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NOTAT 
 
GÅR TIL: Styremedlemmer 
FORETAK: Helse Stavanger HF 
DATO: 08.02.2017 
 
FRA: Administrerende direktør 
SAKSBEHANDLER: Ina Trane 
SAKEN GJELDER: Oversikt over relevante lover, forskrifter og myndighetskrav 
ARKIVSAK: 2017/2 
STYRESAK: 04/17 
 
STYREMØTE: 22.02.2017 
 
Administrerende direktørs orientering til styret nr. 1/2017 pkt. 8 
 

Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav i perioden. 
 
Lov Dato for 

kunngjøring 
Hva loven/endringen gjelder 

   
Ingen aktuelle lover i perioden. 
 
Oversikt over aktuelle nye forskrifter og forskriftendringer i perioden 
 
Forskrift Dato for 

kunngjøring 
Hva forskriften /endringen gjelder 

Forskrift om strålevern 21.12.16 
 

Den nye forskriften implementerer EU sitt 
strålevernsdirektiv. Flere av bestemmelsene 
i forskriften er endret for å forenkle 
regelverket og tydeliggjøre kravene til 
virksomhetene. Kravet til rett undersøkelse 
av pasienter er definert, og ansvaret som 
virksomheten har er presisert. Det blir stilt 
krav om at utstyr skal overvåke 
pasientdoser og at disse data skal kunne bli 
overført til et system som støtter analyse og 
rapportering. 
 
Reglene gjelder fra 01.01.2017, 01.01.2018, 
01.01.2020.  

Forskrift om 
spesialistutdanning og 

21.12.16 Forskriften er utformet etter en helhetlig 
gjennomgang av spesialistutdanning for 
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spesialistgodkjenning for 
leger og tannleger 
(spesialistforskriften) 

leger i Norge. Den slår fast at utdanningen 
som hovedregel blir gjort mens legen 
arbeider ved en godkjent 
utdanningsvirksomhet (f. eks helseforetak) 
Ansvaret for utdanningen blir lagt på 
virksomheten. 
 
Det er først og fremst oppnådde læringsmål  
som skal gi rett til spesialistgodkjenning. 
Det skal i sterkere grad legges vekt på hva 
legene har oppnådd av realkompetanse og 
mindre vekt på å registrere tall på 
prosedyrer og spesifikk tjenestetid. Det er 
utdanningsvirksomheten som har ansvar 
for å vurdere om læringsmålene er 
oppnådd. 
 
Forskriften gjelder fra 01.03.17. 

Forskrift om plikt til å stille 
krav om bruk av lærlinger i 
offentlige kontrakter 

22.12.16 Formålet med forskriften er å bidra til et 
tilstrekkelig antall læreplasser for elever i 
yrkesfaglig utdanning , og et tilstrekkelig 
antall kvalifiserte arbeidere med fag- eller 
svennebrev.  
 
Fokriften gjelder fra 01.01.2017. 

Endring av forskrift om 
kommunal betaling for 
utskrivningsklare 
pasienter 

22.12.2016 Med denne endringen gjelder forskriften 
også for pasienter i psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialistbehandling (TSB) for 
rusmiddelavhengighet, som blir/er innlagt 
på døgnopphold i helseinstitusjon, omfattet 
av spesialisthelsetjenesteloven. 
 
Endringen fører til skjerpet krav til 
samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten 
og kommunene om utskrivningsklare 
pasienter i psykisk helsevern og TSB. 
 
I tillegg blir det slått fast at der 
helseinstitusjonen forventer at pasienten vil 
stå uten eget bosted etter utskrivning, skal 
spesialisthelsetjenesten, i varselet til 
kommunen om innlagt pasient, også opplyse 
om det. 
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Endringene i forskriften gjelder fra 
01.01.2017, med unntak for betalingsplikten 
for utskrivningsklare pasienter i psykisk 
helsevern og TSB. Denne vil bli innført 
tidligst i 2018. 
 

Forskrift om endring i 
forskrift 13.11.2015 om 
kommunens plikt til å 
sørge for øyeblikkelig hjelp 
døgntilbud 

02.12.2016 Endringene innebærer at kommunen sin 
plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp 
døgntilbud utvides til å omfatte pasienter 
innen psykisk helse- og rusområdet i tillegg 
til pasienter innen somatikk. 
 
Endringene trer i kraft 01.01.2017. 

Forskrift om endring i 
forskrift om behandling av 
personopplysninger 

16.12.2016 Forenkling av reglene om meldeplikt og 
konsesjonssøknad til Datatilsynet. Blant 
annet er behandling av personopplysninger 
i organ for stat eller kommune unntatt fra 
meldeplikt etter personopplysningsloven 
når behandlingen har hjemmel i lov. 
 
Endringene trer i kraft 01.01.2017. 

Forskrift om endring i 
pasienter sin betaling for 
opphold i 
opptreningsinstitusjoner 
og andre private 
rehabiliteringsinstitusjoner 

27.12.2016 Det er nå tatt inn en presisering om at barn 
under 16 år er fritatt fra å betale egenandel 
også i opptreningsinstitusjoner 
 
Endringen trer i kraft fra 01.01.2017. 

Forskrift om betaling fra 
pasienter for poliklinisk 
helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten 

30.12.2016 Forskriften vil gjøre det enklere for 
pasientene å forstå hvilke tjenester som 
omfattes, og hvor mye pasientene skal 
betale for poliklinisk hjelp. Blant annet er 
det gjort et skille mellom pasientbetaling for 
poliklinisk helsehjelp og hva statlige 
helseinstitusjoner kan kreve av refusjon for 
ytt helsehjelp.  
 
Forskriften trer i kraft 01.01.2017. 
 

Forskrift om endring i 
forskrift om private 
virksomheter sin adgang til 
å yte 

14.12.2016 Endringene gjelder nye tjenester som er 
inne i godkjenningsordningen fra 
01.01.2017. Nye tjenester som er innført er; 
brystreduserende operasjoner, kvinne og 
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spesialisthelsetjenester 
mot betaling fra staten.  

mann 
Operasjon av lyskebrokk og operasjon av 
inngrodd negl. 
 
Endringene trer i kraft fra 01.01.2017 

Forskrift om endring av 
juridisk kjønn for norske 
statsborgere bosatt i 
utlandet 

16.12.2016 Norske statsborgere som er bosatt i 
utlandet, har rett til å få endret sitt juridiske 
kjønn etter reglene i lov. 17. juni 2016 nr. 46 
om endring av juridisk kjønn. 

 
 
Oversikt over nye myndighetskrav i perioden 
 
Myndighetskrav Dato for 

kunngjøring 
Hva saken gjelder 

   
Ingen nye aktuelle krav i perioden. 
 


