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Høring  - UTKAST TIL ENDRINGER I LOV OM HUMANMEDISINSK BRUK AV
BIOTEKNOLOGI  m.m. (bioteknologiloven)

Norsk Psoriasisforbund (NPF) har mottatt denne saken til høring, med høringsfrist 7. juli. Det
vises til departementets brev datert 3. april 2006. NPF ser det som positivt at regjeringen nå
vil følge opp Soria Moria-erklæringens intensjon om å revidere bioteknologiloven slik at det
på bestemte vilkår åpnes på forskning på overtallige befruktede egg, herunder
stamcelleforskning, og begrenset bruk av preimplantasjonsdiagnostikk.

NPF har følgende synspunkter på forslagene til endringer:

Bruk av befruktede egg i forskningsøyemed
Regjeringen går inn for at forskning på overtallige befruktede egg skal begrenses til
følgende formål:
1. - å utvikle og forbedre metoder og teknikker for befruktning utenfor kroppen i den hensikt å

oppnå graviditet

2. - å utvikle og forbedre metoder og teknikker for genetisk undersøkelse av befruktede egg
med henblikk på å fastslå om det foreligger alvorlig arvelig sykdom eller

3. - å oppnå ny kunnskap i forbindelse med behandling av alvorlig sykdom hos mennesker
(herunder stamcelleforskning)

Norsk Psoriasisforbund (NPF) ønsker denne lovendringen velkommen. Norge har hatt en
bioteknologilov, og før det en lov om kunstig befruktning, som har inneholdt et forbud mot
forskning på befruktede egg. Dette har satt en stopper for viktig, men samtidig etisk
utfordrende, forskning i Norge. Etter hvert som det har blitt gjort fremskritt i denne type
forskning internasjonalt, har denne forskningen blitt stadig mer aktuell også her i Norge. Det
er vanskelig for NPF å forstå hvorfor Norge ikke skal delta aktivt i denne utviklingen.
Håpet om at forskning på stamceller fra overtallige egg skal kunne bidra til å finne metoder
for behandling av alvorlige sykdommer som parkinson, hjerteinfarkt, multippel sklerose,
ryggmargsskader, demens, kreft og diabetes, bare forsterker behovet for en lovendring.
Forskning på befruktede egg reiser vanskelige etiske problemstillinger. At befruktede egg har
krav på beskyttelse og respekt, kan begrunnes fra en rekke hold. Generelle prinsipper som
respekt for livet og hensynet til menneskeverdet, som også fremkommer i formålsparagrafen i
bioteknologiloven, vil de fleste oppfatte som meget relevante i denne sammenhengen
NPF mener at det er viktig at forskning og senere bruk av diagnostikk og behandling, blir
utført i regulerte former, hvor de etiske vurderingene står sterkt.
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Preimplantas j onsdiagnostikk(PGD)
Regjeringen går inn for  -  å tillate genetisk undersøkelse  av befruktede  egg (preimplantasjons-
diagnostikk ) for å utelukke  alvorlig, arvelig  sykdom før befruktede egg settes  inn i kvinnens
livmor.
Det forslås også  -  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.

NPF mener dette endringsforslaget er en naturlig oppfølging av den dispensasjonsadgangen
fra forbudet mot PGD som ble innført i 2004, som en følge av den såkalte "Mehmet-saken".
Videre bør reguleringen av PGD ses i sammenheng med at det nå foreslås å åpne for
forskning på overtallige befruktede egg. Dette vil kunne gjøre det mulig å bygge opp
kompetanse innen PGD i Norge.
NPF stille seg også positiv at søknad om PGD skal behandles av ei nemnd, og at nemndas
vedtak ikke kan påklages.

Konklusjon
NPF er positive til at bioteknologiloven revideres slik at det på bestemte vilkår åpnes for
forskning på overtallige befruktede egg, herunder stamcelleforskning, og begrenset bruk av
preimplantasjonsdiagnostikk.
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