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Høringsuttalelse  fra REK  Sør til Helse -  og omsorgsdepartementet:

Ad Utkast  til endringer i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven).

Det vises til Departementets høringsnotat av april 2006. Komiteen behandlet saken i sitt møte 14.06.06.

Komiteen fant å ville avgrense seg til første del av høringsnotatet, forskning på overtallige befruktede

egg, da det først og fremst er dette som er relevant i forhold til REKs arbeid.

Befruktede e til bruk i forsknin innen fa feltet assistert befruktnin

Dagens forbud mot forskning på befruktede egg omfatter også bruk av slike til opplæring,

metodeutvikling og kvalitetssikring i forhold til assistert befruktning. REK Sør reiser spørsmålet om det i

det hele tatt er etisk forsvarlig å praktisere en behandlingsform, dersom slike grunnleggende aktiviteter

ikke tillates.

Da opplæring og kvalitetssikring vanligvis ikke betraktes som forskning, kommer vurdering av

slike aktiviteter ikke inn under REKs mandat. REK Sør er derimot enig med Bioteknologinemnda og

Departementet i at metodeutvikling (først og fremst i form av utvikling av nye metoder) faller inn under

forskningsbegrepet, og derved også REKs virkefelt. Det vil imidlertid eksistere gråsoner, spesielt mellom

kvalitetssikring og forskning. Ved usikkerhet om aktiviteten skal betegnes som forskning, skal det sendes

søknad til REK.

Befruktede e som kilde til emb onale stamceller for forsknin

REK Sør ser det som en forutsetning at stamcellelinjer som importeres fra utlandet, må være

utviklet i samsvar med det regelverket som gjelder i Norge, og at det sendes søknad til REK forut for

hvert forskningsprosjekt.

REK Sør er enig med Departementet i at forskning som innebærer kliniske forsøk på mennesker,

inntil videre også forutsetter godkjenning fra Departementet.
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REK Sør finner at Departementet har behandlet temaet om informasjon og samtykke grundig, og

slutter seg til høringsutkastets forslag. I tillegg vil vi understreke at informasjonen til paret skal ha en

nøytral formidlingsform. Det må komme tydelig frem at stamcelleforskning dreier seg om

grunnforskning, og at det vil være langt frem til evt. nye behandlingsformer, utviklet på grunnlag av slik

forskning, vil være tilgjengelige.
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