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Høring - Forslag til forskriftsendringer - oppnevning av ny nemnd 
for behandling av søknader om preimplantasjonsdiagnostikk 
Vi viser til brev av 18.03.08 hvor ovennevnte sak ble sendt til høring.  
 
Etter en kort høringsrunde ved våre helsefakultet har Universitetet i Bergen følgende 
kommentarer, utarbeidet på grunnlag av innspill fra Det medisinsk-odontologiske fakultet: 
 
Bakgrunn:  
Endring av Bioteknologiloven, kapittel 2A som trådte i kraft 1.januar 2008.  
Hovedforandring er at par nå kan få utført Preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) etter at 
søknaden er behandlet i en nemnd. Dersom ikke PGD kan utføres i Norge, kan paret få 
dekket kostnader til behandling i utlandet.  
Høringen dreier seg ikke om grunnlaget og innholdet i Bioteknologiloven, men snarere 
hvordan gjennomføring skal organiseres. 
 
Kommentarer: 
Vi har ingen kommentar til at nåværende felles forskrift deles i to:  
1: En forskrift om oppnevnelse av en nemnd som skal behandle søknader om PGD. 
2: En forskrift som skal omfatte prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra 
spesialisthelsetjenesten, og rett til behandling i utlandet. 
 
6. Forslag til forskrift om oppnevning av nemnd som skal behandle søknader om PGD, 
saksbehandlingsregler m.v.  
§1 
Preimplantasjonsdiagnostikknemndas kompetanse: 
Vi er enige i at nemnda skal være uavhengig og ha en selvstendig avgjørelsesmyndighet.  
 
§2  
Sammensetning og oppbygning: 
Nemnda skal ha medlemmer med faglig bakgrunn innenfor assistert befruktning, medisinsk 
genetikk og etikk/jus. Kompetanse innen assistert befruktning bør innebære bred praktisk 
klinisk erfaring med assistert befruktning. Både lege og biolog/bioingeniør innenfor dette 
fagfeltet bør være representert.  
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Kompetanse i medisinsk genetikk må innebære inngående kunnskap i medisinsk-genetiske 
problemstillinger i forbindelse med PGD.  
 
Som Det medisinsk-odontoligiske fakultet påpeker, er det viktig med en bredt sammensatt 
faglig nemnd. PGD reiser en rekke etiske, sosiale og juridiske spørsmål i tillegg til de rent 
medisinske og det er viktig at disse perspektivene også er representert i en slik nemnd. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kari Tove Elvbakken 
 Hilde Hvidsten Bretvin 
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