
 
 
 
 

 
Notat 

 
 

 

 
Går til:  

 
Styremedlemmer  

Føretak: Helse Vest RHF 
Dato:  20.09.2011 
Frå: Administrerande direktør 

Ivar Eriksen Sakhandsamar: 
Saka gjeld:  Oversikt over aktuelle høyringar per 18. september 2011 
  
Administrerande direktør si orientering pkt 3 
Styresak 101/11 O Styremøte 05.10. 2011  

   
 
 
Dato for 
brev 

Saka gjeld Status 

26.04.11 Forslag om lovregulering av rituell 
omskjering av gutar. 

Høyringsfrist 03.10.11. 
 
Saka sendt helseføretaka for innspel og 
merknader.  

23.05.11 Rapport om pasientar og pårørande si 
rolle i tilsynssaker.  

Høyringsfrist 01.09.11.  
 
Saka er sendt helseføretaka for innspel og 
merknader og ein samla uttale er sendt 
31.08.11.  

30.05.11 Fagerbergutvalet si utgreiing NOU 
2011:6 Et åpnere forskingssystem 

Høyringsfrist 20.10.11.  

23.06.11 Høyring om ulike opplæringsmodular for 
byggdriftarfaget som nytt lærefag.  

Høyringsfrist 14.10.11.  

22.06.11 Høyring – evaluering av satsing på 
behovsdrevet innovasjon og 
næringsutvikling i helsesektoren.  

Høyringsfrist 15.09.11.  
 
Nasjonal koordineringsgruppe har laga forslag 
til felles høyringsuttale frå dei 4 RHF-a. Felles 
høyringsuttale blir sendt inn etter behandling 
i RHF AD-møte. 
 

29.06.11 Forslag om etablering av nordisk 
samarbeid om kliniske 
multisenterstudiar. 

Høyringsfrist 15.09.11. 
 
Saka er sendt helseføretaka for innspel og 
merknader og ein samla uttale er sendt 
13.09.11. Det er ein samstemt og positiv 
haldning i Helse Vest til etablering av nordisk 
samarbeid om kliniske multisenterstudiar.  

04.07.11 Etablering av nasjonal kjernejournal. Høyringsfrist 17.10.11. 
 
Saka sendt helseføretaka for innspel og 
merknadar.  
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Høyringsuttale blir fremja i eiga sak til styret i 
styremøte 05.10.11.  

04.07.11 Samhandlingsreforma – forslag til 
forskriftsendringar om nye forskrifter 
som følgje av Prop. 91 L (2010-2011) 
Lov om kommunale helse- og 
omsorgstenester.  

Høyringsfrist 06.10.11. 
 
Saka sendt helseføretaka for innspel og 
merknadar. 
 
Høyringsuttale blir fremja i eiga sak til styret i 
styremøte 05.10.11. 

05.07.11 Høyring – Styring, forvaltning og 
finansiering av nasjonale 
felleskomponentar i offentleg sektor.  

Høyringsfrist 15.10.11. 

06.07.11 Høyring på rapport om seineffektar av 
kreftbehandling. 

Høyringsfrist 10.10.11. 
 
Saka sendt helseføretaka for innspel og 
merknadar. 

08.07.11 Utkast til forskrift om innsamling og 
behandling av helseopplysingar i 
nasjonalt register over hjarte- og 
karlidingar.  

Høyringsfrist 07.10.11 
 
Saka sendt helseføretaka for innspel og 
merknadar. 

11.07.11 Forslag til lovendringar i samband med 
etablering av Norsk helsearkiv og 
Helsearkivregisteret og forslag til nokre 
andre endringar i helseregisterlova. 

Høyringsfrist 01.11.11.  
 
Saka sendt helseføretaka for innspel og 
merknadar. 

13.07.11 Forslag om endringar i reglane om 
bustadregistrering av utanlandske 
arbeidstakarar i Noreg. 

Høyringsfrist 27.09.11. 

21.07.11 Forslag til endring av forskrift om 
innsamling og behandling av 
helseopplysingar i Norsk 
overvakingssystem for infeksjonar i 
sjukehustenesta (NOIS-
registerforskriften). 

Høyringsfrist 21.10.11.  

22.07.11 Høyring – NOU 2011:11 Innovasjon og 
omsorg. 

Høyringsfrist 15.11.11 

25.08.11 Høyring – NOU 2011: 9 Økt 
selvbestemmelse og rettssikkerhet. 

Høyringsfrist 03.01.12.  
 
Saka sendt helseføretaka for innspel og 
merknadar. 

05.09.11 Høyring på utkast til nasjonal fagleg 
retningslinje for diagnostisering og 
oppfølging av personar med kronisk 
obstruktiv lungesjukdom (kols). 

Høyringsfrist 05.12.11.  
 
Saka sendt helseføretaka for innspel og 
merknadar. 

 
 
 
 
 
 
 
 


