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Lovommedisinsk
brukav bioteknologi
m.m.
(bioteknologiloven)
LHL,Landsforeningenforhjerte-og lungesykehar gjennomgåttforslagettilny lovom medisinsk
brukavbioteknologi
m.m.ogvil herfå overbringe
organisasjonens
kommentarer.

LHLs hovedsynspunkter
Medisinskbruk av bioteknologimå baserespå de verdierog normersom må liggetil grunn
for all medisinskvirksomhet- respektfor og vern om menneskeverdetog menneskelivetog

ivaretakelse
avdenenkeltesintegritetog råderett.
Deter viktigat denbioteknologiske
utviklingen
styrker- ikkesvekkermenneskelig
mangfold
og variasjon.

LHLstøtter lovforslagetsmerknaderom at genetiskveiledningfortrinnsvisskal gis av
personersomspesieltutdannetfor dette.
LHLmenerdeter viktigå opprettholde
et totalforbud
motall brukav opplysninger
omen
personsarveanlegg
utenforhelsetjenesten.
LHLstøtterforslagetomat forbudetmotbrukavgenetiske
opplysninger
utenfor
helsetjenesten
skalgjeldeuansetthvordanopplysningene
er fremkommet.
LHLer enigi at hovedregelen
skalværeat pasienten
selvbestemmer
omslektninger
skal
informeresom arveligsykdom/sykdomsrisiko
som er påvist.
LHLforeslårinntatti lovenat nårpasienten
ønsker
atslektninger
skalinformeres,
menikke
ønskerå gjøredetselv,måhan/hunkunnebesinlegeomå informerepasientens
slektninger. l så tilfellemå legen ha plikttil å følge dette opp.

Generelle
kommentarer
Den bioteknologiskeutviklingenvilgi stadig nye muligheterinnendiagnostikkog behandlingav
sykdom.LHL menerdet er viktig å leggeforholdenetil rettefor å fremmedenneutviklingen.
Samfunnet må være villigtil å strekke seg langt for at syke mennesker skal kunne få bedre helse
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ellerbli heltfriske.Utviklingen
innenbioteknologi
harogsågjortdetmuligå oppdagesykdom!
sykdomsrisiko
før sykdombryterut.Dermedkanlangtfleresykdomstilfeller
forebygges
i forhold
til tidligere.Samtidigstillerdissemuligheter
bådeenkeltmennesket
og samfunnet
overfornyeog
vanskeligespørsmål.Et mest muligentydiglovverker et viktigredskap for å kunne styre
utviklingen.
Behovetfor regulering
vil etterLHLsmeningikkebli mindre.
Det må være forutsetningat utviklingog brukav nye medisinskemetoderikkeskal krenke
menneskets
integritet.Medisinsk
brukav bioteknologi
måbaserespådeverdierog normersom
må liggetilgrunnfor all medisinskvirksomhet:respektfor og vern om menneskeverdetog
menneskelivet
og ivaretakelse
avdenenkeltesintegritetogråderett.LHLunderstreker
at
bioteknologisk
kunnskap
og metoderikkemåbrukesslikatdetførertil diskriminering
eller
sorteringpågrunnav arveanlegg.
Deter viktigat denbioteknologiske
utviklingen
styrker- ikke
svekkermenneskelig
mangfold
ogvariasjon.
LHLønsker i denne uttalelseni knyttekommentarerspesielttilområdetgenetiske undersøkelser
av fødte m.m.

Kommentarertil enkeltekapitlerog paragrafer
Kap 5 Genetiske undersøkelser av fødte m.m.
I dag er de menneskelige arveanlegg for en stor del kartlagt. Det har vært en rivende utviklingog
ny kunnskap har gitt og vilfortsatt gi nye muligheter innen både forebyggende og kurativ medisin.
Selv om utviklingenikke har gått så fort som mangetroddefor 10 år siden,har behovetfor en
klar lovreguleringikke blitt mindre.

Forå opprettholde
kontrollen
medgenetiskeundersøkelser,
menerLHLdeter viktigat
myndighetene
avgjørhvilkegenetiske
undersøkelser
somkangjøresog hvorde skalfinnested.
LHLstøtterlovforslagets
formuleringer
nårdetgjelderdefinisjon,
anvendelse
og godkjenning
av
genetiske undersøkelser,slikde er foreslåtti §§ 5-1, 5-2 og 5-3. LHLmener det er viktigat
Bioteknologinemnda
og Sosial-og helsedirektoratet
følgeroppog bidrartil goderutinersomkan
sikre en forsvarlig behandling av godkjenningssaker.

§ 5-5Genetisk
veiledning
Pasienter stillesoverforvanskeligevalg når det gjelderå foretaundersøkelsersom kan gi
informasjon om mulig fremtidigsykdom - for dem selv, for deres barn eller for andre

familiemedlemmer.
LHLmenerdet er viktigat det er kyndigpersonellsom utførerden genetiske
veiledningsom er pålagt i forbindelsemed genetiskeundersøkelser.LHLer derforenig i at
genetiskveiledningfortrinnsvisskal gis av personersom er spesieltutdannetfor dette.

§ 5-8 Forbudmot brukav genetiske opplysningerutenforhelsetjenesten
Det er i dag en stadig økende brukav personopplysningerog brukensprer seg tilnye områder.
Nestenallemennesker
setteri dagen rekkeelektroniske
sporetterseg- entendeter i handel
ellerandresammenhenger.
Deter ogsåvelkjentat aktørerinnenfinans,forsikringog arbeidsliv
ønskerå skaffesegmerinnsyni enkeltpersoners
liv.
LHL er tilfreds med at forbudetmot bruk av genetiskeopplysningerutenforhelsetjenestener

tydeligformulert.LHLmenerdeter viktigå opprettholde
et totalforbud
motall brukav
opplysningerom en persons arveanleggnår det gjelderoffentligemyndigheter,arbeidsgivere,
utdanningsinstitusjoner,
kredittinstitusjoner,
pensjonskasser,
forsikringsselskaper
og lignende.
LHLvilspesieltunderstreke
betydningen
av å presisereat forbudetskalomfattealleopplysninger
om en personsarveanlegg,uansettom disse opplysningene
er fremkommet
ved en genetisk
undersøkelseellerved å innhenteinformasjon
omarveligsykdomellersykdomsdisposisjon
i
familien.
LHL er tilfredsmed at i proposisjonenså tydeligunderstrekesat forsikringsnæringens
interesser
skal vike for bioteknologilovens prinsipp om at teknologien skal benyttes med respekt for

menneskeverdetog ikkeføre tildiskriminering
av menneskerpå grunnav arveanlegg.LHLvil
også mene at hensynet tilpersonverngjør det viktigå opprettholdedagens forbudmot brukeav
genetiskinformasjonutenforhelsetjenesten.LHLstøttetmindretalleti Røsæg-utvalgetog er

tilfredsoverat detteogsåer Regjeringens
linje(proposisjonen
side105).
§ 5-9 Oppsøkendegenetiskvirksomhet
LHLstøtter lovforslagets definisjon til hva som i loven skal forstås med oppsøkende genetisk

virksomhet.
Medde presiseringer
somer foretatti forholdtil gjeldende
lovblirdettydeligat
bestemmelsenikke gir noengenerelladgangtil å drive genetiskoppsøkendevirksomhet,noe
LHL er helt ut enig i.

Samtidiger det viktigå legge forholdenetilrette - lovtekniskog ellers - slikat de som har en
genetiskbetingetrisikofor å få en alvorligsykdomog somønskerå få informasjon,
faktiskfår
muligheten
til å bli informertnårsykdom/sykdomsrisiko
påviseshosslektninger.
Deter viktigat
lovbestemmelseneer heltentydigeog ikkeetterlaterusikkerhetom hvemsom har ansvar for hva.
Hovedregel: Pasientenbestemmer

LHLmenerdeter behovforytterligere
presiseringer
i bestemmelsens
annetleddfor å sikreat
pasientenikke skal oppleveavgjørelsenom å informeresine slektningersom et urimeligpress.
LHLsom blant sine medlemmer har mange med arvelig forhøyet kolesterol, har erfaringer for at
det i noen familier oppstår betydelige problemer når informasjon om arvelig sykdom gjøres kjent.
LHL viser til forslagets§ 5-9, annetledd hvor det står at "nårdeter dokumentert
at en pasienthar
eller er disponertfor en arveligsykdom,bestemmerpasientenselv om han eller hun vil informereberørte
slektningerom dette."Samtidigdefineresoppsøkendegenetiskevirksomhetsom helsepersonells

for;

adgang tilå informerepasientens berørte slektningerom arveligsykdomi familien.Dette
bekreftesi forslagtil merknader.
Samtidigvisestil side106i proposisjonen,
hvordetom
gjeldenderett sies: "Første ledd presiserer at hovedregelen skal være at pasientenselv tarkontaktmed
sine slektninger
når det er dokumentertat hun/haner disponertfor ellerhar en arveligsykdomsomkan
gjørestil gjenstandforoppsøkende
genetiskvirksomhet,"

LHLer enigi at hovedregelen
skalværeat pasienten
selvbestemmer
omslektninger
skal
informeres
om arveligsykdom/sykdomsrisiko
somer påvist.I de allerflestetilfellervil pasienten
både ønske at slektningerfår denne informasjonenog også være den som i første omgang
informererslektningene.
I noentilfellervil dethospasienten
væreet ønskeomat slektningene
skal informeres,men det er vanskeligfor pasientenselv å ta dette opp. LHLmener derforat det
børfremgåhelteksplisittavbestemmelsen
at pasienten
kanbesinlegeta kontaktmed
slektningeneog i så tilfellemå legen ha plikttilå følgedette opp.
Hvispasienten
ikkesamtykker
til å informere
Selv om det ikkeer dokumentasjonpå at pasienterikkeinformerersine slektninger,mener LHL
det er viktigå ha bestemmelserfor hvordanhelsevesenet skal gå fremnår en pasient ikkeønsker
å informeresine slektninger.
LHL støtterproposisjonensforslagom at detskalskillesmellomde pasientersomikkekanogde

som ikkevilat slektninger
skalinformeres
og at disse to typertilfeller
gis forskjellig
lovregulering.
LHL er enigi lovforslagets
merknader
omat spørsmålom å informere
berørteslektninger
uten
pasientens
samtykkemå forelegges
et tverrfaglig
teamfør avgjørelse
fattes.Detteteametmå ha
bredkompetanse
slikat alleviktigesidervedsakenkanvurderes.
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