
Statens helsepersonellnemnd

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep
0030 OSLO

Deres ref Vår ref Dato
08/53-2/008/MN 05.05.2008

Høring  -  forslag til forskriftsendringer  -  oppnevning av ny nemnd for behandling av
søknader om preimplantasjonsdiagnostikk

Vi viser til  Deres høringsbrev av 18. mars 2008.

Det er, som kjent, en rekke ulike nemnder som er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.
Vi har lagt merke til at den organisatoriske oppbygningen og reglene for saksbehandling
varierer en del fra nemnd til nemnd. Vi ser ikke bort fra at det kan være hensiktsmessig at
disse reglene vurderes mer enhetlig og samlet.

I forslaget til forskrift § 2 "Sammensetning og oppnevning" fremgår det i andre ledd at
lederen av nemnda og dennes vararepresentant skal ha juridisk embetseksamen. Vi viser i
denne sammenheng til forskrift om Statens helsepersonellnemnd - organisering og
saksbehandling, der det i § 1 fremgår at leder av nemnda bør ha dommererfaring. Vår erfaring
med nemndsledere med erfaring som dommer er svært god. Dette gjelder både i forhold til
møteledelse og den juridiske kompetanse de innehar.

I utkastet § 2 tredje ledd fremgår det videre at nemndas medlemmer oppnevnes for to år av
gangen og at det er adgang til gjenoppnevning. Det er imidlertid ikke fastsatt noen
begrensning når det gjelder hvor mange perioder medlemmene kan gjenoppnevnes. Når det
gjelder funksjonsperiode for Statens helsepersonellnemnd, fremgår det i § 3 at nemndas
medlemmer kan oppnevnes for tre år av gangen, og at de kan gjenoppnevnes slik at de
sammenhengende kan være knyttet til nemnda i seks år.

Vi antar i hvert fall at det kan være hensiktsmessig at det i regelverket for nemnda som skal
behandle søknader om preimplantasjonsdiagnostikk, settes en begrensning m.h.t. hvor mange
ganger gjenoppnevning kan skje.

Når det gjelder forskriftutkastets § 5 "Informasjonsplikt" innebærer dette en endring i forhold
til dagens forskrift om informasjonsplikt. Slik vi forstår § 5 i dagens forskrift, som står under
kapittel 1 "Om prioritering av spesialisthelsetjenesten og rett til nødvendig helsehjelp fra
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spesialisthelsetjenesten", gjelder denne spesialisthelsetjenestens plikt til å gi informasjon, og
ikke nemnda. Saksbehandlingen i nemnda er regulert i kapittel 2 der man i dag ikke finner en
tilsvarende bestemmelse om informasjonsplikt.

Med vennlig hilsen
sekretariatet
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