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Endringer i lov om svangerskapsavbrudd og lov om sterillisering -
tilpasning til biomedisinkonvensjonen,  høring.

•
HELSE ••• ØST

Akershus universitetssykehus HF viser til brev av 16. desember 2005 med invitasjon til å avgi
høringsuttalelse til endringer i lover som gjelder menns og kvinners forplantningsfunksjon.

Akershus  universitetssykehus har vurdert utkastet til lovendringer fra Helse- og
omsorgsdepartementet i lov av 13. juni 1975 nr. 50 om svangerskapsavbrudd og lov av 3. juni
1977  nr. 57 om sterilisering ,  og harmonisering av lovene i  forhold til  Europarådets
biomedisinkonvensjon.

Akershus universitetssykehus gir forslagene som representerer presiseringer og
innskrenkinger av adgangen til å gjennomføn abort, sterilisering og kastrering for pasienter
med alvorlige sinnslidelser og/eller psykisk utviklingshemmede i betydelig grad, vår
tilslutning.
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2 høringer - ref 200504506 og 200404862

Hermansen  John Terje

Fra: Berg, Marianne Blair [marianne.blair.berg@ahus.no]
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Til: Postmottak HOD

Emne: 2 høringer - ref 200504506 og 200404862

Vedlagt følger to høringer fra Akershus universitettsykehus HF

Vi gjør oppmerksom på at de er skannet inn som ett dokument
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Ref 200504506
Utkast til forskrift om donasjon, uttak, testing, prosessering, konservering, oppbevaring og distribusjon av
celler og vev, høring.

Ref 200404862
Endringer i lov om svangerskapsavbrudd og lov om sterillisering - tilpasning til biomedisinskonvensjonen,
høring.
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