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Høring – utkast til endringer i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi 
m.m. (bioteknologiloven) 

Vedlagt følger høringsutkast med forslag til endringer i lov om humanmedisinsk bruk 
av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven). Utkastet tar sikte på å følge opp Soria Moria-
erklæringens intensjon om å revidere bioteknologiloven slik at det på bestemte vilkår 
åpnes for forskning på overtallige befruktede egg, herunder stamcelleforskning, og 
begrenset bruk av preimplantasjonsdiagnostikk.  
 
Regjeringen går inn for at forskning på overtallige befruktede egg skal begrenses til 
følgende formål: 1) å utvikle og forbedre metoder og teknikker for befruktning utenfor 
kroppen i den hensikt å oppnå graviditet, 2) å utvikle og forbedre metoder og teknikker 
for genetisk undersøkelse av befruktede egg med henblikk på å fastslå om det 
foreligger alvorlig arvelig sykdom eller 3) å oppnå ny kunnskap i forbindelse med 
behandling av alvorlig sykdom hos mennesker (herunder stamcelleforskning).  
 
Regjeringen går videre inn for å tillate genetisk undersøkelse av befruktede egg 
(preimplantasjonsdiagnostikk) for å utelukke alvorlig, arvelig sykdom før befruktede 
egg settes inn i kvinnens livmor. Det foreslås også å åpne for undersøkelse av vevstype 
i kombinasjon med dette, for at et kommende barn skal kunne være vevstypelik donor 
for en syk bror eller søster.  
 
En nasjonal nemnd skal i det enkelte tilfelle avgjøre hvorvidt lovens vilkår for adgang til 
preimplantasjonsdiagnostikk er oppfylt.  
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Høringsnotatet er også lagt ut på følgende adresse:  
 
http://odin.dep.no/hod/norsk/dok/hoeringer/paa_hoering/bn.html 
 
Eventuelle høringsuttalelser kan innen 7. juli 2006 sendes til:   
 
Helse- og omsorgsdepartementet 
Postboks 8011 Dep,  
0030 Oslo 
postmottak@hod.dep.no. 
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Kari Sønderland e.f. 
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