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Høringssvar:
Forslag til forskriftsendringer -  oppnevning av ny nemnd for behandling
av søknader om preimplantasjonsdiagnostikk

Viser til brev av 18.03 2008 vedlagt høringsnotatet "Forslag til forskriftsendringer -
oppnevning av ny nemnd for behandling av søknader om preimplantasjonsdiagnostikk".

Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og
interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Ombudet skal særlig følge
med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de
forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen).

FNs barnekonvensjon, som er sentral i Barneombudets arbeid, definerer i utgangspunktet
barn som "ethvert menneske under 18 år" (Artikkel 1). Konvensjonen definerer imidlertid
ikke når livet begynner, dvs. hva som er "et menneske". Barneombudet har hatt en tradisjon
for å tolke definisjonen av "menneske" i artikkel 1 i Barnekonvensjonen som "det fødte
barn". Ombudets mandat om å følge med i barns oppvekstvilkår, jf lov om Barneombud § 3,
har imidlertid gjort at Ombudet ved enkelte anledninger har uttalt seg om forhold som gjelder
beskyttelse av barn før fødsel, for eksempel spørsmål knyttet til tiltak overfor rusmis-
brukende gravide. Barneombudet definerer derfor sitt mandat til å overvåke oppvekst-
vilkårene til alle barn, inkludert barn i mors liv.

For en nærmere redegjørelse vises til Barneombudets høringsuttalelse til Helse- og omsorgs-
departementet av 19.07. 2006 vedr "Utkast til endringer i lov om humanmedisinsk bruk av
bioteknologi m.m. (bioteknologiloven)". I denne høringen oppfordrer vi også til
kunnskapsbygging på tvers av landegrenser, for å vite mer om de psykososiale konsekvenser
preimplantasjonsdiagnostikk og vevstyping har for de barn og familier dette gjelder.
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På bakgrunn av tolkningen over, vil ikke problemstillinger knyttet til for eksempel
preimplantasjonsdiagnostikk være omfattet av konvensjonsbestemmelsene.

Imidlertid har Barneombudet på ett punkt i andre sammenhenger kommentert spørsmål i
tilknytning til assistert befruktning. Dette er bruken av anonym sæddonor. Med utgangspunkt
i Barnekonvensjonen har Barneombudet gått i mot bruken av anonym sæddonor da vi mener
at alle barn skal ha rett til å vite sitt opphav.

Med utgangspunkt i forståelsen av sitt mandat, tar Barneombudet derfor ikke stilling til
forslaget om forskriftsendringer - oppnevning av ny nemnd for behandling av søknader om
preimplantasj onsdiagno stikk.
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