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Dato for 
brev 

Saka gjeld12 Status 

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

Høyringsfrist 
01.10.2012  
Høyringsbrev sendt  

06.09.2012 Høring – forslag til endring av forskrift om medisinsk utstyr Høyringsfrist 
09.11.2012 
Høyringsbrev sendt 

20.09.2012 Høring - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorg Høyringsfrist 
12.12.2012 
Høyringsbrev sendt 

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 
Høyringsbrev sendt 

11.10.2012 Høring - Endringer i psykisk helsevernloven - varsling av 
fornærmede og etterlatte og nattelåsing av pasientrom  
 

Høyringsfrist 
03.01.2013 
Høyringsbrev sendt 

16.10.2012  Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og 
implementeringa av pasientrettighetsdirektivet 

Høyringsfrist 
16.01.2013 
Høyringsbrev sendt 

17.10.2012 Høring - Forslag til nasjonal strategi på kreftområdet 2013-2017 Høyringsfrist 
14.12.2012 
Ny Høyringsfrist 
01.12.2012 
Høyringsbrev sendt 

26.10.2012 Høring - forslag til lov- og forskriftsendringer for å avvikle 
godkjenningsordningen for sykehus 

Høyringsfrist 
21.01.2013 
Høyringsbrev sendt 

06.11.2012 Høring - Forslag til forskrift om universell utforming av IKT-
løsninger 

Høyringsfrist 
05.02.2013 

02.11.2012 Høring - Strategisk plan for pasient- og pårørendeopplæring Høyringsfrist 
15.12.2012 

14.11.2012 Høring - regulering av epikriseutsending og utlevering av 
taushetsbelagte opplysninger i lærings- og kvalitetssikringsøyemed 

Høyringsfrist 
14.01.2013 
Høyringsbrev sendt 
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26.11.2012 Høring - Utkast til overordnet strategi for fag- og virksomhet ved 
Oslo universitetssykehus 

Høyringsfrist 
02.12.2012 
Høringsbrev sendt 

11.12.2012 Høring - Digital kommunikasjon som hovedregel - endringer i 
forvaltningsloven 

Høyringsfrist 
02.01.2013 

14.12.2012 Høring - høringsdokument for utredning - diagnostikk - behandling 
- barn med narkolepsi 

Høyringsfrist 
14.03.2013 

14.12.2012 Høring - høringsutkast til veileder for behandling av barn med 
narkolepsi 

Høyringsfrist 
14.03.2013 

17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus Høyringsfrist 
19.03.2013 

18.12.2012 Høring - Ruspolitisk handlingsplan - Osterøy Kommune Høyringsfrist 
05.02.2013 

18.12.2012 Høyring - Planforslag kommunedelplan for Helse, omsorg og sosial Høyringsfrist 
05.02.2013 

20.12.2012 Høring - 
styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker 

Høyringsfrist 
29.01.2013 

20.12.2012 Høring - utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte 
barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem 

Høyringsfrist 
20.03.2013 

20.12.2012 Høring - forslag til endringer i kreftregisterforskriften Høyringsfrist 
15.03.2013 

03.01.2013 Høringsnotat - forslag til nasjonal standard for triagering av 
pasienter i masseskadesituasjoner og dekompenserte ulykker 

Høyringsfrist 
10.04.2013 

14.01.2013 Høring - Råd fra ekspertgruppen for kostbare legemidler Høyringsfrist 
23.01.2013 

17.01.2013 Høring - endringer i arbeidsmiljøloven - tiltak mot ufrivillig deltid Høyringsfrist 
28.01.2013 

22.01.2013  Høring - Revidert utgave av Veileder IS-1691 Beslutningsprosesser 
ved begrensning av livsforlengende behandling 

Høyringsfrist 
10.03.2013 

 


