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Dato for 

brev 

Saka gjeld12 Status 

20.06.2012 Høring - Forslag om forskriftsendringer som innfører ny 

turnustjeneste for leger  
Høyringsfrist 20.09.2012  

Høyringsuttale sendt 

18.09.2012 

22.06.2012 Høring - forslag til nye felles bevarings- og 

kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen 

Høyringsfrist 01.10.2012  

Utvida høyringsfrist 

31.12.2012 

15.08.2012 Forslag til endringer i byggesaksforskriften og byggteknisk 

forskrift - Høring  
 

Høyringsfrist 28.09.2012   

Høyringsuttale ikkje sendt 

25.06.2012 Høring - valgfri protokoll til FNs torturkonvensjon Høyringsfrist 20.09.2012   

Høyringsuttale ikkje sendt 
 

28.06.2012 Høring av utkast til forskrift om krav til kvalitet og 

sikkerhet for humane organer beregnet på 
transplantasjon  

Høyringsfrist 28.09.2012   

Høyringsuttale ikkje sendt 

29.06.2012 Høring om forskrift av IT-standarder i offentlig forvaltning Høyringsfrist 30.09.2012  

Høyringsuttale ikkje sendt 

27.06.2012 Høring - Forslag til ny forskrift om håndtering av 

medisinsk utstyr 

Høyringsfrist 14.10.2012  

Vi har sendt brev til HF-a 

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 -

 2016 

Høyringsfrist 15.10.2012  

Høyringsuttale ikkje sendt 
 

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  

Høyringsuttale ikkje sendt  

 

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 

Høyringsfrist 12.11.2012 
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styrking av barns rettigheter mv )   

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 

19.09.2012 Høyring - Regional planstrategi for Rogaland 2012 - 2016  
 

Høyringsfrist 05.12.2012 

20.09.2012 Høring - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorg Høyringsfrist 12.12.2012 

20.09.2012 Høring - Vurdering fra ekspertgruppen for innføring av 

dyre legemidler mot kreft 

Høyringsfrist 01.10.2012  

Høyringsuttale sendt 
01.10.2012 

25.09.2012 Høring - ny nasjonal strategi på kreftområdet Høyringsfrist 04.10.2012  

Høyringsuttale ikkje sendt 

03.10.2012 Høring – Bruk av varsling- og lokaliseringsteknologi i 
helse- og omsorgstjenesten og oppheving av 

avviklingsloven 

Høyringsfrist 03.01.2013 

05.10.2012 Høring - Rundskriv lS-1944 / ISBN-nr. 978-82-8081-239-1 

til fastleger, helse- og omsorgstjenestene i kommune og 

til spesialisthelsetjenesten, for pasienter  

Høyringsfrist 31.12.2012 

11.10.2012 Høring - Endringer i psykisk helsevernloven - varsling av 

fornærmede og etterlatte og nattelåsing av pasientrom  
 

Høyringsfrist 03.01.2013 

11.10.2012 Høring - Forslag til hjemmel i legemiddelloven for å 

pålegge legemiddelformidlere plikter 

Høyringsfrist 11.12.2012 

12.10.2012 Høring - forslag til lovendringer for å gi barn bedre 
beskyttelse mot vold og overgrep   

Høyringsfrist 01.12.2012 

16.10.2012  Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven 

og implementeringa av pasientrettighetsdirektivet 

Høyringsfrist 16.01.2013 

17.10.2012 Høring - Forslag til nasjonal strategi på kreftområdet 

2013-2017 

Høyringsfrist 14.12.2012 

 


