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Dato for brev Saka gjeld Høyringsfrist Status 

    

13.11.2018 Høyring - forskrift om medisinske 
kvalitetsregistre 
 
I høyringsnotatet blir det føreslått at det medisinske 
kvalitetsregisteret skal regulerast i ein eigen forskrift. Eit 
av hovudgrepa i forskrifta er unntak frå samtykkekravet 
når det er nødvendig av omsyn til registera sin 
datakvalitet og dekningsgrad. 

Høyringsfrist 

20.02.2019 

Høyringsbrev er 

sendt til HF-a 

29.11.2018 Høyring – forslag til nasjonal retningslinje for 
medisinutdanninga  
 
Utdanninga er ein av foreløpig 20 utdanningar som det 
utarbeidast nasjonale retningslinjer for. Det er nedsett 
programgrupper for kvar utdanning som nå fremmer 
forslag til retningslinje og seinare skal revidere den. 
Programgruppene består av representantar frå 
utdanningane, tenestene og studentane. Kvar 
programgruppe har vore i dialog med relevante 
brukargrupper og tenester om innhald i retningslinjene. 

Høyringsfrist 

03.03.2019 

Høyringsbrev er 

sendt til HF-a 

29.11.2018 Høyring - nasjonal retningslinje for 
psykologutdanninga 
 

Høyringsfrist 

03.03.2019 

Høyringsbrev er 

sendt til HF-a 
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Utdanninga er ein av foreløpig 20 utdanningar som det 
utarbeidast nasjonale retningslinjer for. Det er nedsett 
programgrupper for kvar utdanning som nå fremmer 
forslag til retningslinje og seinare skal revidere den. 
Programgruppene består av representantar frå 
utdanningane, tenestene og studentane. Kvar 
programgruppe har vore i dialog med relevante 
brukargrupper og tenester om innhald i retningslinjene. 

29.11.2018 Høyring – nasjonal retningslinje for 
farmasøytutdanninga 
 
Utdanninga er ein av foreløpig 20 utdanningar som det 
utarbeidast nasjonale retningslinjer for. Det er nedsett 
programgrupper for kvar utdanning som nå fremmer 
forslag til retningslinje og seinare skal revidere den. 
Programgruppene består av representantar frå 
utdanningane, tenestene og studentane. Kvar 
programgruppe har vore i dialog med relevante 
brukargrupper og tenester om innhald i retningslinjene. 

Høyringsfrist 

03.03.2019 

Høyringsbrev er 

sendt til HF-a 

29.11.2018 Høyring – nasjonal retningslinje for 
ernæringsfysiologutdanning 
 
Utdanninga er ein av foreløpig 20 utdanningar som det 
utarbeidast nasjonale retningslinjer for. Det er nedsett 
programgrupper for kvar utdanning som nå fremmer 
forslag til retningslinje og seinare skal revidere den. 
Programgruppene består av representantar frå 
utdanningane, tenestene og studentane. Kvar 
programgruppe har vore i dialog med relevante 
brukargrupper og tenester om innhald i retningslinjene. 

Høyringsfrist 

03.03.2019 

Høyringsbrev er 

sendt til HF-a 

 

 

29.11.2018 Høyring – nasjonal retningslinje for 
audiografutdanninga 
 
Utdanninga er ein av foreløpig 20 utdanningar som det 
utarbeidast nasjonale retningslinjer for. Det er nedsett 
programgrupper for kvar utdanning som nå fremmer 
forslag til retningslinje og seinare skal revidere den. 
Programgruppene består av representantar frå 
utdanningane, tenestene og studentane. Kvar 
programgruppe har vore i dialog med relevante 
brukargrupper og tenester om innhald i retningslinjene. 

Høyringsfrist 

03.03.2019 

Høyringsbrev er 

sendt til HF-a 

14.12.2018 Høyring – utkast til skjema for informasjon frå 
storulykkeverksemder til offentleg naud- og 
vernebuingsetater og kommunen 
 
Seveso III-direktivet stiller krav til at alle EU/EØS-land 
skal ha eksterne planer for vernebuing for verksemder 
som er omfatta av direktivet, og skal sørgje for at den 
offentlege beredskapen er tilstrekkelig førebudd ved en 
storulykke i desse verksemdene. 

Høyringsfrist 

15.02.2019 

Høyringbrev 

blei ikkje sendt 

01.02.2019 Høyring - pakkeforløp hjerneslag - fase 2 
 
Etter publisering av «Fase 1 - Akutt» har det blitt 
arbeidd vidare med å beskrive neste fase i «Pakkeforløp 
hjerneslag» - «Fase 2 – Rehabilitering 

Høyringsfrist 

05.05.2019 

Høyringsbrev er 

sendt til HF-a 
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og oppfølging». Dette er no ferdigstilt, og blir sendt på 
ekstern høyring. 

04.02.2019 Høyring - samarbeidsrutine ved 
luftambulansetransport av pasientar med 
psykiatrisk diagnose 
 
I 2007 blei det utarbeidd en samarbeidsrutine ved 
luftambulansetransport av pasientar med 
psykiatrisk diagnose, gjeldande i Nord-Noreg. Føremålet 
var å definere ansvar og oppgåver for 
alle aktørar som er involvert i bestilling og 
gjennomføring av en slik transport. Denne saka handlar 
om revisjon av samarbeidsrutinen. Rutinen blir ikkje 

implementert i heile landet. 

Høyringsfrist 

01.04.2019 

 

06.02.2019 Høyring –rapport om kjønnsforskjellar i 
skulen. Rapport frå  Stoltenbergutvalet. 
 
NOU 2019:3 Nye sjansar – betre læring. 
Kjønnsforskjellar i skuleprestasjonar og utdanningsløp. 
Den blei overlevert av utvalsleiar Camilla Stoltenberg til 
Kunnskapsdepartementet 4. februar 2019. 

Høyringsfrist  

03.05.2019 

 




