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Administrerende direktørs orientering til styret nr. 1/2016 pkt. 9 
 
 
Oversikt over aktuelle lover og lovendringer i perioden 
 
Lov Fastsatt Hva loven/endringen gjelder 
Lov om endringer i 
helselovgivningen 
(Nasjonalt klageorgan for 
helsetjenesten m.v) 
18.12.2015 nr. 121 

Kongen 
fastsetter 

Fra 01.01.2016 endres organiseringen av 
den sentrale helseforvaltningen. Flere 
etater slås sammen, og antall etater 
reduseres. Det opprettes bl. a et nytt 
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten. 
Klageorganet er en sammenslåing av 
sekretariatet for Pasientskadenemnda, 
Klagenemnda for behandling i utlandet, 
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda og 
Statens helsepersonellnemnd. 
Sammenslåingen gjøres for å samle 
klagebehandlingen i helse sektoren i et 
større fagmiljø. I loven gjøres det 
nødvendige endringer i helselovgivningen i 
tråd med at nytt Nasjonalt klageorgan er 
opprettet. 

Lov om endringer i 
spesialisthelsetjenesteloven 
m.m (kontaktlege i 
spesialisthelsetjenesten  
m.m ) 11.12.2015 

Kongen 
fastsetter 

Loven er en endringslov til 
spesialisthelsetjenesteloven m.m. Det 
inntas bl. a en ny bestemmelse hvor 
helseforetaket skal oppnevne kontaktlege 
for pasienter som har alvorlig sykdom, 
skade eller lidelse, og som har behov for 
behandling eller oppfølgning av 
spesialisthelsetjenesten av en viss varighet. 
Kontakt lege skal være pasientens faste 
medisinskfaglige kontakt, og være involvert 
i behandlingen og oppfølgingen av 
pasienten. For tjenester i det psykiske 
helsevern kan kontaktpsykolog utnevnes i 
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stedet for kontaktlege. Det inntas en ny 
bestemmelse i lov og pasient- og 
brukerrettigheter som gir pasienter en rett 
til å få oppnevnt kontaktlege i samsvar med 
bestemmelsen i 
spesialisthelsetjenesteloven. 

Lov om obduksjon og 
avgjeving av lik til 
undervisning og forsking 
(obduksjonslova)07.05.2015 

01.01.2016 Formålet med loven er å bidra til at 
obduksjoner og annen behandling av lik blir 
utført på en verdig måte med respekt for 
den døde og de pårørende til den døde. 
Loven gjelder for medisinsk obduksjon og 
donasjon av legeme til undervisning og 
forskning og annen behandling av lik. 

Lov om donasjon og 
transplantasjon av organ, 
celler og 
vev(transplantasjonsloven) 
07.05.2015 

01.01.2016 Loven skal sikre best mulig tilgang på 
organ, celler og vev til behandling av andre 
mennesker, respekt for vilje og integriteten 
til donor og at hensynet til de pårørende 
blir ivaretatt. 

 
 
Oversikt over aktuelle nye forskrifter og forskriftendringer i perioden 
 
Forskrift Ikrafttredelse Hva forskriften/endringen gjelder 
Forskrift om krav til 
kvalitet og sikker 
håndtering av humane 
celler og vev (forskrift om 
håndtering av humane 
celler og vev) 

01.01.2016 
 

Forskriftens formål er å fastsette kvalitets- 
og sikkerhetsstandarder ved håndtering av 
humane celler og vev til anvendelse på 
mennesker for å oppnå et sterkt vern av 
menneskers helse, herunder unngå at 
sykdommer overføres via celler og vev. 

Forskrift om endringer i 
forskrifter på 
helseområdet (opprettelse 
av Direktoratet for e-helse 
og Nasjonalt klageorgan 
for helsetjenesten og 
andre organisatoriske 
endringer i den sentrale 
helseforvaltning) 
18.12.2015 nr. 1588 

01.01.2016 I forbindelse med endringer i 
helseforvaltningen opprettes det fra 
01.01.2016 to nye etater, Nasjonalt 
klageorgan for helsetjenesten og 
Direktoratet for e-helse. Sistnevnte skal ha 
ansvar for styring, utvikling og 
gjennomføring av nasjonale IKT-prosjekter. 
I forskriften gjøres det i tråd med dette 
nødvendige endringer i forskrifter på 
helseområdet. 

Forskrift om 
helseforetaks-
finansierte 
reseptlegemidler til 
bruk utenfor sykehus  

 

 

15.12.2015 Regjeringa har bestemt at fra 1. januar 
2016 skal sjukehusene dekke kostnadene 
for noen legemiddelgrupper som 
pasientene fram til nå har fått på blå 
resept. Dette gjelder relativt få pasienter 
som er avhengig av dyre legemiddel.  
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Oversikt over nye myndighetskrav i perioden 
 
Myndighetskrav Dato Hva saken gjelder 
Veileder IS-2396 –  
Barn og unge med 
habiliteringsbehov- 
samarbeid mellom helse- 
og omsorgssektoren og 
utdanningssektoren om 
barn og unge som trenger 
samordnet bistand 

30.12.2015 Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet 
har gått sammen om å utarbeide veilederen. 
Veilederen skal bidra til at barn og unge med 
funksjonsnedsettelser eller korniske 
sykdommer får mulighet til aktiv deltakelse i 
samfunnet. Det er viktig at de to sektorene 
samarbeider for å oppnå dette. 

IS-13/2015 – Rundskriv 
rekvireringsrett og LARC – 
Utvidet rekvireringsrett til 
helsesøstre og jordmødre 
for prevensjonsmidler – 
Helsesøstre og jordmødres 
administrering av 
langtidsvirkende, 
reversibel prevensjon 
(LARC) 
 

18.12.2015 Fra 01.01.2016 endres helsesøstres og 
jordmødres rekvireringsrett for 
prevensjonsmidler. Endringen innebærer at 
helsesøster og jordmødre med relevant 
utdanning kan rekvirere samtlige typer 
prevensjonsmidler til kvinner i aldersgruppe 
over 16 år. Utvidet rekvireringsrett for 
prevensjonsmidler er et bidrag til å sørge for 
lett tilgjengelig prevensjon til kvinner. 

   
 
 
 


