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Klagenemnda for behandling i utlandet og 
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda - forslag til medlemmer og 
vararepresentanter 

Klagenemnda for behandling i utlandet er en uavhengig nemnd som avgjør klager over 

vedtak om avslag på dekning av utgifter til behandling i utlandet, jf. pasient- og 

brukerrettighetsloven § 2-1b femte ledd. 

 

Nemnda skal bestå av fem medlemmer med personlige vararepresentanter og den skal ha 

tverrfaglig sammensetning. Lederen og dennes vararepresentant skal ha juridisk 

embetseksamen. Ett av medlemmene og dennes vararepresentant foreslås av 

brukerorganisasjonene. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet skal oppnevne ny Klagenemnd for behandling i utlandet fra 

1. januar 2019. 

 

Preimplantasjonsdiagnostikknemnda behandler søknader om preimplantasjonsdiagnostikk 

etter bioteknologiloven § 2A-4. Nemnda har en uavhengig stilling og selvstendig 

avgjørelsesmyndighet. 

 

Nemnda skal bestå av minst åtte medlemmer med personlige vararepresentanter. Nemnda 

skal ha bred faglig sammensetning og kompetanse innen medisinsk genetikk, genetisk 

veiledning, pediatri, assistert befruktning, gynekologi, transplantasjon, jus og etikk. Det skal 

være to lekrepresentanter. En av medlemmene skal ha kunnskap i det å leve med alvorlig 

sykdom. Lederen og dennes vararepresentant skal ha juridisk embetseksamen. 
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Side 2 
 

Helse- og omsorgsdepartementet skal oppnevne ny Preimplantasjonsdiagnostikknemnd fra 

1. januar 2019. 

 

Departementet ønsker i denne forbindelse å motta forslag fra Funksjonshemmedes 

fellesorganisasjon (FFO) til to lekrepresentanter, hhv. fast medlem og dennes vara, til 

Klagenemnda for behandling i utlandet. Videre ønsker vi forslag til to lekrepresentanter til 

Preimplantasjonsdiagnostikknemnda hvor en skal ha kunnskap i det å leve med alvorlig 

sykdom og deres personlige vararepresentanter. 

 

Det er ønskelig å effektivisere organiseringen av disse to nemndene og av den grunn ønsker 

vi å finne medlemmer som kan sitte i begge nemndene der dette er mulig. Vi ber derfor FFO, 

dersom det er mulig, å komme med forslag i tråd med dette.   

 

Vi ber om forslag innen 2. november.  

 

  

Med hilsen 

 

 

Kari Sekkenes Tandberg (e.f.) 

underdirektør 

 

 

Cathrine Runge 

seniorrådgiver 
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