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Høringsnotat om endringer i Bioteknologiloven fra Helse- og
omsorgsdepartementet

Høringsuttalelsen omfatter endringer i Bioteknologiloven som åpner for forskning på
overtallige befruktede egg og for utvidet adgang til preimplantasjonsdiagnostikk. Dette
området representerer et felt som er svært ømfintlig i forhold til folks etiske oppfatninger om
det å berøre eller manipulere med liv i seg selv og det å gjøre inngrep i genetiske egenskaper.
Samtidig representerer dette et området der befolkningens og fagmiljøenes syn endres etter
hvert som kunnskap på dette feltet spres i samfunnet og gjøres tilgjengelig for folk flest.

Akershus Universitetssykehus synes at lovendringen generelt representerer en modernisering
av lovverket i tråd med de trender man ser i vårt samfunn, og slik at man også nærmer seg det
syn man har på denne type inngrep utenfor Norge. Det er et problem at en svært konservativ
bioteknologilov i Norge i praksis åpner for at norske innbyggere velger å få utført
helsetjenester på dette området i helseinstitusjoner utenfor Norge, der forankringen i forhold
til verdigrunnlaget i det norske samfunn, ikke alltid er tilstede.

Bestemmelsene i det nye kapittel 2A synes å være en endring i riktig retning. §2A-1 første
ledd burde vel i dag være lite problematisk vurdert fra en medisinsk synsvinkel. I annet ledd
åpnes det for å undersøke vevstype mhp å få et barn som kan være stamcelledonor til søsken
med alvorlig, arvelig sykdom. Dette kan være et omstridt punkt. Akershus universitetssykehus
er av den oppfatning at dette punktet ikke er i strid med helse-etiske betraktninger, og
hensynet til tilbud gitt i andre europeiske land taler også sterkt for at denne endringen i lover
foretas.

Innen  §3-1 gis det anledning til forskning på overtallige befruktede egg. Det angis tre formål,
der to av dem må anses for å være lite kontroversielle ,  når man først gjør de endringer som
foreslås i §2A. Disse punktene er knyttet  til §2A  og har som hensikt å sørge for
metodeforbedringer i forhold til de områder som omtales der.

Det tredje formålet åpner for forskning på embryonale stamceller. Dette punktet vil gi de
norske stamcelleforskningsmiljøene mulighet til i større grad å være konkurransedyktige i
forhold til internasjonal forskning på sentrale områder. Forslaget vil være omstridt, men
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begrunnelsen for endringen er basert på muligheten for å finne nye behandlingsmetoder for
pasienter med svært alvorlige sykdommer. Det vil imidlertid være langt fra
forskningsresultater som frembringes på dette området til anvendelse i praktisk medisin.
Samtidig vil det å ikke ha kompetansemiljøer i Norge på dette feltet kunne gi en forsinkelse i
helsetilbudet når nye behandlingsmetoder basert på stamcelleforskning blir tilgjengelig.
Akershus universitetssykehus synes det er avgjørende at det opprettes gode og strenge
kontrollrutiner for igangsetting og oppfølging av denne type forskningsprosjekter, men støtter
at man åpner for denne type forskning i Norge.
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