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Administrerande direktør si orientering pkt.3
Oversikt over aktuelle nye lovar og lovendringar
Lov

Ikraftredelse

Lov om Statens
Ikke i kraft
undersøkelseskommisjon for
helse- og omsorgstjenesten

Lov om endringar i pasientog brukarrettslova,
helsepersonellova m.m.
(styrking av rettsstillinga til

Delvis frå 01.07.2017

Kva lova/endringa gjeld
§ 5.Undersøkelseskommisjonens
oppgaver
Undersøkelseskommisjonen skal
undersøke alvorlige hendelser og
andre alvorlige forhold for å bedre
pasient- og brukersikkerheten i
helse- og omsorgstjenesten.
Hensikten med undersøkelsene er å
utrede hendelsesforløp,
årsaksfaktorer og
årsakssammenhenger for å bidra til
læring og forebygging av alvorlige
hendelser.
Målet med endringane er å styrke
rettsstillinga til
barn ved yting av helse‐ og
omsorgstenester.

barn ved yting av helse- og
omsorgstenester m.m.)

Lov om endringer i
helselovgivningen

Endringane gjeld presiseranger knytt
til å ivareta
barns rett til informasjon og
presiseringar knytt til
barns samtykkekompetanse.
Delvis fra 01.01.2018,
01.01.2020

Endring i spesialisthelsetenestelova.
Ny § 2‐1 f. Dei regionale
helseføretaka sitt ansvar
for å førebygge, avdekke og avverje
vald og
seksuelle overgrep blir presisert.
Ny § 2‐5 c. Helseinstitusjonane får
ansvar for å oppnemne kontaktlege
for pasientar som har alvorleg
sjukdom, skade eller liding av ein viss
varighet. Endringar i lov om
kommunal helse‐ og
omsorgstenester:
Ansvar for tannhelsetenesta blir
overført frå fylkeskommunen til
kommunane. Kommunen skal
sørgje for at tannhelsetenester,
medrekna
spesialisttannhelsetenester, er
tilgjengelige for personar som
oppheld seg i kommunen.
Innføring av kontaktlege, jf
spesialisthelsetenestelova § 2‐5 c er
satt i kraft.

Oversikt over aktuelle nye sentrale forskrifter
Forskrift

Ikraftredelse

Kva forskrifta/endringa gjeld

Forskrift om barn mellom 12 og
16 år sin rett til selv å samtykke
til deltakelse i medisinsk og
helsefaglig forskning

01.07.2017

Etter godkjenning fra regional komité for
medisinsk og helsefaglig forskningsetikk
(REK), kan barn mellom 12 og 16 år selv
samtykke til forskning på helseopplysninger

Forskrift om endring i forskrift
om helseforetaksfinansierte
reseptlegemidler til bruk
utenfor sykehus

15.09.2017

i et begrenset antall, konkret angitte
forskningsprosjekter.
Ny liste over legemidler som skal finansieres
av de regionale helseforetakene.

