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Høringsvar - utkast til endringer i lov om humanmedisinsk bruk av
bioteknologi m.m. (bioteknologiloven)

Forslaget til endringer i bioteknologiloven vurderes som positivt av Ullevål
universitetssykehus. Bioteknologi er en voksende del av medisinen.

Forskningen karakteriseres ved at grenser tøyes ikke bare teknisk og vitenskapelig, men også
etisk. I lovutkastet legges det opp til begrenset adgang til å forske på overtallige befruktede
egg. Ullevål universitetssykehus støtter høringsutkastet på dette punkt. Enkelte avklaringer
må foretas i forhold til biobankloven, kfr. vedlagte notat.

Vår avdeling for medisinsk genetikk problematiserer kravet om informert samtykke til å
bruke eventuelle nedfrosne egg til forskningsmål, og spesielt om det skal innhentes informert
samtykke til hvert enkelt forskningsprosjekt eller til forskning generelt. Ellers spesifiserer
lovutkastet bestemte vilkår for begrenset adgang til forskning på overtallige befruktede egg
og vi støtter høringsutkastet på dette punkt.

Når det gjelder pre-implantasjonsdiagnostikk (PGD) ser Ullevål universitetssykehus positivt
på at det åpnes for slik virksomhet. Det må bemerkes at dette kan ha store og uforutsigbare
konsekvenser for helseforetakene. For vurdering av søknader om
preimplantasjonsdiagnostikk er det viktig med utvikling av relevant fagkompetanse som
krever team med medisinsk genetiker, gynekolog med adekvat ekspertise innen assistert
befruktning, barnelege og en klinisk koordinator.
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Vi ser for oss at dette kan kreve etablering av et nasjonalt kompetansesenter på området. Det
er naturlig at dette legges til et regionsykehus fordi mange ulike og sjeldne genetisk betingede
tilstander kan være aktuelle som grunnlag for henvisning til PGD. Teamet må også
konsultere andre spesialister avhengig av den enkelte saks natur - konfr. uttalelse fra
avdeling for medisinsk genetikk (vedlegg).
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