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Emne: Høringsuttalelse - endringer i Bioteknologiloven

Norsk forening for assistert befruktning (Nofab) er kjent med at utkast til endring av bioteknologiloven er sendt
ut på høring. Nofab står ikke på listen over høringsinstanser, men vi betrakter oss som en naturlig aktør i
forhold til Bioteknologilovens virkeområde og vedlegger med dette vår egen høringssuttalelse.

Med vennlig hilsen

Tom Tanbo
Leder Nofab
Ikke sensitiv

«Høringsuttalelse  fra NOFAB 060606.doc»

28.06.2006



Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep.
0030 Oslo

ostmottak hodde no

Høringsuttalelse  fra Norsk  forening for assistert befruktning (  Nofab )  vedr .  endringer i
lov om humanmedisinsk  bruk av  bioteknologi m.m.

Det vises til brev departementets høringsnotat april 2006.

Fagmiljøet har flere ganger uttrykt frustrasjon over lovens forbud mot all kvalitetsforskning
og metodeutvikling som medførte bruk av befruktede egg. Det er derfor svært positivt at det
nå åpnes for forskning på befruktede egg på bestemte vilkår.
De foreslåtte endringene innen forskning herunder stamcelleforskning, harmoniserer Norge i
forhold til skandinaviske land.
Nofab finner forslagene til regulering via regionale forskningeetiske komiteer
tilfredsstillende.

På noen områder mener Nofab at forslaget til endringer burde gått lenger og ønsker å gi
innspill på følgende punkter:

Eggdonasjon
Nofab mener at eggdonasj on bør tillates ut fra et likhetsprinsipp så lenge sæddonasj on er
tillatt. Fagmiljøet har hyppig kontakt med fortvilte, unge par der kvinnen ikke har tilstrekkelig
eggstokkfunksjon og der eneste mulighet for "eget" barn er eggdonasjon. Det har også vært
framme i media at disse parene i stor grad drar til Finland for behandling. Dette er svært
kostbart for disse parene i tillegg til lang reise og språklige problemer.

Kun overtallige egg til befruktning
Departementet har forslått at det bare skal tillates forskning på overtallige, befruktede egg.
Disse embryoene vil enten være av redusert kvalitet, eller ha vært frosset ned i flere år, noe
som også er stresser cellene. Det ville være ønskelig med embryoer av god kvalitet både til
stamcelleforskning og annen forskning. Nofab ser at det etisk kanskje er mindre problematisk
så lenge embryoet er skapt ut fra et ønske om å lage ett barn. Imidlertid vil det hos kvinner
med mange egg være en enklere forskningsmessig protokoll dersom paret på forhånd kunne
donere et visst antall egg til forskning. Det ville gi klarere skille mellom egg til forskning og
de som skulle benyttes av paret.

Terapeutisk kloning
Det er forbudt med kloning og dette forbudet opprettholdes. Nofab finner det uklart om det er
forbudt med somatisk cellekjerneoverføring etter ordlyden i § 3-5. Nofab mener at slik
forskning er etisk akseptabel og bør tillates.

PGD og nemdsbehandling
Nofab mener at begrepet alvorlig, arvelig sykdom er vidt nok til at det dekker de aktuelle
tilfellene, og er svært positiv til at begrensningen om "kjønnsbundet" lidelse er tatt bort. Det
er forelått at innvilgelse av preimplantasjonsdiagnostikk skal tillegges en nasjonal nemd med



bred faglig innsikt. Nofab mener at dette kunne ivaretas av de regionale, genetiske
fagmiljøene på lik linje med søknader om fosterdiagnostikk. Disse miljøene har bedre innsikt
i om det er mulig å gjøre preimplantasjonsteknikk i det enkelte tilfelle. En nemd kunne i
tilfelle være ankeinstans dersom paret fikk avslag. For øvrig vil rapportering til departementet
av innvilgede søknader kunne tjene som kontroll over at praksis er i henhold til loven.
Så lenge det ikke er mulig å gjennomføre slik diagnostikk i Norge, ser Nofab at det er behov
for vurdering av nemd for utenlandsbehandling, men dette er da ut fra et kost-nytte
perspektiv.
Nofab finner det rimelig at det er satt et tak på hvor mange behandlinger det offentlige skal
dekke og finner det akseptabelt at det er satt samme antall behandlinger her som ved annen
assistert befruktning.

Rita Kolvik Tom Tanbo
Nestleder Nofab Leder Nofab


