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Høringsuttalelser fra Norsk Sykepleierforbund i landsmøteperioden 
 

2019 
 
19/1457 Innspill - høringsrunde på Norges rapportering på Beijing-plattformen 
13.06.2019 
Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven Vilkår for statstilskudd til privat høyere 
utdanning 
27.05.2019 
 
Høringssvar: Høring - Delrevisjon av Nasjonal faglig retningslinje for gravide i LAR. 
15.05.2019 
Høring – Stoltenbergutvalgets rapport om kjønnsforskjeller i skolen 
03.05.2019 
 
Høring - Forslag til endringer i abortloven – Fosterreduksjon  
06.04.2019 
 
Høring av forskrift om medisinske kvalitetsregistre 
26.02.2019 
 
Invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet 
05.02.2019 
 
Invitasjon til å gi skriftlige innspill til Rusreformutvalget 
04.02.2019 

Høring -18/5495 Høring Forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2019-2020 
28.01.2019 
 
Høring - Lovfesting av plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer 
med demens 
07.01.2019 
 

2018 
 
Høring for nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud mv 
31.12.2018 
 
Høring 18/4059 Høring om endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven - 
studentombud, trakassering og tilrettelegging læringsmiljø 
05.12.2018 
 
Høring - Endringer i smittevernloven 
20.11.2018 
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Høyring av regional utviklingsplan for Helse Vest RHF 
19.11.2018 
 
Høring - regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 
14.11.2018 
 
18/2422 Høyringsbrev - tilleggshøyring om endringer i forskrift om opptak til høgre utdanning for 
opptak til studieåret 2019-2020 
13.11.2018 
 
Høring - Regional utviklingsplan 2019 - 2022 (2035) 
16.10.2018 
 
Invitasjon: Høring regional utviklingsplan2035 Helse Nord - høringsfrist 15. oktober 2018 
15.10.2018 
 
Høring om forslag til endringer i tvisteloven 
11.10.2018 
 
Høring – Hva bør skje med BHT 
11.10.2018 
 
Høring - analysepakker for laboratoriebruk i primærhelsetjenesten 
08.10.2018 
 
Høring, anbefaling for måling av hodeomkrets på barn 0-2 år 
08.10.2018 
 
18/3052 Høring Forslag fra utvalg om endring i stillingsstrukturen 
08.10.2018 
 
Høring - Rapport om alternativer for regulering av pasientforløp og registrering av ventetid 
08.10.2018 
 
18/1920 Høring - Forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell 
trakassering 
05.10.2018 
 
18/2390 Høring - Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten 
05.10.2018 
 
Foreslår å avvikle meldeordningen og iverksette utvidelse av varslingsplikten ved alvorlige hendelser 
01.10.2018 
 
 
18/2422 Høyringsbrev Forslag om endringar i forskrift om opptak til høgre utdanning 
19.09.2018 
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Høring - Nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom politiet og barneverntjenesten ved mistanke 
om vold og overgrep i nære relasjoner  
18.09.2018 
 
Høring - Forslag til endringer i helsepersonelloven § 36 og dødsårsaksregisterforskriften mv 
13.09.2018 
 
Høring - juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om 
helsehjelp i utlandet 
13.09.2018 
 
Dokument 18/14989-1 Høringsbrev for høring om veileder for helseeffekter i samfunnsøkonomisk 
analyse sendt fra Helsedirektoratet 
12.09.2018 
 
18/3849 Rettelse Høring forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning og gradsbetegnelser 
10.09.2018 
 
Høring - Forslag til ny forskrift om pasientjournal 
19.06.2018 
 
Høring endring i forskrift om utgifter til jordmorhjelp 
18.06.2018 
 
Høring - Forskrift om nytt bivirkningsregister 
22.05.2018 
 
Høring – rapport om behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkongruens / kjønnsdysfori Høring 
- rapport om behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkongruens/kjønnsdyri - høringsfrist 
22.5.18 
22.05.2018 
 
Høring NOU 2017:16 På liv og død 
16.05.2018 
 
18/115 Forenkling og forbedring av rammeverket for universiteter og høyskoler - innspill 
26.04.2018 
 
Høring om endring i forskrift om næringsmidler til særskilte grupper 
04.04.2018 
 
Høring: Utkast til standarden Tilbakemelding på henvisning 
02.03.2018 
 
Høring - endringer i arb.miljølovens regler om arb.tid for beredskapsvakt utenfor arb.stedet  
01.03.2018 
 
Invitasjon til høring. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen 
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23.01.2018 
 
Høring - Endringer i akuttmedisinforskriften 
05.01.2018 
 

2017 
 
17/4109-1 Høring - endring i universitets- og høyskoleloven oppfølging av Kvalitetsmeldingen mv. 
07.12.2017 
 
17/4854 Høring Forskrift til forskningsetikkloven 
28.11.2017 
 
Høring av rapport fra Helsedatautvalget  
28.11.2017 
 
17/4222 Høring - utkast til forskrift om organisasjon, oppgaver og saksbehandling for 
Diskrimineringsnemnda 
27.11.2017 
 
Høring - Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser 
21.11.2017 
 
17/4458 FAGBREV PÅ JOBB - NY HØRING 
08.11.2017 
 
17/3897 Høyring Forslag om endringar i opptaksforskrifta 
02.11.2017 
 
17/3897-4 Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg 
02.11.2017 
 
Høring - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for 
Tvisteløsningsnemndas avgjørelser 
01.11.2017 
 
Høring - forslag til endringer i forskrift om AAP 
01.11.2017 
 
Høring - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for 
Tvisteløsningsnemndas avgjørelser 
24.10.2017 
 
17/2004 Høring - NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene 
02.10.2017 
 
Høring til forslag om endringer i arbeidsmiljøforskriftene 
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20.09.2017 
 
Høring - Forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med 
yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits 
20.09.2017 
 
17/2501 Høring - endringer i universitets- og høyskoleloven som følge av lov om statens ansatte og 
forskriftsfesting av regler om tjenestetidsberegning for stipendiater 
20.09.2017 
 
17/2988 Høring om forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig 
samarbeid 
15.09.2017 
 
17/2934 Høring om forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker 
ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner 
15.09.2017 

Høring – endringer i tilbudsstrukturen for fag- og yrkesopplæringen  
03.09.2017 
 
Høring - Invitasjon til høring - forslag til veileder for kommunens oppfølging av pasienter og brukere 
med store og sammensatte behov - til fag- og interesseorg.  
03.09.2017 
 
Høring om ny forskrift om gradering av pleiepenger  
03.09.2017 
 
Høring av utkast til revidert EPJ standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven 
03.09.2017 
 
Høring om studieplan Master i aldring og geriatrisk helsearbeid 
31.07.2017 
 
17/219 Alminnelig høring 
12.06.2017 
 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ber om innspill: kompetansebehov i barneverntjenesten 
07.06.2017 
 
Høring - 16/7356 Høyring - Forslag om endringar i forskrift om opptak til høgre utdanning 
07.06.2017 
 
Høring - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3 Tjenestetyper 
11.05.2017 
 
Invitasjon til høring - endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall abortnemnder) 
11.05.2017 
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Høring - 17/364 Høring Forslag til forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger 
25.04.2017 
 
Høring – NOU 2017: 3 Folketrygdens ytelser til etterlatte  
21.04.2017 
 
17/570-2 Høring - NOU 2017: 4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer - svar frist 5. april  
06.04.2017 
 
17/640 Høring om endringer i forskrift om felles klagenemnd for behandling av klagesaker etter lov 
om universiteter og høyskoler § 4-7 til § 4-10 
27.03.2017 
 
Høring - Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister 
20.03.2017 
 
Høring - Forslag om endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1  
20.03.2017 
 
Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte og karsykdommer 
15.03.2017 
 
Høring - Forslag til lov om informasjonstilgang, taushetsplikt m.v. for Statens helsetilsyn ved 
gjennomgang av et utvalg saker om akuttplassering og omsorgsovertakelse etter barnevernloven 
15.03.2017 
 
Høring - Helseberedskap ved miljø- og kjemikaliehendelser mv 
15.03.2017 
 
Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger 
15.03.2017 
 
Invitasjon til å komme med kommentarer til Norges 7. rapport til FNs menneskerettskomité - FRIST 8. 
mars 
10.03.2017 
 
Høring - Nasjonal faglig retningslinje Tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år 
10.03.2017 
 
Invitasjon til høring om NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten 
08.03.2017 
 
Høring - NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet 
13.02.2017 
 
Invitasjon til høring - Direkte tilgang til fysioterapeut uten henvisning fra lege mfl. 
01.02.2017 
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16/2961-9 Høring NOU 2016:16 - Ny barnevernslov 
24.01.2017 
 
Helsedirektoratet - Utkast til Nasjonal faglig retningslinje om demens - ekstern høring 
24.01.2017 
 
16/2961-9 Høring NOU 2016:16 - Ny barnevernslov 
24.01.2017 
 
16/7173 Høring Forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte 2017-2018 
20.01.2017 
 
Høring - Endringer i opplysningsplikten til barnevernet 
05.01.2017 
 
Høring- 16/4076 Høring - forskrift om narkotikaprogram med domstolskontroll 
05.01.2017 
 

2016 
 
Høring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og i virkeområdet for 
medleverforskriften 
19.12.2016 
 
Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser 
09.12.2016 
 
Høring : Dokument 16/30362-3 Høring - Nasjonal faglig retningslinje for bruk av elektrokonvulsiv 
behandling – ECT sendt fra Helsedirektoratet 
05.12.2016 
 
Høyring – Barn sin rett til medverknad og medråderett etter pasient- og brukarrettslova, 
helsepersonell si ivaretaking av barn som pårørande og etterlatne, diverse andre endringar i hels 
05.12.2016 
 
Høring av nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse av opphør av 
virksomhet 
05.12.2016 
 
Dokument 16/00981-1 Høring ? forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere 
utdanning (studietilsynsforskriften) sendt fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning 
29.11.2016 
 
Høyring ? Barn sin rett til medverknad og medråderett etter pasient- og brukarrettslova, 
Helsepersonell si ivaretaking av barn som pårørande og etterlatne, diverse andre endringar i hels 
29.11.2016 
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16/2687-3 Høring - "Effektivisering av håndhevingen på diskrimineringsområdet" 
25.11.2016 
 
Høring - nytt kommunalt pasient- og brukerregister 
23.11.2016 
 
Høringsnotat om forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger 
(spesialistforskriften) 
23.11.2016 
 
Høring - Nasjonale faglige retningslinjer for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom 
11.11.2016 
 
16/4797 Høring NOU 2016:7 Karriereveiledningsutvalgets sluttrapport 
27.10.2016 
 
Høring - forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere (omsorgssenterloven)  
27.10.2016 
 
16/5886 Høring av utkast til forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og om 
henvisning til Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring 
21.10.2016 
 
16/5816-1 Høring Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater 
14.10.2016 
 
16/1681-2 Høring - endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og 
fagskoleutdanning 
10.10.2016 
 
Høringsnotat om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv. 
10.10.2016 
 
Høring til forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem.  
10.10.2016 
 
Høring :16/688-1 - Høring - Mandat faglige referansegrupper for nasjonale helsefaglige kodeverk 
13.09.2016 
 
Høring - Forslag til endringer i reglene om barnebidrag og bidrag etter fylte 18 år i barneloven med 
forskrifter 
21.07.2016 
 
Høring - endringer i kjernejournal- og reseptformidlerforskriftene 
24.06.2016 
 
Høring - Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested 
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16.06.2016 
 
Høring: Endring av forskrift om næringsmidler til særskilte grupper: Morsmelkerstatninger og 
tilskuddsblandinger 
08.06.2016 
 
Høring - Kvalitets- og strukturreform i barnevernet 
08.06.2016 
 
Høring - Profil for IHE XDS metadata 
07.06.2016 
 
Høring NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget 
30.05.2016 
 
Høring- Nasjonal standard for transport av syke nyfødte i luftambulansetjenesten - Høring 
20.05.2016 
 
Høring: Materialer om hørsel til høring - organisasjonene inviteres til å komme med innspill 
20.05.2016 
 
HØRING - Nasjonal faglig retningslinjen for diabetes 
20.05.2016 
 
Høring av forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene- vold og trussel om vold på arbeidsplassen 
18.05.2016 
 
Høring - Utkast til Norges 9. rapport til FNs kvinnediskrimineringskomité 
18.05.2016 
 
Høringsbrev - Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten 
09.05.2016 
 
Høring av forskriftsendringer for innføring av opphentingsprogram for HPV-vaksinen 
06.05.2016 
 
Høring: Ny Nasjonal veileder for håndhygiene, Invitasjon til høring 
18.04.2016 
 
Høring - Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år 
18.04.2016 
 
Høring: Mulig omlegging fra takst til ISF for poliklinisk psykisk helsevern (PHV) og TSB fra 2017 
(saksnr. 16/7560) 
11.04.2016 
 
Høring - På ramme alvor - Alvorlighet og prioriteringer 
16.02.2016 
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Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og 
fagskoleutdanning 
07.02.2016 
 
brev med høringssak + Invitasjon til høringsmøte om forslag til lov og forskrift som gjennomfører 
direktiv 2005/36/EF og 2013/55/EU om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner 
01.02.2016 
 
Høring om implementering av tobakksdirektivet 2014/40/EF 
28.01.2016 
 
Høringsbrev - Karriereveiledningsutvalgets delrapport 
26.01.2016 
 
Høring - forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov 
18.01.2016 
 
Høyring - forslag til endringar i psykisk helsevernloven  
18.01.2016 
 
Høring Endringer i universitets- og høyskoleloven 
18.01.2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muntlige høringer NSF har deltatt på 
(ikke utfyllende liste) 
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2019 
 
Helsenæringen - høringsinnspill fra Norsk Sykepleierforbund 
 
Folkehelsemeldingen Meld.St.19 (2018-2019) - Tidlig innsats for barn og unge, og 
primærhelseteam 
 
Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 
 
Man må ha de ansatte med på laget 
 

2018 
 
Norsk Sykepleierforbund om innleid arbeidskraft 
 

2017 
 
Statsbudsjettet 2018 - høringsnotat til arbeids- og sosialkomiteen 
 
Statsbudsjettet 2018 - høringsnotat til familie- og kulturkomiteen 
 
Innspill til høring om prop. 1 S (2017-2018) på helse- og omsorgsdepartementets budsjett- og 
politikkområder 
 
Innspill kommunal og forvaltningskomiteen om kommuneøkonomien 2018 
 
NSF på viktige høringer på Stortinget 
- Helse- og omsorgskomiteen 
- Kommunal- og forvaltningskomiteen 
- Familie- og kulturkomiteen 
- Utdannings- og forskningskomiteen 
- Utenriks- og forsvarskomiteen 
 

2016 
 
Bedre helsehjelp til barn i barnevernet ( repr.forslag 39 S) 
 
Høringsnotat til familie- og kulturkomiteen 
 
NSF i helse- og omsorgskomiteen om budsjettet 2017 
 
NSFs innspill om kommunebudsjettet 2017 i St. T kommunalkomite 
 
Skriftlig innspill til Dok 8: 73S (2015-2016) om implementering av mobil helseteknologi 
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Høringsnotat – om taushetsplikt og regelverk, volds- og overgrepsutsatte barn 
 
Høringsnotat - Enslige mindreårige asylsøkere 
 
Muntlig høring om Rett til opphold i sykehjem. 
 
Muntlig høring kjønnsnøytrale yrkestitler 11.02.2016 


