansane om særleg å vurdere om 
innhaldet er i tråd med noverande og framtidige behov for kompetanse i 
spesialisthelsetenesta og i dei kommunale helse- og omsorgstenestene. 
Vidare vil  departementet ha tilbakemelding på om det er noko som manglar 
eller som bør gå ut i forskrifta. 
 

28.02.21 Videresendt 
HF-a 

 
 

RHF-et 
koordinerer 

ei samla 
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26.11.20 Høyring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for 
kreftsjukepleiarutdanning 
 
Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til forskrift om nasjonal 
retningslinje for kreftsjukepleiarutdanning på høyring. 
 
Kunnskapsdepartementet ber høyringsinstansane om særleg å vurdere om 
innhaldet i er i tråd med behova for kompetanse i helsetenesta. Vidare vil 
departementet ha tilbakemelding på om det er noko som manglar eller som 
bør gå ut i forskrifta. 
 

28.02.21 Videresendt 
HF-a 

 
 

RHF-et 
koordinerer 

ei samla 
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26.11.20 Høyring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for 
operasjonssjukepleiarutdanning 
 
Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til forskrift om nasjonal 
retningslinje for operasjonssjukepleiarutdanning på høyring.  
 
Kunnskapsdepartementet ber høyringsinstansane om særleg å vurdere om 
innhaldet er i tråd med behova for kompetanse i helsetenesta. Vidare vil 
departementet ha tilbakemelding på om det er noko som manglar eller som 
bør gå ut i forskrifta. 
 

28.02.21 Videresendt 
HF-a 
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