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Styremedlemmer 

Foretak: Helse Stavanger HF 

Dato:  
Fra: Administrerende direktør 

Saksbehandler: 
Saken gjelder: 

Anne Jorunn Ørke 

Oversikt over aktuelle høringer per  29. 11 2019 

Vedlegg til: 
Administrerende direktørs orientering til styret 08/2019 

 

Innledning 
 

 

Saken inneholder en oversikt over mottatte aktuelle høringer fra statlige organ, Helse Vest 
HF 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: Frist/Status 

  

Høringer fra HOD som sendes direkte 

 

23.august.2019  Høring av endringer i akuttmedisinforskriften og flere forskrifter som 

gjelder allmennlegetjenesten 
19. november 2019 

Svar ikke gitt 

   18. oktober 

2019 

 

Endring i forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp 
 

1. desember 2019 

Svar ikke gitt 

20.november 

2019 

Høring – forskrift om helsestasjons. og skoletjenesten 20.februar 2020 

28.oktober   

Ny e-helselov og endringer i IKT standardforskriften 
15. januar 2020 

 Høringer fra Helse Vest RHF eller høringer som sendes via Helse 

Vest for samordning 

 

 

 

 

   1. juli 2019  Høring – NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø – ny lov om 

samfunnsdokumentasjon og arkiver 

15. november 2019 

Svar sendt 

13. november  
Høring regional plan for kvalitet og pasienttrygghet 2020-2024 

9. januar 2020 

 

  4.juli 2019 

 

Tilgjengeliggjøring av helsedata 
  

 4 november 2019 

Svar ikke gitt 

 23. oktober 

2019 

 Tiltak for å styrke legemiddelredskapen – forslag  til endringer i 

legemiddellov og apoteklov. 
16. desember 2019 

 
 

Høringer fra andre 

 



30.september Helse Førde – Prehospitale tjenester – prosjektrapport fase 2 25. november 

Svar ikke gitt 

31. oktober Sykehussbygg – veileder for utvikling og forvaltning av bygg og 

eiendom 
28. november  

Svar ikke gitt 

8. november VID vitenskapelige høgskole – masterstudium i klinisk sykepleie 20. november 

  Svar  gitt 

14.november Kunnskapsdepartementet Høring Grimstadsutvalgets utredning 

Studieplasser i medisin i Norge – Behov modeller og muligheter 
15. februar 2020 

 

 

 

 


