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Pr. 1. mars 2005 delegerer Helse- og omsorgsdepartementet med dette myndighet til 
Sosial- og helsedirektoratet etter: 
 
 
Lov 13. august 1915 nr. 6 om rettergangsmåten for tvistemål (tvistemålsloven) 
 
§ 204:  Myndighet til å gi fritak fra forvaltningsmessig taushetsplikt ved 

vitneforklaring. 
 
 
Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 
 
§ 13 d: Gi tillatelse til at taushetsbelagte opplysninger brukes i forskning i 

helse- og sosialsektoren. 
 
 
Lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. 
(transplantasjonsloven) 
 
§ 5:   Godkjenning av sykehus som utfører transplantasjonsinngrep. 
 
§ 8 c:   Godkjenning av bruk av fostervev til behandling og forskning. 
 
§ 8 e første ledd: Godkjenning av fostervevsbanker. 
 
 
 
Lov 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering (steriliseringsloven) 
 
§ 5 fjerde ledd: Forskriftshjemmel om begjæring eller søknad. 
 
§ 13 første ledd: Motta oversikt fra Steriliseringsrådet over utviklingen når det gjelder 

innvilgede og utførte inngrep mv. etter loven. 
 
§ 13 annet ledd: Motta innberetning fra lege og sykehus om utførte inngrep etter loven. 
 
 
Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven)  
 
§ 118: Myndighet til å gi fritak fra forvaltningsmessig taushetsplikt ved 

vitneforklaring. 
 
 
Lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven) 
 
I saker etter sosialtjenesteloven der Fylkesmannen fatter vedtak som førsteinstans er Sosial - 
og helsedirektoratet å anse for overordnet forvaltningsorgan, slik at behandling av klage over 
vedtakene til nærmeste overordnede forvaltningsorgan etter forvaltningsloven § 28 hører inn 
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under Sosial- og helsedirektoratet. Dette vil for eksempel gjelde vedtak om dekning av 
sakskostnader, jfr. forvaltningslovens § 36, og vedtak om avvisning av klager.  
 
Forskrift 26. april 1995 nr. 392  om vederlag for opphold i institusjon m.v. 
 
§ 8: Myndighet til å overprøve Fylkesmannens vedtak etter 

forvaltningslovens § 35 i kraft av å være overordnet organ i forhold til 
Fylkesmannens vedtak. 

 
Lov 2. april 1993 nr.38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. 
(genteknologiloven) 
 
§ 6 annet ledd: Godkjenne laboratorier og andre anlegg for innesluttet bruk av 

genmodifiserte organismer. 
 
§ 7 første ledd: Motta melding om eller godkjenne innesluttet bruk av genmodifiserte 

organismer. 
 
§ 8:   Kreve konsekvensutredning ved innesluttet bruk. 
 
§ 16: Endre og tilbakekalle godkjenning for så vidt gjelder innesluttet bruk. 
 
§ 24: Ilegge tvangsmulkt for så vidt gjelder overtredelser av bestemmelser 

vedrørende innesluttet bruk. 
 
 
Lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) 
 
§ 3-7 femte ledd: Myndighet til å fastsette forskrift som nevnt i bestemmelsen. 
 
§ 4-1 sjette ledd: Myndighet til å fastsette forskrift som nevnt i bestemmelsen. 
§ 4-4 annet ledd: Myndighet til å fastsette forskrift som nevnt i bestemmelsen. 
 
§ 4-6 annet ledd: Myndighet til å fastsette forskrift som nevnt i bestemmelsen. 
 
§ 5-3 fjerde ledd: Myndighet til å fastsette forskrift som nevnt i bestemmelsen. 
 
 
 
 
Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) 
 
§ 5-1 fjerde ledd: Avgjøre i tvilstilfelle hvor en pasient har bostedsregion. 
 
§ 5-4 annet ledd: Myndighet til å gi forskrift om dekning av utgifter til 

kontrollkommisjonens virksomhet. 
 
 
Lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk 
helsevernloven) 
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§ 6-1 tredje ledd: Bestemme hvilke områder som skal være tillagt den enkelte 

kontrollkommisjon. 
 
§ 6-5:   Forskrifter om den nærmere saksbehandling. 
 
 
Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell (helsepersonelloven) 
 
§ 29 første ledd: Myndighet til å bestemme at opplysninger kan gis til bruk i forskning. 
 
 
Lov 21. februar 2003 nr. 12 om biobanker (biobankloven)  
 
§ 4 annet ledd: Myndighet til å motta og behandle meldinger etter biobankloven § 4 

annet ledd, jf. tredje ledd.  
 
§ 10 Overføring til utlandet: Myndighet til å gi godkjenning og 

til å stille vilkår etter biobankloven 
§ 10. 

 
§ 13 Endret, utvidet eller ny bruk: Myndighet til å gjøre unntak fra 

kravet om nytt samtykke etter 
biobankloven § 13. 

 
§ 15 Andres tilgang til materiale i en biobank: Myndighet til å behandle klager 

etter biobankloven § 15 sjette ledd. 
 
 
Forskrift 26. februar 2004 nr. 511 om overføring av biobankmateriale til utlandet 
 
§ 7  Myndighet til å gi generell godkjenning for overføring av biobankmateriale til 

internasjonale samarbeidspartnere som beskrevet i § 7. 
 
§ 9  Rapporter som nevnt i forskriften § 9 skal sendes til Sosial- og helsedirektoratet. 
 
§ 10 Melding om endrede forhold som nevnt i forskriften § 10 skal rapporteres til Sosial- 

og helsedirektoratet 
 
§ 11  Myndighet til å trekke godkjenning tilbake etter forskriften § 11. 
 
 
Lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. 
(bioteknologiloven)  
 
§ 2-8: Databehandlingsansvaret for Det sentrale sædgiverregister/donorregister etter 

bioteknologiloven § 2−8. 
 
§ 2−19 Godkjenning av behandlingsformer m.m.: Myndighet til å gi godkjenning 

etter bioteknologiloven § 2−19. 
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§ 4−2 Godkjenning av fosterdiagnostikk:  Myndighet til å godkjenne 

undersøkelsesmetoder etter 
bioteknologiloven § 4−1 første 
ledd. 

 
§ 5−3 Godkjenning av genetiske undersøkelser: Myndighet til å godkjenne 

genetiske undersøkelser etter 
bioteknologiloven § 5−3. 

 
§ 5−9 Oppsøkende genetisk informasjonsvirksomhet: Myndighet til å bestemme i 

enkelttilfeller hvilke sykdommer 
som kan gjøres til gjenstand for 
oppsøkende virksomhet. 

 
§ 6−3 Godkjenning av genterapi: Myndighet til å godkjenne 

genterapi etter bioteknologiloven § 
6−3 første ledd. 

 
§ 7−1 Godkjenning av virksomheter: Myndighet etter bioteknologiloven 

§ 7−1. 
 
§ 7-2 første ledd Rapporteringsplikt:   Motta rapport om virksomheter 
 
 
Forskrift 17. desember 2004 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika 
(sprøyteromsordning) 
 
§ 15:  Godkjenne kommuner som ønsker å etablere en prøveordning med sprøyterom som 
prøvekommuner: Myndighet etter sprøyteromsforskriften § 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


