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Saka gjeld

Høyringsfrist

Status

Høyring – forslag til ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til
bruk i undervisning og forsking

Høyringsfrist
01.09.2015

Høyringssvar blei
ikkje sendt

Høring av endringer i pasientskadeloven m.m. – omorganisering i
sentral helseforvaltning

Høyringsfrist
01.09.2015

Høyringssvar er
sendt til HOD

Stortinget har slutta seg til forslaget til ny obduksjonslov (Prop. 38 L (2014-2015)
transplantasjonslov og obduksjonslov), jf. Innst. 223L (2014-2015). Departementet
føreslår at det blir gjeve nærare reglar om obduksjon og avgjeving av lik i forskrift
med grunnlag i den nye lova. Det er behov for å revidere gjeldande forskrifter som
følgje av forslaget om ny obduksjonslov.

22.06.2015

25.06.2015

25.06.2015

26.06.2015
26.06.2015

01.07.2015

På bakgrunn av omorganisering i sentral helseforvaltning føreslår HOD lov- og
forskriftsendringar, namneendring og overføring av myndigheit innan
skadedyrkontroll frå Nasjonalt folkehelseinstitutt til HDIR.

Høring – endring i private helsetjenesters tilskudd til Norsk
Pasientskadeerstatning

Høyringsfrist
15.10.2015

Høring – forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Høyringsfrist
15.11.2015

Høring – anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved
kjønnsdysfori

Høyringsfrist
15.11.2015

Høring – fritt rehabiliteringsvalg

Høyringsfrist
28.09.2015

Det blir føreslådd å auke private helsetenester sitt tilskot til Norsk
pasientskadeerstatning (NPE) til eit nivå som sikrar at ordninga blir
sjølvfinansierande. Det blir lagt fram to modellar.

Noreg stiller omfattande medisinske krav til den som ønskjer å endre sitt kjønn i
Folkeregisteret. HOD føreslår med dette høyringsnotatet ei ny lov som skal gjere det
enklare å endre juridisk kjønn.

På oppdrag frå HOD nedsatte HDIR i desember 2013 ei ekspertgruppe.
Ekspertgruppens avleverte rapport «Rett til rett kjønn – helse til alle kjønn» i april
2015.

HOD føreslår i dette høyringsnotatet at retten til fritt behandlingsval skal omfatte
private rehabiliteringsinstitusjonar som har avtale med regionale helseføretak.

Høring – utkast til IS-2355 Veileder om tvangstiltak ovenfor personer
med rusmiddelproblemer etter helse- og omsorgstjenesteloven
kapittel 10

Gjennom evalueringa (Uni Rokkansenteret, rapport 2/2010) av regelverket veit ein at
det er betydelege variasjonar i rettsanvendelsen mellom ulike kommunar, som ikkje
berre kan forklarast ut frå andel personar med rusmiddelproblem. Det er også
utfordringar knytt til samhandling mellom tenestenivå og variasjonar i kvaliteten på
gjennomføring av tvangsvedtak.

Høring – Nøytral merverdiavgift i helseforetakene

Forslaget er utforma i samarbeid med HOD og inneber etablering av ein

Høyringsfrist
01.10.2015

Høyringsfrist
01.10.2015

Høyringsbrev er
sendt til HF-a
Høyringsbrev er
sendt til HF-a
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02.07.2015

kompensasjonsordning for meirverdiavgift for å fjerne insentivet meirverdiavgifta
skapar for helseføretaka til eigenproduksjon av tenester.

Høring – nytt kommunalt pasient- og brukerregister

Høyringsfrist
01.10.2015

Høring – forslag til revidert Forskrift om IT-standarder i offentlig
sektor – 2015

Høyringsfrist
07.10.2015

09.07.2015

Høring – revisjon av forskningsetikkloven

13.08.2015

Høring – Noark 5 tjenestegrensesnitt

Høyringsfrist
31.10.2015

06.07.2015

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høyring forslag til endring i
helseregisterlova for å opprette eit nytt kommunalt pasient- og brukarregister. Vidare
føreslår departementet enkelte mindre endringar helsepersonellova.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) føreslår ein justering av dei obligatoriske
krava til IT-standardar i offentleg sektor. Forslaget inneber at heile forvaltninga,
også kommunal sektor, vil få justert sine obligatoriske krav til bruk av ITstandardane.

17.08.2015

28.08.2015

Høyringsnotatet tek særleg opp spørsmål knytt til forskingsinstitusjoner
sittforskingsetiske ansvar.

Tenestegrensesnittet er ein teknisk standard som standardiserer kommunikasjon
mellom verksemda sitt saksbehandlingssystem eller fagsystem og Noark-løysingar.
Høyringsnotatet bør derfor saksbehandlast av sakshandsamarar som arbeidar med
systemintegrasjon, f.eks. verksemda sinIT-teneste i samarbeid med arkivtenesta.

Høyringsfrist
15.09.2015

Høring – Mulighetsstudien – vurdering av nasjonale og regionale
øvings- og kompetansesentre for økt samvirke blant
beredskapsaktørene

Høyringsfrist
30.11.2015

Høring på sluttrapport for Helsedirektoratets oppfølgingsprosjekt
etter 22. juli

Høyringsfrist
14.09.2015

Rapporten «Moglegheitsstudien» er utarbeida av ein tverrsektoriell arbeidsgruppe på
oppdrag frå Justis- og beredskapsdepartementet til DSB.

Høyringa omfatter dei aktørane som inngår i det tverrsekorielle leiarforumet som
helsedirektøren etablerte for drøfting av helseoppfølgjinga.

Høyringsbrev er
sendt til HF-a
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28.08.2015

Høyring - regional transportplan Hordaland 2018 – 2029

Regional transportplan for Hordaland skal vere eit politisk styringsdokument og
planleggingsverktøy for å bidra til ei positiv utvikling i Hordaland. Planen skal
formidle fylkeskommunen sine mål og strategiar for utvikling av transportsystemet i
fylket.

Høyringsfrist
16.10.2015
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