
 
 
Går til: 

 
Styremedlemmer 

Foretak: Helse Stavanger HF 

Dato:  
Fra: Administrerende direktør 

Saksbehandler: 
Saken gjelder: 

Anne Jorunn Ørke 

Oversikt over aktuelle høringer per  5.desember 2022 

Vedlegg til: 
Administrerende direktørs orientering til styret  

 

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 

 

    

19. 

september 

2022 

  

Høring – endring i blåreseptforskriften 
 

19.desember 2022 

 Høringer fra Helse Vest RHF eller høringer som sendes via Helse Vest for 

samordning 

 

 

 

 

19. oktober 

2022 

 

Høring – forslag til endring i forskrifter som følge av at manuellterapeuter tas 

inn i autorisasjonsordningen for helsepersonell 

25. november 2022 Helse Vest 

ønsker å samordne 

Svar ikke sendt 

 

 

12. oktober 

2022 

 

 Kultur og likestillingsdepartementet 

Høring - En åpen og opplyst offentlig samtale NOU 2022:9 

 

 Frist til Helse Vest 22. desember 

2022, frist til departementet 16. 

januar 2023 

 

 

8.november 

2022 

 

Innretning av legemiddelberedskapsleger for primærhelsetjenesten 
  20.desember til Helse Vest, 

6.januar 2023 til HOD 
 

 

12. oktober 

2022 

Høring – innleie fra bemanningsforetak - Forslag til forskriftsregulering av innlei

e til helse- og omsorgstjenesten og innleie av rådgivere og konsulenter med spesi

alkompetanse 

 

 

 

 Helse Vest vil ha innspill, 

ønsker ikke at foretakene skal 

sende inn egne innspill – frist 

dep 22. november 2022 Sendt fra 

Helse Vest 

 

 

12. oktober 

2022 

Arbeidstilsynet: 

Høring - Endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning - gjennomf

øring av direktiv 2019/1832 i norsk rett 

Helse Vest ønsker innspill og vil 

samordne med Spekter, frist 28. 

november 2022. Svar ikke sendt 

 

 

4.november 

2022 

 

Kunnskapsdepartementet Høring – forslag om endringer i skikkhetsforskriften 
Helse Vest ønsker å samordne -9. 

januar 2023 
 



  

Høringer fra andre 
 

18. november 

2022 

 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) : 

Høring av endringer i forskrift om landtransport av farlig gods 

 

 15. desember 2022 

Svar ikke sendt 

 


