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Høring Bioteknologiloven 

  

 

 

 

Høringssvar fra den Norske jordmorforening (Dnj). 

 

Dnj stiller seg bak mange av de foreslåtte endringene i dagens Bioteknologilov.  

Vi ønsker å kommentere følgende punkter:  

 

Kapittel 5 

 Dnj støtter en endring i ordningen slik at det blir enklere for en familie å få samme 

donor til alle barna, samt at det vurderes en grensen for antall familier per donor 

istedenfor antall barn per donor.  

 Dnj støtter at inseminasjon ikke skal regnes inn i det statlige tilbudet om tre forsøk 

med assistert befruktning.  

 

Kapittel 6 

 Dnj er usikker på om det er fornuftig å sette ned aldersgrensen for når barnet har rett 

på å få vite sæddonors identitet. Hvis den skal settes ned foreslår vi fra 18 til 16 år, 

som er aldersgrensen for rett til å samtykke til helsehjelp mv. er 16 år, jf. pasient- og 

brukerrettighetsloven § 4-3.  

 Dnj støtter at det opprettholdes ikke-anonym sæddonasjon. 

 Dnj støtter ikke at det innføres en plikt for foreldre til å informere barnet dersom det 

er unnfanget gjennom assistert befruktning ved donorsæd. Men Dnj ser at det er 

behov for en kvalifisert veiledning til foreldrene slik Bioteknologinemda foreslår.  

 

Kapittel 7 

 Dnj støtter mer fleksible aldersgrenser for IVF, med en individuell vurdering etter 40 

år og en absolutt grense på 45 år. I særskilte tilfeller bør det også kunne vurderes 
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individuelt der unge kvinner under 25 med medisinske grunner til infertilitet, søker 

assistert befruktning.  

 Flertallet i Dnj støtter at det gis sentrale føringer i forskrift eller nasjonale 

retningslinjer for vurdering av egnethet hos par som søker assistert befruktning. Vi er 

enige i vurderingen om at hovedhensynet til barnet veier tyngst. En fremleggelse av 

barneomsorgsattest mener vi er tilstrekkelig. Overgrep mot mindreårige er grunnlag 

for avslag. Vi stiller oss bak innspillet fra Helse Bergen, som påpeker at attesten må 

gjelde både kvinnen og partner, samt at det bør eksistere skriftlige retningslinjer om 

konsekvenser av ulike type anmerkninger på barneomsorgsattesten. Retningslinjen 

bør også si noe om hvem som skal organisere dette: Fastlege, annen henvisende lege 

eller IVF-avdelingen. 

 Dnj støtter at behandlende lege skal få innsyn i relevant taushetsbelagt informasjon 

om par som søker assistert befruktning, og at dersom det er forhold ved søker av 

assistert befruktning som gjør at legen er i tvil om søkerparets omsorgsevne, skal 

legen kunne innhente råd fra en annen instans.  

 

Kapittel 8 

 Dnj støtter en utvidelse i retten til å lagre ubefruktede egg for kvinner som blir 

infertile i ung alder.  

 

Kapittel 9 

 Dnj støtter at det etableres ordninger for å utvide lagringstiden for befruktede egg.  

 

Kapittel 10 

 Dnj synes det er fornuftig å klarlegge regelverket om bruk av lagrede befruktede egg 

sammen med ny partner. Det forutsettes at egget er befruktet med donorsæd.  

 

 

 

Med hilsen 

 

Kari Aarø   Kirsten Jørgensen 

Politisk leder.    Leder faglig etisk utvalg 
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