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Høring - Forslag til  lov om bruk av levende biologisk materiale  fra dyr ved
medisinsk behandling av mennesker

Vi viser til brev av 07.11.2006.

Kunnskapsdepartementet har noen merknader til høringsforslaget.

På s. 56 står det at det er 5 regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk (REK).
Det riktige antallet er 6.

Kunnskapsdepartementet spilte i tillegg inn tekst i departementsforeleggelsen, som
ikke har kommet med i høringsforslaget. Vi sender derfor dette på nytt, siden vi anser
at dette er sentralt å omtale i teksten:

Stortinget har nylig vedtatt en lov som regulerer bl.a. de regionale komiteene
(forskningsetikkloven). Det er henvist til denne under pkt. 8.17 Forslag til lov om
medisinsk forskning. Vi vil foreslå at denne henvisningen sløyfes og at loven omtales i
et eget punkt, for eksempel som nytt pkt. 8.17. Omtalen kan være kort, og vi vil foreslå
følgende tekst:

Forskningsetikkloven
Lov 30. juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning er vedtatt av
Stortinget. Loven vil tre i kraft 1. juli 2007. Ifølge §1 er formålet å bidra til at forskning i
offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer. Loven fastlegger et
forskningsetisk komitesystem med bl.a. nasjonale og regionale forskningsetiske komiteer.
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I § 4 er det innført en plikt til å forelegge medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter for
en regional komite til godkjenning. Bestemmelsen lyder., "Forskningsprosjekter i Norge som
innebærer forsøk på mennesker skal legges fram for komiteen til godkjenning.
Forskningsprosjekter i utlandet skal legges fram for komiteen til godkjenning dersom
forskningen drives av forsker ansatt av norsk arbeidsgiver eller dersom en vesentlig del av
midlene kommer fra Norge. "
Vedtak fattet av en regional komite kan påklages til Den nasjonale forsknings etiske komite
for medisin og helsefag.

Kunnskapsdepartementet vil utarbeide forskrifter om oppnevning av og saksbehandling i
de komiteer og utvalg som omfattes av loven og tar sikte på at forskriftene skal foreligge ved
ikrafttredelsestidspunktet.

Utover dette har ikke Kunnskapsdepartementet noen merknader til høringsforslaget.
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