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Dato for 
brev 

Saka gjeld12 Status 

19.04.2012 Høring - opphevelse av krav om fullsortiment for 
legemiddelgrossister og tiltak for å sikre 
forsyningssikkerheten for legemidler  

Høyringsfrist 16.08.2012 
Høyringsuttale sendt 
16.08.2012 

18.06.2012 Høring - Felles rundskriv om rusenhetene  Høyringsfrist 14.09.2012 
Høyringsuttale sendt 
12.09.2012 

20.06.2012 Høring - Forslag om forskriftsendringer som innfører ny 
turnustjeneste for leger  

Høyringsfrist 20.09.2012 

22.06.2012 Høring - forslag til nye felles bevarings- og 
kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen 

Høyringsfrist 01.10.2012 
Utvidet høyringsfrist 
31.12.2012 

25.06.2012 HØRING - Utkast til rundskriv om helseundersøkelser av  
adopterte fra land utenfor Vest-Europa  
 

Høyringsfrist 10.08.2012 
Høyringsuttale sendt 
10.08.2012 

15.08.2012 Forslag til endringer i byggesaksforskriften og byggteknisk 
forskrift - Høring  
 

Høyringsfrist 28.09.2012 
 

25.06.2012 Høring - valgfri protokoll til FNs torturkonvensjon Høyringsfrist 20.09.2012 
 

28.06.2012 Høring av utkast til forskrift om krav til kvalitet og 
sikkerhet for humane organer beregnet på 
transplantasjon  

Høyringsfrist 28.09.2012 

29.06.2012 Høring om forskrift av IT-standarder i offentlig forvaltning Høyringsfrist 30.09.2012 
27.06.2012 Høring - Forslag til ny forskrift om håndtering av 

medisinsk utstyr 
Høyringsfrist 14.10.2012 

13.08.2012 Høring - Gjørv-rapporten Høyringsfrist 26.09.2012 
14.08.2012 Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retninglsinjer 

for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft 
Høyringsfrist 14.09.2012 
Helseføretaka sender inn 
høyringsuttale seperat 

23.08.2012 Forslag om endring av forskrift om pasientskadelovens 
virkeområde - Høring 

Høyringsfrist 22.11.2012 

29.08.12 Høyring av Regional planstrategi for Hordaland 2012 - Høyringsfrist 15.10.2012 
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 2016  
04.09.2012 Høring - forslag til regler for beslagleggelse og 

destruksjon av ulovlig privatimporterte legemidler 
Høyringsfrist 04.12.2012 

27.08.2012 Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer 
for diagnostikk, behandling og oppfølging av blærekreft 

Høyringsfrist 30.09.2012 
 

05.09.2012 Høring - forslag til endringer i barnevernloven ( forslag 
om endringer i finansieringsansvaret og i den faglige 
samhandlingen mellom stat og kommune, forslag om 
styrking av barns rettigheter mv )   

Høyringsfrist 12.11.2012 

06.09.2012 Høring – forslag til endring av forskrift om medisinsk 
utstyr 

Høyringsfrist 09.11.2012 

13.09.2012 Høring - Europakommisjonens forslag til forordning om 
eID og e-signatur m.m.  

Høyringsfrist 01.12.2012 

 


