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NOTAT  
 
 
 
GÅR TIL: Styremedlemmer    
FØRETAK: Helse Vest RHF    
DATO: 27.11.2017   
FRÅ:  Administrerande direktør    
SAKSHANDSAMAR: Linn Jonassen   
SAKA GJELD: Oversikt over høyringar 14.12.2017   
 
ARKIVSAK: 2015/1423   
STYRESAK: 119/17 
   
STYREMØTE: 14.12. 2017   
 
Administrerande direktør si orientering pkt. 3   
 
  

Dato for brev Saka gjeld Høyringsfrist Status 
    
11.08.2017 Høyring -  gjennomgang av saker kor barn har 

vore utsatt for vold, seksuelle overgrep og 
omsorgssvikt 
 
Barne- og likestillingsdepartementet sender "NOU 
2017:12 Svikt og svik på høyring. 

Høyringsfrist 
30.11.2017 

 

01.09.2017 Høyring – rapport frå Helsedatautvalet 
 
Helsedatautvalet har hatt som oppgåve å vurdere og 
beskrive dagens system og tilrå konkrete 
organisatoriske, tekniske og juridiske tiltak for å betre 
tilgang til helsedata som samtidig ivaretek  personvern. 

Høyringsfrist 
01.12.2017 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 

15.09.2017 Høyring – forslag til endring i 
forurensingsforskrifta kapittel 39, gebyr til 
statskassa for arbeid med tillatelsar og 
kontroll etter forurensingslova 
 
Formålet er å gjere avgjerda i kapittelet gjeldane for 
arbeid med løyve til og tilsyn med radioaktiv forureining 
og radioaktivt avfall. 

Høyringsfrist 
15.12.2017 

 

29.09.2017 Høyring – fagleg råd ved utgreiing av risiko 
for vald – bruk av strukturerte kliniske 
verktøy 
 
Faglege råd ved utgreiing av risiko for vald byggjar på 

Høyringsfrist 
15.12.2017 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 
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eit utkast frå ei ekstern arbeidsgruppe  leia av 
Kompetansesenter for sikkerheits, - fengsels- og 
rettspsykiatri.  

12.10.2017 Høyring – forslag til lov og forskrift om tilskot 
til verksemder med offentleg 
tenestepensjonsordning som leverer 
lovpålagte spesialisthelsetenester og statlege 
barnevernstenestar 

Høyringsfrist 
21.12.2017 

 

17.10.2017 Høyring – forskrift til forskingsetikklova  
 
Forskrifta regulerer oppnemning, samansetning og 
saksbehandling i utval og komiteer innafor 
forskingsetikk. 

Høyringsfrist 
27.11.2017 

Høyringssvar 
blei sendt 

30.10.2017 Høyring – pakkeforløp hjerneslag fase 1 
 
Helsedirektoratet ønskjer innspel på om målsettinga 
med pakkeforløp for hjerneslag blir ivaretatt med dette 
utkastet. Fase ein beskriver tilrådd pasientforløp i 
spesialisthelsetenesta. 

Høyringsfrist 
11.12.2017 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 

03.11.2017 Høyring – endringar i akuttmedisinforskrifta 
 
Endringane gjeld følgjande punkt: 
- utviding av overgangsordninga for oppfylling av 
kompetansekrav til bemanning på ambulansebilar 
- endra krav til grunnkompetanse for legar i vakt som 
følgje av ny forskrift om kompetansekrav for legar i den 
kommunale helse- og omsorgstenesta 
- utviding av overgangsordninga for krav til gjennomført 
kurs i akuttmedisin og valds- og overgrepshandtering 
- unntak frå krav om at bakvakt må kunne rykke ut når 
det er nødvendig for bakvaktlege tilsett i 
hovedlegevaktsentral i samband med planlagt 
pilotprosjekt på legevaktfeltet 

Høyringsfrist 
08.01.2018 

Høyringsbrev er 
sendt til HF-a 

07.11.2017 Forslag til utvida overgangsordning for 
kompetansekrav til ambulansearbeidarar 
 
Helse- og omsorgsdepartementet sitt forslag er å utvide 
overgangsordninga, med fem år.  

Høyringsfrist 
08.01.2018 

 

08.11.2017 Høyring – Forskingsrådet ber om innspel til 
oppdatering av Norsk vegkart for forskings 
infrastruktur 
 
Forskingsmiljøa har verdifull innsikt om behov som ikkje 
er dekka. Forskingsrådet ønsker innspel frå 
forskingsmiljøa i samband med kommande oppdatering 
av vegkartet slik dei på best mogleg måte kan 
synleggjere framtidige behov for ny eller modernisert 
infrastruktur innanfor høgt prioriterte forskingsområde 
i Noreg.   

Høyringsfrist 
20.01.2018 

 

14.11.2017 Høyring - Forsvarets vertslandsstøttekonsept 
 
Konseptet skal nyttast i planlegginga av alliert trening, 
øving og operasjoner i Noreg. For å sikre at alle ser 
samanhengen og for å skape gjensidig forståing for 

Høyringsfrist 
23.11.2017 

Høyringssvar 
blei ikkje sendt 
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rollane, ber Forsvaret om støtte til å utdjupe dei 
sektorvise/etatsvise oppdraga.  

17.11.2017 Høyring – endringar i Universitets- og 
høgskulelova og Fagskulelova – Nasjonalt 
organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) sine 
oppgåver og behandlingsansvar for Nasjonal 
vitnemåls- og karakterportal 
 
Kunnskapsdepartementet ønskjer å overføre oppgåver 
og ansvar til NOKUT, og føreslår justeringar for å leggje 
til rette for dette. 

Høyringsfrist 
08.01.2018 

 

22.11.2017 Høyring - forslag til endring av vegtrafikklova 
og parkeringsforskrifta 
 
Endring a vil medføre halv pris for parkering av 
nullutslippskjøretøy på kommunale parkeringsplasser og 
sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter 

Høyringsfrist  
21.01.2018 

 


