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Høringsbrev - NOU 2023: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig 
helse- og omsorgstjeneste 
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring Helsepersonellkommisjonens NOU 
2023: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. 
 
Helsepersonellkommisjonen ble nedsatt 17. desember 2021 med formål å etablere et 
kunnskapsgrunnlag og foreslå treffsikre tiltak i årene framover for å utdanne, rekruttere og 
beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjenesten i hele landet for å møte 
utfordringene i helse- og omsorgstjenestene på kort og lang sikt.  
 
Helsepersonellkommisjonen har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om: 

- Fremtidig behov for helsepersonell, demografisk utvikling og bærekraft  
- Organisering av helse- og omsorgstjenestene og godkjenningsordningene for 

helsepersonell 
- Status og utvikling for personellet i helse- og omsorgstjenestene 
- Utfordringer med å rekruttere og beholde helsepersonell 

 
Helsepersonellkommisjonen leverer sin tolkning av utfordringer knyttet til fremtidig tilgang på 
helse- og omsorgspersonell, og peker på følgende innsatsområder:   

- Organisering og samhandling i helse- og omsorgstjenestene 
- Oppgavedeling 
- Arbeidsforhold og arbeidstid 
- Utdanning og kompetanseutvikling 
- Prioritering og overbehandling 
- Digitalisering og teknologisk utvikling 
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Vår ref 

23/92- 

Dato 

2. februar 2023 

 

 



 

 

Side 2 
 

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer høringsinstansene til å vurdere 
Helsepersonellkommisjonens NOU.  
 
Alle kan avgi høringsuttalelser. Høringsinstansene bes vurdere om rapporten bør sendes til 
underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.  
 
Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.  
 
Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på 
regjeringen.no 
 
Høringsfrist er 2. mai 2023. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Maiken Engelstad (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Ingrid M Middelthon 
fagdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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