
DISPENSASJONS- OG KLAGENEMNDA FOR BEHANDLING I UTLANDET
The Norwegian Governmental  Appeal  Board regarding medical treatment abroad

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep.

0030 OSLO

Oslo, 15.06.2006

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref.
06/38 KLA/SEKR/ES

HØRINGSUTTALELSE  VEDRØRENDE  FORSLAG TIL  ENDRINGER I
BIOTEKNOLOGILOVEN

Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet (nemnda) viser til Helse- og
omsorgsdepartementets høringsnotat av 3. april 2006 om forslag til endringer i
bioteknologiloven.

Nemnda er positiv til at det nå blir foretatt en systematisk gjennomgang av deler av
bioteknologiloven. Det vises blant annet til departementets forslag til endring når det gjelder
skillet mellom kjønnsbundne og ikke kjønnsbundne sykdommer, samt rett til behandling i
utlandet, hvor forslaget innebærer en klar lovteknisk forbedring sammenlignet med
gjeldende lov.

Det vises til nemndas innspill i brev av 18. januar 2006 i forbindelse med utarbeidelsen av
departementets høringsnotat. Nemnda har i tillegg følgende merknader til de punktene som
er relevante i forhold til nemndas ansvarsområde:

Til unkt 7.3.4 Forsknin kn tet til enetisk undersøkelse av befruktede e :

Departementet foreslår at det bør tillates forskning på befruktede egg i forbindelse med
utvikling av preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) i Norge. Nemnda er enig i departementets
vurdering av at forskning på befruktede egg bør være tillatt i Norge dersom PGD skal tillates
da en konsekvens av at pasienter tilbys PGD bør være at det også legges til rette for slik
behandling i Norge. Pasientene bør i framtiden slippe å reise til utlandet for å få slik
behandling.
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Til unkt 12.2.2 Be e et alvorli arveli s kdom:

Nemnda er enig i departementets vurdering av at begrepet  "alvorlig, arvelig sykdom" bør ses
i sammenheng med vilkår for svangerskapsavbrudd etter abortloven § 2 annet ledd og
indikasjoner for fosterdiagnostikk .  Det vises til hensynet til sammenheng i regelverket og til
nemndas praksis.

Departementet foreslår at vilkåret "uten behandlingsmuligheter" ikke videreføres i
lovteksten da dette etter departementets vurdering ikke er nødvendig i tillegg til begrepet
alvorlig ,  arvelig sykdom .  Nemnda er enig i departementets vurdering. Spørsmålet om
behandlingsmulighet bør være et moment som inngår i vurderingen av sykdommens
alvorlighetsgrad, og ikke et selvstendig kriterium. Det innebærer derfor en forenkling av
regelverket når kriteriet  "uten behandlingsmuligheter "  ikke videreføres i forslaget.

Departementet ønsker ikke å oppstille en liste over hvilke sykdommer  som anses som
alvorlige, arvelige sykdommer .  Nemnda er enig i at det er hensiktsmessig at det ikke gis en
liste over hvilke sykdommer som kan anses alvorlige nok til å begrunne et tilbud om PGD.
Hensynet til at praksis på området er ensartet er viktig ,  men det bør samtidig åpnes for
muligheten for at praksis kan utvikle seg i tråd med den tekniske og medisinske utviklingen,
samt at den etiske og allmenne oppfatningen på dette området også kan endre seg over tid. Jo
mer spesifikke og absolutte grenser som settes ,  jo vanskeligere blir regelanvendelsen, og jo
større fare er det for at urimelige enkeltavgjørelser oppstår. Derfor bør reglene på dette
området knyttes opp mot standarder som kan utvikles over tid.

Nemnda er enig i departementets vurdering av at det ved vurderingen av om det er stor fare
for alvorlig, arvelig sykdom må det avgjørende være risikoen for at sykdommen overføres til
parets avkom ,  enten det dør i livmoren eller blir født med alvorlig ,  arvelig sykdom.

Til urakt 12.2.3 Emb  o med bærerstatus:

Nemnda er enig i departementets vurderinger,  og vil særlig peke på viktigheten av god
veiledning.

Til unkt 12.2.4 K'ønnsbundet arveli s kdom:

Skillet mellom kjønnsbundne og ikke kjønnsbundne sykdommer foreslås fjernet. Nemnda er
enig i at det ikke er hensiktsmessig at skillet mellom kjønnsbundne og ikke kjønnsbundne
sykdommer opprettholdes .  Dette skillet er vilkårlig ,  og har i denne sammenheng ingen
betydning .  Det avgjørende bør være sykdommens alvorlighetsgrad.

Til unkt 12.3 PGD i kombinas'on med vevs in PGD/HLA unkt 12.4 Testin kun for
vevsforlikeli et o unkt 12.5 Preim lantas'ons enetisk  screenin :

Nemnda er enig i departementets vurderinger.
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Til unkt 12.6 Av 'ørelse om behandlin :

Departementet har i høringsnotatet uttalt at det ikke er hensiktsmessig at Dispensasjons- og
klagenemnda for behandling i utlandet skal avgjøre saker etter endret bioteknologilov, og at
det bør opprettes en ny nemnd for disse sakene. Nemnda tar dette til etterretning. Nemnda vil
imidlertid bemerke at det etter nemndas vurdering vil være ressursbesparende at sekretariatet
for Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet, som har kompetanse på
området, også er sekretariat for den nye nemnda, framfor å etablere et helt nytt sekretariat for
behandling av slike saker. Det vises videre til at det etter departementets prognoser vil dreie
seg om et relativt lite antall saker i året.

Nemnda vil videre bemerke at ved en eventuell etablering av en ny nemnd, bør det bygges
videre på den kompetansen som Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet
har opparbeidet seg på dette området.

Når det gjelder departementets forslag til hva slags kompetanse avgjørelsesorganet bør
besitte, er det nemndas erfaring at det bør være en representant fra det indremedisinske
fagområdet. Under enhver omstendighet bør et av nemndas medisinske medlemmer ha
praktisk erfaring med PGD. Dette er viktigere enn annen medisinsk kompetanse. Naturligvis
vil det være en fordel med bredest mulig medisinsk kompetanse, men organet må ikke bli så
stort at det går på bekostning av effektiviteten.

Til forslaget i høringsnotatet om etablering av et senter med PGD-tilbud i Norge, vil nemnda
bemerke at det av flere grunner kan være hensiktsmessig å markere et klart skille mellom det
senteret som eventuelt skal utføre PGD, og den nemnda som skal gi tillatelse til PGD.
Nemnda bør være et helt frittstående og uavhengig organ, og det bør heller ikke kunne sås
tvil om nemndas uavhengighet. En nasjonal nemnd for behandling av søknad om tillatelse til
PGD skal sikre likebehandling, forutsigbarhet og uavhengighet, og det er etter nemndas
vurdering viktig at nemnda ikke er undergitt instruksjonsmyndighet ved behandling av
enkeltsaker.

Nemnda er enig i departementets vurdering av at det er tvilsomt om begrepet rett til
nødvendig helsehjelp omfatter PGD. I denne sammenheng vil nemnda peke på at par som
søker om å få utført ordinær IVF-behandling heller ikke omfattes av begrepet "rett til
nødvendig helsehjelp". Det bør presiseres i lov eller forskrift hvorvidt rett til PGD omfattes
av begrepet "rett til nødvendig helsehjelp". Departementets høringsnotat kan synes noe
uklart på dette punkt. På den ene siden foreslår departementet at PGD ikke omfattes av
begrepet "rett til nødvendig helsehjelp". På den annen side innebærer departementets forslag
at dersom lovens vilkår for PGD er oppfylt, skal pasienten gis rett til slik behandling.
Dersom det er ønskelig å særregulere rett til PGD på samme måte som rett til selvbestemt
abort, bør dette fremkomme klart.

Departementet foreslår at nemndas avgjørelser ikke skal kunne påklages. Bakgrunnen er at
nemnda skal representere høyspesialisert fagkompetanse. Nemnda er enig i at en
toinstansbehandling kan være vanskelig å gjennomføre i praksis på grunn av behovet for
særlig ekspertise i PGD-saker.
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Punkt 15 Forsla til endrin er i lov o forskrift

Til 2A-1 Om enetisk undersøkelse av befruktede e

Til 2A-1 første ledd:

Nemnda er uenig i at faguttrykkene "monogen eller kromosomal" tas inn i lovteksten. Det
vises til Justisdepartementets veileder "Om Lovteknikk og lovforberedelse, avsnitt 6.1.5, der
det fremgår at man bør være forsiktig med faguttrykk. Det framgår her at selv i lover som
vesentlig retter seg mot fagfolk, kan det være grunn til å erstatte slike betegnelser med
uttrykk som er som er mer alminnelig kjent og forstått.

Til 2A- 1 trede ledd:

Nemnda er av den oppfatning at denne bestemmelsen er unødvendig, sett i sammenheng
med vilkårene som fremgår av første og annet ledd. Nemnda har imidlertid forståelse for at
det av forskjellige grunner kan være ønskelig å presisere helt klart i lovteksten at det er
forbudt å velge andre egenskaper hos det befruktede egget enn det som fremgår av
bestemmelsen.

Til 2A-6  Informas jon o enetisk veilednin :

Nemnda er av den oppfatning at det her burde ha gått klart fram at paret skal ha mottatt
genetisk veiledning og informasjon før det søkes om PGD.

Til 3-2  første ledd første setnin :

Det bør presiseres at forskning også bør være tillatt på overtallige egg som er blitt til etter
befruktning utenfor kroppen med sikte på PGD. Bestemmelsen bør derfor få tillegget "(...)
eller preimplantasjonsdiagnostikk."

ed vennlig hilsen
Dispensa 'ons- o a eneranda for behandling i utlandet
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Johan enrikt røstrup Karin Bjørn
nemndsleder kontorsjef
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