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Dato for 
brev 

Saka gjeld Status 

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

Høyringsfristen var 
opprinneleg sett til 03.01.12, 
men er ved e-post 05.12.11 
forlenga til 06.02.12.  
 
Saka sendt helseføretaka for 
innspel og merknadar. 
 
Høyringsuttale er sendt til 
HOD 02.02.12 

25.11.2011 Høyring - EU-kommisjonens forslag til en europeisk 
salgslov for grensekryssende kontrakter  
 

Høyringsfrist 25.02.12 

28.11.11 Høyring IS-1957 - Nasjonal faglig retningslinje for 
utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser  
 

Høyringsfrist 01.03.12 
 
Saka sendt helseføretaka for 
innspel og merknadar. 

30.11.11 
 

Forslag til endringer i MSIS- og 
tuberkuloseregisterforskriften – høyring 
 

Høyringsfrist 28.02.12 

09.12.11 Høyring - Endringer i kroppsøvingsfaget i grunnskolen og 
videregående opplæring.  

 

Høyringsfrist 08.03.12 

13.12.11 Invitasjon til høring om krav til oppbevaring av 
opplysninger om ekspedisjon av resept og rekvisisjon og 
utdyping av journalføringsplikt for helsehjelp i apotek. 
 

Høyringsfrist 01.04.12 

16.12.11 Høyring - utkast til forskrift om virksomhetsovergripende 
behandlingsrettede 
helseregistre i formalisert arbeidsfellesskap 

Høyringsfrist 16.03.12 
 
Saka sendt helseføretaka for 
innspel og merknadar.  

19.12.11 Høyring - Forslag til endringer i byggesaksforskriften  Høyringsfrist 02.03.12 



 
21.12.11 Høyring - Forslag til endringer i kreftregisterforskriftens 

regler om behandling av opplysninger  
 

Høyringsfrist 21.03.12 

21.12.11 Høyring av forskrift om oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer (folkehelseforskriften)  
 

Høyringsfrist 21.03.12 

22.12.11 Høyringsbrev om revidert fastlegeforskrift  Høyringsfrist 22.03.12 
 
Saka sendt helseføretaka for 
innspel og merknadar. 
 
Forslag til høyringsuttale blir 
behandla i styremøte 7. mars. 

22.12.11 Høyring om forslag til endringer i folketrygdloven  Høyringsfrist 21.03.12 
 

22.12.11 Høyring av forslag til endringer i helseforetaksloven Høyringsfrist 01.04.12 
 
Saka sendt helseføretaka for 
innspel og merknadar. 
 
Forslag til høyringsuttale blir 
behandla i telefonstyremøte 
før 2. april. 

10.01.12 Høyring - forslag om endringer i turnusforskriften for 
fysioterapeuter  
 

Høyringsfrist 20.02.12 

13.01.12 Høyring - forslag til endringer i tobakkskadeloven 
 

Høyringsfrist 20.04.12 

19.01.12 Høyring - Alternative reaksjoner for mindre alvorlige 
narkotikalovbrudd  
 

Høyringsfrist 23.04.12 

19.01.12 Høring NOU 2011: 21 - Når døden tjener livet Et forslag til 
nye lover om transplantasjon, obduksjon og avgivelse av 
lik 

Høyringsfrist 02.05.12 
 
Saka sendt helseføretaka for 
innspel og merknadar. 

01.02.12 Høyring - Evalueringsrapport for ordningen med 
behandlingsreiser til utlandet  
 

Høyringsfrist 23.03.12 

31.01.12 Høyring - Endringer i helsesektorens tilgang til 
folkeregisteropplysninger 
 

Høyringsfrist 02.05.12 

06.02.12 Forslag til forskrift om rammeplan for 
barnehagelærerutdanningen - høyring  
 

Høyringsfrist 13.04.12 

07.02.12 Finansiering og organisering av nasjonal eInfrastruktur for 
forskning og høyere utdanning 
 

Høyringsfrist 19.03.12 

07.02.12 Høyring av nytt kodeverk for laboratorietjenestene 
 

Høyringsfrist 19.03.12 

07.02.12 Høyring - rapporten Evaluering av ordningen med 
behandlingsreiser til utlandet 
 

Høyringsfrist 23.03.12 

09.02.12 Høring – Prioriteringsveileder for tverrfaglig spesialisert 
behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) 
 

Høyringsfrist 01.05.12 

14.02.12 Utkast til Nasjonale retningslinjer for diagnostikk, 
behandling og oppfølging av sarkomer 

Høyringsfrist 13.03.12 



 
 
 
 
 
 


