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Høring - utkast til endringer i bioteknologiloven

Bjørgvin biskop viser til høringsbrevet, datert 21. april 2006, med medfølgende
høringsnotat. Jeg er glad for den bekreftelsen Departementet gir på at biskopene med
selvfølgelighet skulle vært med på den første listen over høringsinstanser. Over år har
biskopene engasjert seg i spørsmål knyttet til livsrett og menneskeverd.

Kirkerådets grundige uttalelse er kjent når jeg skriver mitt høringssvar. Jeg slutter meg til
Kirkerådets grunnlagsargumentasjon og støtter de fleste konklusjonene. Som en vil se, er
jeg imidlertid noe mer restriktiv på enkelte punkter.

Det grunnleggende felles utgangspunkt for kristen og humanistisk etikk er at livet er
ukrenkelig og at menneskeverdet er uavhengig av livsfase og nytteverdi. Mennesket har sitt
mål i seg selv og skal ikke gjøres til middel for andre formål.

Der liv står mot liv, eller påkjenningene ved et påført svangerskap blir for store, har
lovgiverne likevel fått kirkens støtte når de åpner for at liv kan avsluttes. En hellig grense er
imidlertid passert.

Erfaringer lærer oss at når en absolutt grense overskrides, kan nye grenser tøyes.
Bioteknologinemnda drøfter med rette det såkalte "skråplanargumentet". I møte med
enkeltskjebner kan det være meget vanskelig å holde fast på de grunnleggende etiske
normene, selv når vi i utgangspunktet var enige om at de skulle styre de etiske valgene våre.
Av høyst forståelige grunner blir det for vanskelig for den som skal forvalte vedtakene når
den enkeltes situasjon og følelser blir fokusert. Dette kan føre til at det basale
normgrunnlaget vårt gjennomhulles.
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Vi har  et eksempel på dette når Dispensasjons- og klagenemnda gir likhetshensynet så stor
vekt at en enkeltavgjørelse ,  tatt under svært stort følelsesmessig press, gir en helt ny
forvaltningspraksis : "Har man sagt ja til Mehmet, må en ut fra et alminnelig  "  fra det mer til
det mindre"-resonnement også si ja til alle sykdommer som er mer alvorlig eller like
alvorlig som Mehmets sykdom" (se høringsnotatet side 43). Et tilsvarende
skråplanargument opplever jeg ligger bak når det faktum at det finnes overtallige befruktede
egg, brukes som argument for at da kan man også forske på dem. På samme måten mener
jeg at det er en forskyvning av grenser når kriteriet  "livstruende"  ikke tas med i teksten,
men vil være en del av vurderingen omkring sykdommens alvorlighetsgrad (høringsnotatet
side 47).

Overordnet disse argumentene er vissheten om at menneskets liv ikke kan brukes som
middel, at livet i all sin forskjellighet er like verdifullt og at en sortering av liv er en
krenkelse av selve menneskeverdet.

Nidaros biskop problematiserer i sin uttalelse Verdens Helseorganisasjons definisjon av
helse.
Han sier: "Fravær av all sykdom og lidelse gir et forvrengt bilde av hva et godt og

meningsfullt liv innebærer. (...) Livskvalitet kan ikke bare relateres til fravær av sykdom,
men knyttes til meningssammenhenger". Dette er etter mitt syn en viktig påminnelse.

Mitt råd vil på denne bakgrunnen være at lovgiver ikke tillater bruk av befruktede egg i
forskningsøyemed. Unntak vil jeg likevel gjøre for forskning som kan forbedre metodene
ved assistert befruktning. IVF- behandlingen står i direkte tjeneste for cellenes
grunnformål: At liv blir til og barn kan bli født. En forskning som kan lede til reduksjon av
overtallige befruktede egg, er i høy grad å anbefale. Jeg støtter imidlertid Departementets
utgangspunkt (s.22) som forutsetter at " bruk av overtallige befruktede egg bare bør tillates
dersom den samme kunnskapen ikke kan skaffes til veie på andre, mindre etisk omstridte
måter".

Jeg vil heller ikke rå til at det gis adgang til genetisk undersøkelse av befruktede egg.
Preimplantasjonsdiagnostikk i kombinasjon med vevstyping bør helt klart avvises, her vil
det friske barnet ikke bare ha sitt mål i seg selv, men bli et middel for et annet barn. Her har
man også overtrådt den prinsipielle grensen som går mellom fravalg av sykdom og tilvalg
av ønskede egenskaper.

Med vennlig hilsen

Ole D. Hagesæther
Biskop
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