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Høring - utkast til forskrift om donasjon , testing, prossering , konservering,
oppbevaring og distribusjon av celler og vev.
Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for videreutdanning har følgende
kommentar til høringsutkastet:
§ 4-1 Samtykke (art. 13). Første ledd, siste setning:
"Transplantasjonslovens bestemmelser om samtykke fra levende donor og dennes representant
gjelder så langt den passer" (s. 26).
Dette er for upresist formulert. Hva menes med "så langt den passer?"
Det foreslås at fig. fra den gamle lovteksten (§ 4-1 Samtykke) taes inn i den nye:
"Fra mindreårige under 12 år eller personer uten samtykkekompetanse kan kun fornybart vev tas
ut, og det forutsettes at nærmere bestemte vilkår er oppfylt, jfr. Transplantasjonsloven § 1 tredje
ledd. Vergen og den eller de som har, foreldreansvaret og omsorgen for donor må gi samtykke til
inngrepet" (s. 17).
§ 4-2 Informasjon (Art 13,2) Andre ledd.
"Informasjon må gis av en fagperson som er i stand til å formidle på en egnet og klar måte, ved å
benytte ord og uttrykk som lett forstås av mottakeren " (s. 26).
Det foreslås at dette punkt suppleres med lovteksten i Lov 1999-07-02 nr. 63: Lov om
pasientrettigheter (Pasientrettighetsloven),
§ 3-5 Informasjonens form.
Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet,
erfaring og kultur- og språkbakgrunn. Informasjon skal gis på en hensynsfull måte.
Helsepersonellet skal så langt som mulig sikre seg at pasienten har forstått innholdet og
betydningen av opplysningene. Opplysning om den informasjon som er gitt, skal nedtegnes i
pasientens journal.
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