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vennligst finn vedlagt SKBS høringsuttalelse til Bioteknologiloven

Med vennlig hilsen

marianne ween

Daglig leder

støtteforeningen for Kreftsyke Barn

Telefon 02099

Konto 7058.09.33333

SKB5 medlemmer er kreftsyke barn og deres familier.

ved å støtte foreningen støtter du tiltak og prosjekter familiene selv har
prioritert.
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Støtteforeningen
for Kreftsyke Barn

Høringsuttalelse

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

Støtteforeningen for Kreftsyke Barn følger utviklingen innen bioteknologi med spenning.
Kreftsykdom hos barn oftest opptrer oftest i primitive cellegrupper, og derfor skulle det kunne
finnes håp om at forskningen kan gi viktig ny viten. Men vi ser at det kan være langt igjen før
denne forskningen kan bidra til at andel barn som overlever kreftsykdom ytterligere øker.
Samtidig er det ikke enighet blant SKBs medlemmer om de etiske dilemmaene innen
bioteknologien. De fleste av de områdene forslaget til ny Bioteknologilov handler om, vil
SKB derfor ikke kommentere.

På et område har SKB i de siste årene vært aktivt engasjert: Vi mener at  arvelig og ervervet
sykdom skal sidestilles  når det gjelder testing av vevslikhet med sikte på å avgi vev for å
redde syke søskens liv.

SKB vil ikke forfekte retten til å velge befruktet egg for å redde livet til en bror eller søster.
Men hvis en slik mulighet skal finnes i lovverket, kan vi ikke se at det kan forsvares å gjøre
forskjell på hensynet til et søsken som er livstruende sykt, ut fra opphavet til sykdommen.

Siden Stortinget åpnet for unntak fra forbudet mot vevstesting og utvalg på bakgrunn av
vevslikhet, er det gitt et antall tillatelser. Disse er delvis gitt med begrunnelse i de lidelsene at
barn med en bestemt arvelig sykdom vil påføres. Men det er også gitt tillatelser med
begrunnelse i familiens sosiale situasjon, totale omsorgsbelastning eller søskens behov. Her
vil vi hevde at alvorlig, ervervet sykdom hos søsken må kunne gis lik vekt som alvorlig
arvelig sykdom hos søsken.

Utover dette punktet, vil vi gi honnør til den vekt som er lagt på samtykkereglementet.
Nylenna-utvalgts allmenne samtykkeregler, slik forslaget til ny forskningslov beskriver dem,
ville ikke tilfredsstille krav når det gjelder verken foreldres samtykke på barns vegne. Ei
heller om allment samtykke der man ikke vet nok om framtidens muligheter og etiske
fallgruver.

Oslo, 30. juni 06
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Daglig leder
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