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Dato for brev Saka gjeld Høyringsfrist Status 

    

04.06.2018 Høyring – forslag frå utval om endring i 
stillingsstrukturen 
 
Eit utval leia av Aril Underdal har vurdert 
stillingsstrukturen for faglege stillingar ved universitet 
og høgskular.  

Høyringsfrist 

01.10.2018 

Høyringsbrev er 

sendt til HF-a 

15.06.2018 Høyring – juridisk oppfølging av forslag i 
prioriteringsmeldinga og presiseringar av 
regelverk om helsehjelp i utlandet 
 
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høyring 
forslag til endringar i spesialisthelsetenestelova, pasient- 
og brukarrettigheitslova og prioriteringsforskrifta. 

Høyringsfrist 

25.09.2018 

  

Høyringsbrev er 

sendt til HF-a 

20.06.2018 Høyring – rapport frå arbeidsgruppe om 
forslag til rettsmedisinsk obduksjon av alle 
trafikkdrepne  
 
Samferdselsdepartementet etablerte i 2017 ei 
tverrfagleg arbeidsgruppe med mandat til å 
gjennomgå regelverk og praksis for rettsmedisinsk 
obduksjon av trafikkdrepne. Gruppa skulle greie ut 
behovet for rettsmedisinsk obduksjon av alle 
trafikkdrepne, og behovet Statens vegvesen si 
ulykkesanalysegruppe (UAG) har for å innhente 
helseopplysningar om den trafikkdrepne. Vidare skulle 
arbeidsgruppa føreslå nødvendige regelendringar. 

Høyringsfrist 

24.09.2018 

Høyringsbrev er 

sendt til HF-a 



 

21.06.2018 Høyring – «Kva bør skje med BHT? – Ei 
framtidsretta bedriftshelseteneste med fokus 
på kjerneoppgåver» 
 
Rapporten, som ble lagt fram 25.mai i år, er laga av ei 
ekspertgruppe som har gjennomgått og vurdert 
bedriftshelsetenesta i Noreg. Ekspertgruppa har greia ut 
ulike modeller for ein framtidig bedriftshelseteneste. 

 

Høyringsfrist 

25.10.2018 

Høyringsbrev er 

sendt til HF-a 

02.07.2018 Høyring – regional utviklingsplan 2035 for 
Helse Sør-Aust 
 
Som oppfølging av Nasjonal helse- og sjukehusplan blei 
dei regionale helseføretaka gitt i oppdrag 
å sørge for at det blei laga utviklingsplaner for alle 
helseføretaka og at desse blei samanstilt 
i regionale planer. Helseføretaka ferdigstilte sine 
utviklingsplaner i mai 2018, og planane ligg på 
heimesidene til dei respektive helseføretaka. 
Helseregionane skal innan 2018 lage eigne regionale 
utviklingsplanar. 
Utkast til Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-
Aust ble lagt fram for styret i Helse Sør-Aust 
RHF den 14. juni 2018, kor det ble bestemt å sende 
planen på høyring. 

Høyringsfrist 

15.10.2018 

 

02.07.2018 Høyring – forskrifter til ny sikkerheitslov 
  
Det blir foreslått tre forskrifter til den nye 
sikkerheitslova (Lov om nasjonal sikkerheit).  
1. Forskrift om myndigheitane sine roller og ansvar for 
nasjonal sikkerheit. 
2. Forskrift om verksemda sitt arbeid med førebyggjande 
sikkerheit.  
3. Forskrift om klarering av leverandørar og personell. 

Høyringsfrist 

01.10.2018 

 

02.07.2018 Høyring – rapport om alternativ for 
regulering av pasientforløp og registrering av 
ventetid 
 
Helsedirektoratet fekk 21. august 2017 i oppdrag å greie 
ut alternative modellar for korleis pasienten sin 
helsehjelp i spesialisthelsetenesta kan regulerast og 
registrerast.  

Høyringsfrist 

02.10.2018 

HF-a har gitt 

innspel til 

høyringsuttale 

Felles 

høyringsuttale 

blir sendt etter 

styremøte 2. 

oktober 

03.07.2018 Høyring – forslag til forskrifter knytta til 
tilskotsordningar under Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet fremmer i dette 
høyringsnotatet forslag om at tre tilskotsordningar 
fastsettjast i forskrift. Dei aktuelle føresegna for denne 
høyringa inneheld ordningar på poster under kapittel 
714 Folkehelse og kapittel 765 Psykisk helse og 
rusarbeid. Følgande tre forslag til forskrifter sendast på 

Høyringsfrist 

22.10.2018 

 



 

høyring:  

1. Forskrift om tilskot til frivillig rusmiddelførebyggjande 
innsats  
2. Forskrift om tilskot til arbeidsrehabilitering etter 
modell av «Individuell jobbstøtte» og «Jobbmestrende 
oppfølging».  
3. Forskrift om tilskot til etter- og vidareutdanning innan 
psykisk helse  

 
07.07.2018 Høyring – regional utviklingsplan 2035 Helse 

Nord 
 
I føretaksmøtet 10. januar 2017 blei dei regionale 
helseføretakea bedt om å utarbeide utviklingsplanar 
innan 31. desember 2018, slik at det føreligg samla 
regionale planer som grunnlag for neste nasjonale helse‐ 
og sjukehusplan. 

Høyringsfrist 

15.10.2018 

 

09.07.2018 Høyring – rettleiar i vurdering av legar i 
spesialisering 
 
I samanheng med innføring av ny spesialistutdanning av 
legar har Helsedirektoratet laga utkast til ein 
rettleiar i vurdering av kompetanse hos legar i 
spesialisering (LIS). Rettleiaren utgjer ein del av 
prosjektet for utvikling og gjennomføring av ny modell 
for spesialistutdanning for legar. 

Høyringsfrist 

10.10.2018 

 

10.07.2018 Høyring – mindre endringar av 
reguleringsplan 2192 Hundvåg Nord 
 
Det er behov for regulering av helikopterlandingsplass 
på Lunde for å få sikkerheitsgodkjenning for 
Ryfylketunnelen. Helikopterlandingsplassen skal nyttast i 
naudssituasjonar dersom det er behov for evakuering av 
brukarar av Ryfastanlegget.  

Høyringsfrist 

19.09.2018 

 

13.07.2018 Høyring – regionreforma 
 
Stortinget har slutta seg til at oppgåver og funksjonar på 
kulturminneområde blir overført frå Riksantikvaren til 
fylkeskommunen frå 01.01.2020. 

Høyringsfrist 

10.09.2018 

Høyringssvar 

blei sendt 

07.08.2018 Høyring – avvikling av meldeordninga etter 
spesialisthelsetenestelova § 3-3  
 
Effekten av meldeordninga er usikker og Helse- og 
omsorgsdepartementet meiner at ressursane kan 
brukast betre på andre tiltak. Den vedtekne utvidinga av 
varselordninga, etablering av granskingskommisjonen 
og ein tydeleggjering av verksemda sitt sjølvstendige 
ansvar for å følge opp uønska hendingar og avvik, vil 
vere betre tiltak for å forbetre pasienttryggleiken.  

Høyringsfrist 

18.09.2018 

Høyringsbrev er 

sendt til HF-a 

21.08.2018 Høyring – standard for sikring av e-post, 
kommunikasjon med heimesider og oppslag 
av namn 
 

Høyringsfrist 

13.09.2018 

Høyringssvar 

blei ikkje sendt 



 

 

24.08.2018 Høyring – forslag til endringar i 
byggherreforskrifta 
 
Føremålet med revideringa er å tydeleggjere forskrifta.  

Høyringsfrist 

19.10.2018 

 

27.08.2018 Høyring - åtgang til å reservere anskaffingar 
av helse- og sosialtenester for ideelle 
organisasjonar   
 
Endringa som blir lagt fram er for å gi åtgang til å 
reservere konkurransar om kontraktar om helse- og 
sosialtenester for ideelle organisasjonar.  

Høyringsfrist 

23.11.2018 

 

29.08.2018 Høyring - endringar i universitets- og 
høgskulelova og fagskulelova: studentombud, 
trakassering og leggje til rette for læringsmiljø 

Høyringsfrist 

30.11.2018 

Høyringssvar 

blir ikkje sendt 

29.08.2018 Høyring - prosedyrekodeverk for patologi 
 
Kodeverket er utarbeidd i samarbeid med fagressursar 
frå patologimiljøa oppnemnd frå helseføretak, 
Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet.  

Høyringsfrist 

21.09.2018 

 

31.08.2018 Høyring - bruksvilkår for nasjonale e-
helseløysingar 
 
Det er utarbeidd eit utkast til bruksvilkår for e-resept, 
kjernejournal og helsenorge.no. bruksvilkåra vil regulere 
drifts- og forvaltningsfasen; den ordinære bruken av 
løysinga og løypande drift og forvaltning.  

Høyringsfrist 

12.10.2018 

 




