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Dato for brev Saka gjeld Høyringsfrist Status 
16.03.2016 Høyring – ny spesialitet knytt til akuttmottaka 

 
Det har i lengre tid vore peika på utfordringane i 
akuttmottaka; at pasientane blir liggjande for 
lenge utan legetilsyn fordi legar som har vakt i 
akuttmottaka er tilsett på andre avdelingar, samt 
manglande ansvar for forløp og mangel på diagnostisk 
kompetanse i front.  
 
Formålet med høyringa er å bidra til at 

- innhaldet i den nye spesialiteten blir så 
anvendbar som mogleg 

- læringsmåla blir slik formulert at ein lege under 
spesialisering i akutt- og mottaksmedisin kan 
inngå i ordinære vakter 

- spesialiteten blir anvendbar i medisinskfagleg 
leiing og for å betre organiseringa 
akuttmottaka 

Høyringsfrist 
14.06.2016 

Høyringssvar 
blei sendt 
10.06.2016 

14.04.2016 Høyring – Nasjonal veileder for 
helsetjenestens organisering på skadested 
 
Ei av fleire tilrådingar i Helsedirektoratets gjennomgang 
av helsetenesteinnsatsen etter 
terrorhendingane 22. juli 20111 var at det måtte 
utviklast eit oppdatert planverk for organisering på 
skadested. 

Høyringsfrist 
17.06.2016 

Høyringssvar 
blei ikkje sendt 
samla frå RHF-
et. 
Helseføretaka 
sendte eigne 
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Dato for brev Saka gjeld Høyringsfrist Status 
Oppdraget med å utarbeide eit utkast til rettleiar blei i 
2013 gitt til Nasjonal kompetanseteneste 
for prehospital akuttmedisin (NAKOS). 

høyringssvar til 
HDIR. 

25.05.2016 Høyring – endringar i kjernejournal- og 
reseptformidlerforskriftene 
 
Høyring om behandling av helseopplysingar i nasjonal 
database for elektroniske reseptar 
(reseptformidlerforskriften). Forslaga er basert på 
erfaringar som er gjort i samband med utvikling og 
innføring av nasjonal kjernejournal og frå utvikling og 
innføring av e-resept. Kjernejournalforskrifta og 
reseptformidlerforskrifta er heimla i den nye 
pasientjournallova. 

07.07.2016 Høyringssvar 
blei sendt 
01.07.2016 

25.05.2016 Høyring – Endringar i EØS-forskriften om 
godkjenning av helsepersonell 
 
Endringane skal gjennomføre nye EØS-krav 
yrkeskvalifikasjonsdirektiv i EU som er fastsatt i direktiv 
2013/55/EU og kommisjonsforordning 2015/983 

16.09.2016 Høyringsuttale 
er sendt til   
HF-a med frist 
for 
tilbakemelding 
innan 02.09  

31.05.2016 Høyring – Forslag til regional planstrategi for 
Hordaland Fylkeskommune 
 
Regional planstrategi er ein overordna utviklingsplan for 
fylket. Planen har fire hovudmål for perioden. Strategien 
er utvikla i tett dialog med kommunane, statlege organ 
og ulike organisasjonar. Vi vonar derfor at mål og 
strategiar kan få oppslutning slik at ulike sektorar og 
forvaltningsnivå kan dra i same retning til gagn for 
fylket. 

15.09.2016 Til vurdering 
om uttale skal 
bli gitt 

01.06.2016 Høyring – om nye oppgåver til større 
kommunar 
 
I høyringsnotatet står dei enkelte oppgåvene som skal 
overførast, og det blir foreslått konkrete og nødvendige 
endringar knytt til dette. 
Nokre av desse av oppgåveendringane skal handterast i 
andre samanhengar. Desse er ikkje ein del av denne 
høyringa. Endringane vert følgt opp i eigne prosessar 
fastsatt av dei enkelte departementa. 

01.10.2016 Til vurdering 
om uttale skal 
bli gitt 

02.06.2016 Høyring – regional plan for samordna 
arealbruk og transport i Ryfylke 2017 – 2030 
 

30.09.2016  

06.06.2016 Høyring – oppfølging av forslag i 
Primærhelsetenestemeldinga og 
oppgåvemeldinga 
 
Det blir her foreslått å lovfeste kompetansekrav i den 
kommunale helse- og omsorgstenesta og lovendringar 
knytt til: 
• overføring av tannhelsetenesteansvaret frå 

01.10.2016 Skal bli sendt til 
HF-a for uttale 
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Dato for brev Saka gjeld Høyringsfrist Status 
fylkeskommunane til kommunane 

• forsøk med overføring av driftsansvar for 
distriktspsykiatriske sentre (DPS)  

• ansvar for å førebyggje, avdekke og avverge vald og 
seksuelle overgrep 

• kontaktlegeordninga  
• kommunal psykososial beredskap og oppfølging 

 
13.06.2016 Høyring – forslag til rettleiar om pårørande i 

helse- og omsorgstenesta 
 
Rettleiar omfattar alle pårørandegrupper, uavhengig av 
pasienten eller brukarens diagnose, og inkluderer eldre, 
vaksne, barn og ungdom som pårørande. 

12.09.2016  

17.06.2016 Høyring – rapport om nasjonalt datasett for 
ambulansetenesta  
 
Rapporten presenterer dei helsefaglege behova for felles 
registrering og nasjonal rapportering av informasjon om 
behandling og aktivitet i ambulansetenesta. 

15.09.2016 Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 

20.06.2016 Høyring – innføring av automatisk frikort for 
eigenandelstak 2 og avvikling av 
sjukdomslista i fysioterapiordninga 
 
Forslag om nødvendige forskriftsendringar som følge av 
automatisering av eigenandelstak 2. Notatet inneheld 
også forslag om å endre eigenandelstak 2-ordninga og å 
avvikle sjukdomsliten frå 1. januar 2017. 

20.09.2016 Høyringssvar 
blir ikkje sendt. 
Helse Vest er 
representert i 
referanse- 
gruppa og 
formidlar 
informasjon frå 
HDIR til dei 
private. 

20.06.2016 Høyring – revidert strålevernforskrift og 
endringar i strålevernlova 
 
 

 Høyringssvar 
blei ikkje sendt 
samla frå RHF-
et. 
Helseføretaka 
blei bedt om å 
sende eigne 
høyringssvar til 
HDIR 

20.06.2016 Høyring – forslag til endringar i 
arbeidsmiljølova sine regler om varsling 
 
 

Høyringsfrist 
01.10.2016 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 

20.06.2016 Høyring – ny forskrift om avleveringsplikt for 
allment tilgjengelege dokument og endringar i 
forskrift til åndsverklova 

Høyringsfrist 
23.09.2016 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 
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Dato for brev Saka gjeld Høyringsfrist Status 
 
 

22.06.2016 Høyring – ny sentrumsplan 
 
Sentrumsplanen er Stavanger sin plan for korleis 
sentrum skal styrkast og vidareutviklast.  

Høyringsfrist 
30.09.2016 

 

23.06.2016 Høyring – forslag til endringar i 
arbeidsmiljøforskriftene  
 
Forslag til endringar er i hovudsak ein tydeleggjering og 
presisering av gjeldande krav i tillegg til reduksjon av 
grenseverdien for stråledosen for augelinsa på bakgrunn 
av ny kunnskap.  

Høyringsfrist 
29.09.2016 

 

23.06.2016 Høyring – forskrift om spesialistutdanning og 
spesialistgodkjenning for leger og tannleger 
(spesialistforskrifta) 
 
Bakgrunnen for den nye ordninga er eit 
anmodningsvedtak frå Stortinget der Regjeringa blei 
bedt om å «leggje fram ei eigen sak om organisering og 
vilkår for den framtidige ordninga med 
spesialistgodkjenning og utdanning av spesialister i 
helsevesenet».  

Høyringsfrist 
14.10.2016 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 

24.06.2016 Høyring – forskrift om betaling frå pasientar 
for poliklinisk helsehjelp i 
spesialisthelsetenesta 
 
Alle bestemmelsar om eigenandel og pasientbetaling for 
poliklinisk helsehjelp, som i dag er regulert om utgiftar 
til poliklinisk helsehjelp, blir føreslått regulert i den nye 
forskrifta. 

Høyringsfrist 
01.10.2016 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 

29.06.2016 Høyring – forslag til endringar i HMS-
regelverket for petroleumsverksemda og 
enkelte landanlegg 

Høyringsfrist 
01.10.2016 

 

29.06.2016 Høyring – forslag til endring i DOK-forskrifta 
 
Europakommisjonen (heretter Kommisjonen) har 
vedtatt fire nye delegerte rettsakter av teknisk karakter 
som gjeld dokumentasjon av byggevarer. 
Ein av desse rettsaktane er ein Kommisjonsdelegert 
forordning (klassifisering av byggevarar sin 
brannpåverknad), som skal gjennomførast i DOK-
forskrifta i samsvar til EØS-avtalen. Dei tre andre 
delegerte rettsaktane er Kommisjonsdelegert vedtak som 
fastsetter system for vurdering og verifikasjon til tre 
byggevaregrupper. Desse vedtaka har stor betyding for 
dokumentasjon av ikkje CE-merka byggevarar og skal 
derved også gjennomførast i DOK-forskrifta. 

Høyringsfrist 
15.08.2016 

 

29.06.2016 Høyring – nasjonalt handlingsprogram med 
retningslinjer for utgreiing, behandling og 
oppfølging av cancer thyroidea 
 

Høyringsfrist 
01.10.2016 

Høyringssvar 
blir ikkje sendt 
samla frå RHF-
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Dato for brev Saka gjeld Høyringsfrist Status 
Dette er eit nytt handlingsprogram og ikkje tidligare 
publisert. 

et. 
Helseføretaka 
blir bedt om å 
sende eigne 
høyringssvar til 
HDIR. 

30.06.2016 Høyring – forslag til lov om 
informasjonstilgang, teieplikt m.v. for Statens 
helsetilsyn ved gjennomgang av eit utval 
saker om akuttplassering og 
omsorgsovertaking etter barnevernlova. 

Høyringsfrist 
19.08.2016 

Høyringssvar 
blir ikkje sendt 

01.07.2016 Høyring – læringsmål i ny spesialistutdanning 
for legar: dei kliniske fag i del 1 og felles 
kompetansemodular del 1-3 
 
 

 Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 

04.07.2016 Høyring – internasjonal standard NS-ISO 
26825:2008 

Høyringsfrist 
16.09.2016 

Høyringssvar 
blir ikkje sendt 
samla frå RHF-
et. 
Helseføretaka 
blir bedt om å 
sende eigne 
høyringssvar til 
Standard Norge. 

04.07.2016 Høyring – forslag til endringar i forskrift om 
opptak til høgare utdanning 
 
Kunnskapsdepartementet vurderer normalt ein gong i 
året om det er behov for endringar i forskrifta. 
Samstundes med endringane i 2016 vil departementet 
omsetje forskrifta til nynorsk. 

Høyringsfrist 
02.09.2016 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 

04.07.2016 Høyring – forslag til EU-direktiv om sikkerheit 
i nettverk og informasjonssystem 
 
Den 7. februar 2013 lanserte EU-kommisjonen Eus 
strategi for cybersikkerheit, «An Open, Safe and Secure 
Cyberspace». Som eit av fleire tiltak for å nå måla i 
strategien lanserte Kommisjonen same dag forslag til 
direktiv om tiltak for eit høgt felles sikkerheitsnivå i 
nettverks- og informasjonssystem i EU. 

Høyringsfrist 
15.09.2016 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 

05.07.2016 Høyring – nasjonale retningslinjer for open 
tilgang til forskingsresultat 
 
Regjeringa har som føremål at resultat av offentleg 
finansiert forsking skal være opent tilgjengelege. Ved 
inngangen til 2016 etablerte Kunnskapsdepartementet 

Høyringsfrist 
01.11.2016 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 



 

6 
 

Dato for brev Saka gjeld Høyringsfrist Status 
ei arbeidsgruppe som fikk i oppgåve å lage utkast til 
retningslinjer for open tilgang til vitskapelege artiklar.  

14.07.2016 Høyring – ny delversjon av 
Referansekatalogen for anbefalte og 
obligatoriske IT-standardar i forvaltninga  
 
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) foreslår 
justerte og nye anbefalingar til IT-standardar i offentleg 
sektor. Forslaget inneber at hele forvaltninga, også 
kommunal sektor, vil bli anbefalt å bruke IT-
standardane. Krava vil gjerast anbefalte gjennom ny 
delversjon av Referansekatalog for anbefalte og 
obligatoriske IT-standardar i forvaltninga. 

Høyringsfrist 
01.09.2016 

 

11.08.2016 Høyring – gjennomføring av forordning (EU) 
2016/425 om personlig verneutstyr og om 
oppheving av direktiv 89/686/EØF 
 
Arbeidstilsynet, DSB og Petroleumstilsynet sender forslag 
til forskrift som gjennomfører Europaparlamentets og 
Rådets forordning på høyring. 

Høyringsfrist 
29.08.2106 

 

12.08.2016 Høyring – mandat for faglege 
referansegrupper for nasjonale helsefaglege 
kodeverk 
 
Direktoratet for e-helse har utarbeidd eit utkast til 
mandat som beskriv oppgåver og ansvar for dei faglege 
referansegruppene. Mandatet inneheld også forslag til 
samansetning av gruppene.  

Høyringsfrist 
23.09.106 

 

23.08.2016 Høyring – endring i forskrift om kommunal 
betaling for utskrivingsklare pasientar – 
innføring av betalingsplikt for 
utskrivingsklare pasientar i psykisk helsevern 
og TSB 
 
Helse- og omsorgsdepartementet føreslår endringar i 
forskrifta slik at den også skal gjelde for pasientar i 
psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert behandling 
for rusmiddelavhengigheit.  

Høyringsfrist 
23.11.2016 

 

 


