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NOTAT 
 
GÅR TIL: Styremedlemmer 
FORETAK: Helse Stavanger HF 
DATO: 08.02.2017 
 
FRA: Administrerende direktør 
SAKSBEHANDLER: Ina Trane og Anne Sofie Øye Gjerde 
SAKEN GJELDER: Oversikt over aktuelle høringer pr. 07.02.2017 
ARKIVSAK: 2017/2 
STYRESAK: 04/17 
 
STYREMØTE: 22.02.2017 
 
Administrerende direktørs orientering til styret nr. 1/2017 pkt. 7 
 

 
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  
   

18.10.2016 Høringsnotat – gjennomføring av organhandelskonvensjonen i 
norsk rett mv. (forslag til endringer i transplantasjonslova, 
straffeprosessloven og obduksjonslova) 

17.01.2017  
Uttalelse ikke gitt 

19.10.2016 Høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje om demens  23.01.2017  
Uttalelse gitt 23.01.2017 

19.09.2016 Høring - Nasjonal faglig retningslinje for spiseforstyrrelser 15.12.2016  
Uttalelse gitt 15.12.2016 

12.10.2016 Høring - Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-
hendelser med personskade 

16.01.2017  
Uttalelse gitt 10.01.2017 

17.10.2016 Høyring - ny forskrift om offentlege arkiv 15.01.2017  
Uttalelse ikke gitt 

06.10.2016 Høring - Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og ny 
opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide 
rusmiddelavhengige 

06.12.2016  
Uttalelse gitt 01.12.2016 
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11.11.2016 Høring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om 
kveldsarbeid og i virkeområdet for 
medleverforskriften 

02.01.2017  
Uttalelse ikke gitt 

05.12.2016 Høring - Oppheving av kravet om henvisning for å få rett til 
stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling 
hos fysioterapeut. Forslag til endring av folketrygdloven § 5-8. 

03.02.2017  
Uttalelse ikke gitt 

05.12.2016 Høring - NOU 2016: 25 Organisering og styring av 
spesialisthelsetjenesten - 

03.03.2017 

08.12.2016 Forslag til forskrift om behandlingsreiser 10.03.2017 

09.12.2016 Høring - forslag om endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 
4-1 (godkjenning av virksomheter og helsetjenester i 
spesialisthelsetjenesten) 

13.03.2017  
Uttalelse gitt 06.02.2017 

18.12.2016 Høring -den nasjonale faglige retningslinjen Tannhelsetjenester 
til barn og unge 0‐20 år  

20.03.2017   
Uttalelse gitt 23.01.2017 

01.11.2016 Høring – NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet 01.03.2017 

21.11.2016 Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for 
utredning, behandling og oppfølging av analcancer 

01.02.2017  
Uttalelse ikke gitt 

11.11.2016 Høring – revisjon av Nasjonal faglig retningslinje for 
diagnostikk, attakk- og sykdomsmodulerende behandling av 
multippel sklerose 

27.01.2017  
Uttalelse gitt 27.01.2017 

13.12.2016 Høring – av læringsmål for de medisinske spesialitetene 01.04.2017 

07.12.2016 Høring - Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- 
og karsykdom 

15.03.2017 

23.12.2016 Høring - forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister 
(KPR) 

23.03.2017 

02.12.2016 Høring - NOU 2016: 17 På lik linje. Åtte løft for å realisere 
grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming 

02.03.2017 

16.01.2017 Høring - forslag til nasjonal faglig retningslinje for kompetanse 
og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger. 

13.03.2017 

24.01.2017 Høring - plassering av finansieringsansvaret for kreftlegemidler 
hos de regionale helseforetakene f.o.m 1. mai 2017 

10.03.2017 

26.01.2017 Høring av forslag om barns rett til å samtykke til deltakelse i 
forskning 

20.04.2017  
Uttalelse gitt 10.02.2017 

18.01.2017 Høring av rapport om "Seniorer og arbeidslivet - aldersgrenser 
og tilpasninger" 

02.05.2017 

 Høringer fra Helse Vest RHF  

14.09.2016 Høring - felles retningslinjer for brukarmedverknad på 
systemnivå 

05.12.2016  
Uttalelse gitt 16.11.2016 

21.09.2016 Høring av nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler 
ved overdragelse og opphør av virksomhet 

19.12.2016  
Uttalelse ikke gitt 

   

04.10.2016 Høring - Barn sin rett til medverknad og medråderett etter 
pasient- og brukarrettslova, helsepersonell si ivaretaking av 
barn som pårørande og etterlatne, diverse andre endringar i 
helsepersonellova m.m. 

05.12.2016  
Uttalelse gitt 28.11.2016 

01.11.2016 Høring - Over grensen - Rapport med forslag til endringer i 
regelverket for 
privatimport ved forsendelse av legemidler til eget bruk 

01.02.2017  
Uttalelse gitt 17.01.2017 
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13.01.2017 Høyring: Rapport frå prosjektet for Odda sjukehus i lys av 
føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan 

21.02.1017  
Uttalelse ikke gitt 

 Høringer fra andre  

06.12.2016 Utvidet høring - Søknad om midlertidig dispensasjon 
oversendes for uttalelse etter plan- og bygningsloven § 19-2 

02.01.2017  
Uttalelse ikke gitt 

11.01.2017 Høring – Nasjonal studieplan BSc Paramedic 01.02.2017  
Uttalelse gitt 01.02.2017 

 
 


