
Forskriften  § 3 som regulere sammensetningen av nemnda i den enkelte sak er
en videreføring av den tilsvarende bestemmelse i forskrift 1.  desember 2000 nr.
1208 § 10 første ledd.

Forskriften § 4 om saksbehandlingen i den enkelte sak er en videreføring av
forskrift 1. desember 2000 nr. 1208 § 11.

Forskriften § 5 om informasjonsplikt tilsvarer forskrift 1. desember 2000 nr.
1208 § 5 første punktum siste setning. Forskriften §§ 6 og 7 er en videreføring av
forskrift 1. desember 2000 nr. 1208 § 12 og 13.

5 Forslag til endringer i forskrift om prioritering av
helsetjenester,  rett til nødvendig helsehjelp fra
spesialisthelsetjenesten,  rett til behandling i utlandet og
om dispensasjons-  og klagenemnd

I forskrift om prioritering av helsetjener,  rett til nødvendig helsehjelp fra
spesialisthelsetjenesten,  rett til behandling i utlandet og om dispensasjons- og
klagenemnd gjøres følgende endringer:

Forskrifters tittel skal lyde:
Forskrift om prioritering av helsetjenester, rett dl nødvendig helsehjelp fra
spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet samt om klagenemnd.

Hjemmelsgrunnlaget for forskriften skal lyde:
Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 2000 med hjemmel i lov $Ø 2. juli 1999 nr. 63 U
om pasientrettigheter §  1-2 første ledd, § 2-1 femte ledd og § 7- 2 annet ledd.
Fremmet av Sosial- og helsedepartementet. Endret ved forskrifter 18. desember
2001 nr. 1577, 7. juli 2004 nr. 112121.  juni 2006 nr.  694 og ....2008.

§ 2 fjerde ledd oppheves.

§ 4 annet ledd oppheves.

§ 5 annet punktum skal lyde:
Det skal også gis informasjon om retten fl fornyet vurdering etter
pasientrettighetsloven §  2-3 og  klageretten  bem- lger-avf

pasientrettighetsloven §  7-1 og § 7-2, herunder om klagefrist og klageinstans.

§ 7 annet ledd  annet punktum skal lyde:
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Dersom den vurderingen spesialisthelsetjenesten foretar på grunnlag av en slik
anmodning gjelder om pasienten har rett til behandling i utlandet, jf. § 3, kan
han klage til den klagenemnda som er omtalt i § 9.

Overskriften i kapittel 11 skal lyde:
Behandling  av  klagelevergett til behandling i utlandet og oppnevning av
klagenemnd,  saksbehandling m.v.

Overskriften til § 8 skal lyde:
Klagenemndas kompetanse

§ 8 første ledd skal lyde:
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Klagenemnda avgjør klage over vedtak etter § 3, jf. pasientrettighetsloven § 7-2
annet ledd.

§ 9 første ledd skal lyde:
Klagenemnda skal bestå av fem medlemmer med personlige vararepresentanter.

§ 9 annet ledd annet og tredje punktum oppheves.

§ 9 tredje ledd tredje punktum oppheves.

Overskriften til § 10 skal lyde:

Sammensetning  av nemnda i den enkelte sak

§  10 annet ledd annet punktum oppheves.

Overskriften til § 11 skal lyde:

Saksbehandling  i klagesaker
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6 Forslag til forskrift  om oppnevning av nemnd som skal--
behandle søknader  om preimplantasjonsdiagnostikk
(preimplantasjonsdiagnostikknemnda),

Fastsatt av Kongen........ 2008 med hjemmel i lov 5. desember 2003 nr. 100 om
humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) § 2A-4 femte ledd.

§ 1 Preimplantasjonsdiagnostikknemndas kompetanse

Preimplantasjonsdiagnostikknemndaikkai-behandle/søknader om
preimplantasjonsdiagnostikk etter bioteknologiloven § 2A-4.

Nemnda har en uavhengig stilling og selvstendig avgjørelsesmyndighet.
Departementet kan ikke instruere nemnda om skjønnsutøvelse eller avgjørelse i
enkeltsaker.

Nemndas vedtak kan ikke påklages.

§ 2 Sammensetning og oppnevning

Preimplantasjonsdiagnostikknemnda skal bestå av minst åtte
medlemmer med personlige vararepresentanter.

Nemnda skal ha tverrfaglig sammensetning,, og M kompetanse innen
medisinsk genetikk, genetisk veiledning, pediatri, assistert befruktning,
gynekologi, transplantasjon, jus og etikk. Det skal være minst en
lekrepresentant i nemnda samt en representant med kunnskap i det å leve med
sykdom. Lederen og dennes vararepresentant skal ha juridisk embetseksamen.

Departementet oppnevner nemndas medlemmer og personlige
vararepresentanter for to år om gangen. Det er adgang fil å gjenoppnevne
medlemmer og vararepresentanter.

§ 3 Sa exisetning-av-nemnddi den enkelte sak  L '' `.-: a`

I avgjørelsen  av den enkelte sak skal alle medlemmene delta. Dersom en
eller flere ikke kan møte, skal det innkalles vararepresentanter.

§ 4 Saksbehandlingen i den enkelte sak

Nemnda treffer avgjørelse ~alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er
møtelederens stemme avgjørende.

Nemndas avgjørelser skal treffes i møte. Det skal føres møteprotokoll.
Protokollen skal vise voteringen. Stemmegivningen skal grunngis.
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Når særlige forhold tilsier det, kan avgjørelser treffes ved skriftlig
saksbehandling,  uten at nemnda møtes. Ved skriftlig saksbehandling gir
nemndas medlemmer ved påtegning uttrykk for voteringen og g .osen-for-

Nemnda behandler sakene på grunnlag av den skriftlige fremstillingen
som er gitt og sakens øvrige opplysninger.

§5 Informasjonsplikt

mnda ska,informere pasienten og den
som har henvist pasiente skriftlig m avgjørelsen.

§ 6 Taushetsplikt

Enhver  som deltar i behandlingen av en sak for nemnda har taushetsplikt
etter forvaltningsloven §  13 til § 13e. Overtredelse  straffes etter straffeloven §
121.

§ 7 Søksmål

Domstolene kan prøve lovligheten av nemndas avgjørelser.  Søksmål
rettes mot Staten ved preimplantasjonsdiagnostikknemnda.

§8 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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