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Høring – Forslag til forskriftsendringer – oppnevning av ny nemnd for 
behandling av søknader om preimplantasjonsdiagnostikk  

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift 1. 
desember 2000 nr. 1208 om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp 
fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om dispensasjons- og 
klagenemnd på høring.  
 
Det følger av ny bestemmelse i bioteknologiloven § 2A–4 at undersøkelse av befruktede 
egg (preimplantasjonsdiagnostikk eller PGD), jf. § 2A–1, bare kan utføres etter tillatelse 
fra en nemnd som departementet oppnevner. Behandling av søknader om 
preimplantasjonsdiagnostikk skal ifølge forarbeidene, jf. Ot.prp. nr. 26 (2006–2007), 
ikke lenger være en oppgave for dispensasjons- og klagenemnda. Ny nemnd skal 
etableres. De nye bestemmelsene trådte i kraft 1. januar 2008. Dette innebærer at det 
må gjøres endringer i forskrift 1. desember 2000 nr. 1208 om prioritering av 
helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til 
behandling i utlandet og om dispensasjons- og klagenemnd. 
 
Hensikten med endringene er å gi saksbehandlingsregler for den nye nemnda som skal 
behandle søknader om preimplantasjonsdiagnostikk i medhold av bioteknologiloven § 
2A–4.   
 
Endringen eller oppsplittingen av dagens ene forskrift i to er i hovedsak en rettsteknisk 
opprydding. De materielle bestemmelsene den nye nemnda må forholde seg til følger 
av bioteknologiloven kapittel 2 A og uttalelser i forarbeidene, jf. henvisningen ovenfor.  
 



Side 2 
 

Høringsnotatet kan i sin helhet lastes ned fra Helse- og omsorgsdepartementets 
internettside på følgende adresse: 
 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904 
 
Departementet ber om at høringsuttalelser innen 2. mai 2008 sendes til  
 
Helse- og omsorgsdepartementet  
Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo 
 
Høringsuttalelser kan også innen samme frist sendes elektronisk til 
postmottak@hod.dep.no 
 
Papirversjon av høringsnotatet kan bestilles per e-post til elena.carreno@hod.dep.no 
eller per telefon 2224 8705.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Anne Louise Valle e.f. 
avdelingsdirektør 
 Anne Sofie von Düring 
 seniorrådgiver 
 
 
 
Vedlegg: 
− Liste over høringsinstanser 


