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Administrerande direktør si orientering pkt. 3 
 
  

Dato for 
brev 

Saka gjeld Høyringsfrist Status 

21.01.2015 Høring – forslag til endringer i forskrift om 
skikkethetsvurdering i høyere utdanning 

Høyringsfrist 
30.04.2015 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 

26.01.2015 Høring – Kritisk informasjon for kjernejournal Høyringsfrist 
04.05.2015 

Høyringsbrev er 
send til HF-a 

30.01.2015 Høring –
Lov og forskrifter om gjennomføring av rusomso
rgen 

Høyringsfrist 
04.05.2015 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a og 
RHF-et vil sende 
samla 
høyringssvar 

03.02.2015 Høring – Nasjonale deleksamener – endring i 
forskrifter om rammeplan for 
grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 
5.-10. trinn, rammeplan for sykepleierutdanning 
og rammeplan for bachelor i rekneskap og 
revisjon 

Høyringsfrist 
04.05.2015 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 

16.02.2015 Høring – forslag til Europaparlamentets og 
rådets forordning om person verneutstyr com 
(2014) 186 FINAL 

Høyringsfrist 
01.04.2015 

Høyringssvar blei 
ikke sendt 

19.02.2015 Høring –
Gjennomføring av forordning EU nr 1252/2014 

Høyringsfrist Høyringsbrev er 



 

21.04.2015 sendt til HF-a 
19.02.2015 Høring – endring av rundskriv § 10 – 7 bokstav b 

– Høreapparat og tinnitusmaskerer 
Høyringsfrist 
01.05.2015 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a og 
RHF-et vil sende 
samla 
høyringssvar 

23.02.2015 Høring – 
endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonspr
ogram – Tilbud om hepatitt B-
vaksine til alle barn 

Høyringsfrist 
17.04.2015 

Høyringsbrev er 
sendt til Helse- og 
omsorgs 
departementet 

10.03.2015 Høring – 
Forslag til strukturelle endringer i de helsefaglig
e prosedyrekodeverkene innen radiologi og nukl
eærmedisin (NCRP), kirurgi (NCSP) og medisin  
(NCMP).  

Høyringsfrist 
24.03.2015 

Helse Vest har 
søkt om utsatt 
frist 

13.03.2015 Høring - EPJ standard del 5 Høyringsfrist 
30.04.2015 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 

17.03.2015 Høring – endring av lov og forskrifter om 
offentlige anskaffelser 

Høyringsfrist 
17.06.2015 

 

17.03.2015 Høring - Forslag til endringer i 
arbeidsmiljøforskriften på bakgrunn av 
harmonisering av arbeidsmiljødirektiver med 
CLP-forordningen 

Høyringsfrist 
24.04.2015 

Høyringsbrev blir 
ikkje sendt 

27.03.2015 Høring - Forslag til endringer i forskrifter i 
folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven 

Høyringsfrist 
08.06.2015 

 

07.04.2015 Høringsutkast revidert nasjonal traumeplan – 
Traumesystem i Norge 2015 

Høyringsfrist 
01.06.2015 

 

10.04.2015 Høring – nye utkast til helseforetakenes 
pasientbrev 

Høyringsfrist 
20.05.2015 

Høyringsbrev vil 
bli sendt til HF-a 

13.04.2015 Høring – Reviderte prioriteringsveiledere for 33 
fagområder i spesialisthelsetjenesten 

Høyringsfrist 
31.05.2015 

Høyringssvar vil 
bli sendt 

15.04.2015 Høring - Forslag om endringer i reglene om 
offentlige anskaffelser 

Høyringsfrist 
14.08.2015 
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