
 

Nord-Fron kommune 
 

Dato : 23.11.2012 Saksbeh. : Per Arne Vesteraas 
Vår ref. : 12/19553 Telefon : 61216300 
  E-post : post@nord-fron.kommune.no 
    

 
 

        

Det kongelige helse- og omsorgsdepartementet 
Postboks 8011 Dep 
0030 OSLO 
 
 
 
 
Høringssvar - Bioteknologiloven - Straffebestemmelsen 
 
Det vises til utsendt høringsnotat med svarfrist 8.januar 2013. 
 
Hensikten med lovendringen synes å være at en ønsker en formalisering av 
dagens rettspraksis. Dette innebærer etter min forståelse at en handling (å 
motta en tjeneste) i utlandet ikke er straffebelagt hvis en mottar tjenesten i et 
annet land hvor dette er tillatt.  
 
 
1.STRAFFEFRITAK 
 
1.1.Straffefritak for personer som søker et slikt tilbud 
Begrunnelsen for et slikt straffefritak synes – i følge høringsnotatet – å være at 
dette er personer som i stor grad er i en vanskelig situasjon. Dette er etter min 
vurdering en svak begrunnelse, da mange av de personer som søker slik hjelp 
er særdeles ressurssterke personer. At fengsel/bøter ikke ville være noen 
hensiktsmessig reaksjon i slike saker, er en annen vurdering, og er vel trolig 
bakgrunnen for dagens rettspraksis.  
 
1.2.Straffefritak for egg-/sæddonorer, donorer av befruktede egg og 
forskningsdeltakere 
Et generelt unntak fra straffebestemmelsen synes rimelig, bl.a. fordi donorer og 
forskningsdeltakere i stor grad ikke har råderetten over biologisk materiale når 
dette er avgitt.  
 
 
MEDVIRKNING 
Medvirkningsansvaret er dårlig avgrenset i høringsnotatet. «Formidling av slike 
tjenester» er et rimelig klart og tydelig begrep, men utover dette er det ingen 
grenseoppgang mellom medvirkningsansvar og helsepersonells generelle 
plikter i forhold til pasienter, brukere og befolkning.  
 
Dette er spesielt en utfordring i forhold til kommunale helse- og 
omsorgstjenester, hvor behandlingsrelasjonen som hovedregel er av svært lang 
varighet, trolig både før, under og etter en situasjon om beskrives i loven.  
 
En avklaring av disse forhold er helt nødvendige for å unngå at helsepersonell 
ikke yter helsehjelp av frykt for å bli komme inn under begrepet «medvirkning». 



 
 
 
 
 
 
I det videre arbeidet med utforming av loven og avklaring av begreper, håper 
jeg at en kan ta hensyn til disse innvendingene.  
 
 
 
 
 
Med helsing 
 
 
Per Arne Vesteraas 
kommuneoverlege 
 
Godkjend og sendt ut utan underskrift iht. interne rutinar. 

 
 
 
 
 

 


