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HØRING - FORSLAG TIL LOV OM BRUK AV LEVENDE BIOLOGISK
MATERIALE FRA DYR VED MEDISINSK BEHANDLING AV MENNESKER

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er glad for at medisinsk forskning stimuleres og styrkes,
og at Norge bidrar aktivt også i internasjonal sammenheng. Når det gjelder behandling som
innebærer bruk av levende biologisk materiale fra dyr, reiser LO spørsmål ved om det finnes
tilstrekkelig grunnlag for å lovregulere området i Norge nå.

Vi viser til  at det knytter seg mindre optimisme enn tidligere hva angår mulig medisinsk
gjennombrudd i forhold til pasientbehandling.  Samtidig kan vi ikke se at risikomomentene
knyttet til slik virksomhet er tonet særlig ned i forhold til forrige utredning vedrørende
xenotransplantasjon (NOU 2001:18).

Virksomhet knyttet til slik forskning og behandling innebærer en rekke etiske dilemmaer som
krever grundige utredninger, ikke minst i forhold til etiske avveininger av ulike hensyn og
interesser.

Usikkerheten rundt mulighetene for overføring av sykdom fra dyr til menneske gjennom
xenotransplantasjon er til stede. Dersom smitteoverføring skjer, kan konsekvensene bli svært
alvorlige for mange mennesker. Virus av ukjent type, som vi har i dag ikke har mulighet til å
teste for, og som kanskje har svært lang inkubasjonstid før det gir utslag i form av sykdom
hos mennesker, krever et stort apparat i forhold til oppfølging av mottakerne/pasientene og
deres nære kontakter. Det vil være påkrevd å bruke tvang ved oppfølging, dersom mottakere
motsetter seg for eksempel å avgi blodprøver. Det sier seg selv at det uansett er umulig å få
hundre prosent kontroll over de aktuelle mottakerne av biologisk materiale fra dyr. Samtidig
er de foreløpige medisinske resultatene fra forsøk med organtransplantasjoner fra dyr lite
oppløftende. Det ser ut til at det er et stykke fram før slike transplantasjoner vil kunne føre til
forbedret livskvalitet og livslengde for de aktuelle pasientgruppene, som det selvsagt er viktig
å strekke seg svært langt for å behandle ut fra alvorlighetensgraden.
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LO mener av føre vår-prinsippet for å hindre forekomst og spredning av nye og ukjente
sykdommer mv må veie tungt i denne saken. Det er svært vanskelig å sikre denne
virksomheten godt nok, selv med de forslagene til regulering og kontroll som foreslås. LO
mener også det må utvises stor forsiktighet når det gjelder en slik overskridelse av
artsgrensene. Dette er et område der vi i dag har begrenset kunnskap om konsekvensene. Det
er all grunn til å vise varsomhet innenfor dette området av medisinsk forskning. Hensynet til
forebygging og smittevern må etter vårt syn veie tungt.

Det må etter vårt syn heller satses ytterligere på å øke tilgangen på donororganer fra
mennesker. Samtidig må arbeidet med å forbedre behandlingen for pasienter som trenger
organtransplantasjon også styrkes.
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