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Høring  -  utkast til endringer  i lov om  humanmedisinsk bruk av
bioteknologi m.m. (bioteknologiloven)
YS har mottatt ovennevnte høring. Denne har vært til uttalelse i vår organisasjon og
med bakgrunn i dette har vi følgende kommentarer:

YS støtter regjeringens intensjon om revisjon av bioteknologiloven slik det er anført i
Soria Moria erklæringen, for herigjennom å åpne for forskning på overtallige
befruktede egg, herunder stamcelleforskning og begrenset bruk av
preimplantasjonsdiagnostikk.

YS støtter videre at forskning på overtallige befruktede egg begrenses til:
• Utvikle og forbedre metoder og teknikker for befruktning utenfor kroppen i den

hensikt å oppnå graviditet.
• Å utvikle og forbedre metoder og teknikker for genetisk undersøkelse av

befruktede egg med henblikk på å fastslå om det foreligger alvorlig arvelig
sykdom

• Å oppnå ny kunnskap i forbindelse med behandling av alvorlig sykdom hos
mennesker

YS støtter også regjeringens forslag om å tillate genetisk undersøkelse av befruktede
egg for å utelukke alvorlig, arvelig sykdom før befruktede egg settes inn i kvinnens
livmor, og å åpne for undersøkelse av vevstype i kombinasjon med dette, for at et
kommende barn skal kunne være vevstypelik donor for en syk bror eller søster.

YS vil understreke at nemndsbehandling for å sikre at vilkårene ved bruk av
preimplantasjonsdiagnostikk er oppfylt vil være særdeles viktig og støtter derfor
forslaget om opprettelse av en nasjonal nemnd.
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