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

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte - LNT - er en organisasjon med ca. 3000
medlemmer, hvorav ca. 1800 er pasientmedlemmer. De øvrige medlemmer er i hovedsak
pårørende som også omfatterer mange donorer som har gitt en nyre til en av  sine  nærmeste.

LNT ser meget positivt på at Soria Moria-erklæringens intensjon om å revidere bioteknologiloven
følges opp med forslag til endringer slik at det åpnes for forskning på befruktede egg, også
stamcelleforskning, og begrenset bruk av preimplantasjonsteknikk.

LNT har ved  flere anledninger gitt uttrykk for et krav om at forskning på befruktede egg, og
herunder stamcelleforskning ,  må tillates ,  fordi vi tror dette i framtiden kan hindre/helbrede
sykdommer som våre pasientgrupper rammes av  (organsvikt ,  hjerte/kar sykdom, diabetes etc).
For våre grupper kan det også ligge store muligheter i stamcelleforskningen for testing/utvikling
av nye medisiner som kan begrense sykdom/bivirkninger og gi optimal beskyttelse mot avstøtning
av transplanterte organer.
Stamcelleforskning kan på denne måten bidra til økt kunnskap om sykdommer,  biologi og
immunologi som kan komme et stort antall pasienter til gode.

LNT stiller seg også positiv til de endringer som foreslås når det gjelder
preimplantasjonsdiagnostikk, også testing av vevsforlikhet. Vi ser de etiske dilemmaene, og er
lydhør for de argumenter som er framkommet, men med den begrensede bruk departementet
legger opp til, mener vi dette er godt ivaretatt.

Bakgrunnen  for LNTs standpunkt  er at vi har et ønske om å hindre sykdom ,  og at syke mennesker
skal få  de mulighetene som finnes til å bli friske. LNT ser ikke  på dette som sortering av
mennesker ,  men at de det angår gis mulighet til å ta et valg.

Med dette som bakgrunn  støtter LNT  alle de endringsforslag som framkommer i høringsnotatet.

TELEFON 23 05 45 50 - TELEFAX 23 05 45 51 - E-POST post@Int.no - BANKGIRO 8230.06.01398

ORGANISASJONSNUMMER 970 132 457



LNT vil i tillegg  gi kommentarer til følgende paragrafer i endringsforslaget:

§ 2A-1
LNT ser det problematiske i å få en klar definisjon av hva som er alvorlig sykdom, med eventuelt
redusert livskvalitet. LNT mener det ikke bør trekkes klare grenser, men ligge inne en mulighet
for skjønn da alvorlighetsgrad kan oppleves svært ulikt av de som rammes. LNT støtter derfor

0
også
departementets syn om at behandlingsmulighet skal være et moment som inngår i vurderingen av
sykdommens alvorlighetsgrad og ikke et selvstendig kriterium som kan utelukke behandling.

§ 2 A-2
LNT støtter forslaget om at det oppnevnes en nemnd som skal avgjøre om
preimplantasjonsdiagnostikk skal tilbys i det enkelte tilfelle. LNT mener imidlertid at det må
fremgå av nemndas mandat at det skal legges stor vekt på argumentasjonen fra de som søker om å
få gjennomført preimplantasjonsdiagnostikk.
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