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Høring - utkast til endringer i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m.
(bioteknologiloven)

1. Innledning

Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev av 3. april 2006 om  utkast til endringer i lov
om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven).  Nedenfor følger høringsuttalelse fra
Norsk senter for menneskerettigheter (SMR). Høringsuttalelsen er også sendt per e-post i dag
(postmottak@hod.dep.no).

SMR er Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NI) (jfr. kgl. res. av 21. september 2001).
SMR er som Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter gitt en særskilt rolle for å sikre at de
internasjonalt vedtatte menneskerettighetsnormer respekteres og oppfylles av norske myndigheter.
Utarbeidelse av høringsuttalelser ved myndighetsinitiativer av betydning for menneskerettighetenes
stilling i Norge, er et sentralt ledd i SMRs virksomhet som nasjonal institusjon.

Det foreliggende utkast foreslår to hovedendringer i bioteknologiloven: (i) forskning på overtallige
befruktede egg, herunder stamcelleforskning, på nærmere angitte vilkår; samt (ii) tillatelse til genetisk
undersøkelse av befruktede egg (preimplantasjonsdiagnostikk), herunder i kombinasjon med vevstyping
for at kommende barn skal kunne være vevstypelik donor for et sykt søsken. Lovendringsforslaget er en
oppfølging av Stortingets vedtak nr. 443 av 9. juni 2005 og Regjeringens politiske plattform ved Soria-
Moria-erklæringen.)

SMR ønsker med dette høringsnotatet å kommentere enkelte rettslige aspekter ved utkastet til endringer i
bioteknologiloven i relasjon til de internasjonalt vedtatte menneskerettigheter den norske stat har
forpliktet seg se til å følge. SMR kommenterer for øvrig ikke de prinsipielle og utpreget etiske spørsmål
lovendringsforslaget reiser.

I punkt 2 nedenfor pekes på forhold som SMR anser som manglende drøftelse av utkastet til endringer i
bioteknologiloven og forholdet til Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK)2 artikkel 2 om retten
til liv. I punkt 3 belyses enkelte forhold av betydning i relasjon til EMK artikkel 8 om retten til privatliv.
Videre mangler utkastet helt en drøftelse av forholdet til Europarådets konvensjon om
menneskerettigheter og biomedisin (biomedisin-konvensjonen)3. SMR påpeker at departementet i sin

' Jfr. utkast til endringer i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. s. 5.

2 Europarådets konvensjon om beskyttelse av menneskerettigheter og de grunnleggende friheter 4. november 1950.

3 Europarådets konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og menneskets verdighet i forbindelse med

anvendelsen av biologi og medisin: konvensjonen om menneskerettigheter og biomedisin 4. april 1997, i kraft 1.
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utredning bør ta stilling til hvorvidt de foreslåtte endringer i bioteknologiloven er i overensstemmelse
med biomedisinkonvensjonen (punkt 4 nedenfor). Også øvrige bestemmelser kan tenkes å være aktuelle,
slik som for eksempel EMK artikkel 6, 9, 13 og EMK første protokoll artikkel 1. SMR har dog ikke
vurdert utkastet opp mot slike andre menneskerettighetsbestemmelser.

På et generelt grunnlag ønsker SMR særlig å presisere betydningen av at menneskerettslige aspekter blir
grundig vurdert av norske myndigheter ved utarbeidelsen av ny lovgivning. Dette er særlig viktig
ettersom Stortinget i 1999 vedtok at blant annet EMK og FN-konvensjonen om sivile og politiske
rettigheter (SPR)4 skal gjelde som norsk lov og skal ha forrang foran annen norsk lovgivning ved
motstrid, jfr. lov av 21. mai 1999 nr 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett
(menneskerettsloven) §§ 2 og 3.

2. Retten til liv

2.1 Forskning på overtallige befruktede egg
Forskning på overtallige befruktede egg, herunder stamcelleforskning, er ikke tillatt etter gjeldende rett i
Norge. Forbudet i dagens bioteknologilov har blant annet vært begrunnet i synet på menneskeverdet og
vernet om det ufødte livs. Utkastet til endringer i bioteknologiloven vil tillate forskning på overtallige
befruktede egg innenfor en rekke avgrensede områder, herunder stamcelleforskning.

Retten til liv beskyttes av EMK artikkel 2, jfr. også SPR artikkel 6. Det foreligger lite praksis fra Den
europeiske menneskerettsdomstol (EMD) som fastlegger når livet anses å begynne etter konvensjonen.6
Utkastet til endringer i bioteknologiloven gjør det imidlertid kun aktuelt å forske på overtallige
befruktede egg; det vil si egg som i dag blir destruert dersom de av ulike grunner ikke blir satt tilbake i
kvinnens livmor. En slik klart avgrenset forskningsrett vil ikke være i strid med EMK artikkel 2 slik
SMR vurderer bestemmelsens rettslige innhold. Imidlertid er det SMRs vurdering at departementet i
lovendringsforslaget bør vise til at departementet har foretatt en vurdering av hvilke implikasjoner
tillatelse til forskning på overtallige befruktede egg kan ha i relasjon til Norges relevante
menneskerettslige forpliktelser.

2.2 Begrenset bruk av preimplantasjonsdiagnostikk  -  statens positive plikt til  å beskytte liv
Preimplantasjonsdiagnostikk (Pre-implantation Genetic Diagnosis - PGD) innebærer en genetisk
undersøkelse av befruktede egg før innsetting i kvinnens livmor. Formålet med PGD er først og fremst å
muliggjøre graviditet for par med anlegg for en alvorlig genetisk betinget sykdom, uten at den genetisk
betingede sykdom blir videreført til fosteret. PGD kan videre utføres i kombinasjon med vevstyping
(HLA-typing). HLA-typing innebærer at man i tillegg, ved undersøkelse av befruktede egg, kan velge ut
et egg som har samme vevstype som et allerede sykt barn. Dette kan derved muliggjøre at et friskt barn
kan tjene som vevsforlikelig donor for et sykt søsken.' Gjeldende rett tillater en dispensasjonsadgang fra
forbudet mot PGD. Utkastet til endringer i bioteknologiloven vil tillate begrenset bruk av PGD, herunder
i kombinasjon med vevstyping.8

desember 1999. Norge forbereder ratifikasjon av konvensjonen, jf. St.prp. nr. 53 (2005-2006) og Innst.S. nr. 238

(2005-2006).

4 FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter 16. desember 1966.

5 Jfr. utkast til endringer i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. punkt 4.1 s. 11.

6 Spørsmålet om i hvilken grad EMK verner om livets begynnelse har først og fremst blitt vurdert i forhold til

spørsmålet om abort, jfr. f. eks  X vs. Norge,  EMDs klagesak 17004/90, avgjørelse 19. mai 1999, og  Knudsen vs.

Norge,  EMDs klagesak 11045/85, avgjørelse 8. mars 1985.
Jfr. utkast til endringer i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. punkt 8.1 s. 29 og 30 samt punkt

12.3s.45.
8

Jfr. utkast til endringer i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. punkt 12.2 og 12.3.
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EMK artikkel 2 pålegger staten visse positive plikter til å beskytte liv.9 Myndighetenes handlinger eller
unnlatelser innenfor helse- og omsorgssektoren kan etter omstendighetene reise spørsmål om hvor langt
statens plikt til å beskytte liv rekker.10 Når myndighetene først tillater og stiller til rådighet bruk av
assistert befruktning (prøverørsbefruktning (in vitro fertilisering - IVF) samt PGD på visse vilkår), kan
det således reises spørsmål om det å  ikke  tillate den type forskning som behandles i utkastet ville kunne
medføre at liv som ellers kunne ha vært reddet går tapt. Dette kan gjelde forskning innenfor en rekke av
de formål som behandles i utkastet, slik som forskning innen assistert befruktning, forskning knyttet til
behandling av alvorlig sykdom (stamcelleforskning) samt opplæring og kvalitetssikring for å sikre et
forsvarlig helsetilbud innen assistert befruktning. Tilsvarende spørsmål kan reises når staten stiller visse
helse- eller omsorgstjenester til rådighet for befolkningen, slik som PGD, herunder i kombinasjon med
vevstyping, på visse vilkår, dersom staten ved å nekte enkelte individer adgang til slike ytelser kan sies å
sette individets liv i fare.1'

På denne bakgrunn kan reises den rettslige problemstilling om norske myndigheter på visse vilkår  plikter
å åpne for forskning på overtallige befruktede egg, samt å tillate PGD på visse vilkår, herunder PGD i
kombinasjon med vevstyping. EMD har ikke tatt stilling til i hvilket omfang myndighetene plikter å stille
helse- og omsorgstjenester på et visst nivå til rådighet for befolkningen, og hvor langt EMD vil gå i å
tillegge statene positive forpliktelser til å beskytte livet etter EMK artikkel 2 er således uklart.12 SMR
peker likevel på at dette er et forhold som med fordel kunne ha vært berørt i utkastet til endringer i
bioteknologiloven, eksempelvis i relasjon til de grenser som trekkes når det gjelder hvilke begrensninger
som skal gjelde for å tillate PGD og PGD i kombinasjon med vevstyping.

3. Retten til privatliv

Utkastet til endringer i bioteknologiloven berører spørsmål knyttet til informasjon og samtykke samt
behandling av helseopplysninger/personopplysninger, både i forhold til forskning på overtallige
befruktede egg og i forhold til begrenset bruk av preimplantasjonsdiagnostikk.13

Retten til privatliv er beskyttet gjennom EMK artikkel 8 og SPR artikkel 17. Det nærmere innhold i
retten til privatliv har blitt presisert nærmere av konvensjonenes tilsynsorganer, og da først og fremst
EMD. Det følger av EMDs praksis at offentlige myndigheters behandling av opplysninger som kan
knyttes til en enkeltpersons privatliv er beskyttet av EMK artikkel 8.14Herunder har domstolen lagt til

9 I  Pretty  vs.  UK,  EMDs klagesak 2346/02, dom 29. april 2002, tok EMD stilling til om det utgjorde krenkelse av
bl.a. EMK artikkel 2 og artikkel 3 at engelske myndigheter nektet en mann retten til å utføre aktiv dødshjelp på sin

døende kone. Dette ble begrunnet med at kvinnen ellers ville lide en uverdig og smertefull død. EMD fant ikke at

EMK hjemlet en slik rett, men uttalte likevel at staten har klare forpliktelser til å beskytte ethvert menneskeliv

innenfor sin jurisdiksjon.
10Se Jon Fridrik Kjølbro,  Den europeiske menneskerettighedskonvensjon -for praktikere,  København 2005, s. 149

- 150.
11Se  Glass vs. Storbritannia,  EMDs klagesak 61827/00, avgjørelse 18. mars 2003,  Powell  vs.  Storbritannia,  EMDs

klagesak 45305/99, avgjørelse 4. mai 2000.
12Se til dette  Maurice vs. Frankrike  [GC], EMDs klagesak 11810/03, dom 6. oktober 2005 og  Draon  vs.  Frankrike

[GC], EMDs klagesak 1513/03, dom 6. oktober 2005, som gjaldt diagnosefeil i forbindelse med at det ble avdekket
uregelmessigheter i utviklingen av fosteret. I begge saker behandlet EMD spørsmålet om erstatning etter EMK

første protokoll artikkel 1.
13Jfr. utkast til endringer i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. punkt 7.7, 7.8, 12.6 og 12.9.
14 Se for eksempel  Leander vs. Sverige,  EMDs klagesak 9248/81, dom 26. mars 1987 para. 48, og  Gaskin vs. UK,

EMDs klagesak 10454/83, dom 7. juli 1989.
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grunn at beskyttelse av opplysninger vedrørende en persons helse er av helt grunnleggende betydning for
individets rett til privatliv og familieliv.15

EMD har i en rekke saker vurdert innholdet i nasjonal lovgivning og i hvilken grad grunnleggende
rettssikkerhetsgarantier er ivaretatt i relasjon til artikkel 8. EMD har tolket artikkel 8 slik at statlige
myndigheter plikter å oppbevare sensitive helseopplysninger på en måte som verner mot misbruk.16
EMK artikkel 8 vil således verne bl.a. mot at opplysninger i forbindelse med forskning på overtallige
befruktede egg og i forbindelse med PGD, herunder i kombinasjon med vevstyping, gjøres kjent for
uvedkommende.

Utkastet til endringer i bioteknologiloven drøfter i punkt 7.8 på hvilke måter helse- og
personopplysninger knyttet til forskning på overtallige befruktede egg skal behandles. Departementet
viser i denne sammenheng til reglene i biobankloven, helseregisterloven og personopplysningsloven.
Videre vurderer departementet behandling av personopplysninger knyttet til PGD i kapittel 12.9, under
spørsmålet om rapporteringsplikten etter bioteknologiloven § 7-2. SMR peker her på at denne siden av
lovforslaget bør vurderes nærmere i forhold til EMK artikkel 8. Departementet bør synliggjøre at
lovendringene er vurdert opp mot EMK artikkel 8, og sikre at Norge ikke krenker sine forpliktelser etter
EMK på dette området.

Departementet behandler i punkt 7.7 spørsmålet om informasjon, samtykke og tilbakekall av samtykke i
relasjon til forskning på overtallige befruktede egg. Også disse spørsmål kunne departementet med fordel
ha drøftet i relasjon til EMK artikkel 8. I  Evans vs. Storbritannia,  EMDs dom avsagt 7. mars 200617,
vurderte EMD spørsmålet om tilbakekall av samtykke fra en kvinnes tidligere partner. Samtykke til
oppbevaring og bruk av embryoer tidligere fremstilt for IVF (prøverørsbefruktning) ble her trukket
tilbake på et senere tidspunkt fra kvinnens partner etter et samlivsbrudd. Domstolen undersøkte forholdet
blant annet ut fra rekkevidden av statens positive forpliktelser. Domstolen viste til at det ikke fantes noen
internasjonal enighet rundt spørsmålet om kunstig befruktning, ei heller i forhold til betydningen av
partenes samtykke, og at staten her måtte ha en vid skjønnsmargin. Tilbakekall av samtykke vil ha
mindre praktisk betydning i relasjon til overtallige befruktede egg, idet slike egg ikke har en slik kvalitet
som gjør at de vil kunne fryses og tines og benyttes til befruktning. Imidlertid viser saken at EMD ser
hen til hvorvidt staten har foretatt en grundig vurdering av sosiale, etiske og rettslige forhold ved
prøvingen av statens positive plikt etter EMK artikkel 2 og artikkel 8.

EMK artikkel 8 er også relevant for spørsmålet om retten til å få tilgang til opplysninger i offentlig
registre (dokumentinnsyn). Denne type spørsmål vil eksempelvis kunne oppstå der barn ønsker å bli
forelagt opplysninger om forskning på foreldrenes overtallige befruktede egg, eller resultater av PGD.18
EMD tok for første gang standpunkt til denne type problemstilling  i Gaskin vs. UK. 19 Saken gjaldt en
voksen manns adgang til å få opplysninger fra sin oppvekst i et offentlig fosterhjem. EMD uttalte at
artikkel 8 var anvendelig ettersom det er av vital interesse å få opplysninger som er nødvendige for å

15Se Z  vs. Finland,  EMDs klagesak 22009/93, dom 25. februar 1997 para. 95.
16Se bl.a.  M.S. vs. Sverige,  EMDs klagesak 20837/92, dom 27. august 1997. Saken gjaldt utveksling av

opplysninger mellom to offentlige organer i forbindelse med vurderingen av om vilkårene for yrkesskadeerstatning

var oppfylt. EMD kom til at opplysningene var relevante, og at lovgivningen inneholdt tilstrekkelige garantier mot

misbruk. Krenkelse forelå derfor ikke. Avgjørelsen illustrerer imidlertid at EMD ikke viker tilbake for å undersøke

innholdet i nasjonal lovgivning.

17 Evans  vs.  Storbritannia,  EMDs klagesak 6339/05, dom 7. mars 2006.
18

Særlig aktuelt vil i den forbindelse kunne være PGD i kombinasjon med vevstyping (PGDIHLA), jfr.

høringsnotatet pkt. 12.3, der et barn unnfanget på denne måten senere vil kunne tenkes å be om å få utlevert

nærmere opplysninger.

19 Se  Gaskin vs. UK,  EMDs klagesak 10454/83, dom 7. juli 1989.
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kjenne til og forstå sin barndom og tidlige utvikling. SMR mener det er ønskelig at denne type
problemstillinger utredes nærmere i forbindelse med lovforslaget.

Europarådets konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin inneholder dessuten selvstendige
folkerettslige forpliktelser for Norge som skal sikre at personopplysninger blir innsamlet og behandlet på
en forsvarlig måte, se nærmere om dette i punkt 4 nedenfor.

4. Europarådets konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin

Europarådets konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin (biomedisinkonvensjonen) er
undertegnet av Norge, og Norge forbereder ratifikasjon av konvensjonen (se punkt 1, fotnote 3).
Konvensjonens formål er å beskytte den enkelte mot forskjellsbehandling, samt å beskytte integriteten og
andre grunnleggende rettigheter ved anvendelse av biomedisin på det enkelte individ. Konvensjonen tar
ikke standpunkt til forskning på befruktede egg, men forutsetter i artikkel 18 (1) at land som tillater
denne type forskning gir tilfredsstillende beskyttelse av det befruktede egg. Befruktning av egg kun for
forskningsformål er forbudt etter konvensjonen artikkel 18 (2).20

Departementet viser til konvensjonen under sin gjennomgang av "andre lands rett m.m." i utkastets
kapittel 6.21SMR bemerker imidlertid at departementet ikke drøfter eller tar stilling til konvensjonen i
den videre behandlingen av lovutkastet. Norge forbereder som nevnt ratifikasjon av
biomedisinkonvensjonen, og departementet kunne med fordel ha drøftet hvorvidt utkastets bestemmelser
gir slik tilfredsstillende beskyttelse av det befruktede egg som kreves etter konvensjonens artikkel 18 (1).
(Utkastet til endringer i bioteknologiloven foreslår ikke at det skal åpnes for befruktning av egg kun for
forskningsformål, slik at utkastet her er i tråd med biomedisinkonvensjonen artikkel 18 (2)). Heller ikke
drøfter departementet utkastets bestemmelser om informasjon og samtykke samt behandling av
helseopplysninger/personopplysninger i relasjon til biomedisinkonvensjonens bestemmelser om
samtykke, privatliv og rett til informasjon (biomedisinkonvensjonen kapittel II og III).

SMR ser det som en mangel ved departementets utredning at departementet ikke drøfter forholdet til
biomedisinkonvensjonen før lovendringsforslaget sendes ut på høring, med sikte på å sikre at de
foreslåtte endringene i bioteknologiloven bringes i overensstemmelse med biomedisinkonvensjonen.

4. Avslutning

Som nevnt innledningsvis følger det av menneskerettsloven §§ 2 og 3 at EMK og SPR skal gjelde som
norsk lov og skal ha forrang foran annen norsk lovgivning ved motstrid. Rettslige problemstillinger
knyttet til EMK og SPR vil således være sentrale for rettsanvendere både i domstolene og i den offentlige
forvaltning.

Utkastet til endringer i bioteknologiloven har flere berøringspunkter i forhold til menneskerettighets-
konvensjoner Norge er forpliktet av. Disse menneskerettslige aspekter har departementet i hovedsak
unnlatt å kommentere, henvise til eller ta stilling til. SMR vil her anføre at vesentlige
menneskerettighetsjuridiske spørsmål bør identifiseres og drøftes av departementet. Det vises i denne
sammenheng til  Utredningsinstruksen  punkt 2.3.2: "Forholdet til menneskerettighetene. Utredere skal

20 Europarådets konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin, artikkel 18 (1).

21 Jfr. utkast til endringer i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m punkt 6.7.
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vurdere og, der det er relevant, redegjøre for om menneskerettskonvensjonene stiller krav til
myndighetene på det aktuelle området."22

SMR anbefaler derfor at departementet vurderer lovforslaget opp mot de aktuelle bestemmelser i EMK
og SPR, og at disse vurderingene synliggjøres i den kommende proposisjonen.

Med vennlig hilsen

/./
Geir Ulfstein
DirektØr Ina Ludvigs

Juridisk rådgiver

22
Instruks om utredning av konsekvenser, foreleggelse og høring ved arbeidet med offentlige utredninger,

forskrifter, proposisjoner og meldinger til Stortinget (utredningsinstruksen), fastsatt ved kgl.res. 18. februar 2000,

punkt 2.3.2, annet ledd, sjette strekpunkt.
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