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Dato for brev Saka gjeld Høyringsfrist Status 
09.12.2016 Høyring – forslag om endringar i 

spesialisthelsetenestelova § 4-1 (godkjenning 
av verksemder og helsetenestar i 
spesialisthelsetenesta 
 
Departementet si erfaring er at dagens ordning med 
godkjenning av sjukehus ikkje lenger fungerer etter 
hensikta. Departementet vurderer at det er andre og 
meir egna tiltak og virkemidlar som kan bidra til 
kontinuerlig kvalitetsarbeid i spesialisthelsetenesta enn 
dagens godkjenningsordning for sjukehus. 

Høyringsfrist 
13.03.2017 

Høyringssvar 
blei sendt 

13.12.2016 Høyring – læringsmål for medisinske 
spesialitetar 
 
Helsedirektoratet har i samband med ny forskrift frå 
Helse- og omsorgsdepartementet, ansvar for å 
avgjere læringsmål i ny spesialistutdanning for leger. 
Læringsmåla skal takast inn som vedlegg 
til forskrifta som blei publisert 09.12.16 og trer i kraft 
01.03.17. 

Høyringsfrist 
01.04.2017 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a.  
HF-a lager eigne 
høyringsuttalar. 
Helse Vest har 
utarbeidd ein 
overordna 
høyringsuttale. 
Høyringssvaret 
blir lagt til RHF-
styret 4. april 
2017 
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20.12.2016 Høyring – kart- og planforskrifta 
 
Endringane gjerast for å få betre tilpassing til digitale 
planprosessar og nokre utvida framstillingsmoglegheiter 
på arealplan. 

Høyringsfrist 
20.03.2017 

 

23.12.2016 Høyring – Forskrift om kommunalt pasient- 
og brukarregister 
 
Departementet vil fornye, forenkle og forbetre helse- 
og omsorgstenesta med utgangspunkt i pasientane og 
brukarane sine behov. Eit godt kunnskapsgrunnlag er 
ein føresetnad for å kunne planlegge, forvalte, evaluere, 
korrigere og utvikle ein god og bærekraftig helse- og 
omsorgsteneste. KPR (kommunalt pasient- og 
brukarregister) skal gi oss eit slikt kunnskapsgrunnlag. 

Høyringsfrist 
23.03.2017 

Høyringssvar er 
sendt 

18.01.2017 Høyring – Rapport om «Seniorar og 
arbeidslivet – aldersgrenser og tilpassingar» 
 
Rapporten er utarbeidd av eit parts samansett 
utval, som har hatt i mandat å vurdere spørsmål knytt til 
aldersgrensa for vern mot oppseiing 
i arbeidsmiljølova og tilpassingar i arbeidslivet. 

Høyringsfrist 
02.05.2017 

 

20.01.2017 Høyring – Forslag til forskrift om felles 
rammeplan for helse- og sosialfagutdanningar 
 
Målet med forskrifta og nytt styringssystem er å sikre at 
sektormyndigheitane, utdanningane og tenestene det 
utdannast til, får auka sin innflytelse på det faglege 
innhaldet i utdanningane. 

Høyringsfrist 
21.04.2017 

 

26.01.2017 Høyring – Forslag om barns rett til å 
samtykke til deltaking i forsking 
 
Forskrifta skal gjelde forskingsprosjekt som kan avdekke 
opplysningar som foreldra eller andre med 
foreldreansvar, har eigeninteresse i at ikkje avdekkast. 
Det omfattar prosjekt som kan avdekke opplysningar om 
blant anna vald, omsorgssvikt eller andre overgrep frå 
foreldra, andre med foreldreansvar eller andre 
nærståande. 

Høyringsfrist 
20.04.2017 

 

09.02.2017 Høyring – forslag til endringar i forskrift av 
20. mai 2009 – om maskinar 
 
Direktoratet for arbeidstilsynet sender på høyring 
forslag om endringar i forskrift 20.mai 2009 nr. 544 om 
maskinar. Forslaget kjem på bakgrunn av at 
Europaparlamentet og Rådet den 14. september vedtok 
ein ny forordning 2016/1628. 

Høyringsfrist 
23.03.2017 

 

20.02.2017 Høyring – endring i abortforskrifta 
 
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høyring eit 
forslag til endring i abortforskrifta for å legge til rette 
for at dei regionale helseføretaka skal kunne redusere tal 
på primærnemnder. Det blir også føreslått at gravide 
som reiser for å delta ved behandling av abortbegjæring 

Høyringsfrist 
22.05.2017 
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i nemnd, skal få dekka sine reiseutgifter utan å betale 
eigenandel. 

01.03.2017 Høyring – nasjonal strategi for digitalisering 
og bruk av BIM 
 
Styret i Sjukehusbygg vedtok å sette i gong eit arbeid 
med ein strategi for å digitalisere og bruk av BIM, sak 
16/2016. Prosjektrapporten blir no sendt på høyring til 
dei regionale helseføretaka. 

Høyringsfrist 
27.04.2017 

 

07.03.2017 Høyring – endringar i kart- og planforskrifta, 
oppstartsfasen i planarbeidet 
 
Stortinget har gjort lovvedtak om endringar i plan- og 
bygningslova som rører ved oppstartsfasen i 
planarbeidet.  

Høyringsfrist 
06.06.2017 

 

08.03.2017 Høyring – forslag om endringar i forskrift om 
opptak til høgare utdanning 
 
Kunnskapsdepartementet fastsette 6. januar 2017 
forskrift om opptak til høgre utdanning 
(opptaksforskrifta) med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 
om universitet og høgskular.  
Departementet føreslår no i tillegg endringar i § 4-1 og 
7-13 i opptaksforskrifta. 

Høyringsfrist 
01.06.2017 

 

14.03.2017 Høyring – tap av retten til å utstede 
legeerklæringar 
 
Departementa foreslår at i dei alvorlegaste situasjonane 
kor ein behandlar eller tenesteytar taper retten til å 
praktisere for trygda si rekning, skal eit vedtak 
praktiserast med verknad for heile folketrygda. 

Høyringsfrist 
30.06.2017 

 


