
 
 
 

 
 

 

 

 
Innledning 
 

  

Saken inneholder en oversikt over mottatte aktuelle høringer fra statlige organ, Helse Vest RHF og 
andre lokale og regionale offentlige myndigheter. Listen er ikke uttømmende og det vil kunne være 
høringer som ikke anses som vesentlige i denne oversikten. Det vil heller ikke være aktuelt for 
foretaket å svare på alle høringene, men i tilfeller hvor dette er gjort, vil dette fremkomme i 
statusfeltet.  Tekst med rød skrift er ny informasjon. 
 
  
Dato for 
brev 

Saken gjelder: Status 

 Høringer fra statlige departement og direktorat  
29.05.2017 Høring av forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene  15.09.2017  

Uttalelse gitt 30.08.2017 
07.06.2017 Høring om forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som 

helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og 
utdanningsinstitusjoner 

20.09.2017  
Helse Vest gir uttalelse, 
Helse Stavanger sier seg 
enig i denne. 

23.06.2017 Høring - forslag til nye retningslinjer for 
dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurderinger av 
legemidler 

06.10.2017  
Helse Stavanger har ingen 
kommentarer til høringen 

27.06.2017 Høring - Pakkeforløp for psykisk helse og rus 01.10.2017  
Uttalelse gitt for 
pakkeforløp for tverrfaglig 
spes. Rusbehandling 
01.10.2017. 

31.07.2017 Høring - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes 
fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas 
avgjørelser 

31.10.2017  
Innspill er sendt Helse 
Vest som er 
høringsinstans 

14.08.2017 Høring – Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser 14.11.2017  
Uttalelse ikke gitt 

17.08.2017 Høring – Endring i forskrift og utlevering av legemidler fra 
apotek 

10.11.2017  
Uttalelse gitt 28.09.2017 

17.08.2017 Høring – utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av 
personvernforordningen i norsk rett 

09.10.2017  
Innspill sendt Helse Vest 

 
Går til:  

 
Styremedlemmer  

Foretak: Helse Stavanger HF 
Dato:   
Fra: Administrerende direktør 
Saksbehandler: 
Saken gjelder:  

Ottar Bjerkeseth/Anne Sofie Ø. Gjerde 
Oversikt over aktuelle høringer per 10.10..2017 

  
Vedlegg til: 
Administrerende direktørs driftsorienteringer nr. 06/2017 
  



som gir samlet svar 

19.07.2017 Høringsnotat med forslag til endring i forskrift om tilleggskrav 
for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra 
land utenfor EØS og Sveits 

02.10.2017  
Helse Stavanger har ingen 
kommentar 

01.09.2017 Høring av rapport fra Helsedatautvalget 01.12.2017 

05.09.2017 Høring - Endring av vilkår i forskrift om fastlønnstilskudd til 
delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenester 

06.11.2017 

08.09.2017 Høring av forslag om ny forskrift om helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten. 

10.12.2017  
Uttalelse vil ikke bli gitt 

12.09.2017 Høring - Nasjonal studieplan for Bachelor paramedic studiet  12.10.2017  
Uttalelse gitt 05.10.2017 

   

   

 Høringer fra Helse Vest RHF  

   

 Høringer fra andre  

02.06.2017 Høring – mekaniske tvangsmidler i psykisk helsevern 17.06.2017  
Uttalelse ikke gitt 

14.08.2017 Høring – ROS-analyse Gjesdal kommune 15.09.2017  
Uttalelse ikke gitt 

01.09.2017 Høring - Finnøy Kommune ROS analyse 13.09.2017  
Uttalelse gitt 13.09.2017 

 Høring- veileder for planverk og samvirke i redningstjenesten Uttalelse gitt 29.08.2017 
04.09.2017 Høring ‐ Forslag til nasjonale retningslinjer for 

praksisveilederutdanning 
Frist utsatt til 24.10.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


