
Høringsuttalelse  fra Norsk  senter for stamcelleforskning.

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

Norsk senter for stamcelleforskning (NCS) er ikke en høringsinstans, men mener at det ut fra
sakens innhold er naturlig at vi kommer med en uttalelse. NCS registrerer med tilfredshet at
lovutkastet tar sikte på å følge opp Soria Moria-erklæringens intensjon om å revidere
bioteknologiloven slik at det på bestemte vilkår åpnes for forskning på overtallige befruktede
egg.

NCS vil i sitt høringssvar fokusere på den delen av lovutkastet som vedrører forskning, dvs.
kapittel 3.

NCS mener at generering av kunnskap gjennom forskning er nødvendig for at et samfunn skal
få nødvendig innsikt. Vi er derfor av den oppfatning at det bør være sterke grunner for at man
skal begrense eller forby forskning som kan øke ens innsikt. Videre bør det være tungtveiende
grunner for å hindre bruk av medisinske metoder som kan forebygge eller helbrede sykdom.

Når det gjelder utvikling og anvendelse av moderne bioteknologi i samfunnets tjeneste er det
viktig at dette skjer innenfor forsvarlige rammer med hensyn til sikkerhet for helse og miljø
og etter de etiske normer som samfunnet vårt oppfatter som akseptable. Videre er det viktig at
vi far et lovverk som er på linje med tilsvarende lovverk i land som Norge samarbeider med.
Vi registrerer at det forliggende lovutkast på de fleste områder vil harmonere med lovverket i
disse landene.

Etter NCSs syn er adgang til forskning på embryonale stamceller viktig av to grunner:
generering av ny medisinsk kunnskap og utvidet mulighet for celleterapeutisk behandling. Det
foreliggende lovutkastet åpner opp for begge mulighetene, selv om det er lagt inn
begrensninger for hindre uønsket utvikling innenfor feltet. Etter vårt syn er det riktig å
differensiere mellom godkjennelse av forskning på embryonale stamceller og kliniske forsøk
på mennesker med hensyn til godkjenning av prosjekter.

Vi er innforstått med at det vil være forbud mot kloning, og at det derfor er konsistens i
lovforslaget når loven vil forby adgangen til forskning på cellelinjer som er fremstilt ved
kloning. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at med et slik forbud hindres bruk av embryonale
stamcelle linjer som er fremstilt fra pasienter med genetisk disposisjon. Slike embryonale
stamceller kan være viktige for forskning på sykdomsmekanismer og for å utvikle nye
behandlingsmuligheter.


