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UTKAST TIL ENDRINGER I LOV OM HUMANMEDISINSK BRUK AV
BIOTEKNOLOGI M.M. (BIOTEKNOLOGILOVEN) - HØRINGSUTTALELSE FRA
NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE (NFU)

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) viser til nevnte høringsnotat med forslag til
endringer i Bioteknologiloven og har følgende uttalelse:

Forslaget går i hovedsak ut på å revidere bioteknologiloven slik at det på bestemte vilkår
åpnes for forskning på befruktede egg, herunder stamcelleforskning, og begrenset bruk av
preimplantasjonsdiagnostikk. Spørsmålet om forskning på befruktede egg og
preimplantasjonsdiagnostikk medfører ulike etiske dilemma og samfunnsmessige
konsekvenser både i positiv og negativ retning. NFUs uttalelse bygger på vårt grunnleggende
syn om at alle mennesker har samme verdi og samme rett til liv.

NFU har nedfelt følgende prinsipp i vårt prinsipp - program " Mennesker med
utviklingshemming har likeverdig rett til liv." Dette utdypes nærmere gjennom følgende syn:
- Menneskeverdet kan ikke graderes.
- Fosterdiagnostikken skal stå i livets tjeneste, og ikke ha til hensikt å fjerne foster med

skade eller funksjonshemming.
- Samfunnet må lovregulere og kontrollere den bioteknologiske forskningen, og føre

kontroll med hvordan forskningsresultatene anvendes.

NFU er positive til bioteknologien når det gjelder dens muligheter til å forebygge og behandle
arvelige sykdommer og funksjonshemminger, men tar avstand fra at denne teknologien
benyttes til å sortere på grunnlag av egenskaper. Det er derfor viktig, slik vi ser det, at
forskning og teknologi blir styrt i tråd med et likeverdig menneskesyn.

Bruk av befruktede egg i forskningsøyemed:

NFU har tidligere støttet et forbud mot forskning på befruktede egg, men finner nå, etter nøye
vurderinger, og kunne støtte regjeringens forslag om å åpne for utnyttelse av overtallige



befruktede egg og materiale fra disse til forskning, når formålet er å oppnå ny kunnskap med
sikte på behandling av alvorlige sykdommer hos mennesker (herunder stamcelleforskning).
Vår støtte forutsetter at endringene gjennomføres med de klare vilkår og begrensninger som
forslaget legger opp til.

Likeledes finner vi å kunne støtte forslaget om å åpne for forskning på overtallige befruktede
egg, når formålet er å utvikle og forbedre metoder og teknikker for assistert befruktning i den
hensikt å oppnå graviditet.

NFU støtter  derimot ikke forslaget om å utvikle og forbedre metoder og teknikker for
genetiske undersøkelser av befruktede egg med henblikk på å fastslå om det foreligger
alvorlig arvelig sykdom .  Dette er, slik vi  ser det,  en forskning hvor resultatene i neste omgang
kan brukes til seleksjon.

Preimplantasjonsdiagnostikk:

NFU støtter ikke regjeringens forslag om å tillate genetisk undersøkelse av befruktede egg
(preimplantasjonsdiagnostikk - PGD) for å utelukke alvorlig, arvelig sykdom før befruktede
egg settes inn i kvinnens livmor. NFU uttrykker generell skepsis til teknikker som tas i bruk
for å sortere og klassifisere mennesker, og slik vi oppfatter det innebærer PGD i praksis en
handling som forutsetter sortering og seleksjon på grunnlag av egenskaper. Dette er ikke
forenelig med vårt grunnleggende syn om at alle mennesker har samme verdi og samme rett
til liv.

Vi frykter  i tillegg en ytterligere uheldig utvikling ,  da man i praksis kan undersøke befruktede
egg for de fleste ulike gener.  Dersom metoden utvikles og blir mindre kostbar i bruk ser vi
ingen garanti for at ikke denne virksomheten i fremtiden kan bidra til utviklingen av et
sorteringssamfunn hvor mennesker tilskrives verdi ut fra hvilke genetiske egenskaper de er
bærere av. Slik vi ser det er bioteknologilovens formålsparagraf,  "å sikre at medisinsk bruk
av bioteknologi utnyttes  til beste for  mennesker i et samfunn der det er plass til alle. Dette
skal  skje  i samsvar med prinsipper om respekt for menneskeverd, menneskelige rettigheter og
personlig integritet og uten diskriminering på grunnlag av arveanlegg basert på de etiske
normer nedfelt i vår vestlige kulturarv . ",  jfr. bioteknologiloven § 1-1,  dessverre ingen garanti
mot en slik utvikling .  Vi viser i denne sammenheng til dagens tolkning og praktisering av Lov
om svangerskapsavbrudd  §  2 c som regulerer retten til abort etter 12 svangerskapsuke der
"det er stor  fare for  at barnet  kan få alvorlig  sykdom ,  som følge av arvelige anlegg ,  sykdom
eller skadelige påvirkninger under svangerskapet . "  Dagens praksis er slik at blant annet
ulike syndrom, som for eksempel Downs Syndrom tolkes som alvorlig sykdom i lovens
forstand, og gir adgang til abort utover 12. uke .  NFU finner denne tolkningen og
praktiseringen svært beklagelig og direkte uakseptabel og etterlyser en klarere stillingtagen
hos politikere som ellers argumenterer for full likeverd og likestilling .  Vi ser at det i
høringsnotatet vises til dagens praktisering av nettopp den nevnte bestemmelsen i abortloven i
vurderingen av begrepet  "alvorlig, arvelig sykdom" og at det ikke nevnes noe om den vide
tolkningen som i dag legges til grunn.  Tvert imot uttaler departementet  (samt praktiserer
Dispensasjons -  og klagenemnda )  at det på samme grunnlag bør være mulig å sortere bort
befruktede egg før innsetting i livmoren ,  selv om dette,  i forhold til det foreliggende forslag,
begrenser seg til arvelig ,  alvorlig sykdom .  Vår bekymring for en uheldig utvikling styrkes
derfor ytterligere når departementet ser på nevnte praksis og erfaringer som indikatorer for en
begrenset  (vår understrekning) bruk av PGD.



NFU støtter som nevnt ikke regjeringens forslag om å tillate bruk av
preimplantasjonsdiagnostikk. Forutsatt at det likevel åpnes for slik bruk, håper NFU at
Bioteknologinemnda sitt mindretalls ønske om innhold og forståelse av begrepet alvorlig
arvelig sykdom legges til grunn. Det må da foretas en strengere fortolkning enn den dagens
praksis har lagt opp til, slik at alvorlig, arvelig sykdom må innebære "store smerter og tidlig
død" for at PGD skal kunne tilbys.
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