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HØRINGSUTTALELSE  - UTKAST  TIL ENDRINGER I BIOTEKNOLOGILOVEN

Norges Diabetesforbund vil med dette støtte  regjeringens forslag til endringer i lov om
humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven).

Diabetes er en sykdom med to ansikter. Det går an å leve godt med diabetes, og det går også an å dø
av diabetes. Sykdommen kan gi alvorlige komplikasjoner i hjerte, øyne, nyrer og føtter. Riktignok er
det for mange blitt enklere å leve lenge og godt med diabetes, men fremdeles krever denne
sykdommen flere liv i Norge hvert eneste år.

Norges Diabetesforbund anser stamcelleforskning å ha et stort potensial. Vi håper selvsagt at økt
kunnskap kan bidra til å lindre og kanskje til og med helbrede diabetes en gang i framtiden, selv om vi
innser at veien dit er lang. Et av våre overordnede mål er å stimulere til forskning slik at vi i framtiden
kan helbrede og forebygge diabetes og dens komplikasjoner - vi håper at stamcelleforskning kan bli
et viktig bidrag til dette.
Dette er bakgrunnen for at Diabetesforbundet går inn for å fjerne forbudet mot forskning på
befruktede egg som er overtallige etter prøverørsbehandling. Diabetesforbundet kan ikke se at det er
mer uetisk å benytte de overtallige eggene til forskning som kan bidra til at tusenvis av mennesker får
en bedre hverdag, enn å kaste disse eggene. Et egg som befruktes i en laboratorieskål vil ikke kunne
utvikle seg til et barn med mindre det implanteres i en kvinnes livmor. Diabetesforbundet mener at
det ut fra denne konteksten også er moralsk forsvarlig å forske på disse overtallige eggene.

Diabetesforbundet forsvarer ikke at det skal fremstille befruktede egg kun med formål at det skal
forskes på det. Vårt standpunkt tar utgangspunkt i overtallige egg ved forsøk på kunstig befruktning,
altså egg som ellers ville bli destruert. Dette ligger også som en begrensning i regjeringens lovforslag.

Norges Diabetesforbund støtter også regjeringens forslag om en begrenset bruk av
preimplantasjonsdiagnostikk (PGD). Vi anser begrensingene som settes som tilstrekkelige for å hindre
et sorteringssamfunn.

• Bruk av bioteknologi må baseres på verdier og normer som vi ønsker skal ligger til grunn for all
medisinsk behandling og forskning; respekt og vern om menneskeverdet. Vi er opptatt av at kunnskap



og metoder ikke fører til et sorteringssamfunn og diskriminering.  NDF vil ha regler som straffer de
som gjør noe galt framfor regler som hindrer god forskning.

Vi mener også at det grenser mot dobbeltmoral på den ene siden å hindre forskning på befruktende
egg i Norge  -  men på den andre siden være villige til å ta i bruk resultater oppnådd i andre land
gjennom denne type forskning.

NDF mener Norge må være med på forskningen som uansett vil komme til å skje rundt alle former
for bioteknologi, slik at vi på et tidligst mulig tidspunkt kan dra nytte av resultatene denne
forskningen kan gi.

Med vennlig hilsen
Norges Diabetesforbund

Anne Mette Liavaag
forbundsleder
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