
 
 
Går til: 

 
Styremedlemmer 

Foretak: Helse Stavanger HF 

Dato:  
Fra: Administrerende direktør 

Saksbehandler: 
Saken gjelder: 

Anne Jorunn Ørke 

Oversikt over aktuelle høringer per 7. september 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 

 

    

24. august 2022 

 

Høring - Endringer i forskrift om standarder og nasjonale e-

helseløsninger (økning i betalingen for nasjonale e-helseløsninger mv.) 

 

26. oktober 2022 

 

 1.april 2022 

  

Høring – avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsutvalg 
  

 1.juli 2022 

Svar ikke sendt 

 

19.juli 2022 

 

Høring - Forslag til endring i forskrift 27.04.98 nr. 455 om rekvirering og 

utlevering av legemidler fra apotek 

 

20. august 2022 

Svar ikke sendt 

 

4. mars 2022 

   

Høring NOU 2021: Selvstyrt er velstyrt 
 

  1.juli 2022 

Svar er ikke sendt 

Svar ikke sendt 
2. mai 2022 Høring – utøvelse av statens partsstilling i saker om 

Helsepersonellnemdas vedtak 
21. august 2022 

Svar ikke sendt 

 Høringer fra Helse Vest RHF eller høringer som sendes via Helse 

Vest for samordning 

 

 

 

 

 

4. april 2022 

  

Høring om ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 190 
    

1.juni 2022 

Svar ikke sendt 

 

 

4. august 2022 

 

Høring – Grunnlag for ny universitets- og høyskolelov 
 

 16. september 2022 
 



 

4. august 2022 

 

Høring – Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for å sikre arbeidstaker

e tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår - gjennomføring av direktiv (

EU) 2019/11152 

  

   3. oktober 2022 
 

 

27.juli 2022 

 

Kunnskapsdepartementet:  Høringsbrev forskrift om nasjonal retningslinj

e for psykomotorisk fysioterapi 

  

19. september 2022 
 

 

27.juli 2022 

Kunnskapsdepartementet:  Høring forskrift om nasjonal retningslinje for 

manuellterapiutdanning 
 

19. september 2022 
 

  

Høringer fra andre 
 

 

1.juli 2022 
 Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse: 

Høring - Handlingsplan og samstyringsmodell for digital omstilling i  

høyere utdanning og forskning 

   

   15. september 2022 

 

        7. juli 2022 

 Justis- og beredskapsdepartementet:  

Høring - NOU 2022:1 Cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensende hav- 

områder 

 

   15. september 2022 

     25. april 2022 Kunnskapsdepartementet – Høring av utkast til retningslinje for 

jordmorutdanning 

 15. august 2022 

Svar sendt –både direkte og via 

Helse  Vest 

 


