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Forslag til lov om bruk av levende biologisk
materiale fra  dyr ved  medisinsk behandling av
mennesker
FFO viser til høringsbrev av 07.11.2006, og vil gi noen kommentarer til innholdet i det
foreliggende lovforslaget.

• FFO vil ikke anbefale å lovregulere xenotransplantasjon på det nåværende tidspunkt.
• FFO mener at det altfor mange uavklarte problemer knyttet til avstøtningsproblematikk

og smitterisiko.
• FFO går inn for at moratoriet i forhold til kliniske forsøk opprettholdes, inntil det

foreligger sikrere kunnskap om avstøtningsproblematikk og smitterisiko.
• FFO mener at det bør inviteres til en bred offentlig debatt om xenotransplantasjon før et

lovverk eventuelt vedtas.
• FFO mener at det må satses mer på organdonasjon gjennom bedre informasjon til

befolkningen.
• FFO kan ikke stille seg bak offentlig finansiering av forskning på dette feltet.

FFO

Innledning
FFO er innforstått med at det er et stort udekket behov for tilgang av organer til
transplantasjon, og at det ideelt sett hadde løst et stort problem dersom xenotransplantasjon
hadde kunne tilbys som behandling. Til tross for betydelig forskningsinnsats har imidlertid
ikke resultatene vært så framgangsrike som man tidligere håpet på. Forskningen har ikke klart
å frembringe kunnskap som kan løse problemet med avstøtning, selv om en har gjort noen
lovende framskritt i forhold til den hyperakutte avstøtningen av organer fra genmodifiserte
griser. Men i forhold til et mer langsiktig perspektiv er situasjonen høyst usikker.
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Et ytterligere usikkerhetsmoment er smitterisikoen. Selv om høringsnotatet redegjør for at de
ikke er stor fare for at smitte overføres fra genmodifisert gris til menneske, er det heller ikke
noen studier som viser en redusert risiko i forhold til det man antok 2001. FFO mener at det FFO
for stor usikkerhet omkring smittefare og det faktum at en ikke kan utelukke at det finnes flere
virus som kan infisere gris enn det som er kjent i dag. Hensynet til den enkelte pasient og
dennes omgivelser samt folkehelsen generelt, er særdeles viktig i vurderingen av
xenotransplantasjon som mulig fremtidig behandlingsmulighet, det er også spørsmålet om
graden av helsegevinst og de etiske dilemmaer som er åpenbare i forhold til dette feltet. Disse
forhold mener FFO det er behov for å klargjøre bedre.

Lovregulering nå?
Slik FFO vurderer det er ikke grunnlag for å lovregulere xenotransplantasjon på det
nåværende tidspunkt. Det er altfor mye usikkerhet rundt sentrale problemstillinger som
avstøtingsproblematikk og smitterisiko. Slik det framgår av høringsnotatet er utviklingen på
dette området ikke kommet så langt som man hadde forhåpninger som da NOU 2001:18 ble
avgitt. I tillegg framkommer det betydelig forbehold i notatet om hvorvidt sikkerheten er god
nok i forhold til avstøtningsproblematikken og smitterisiko.

FFO mener at xenotransplantasjon som behandlingsform i beste fall ligger et godt stykke fram
i tid. Når en ser på utviklingen innen dette feltet de senere årene er optimismen kraftig dempet
i forhold til å etablere xenotransplantasjon som behandlingstilbud. Dette faktum burde vært
tillagt betydelig vekt i forhold til spørsmålet om en lovregulering. FFO mener at det i henhold
til den kunnskapen som i dag forefinnes, og de betydelige usikkerhetsmomentene som knytter
seg til xenotransplantasjon bør ikke dette lovreguleres nå. FFO mener at moratoriet på
kliniske forsøk med xenotransplantasjon må opprettholdes inntil man far mer kunnskap om
avstøtingsproblematikk og smitterisiko. Når det gjelder grunnforskningen på dette feltet som
ikke involverer mennesker, så mener FFO at det er ivaretatt gjennom annen lovgivning.

Smitterisiko
Som det framgår av høringsnotatet har man ikke framlagt studier som viser at smittefaren har
blitt har høyere siden de siste fem årene, men det er heller ikke framlagt studier som viser at
smittefaren har blitt redusert. Med henblikk på den korte oppfølgingstiden i studiene som er
gjennomført, har det ikke vært mulig å si noe om langtidsvirkningene. Det er derfor
nærliggende å hevde at man vet for lite om mulig smitterisiko.

Smitte fra dyr til mennesker kan innebære en stor risiko både for den enkelte pasient og
dennes omgivelser, men også i forhold til folkehelsen generelt. Det må være svært strenge
krav til dokumentasjon om at smitterisiko er på et akseptabelt lavt nivå over en lengre
tidshorisont, før det kan være aktuelt å gjennomføre kliniske forsøk, eller tilby
xenotransplantasjon som et behandlingstilbud. Siden det ikke foreligger studier som kan gi
god nok kunnskap om smitterisiko, er dette nok et argument for å videreføre moratoriet inntil
det foreligger sikker dokumentasjon på at smitterisikoen er på et akseptabelt lavt nivå.

Avstøtingsproblematikken
Problemet med avstøting av organer er ikke løst, selv om man gjennom å genmodifisere griser
har lyktes å få grep om den hyperakutte avstøtingen. Det gjenstår allikevel mye arbeid for å
kartlegge hvilke avstøtningsreaksjoner fra genmodifiserte griser som eventuelt skjer over en
lengre tidshorisont.
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Ytterligere genmodifisering av griser kan muligens løse avstøtingsproblematikken, men dett
reiser også etiske problemstillinger, især spørsmålet om hvor langt det er ønskelig
genmodifiseringen skal gå. FFO mener at genmodifisering knyttet til xenotransplantasjon
fordrer en slik etisk. debatt, noe også Xenotransplantasjonsutvalget har tatt til orde for.

FFO

Xenotransplantasjonsfeltet i andre land
Slik det framgår av høringsnotatet er det flere land som har trappet ned aktiviteten på
xenotransplantasjonsfeltet. Bakgrunnen er at den optimisme som tidligere var knyttet til dette
feltet har avtatt, og fordi man ikke har oppnådd de vitenskaplige framgangene som man
forventet for noen år siden. Forskningen på xenotransplantasjon har i stor grad vært finansiert
med midler fra legemiddelindustrien, og for eksempel i USA viser rapporter at industrien har
redusert sin støtte til denne type forskning. Det pekes i den sammenheng blant annet på at det
har vært en overdreven optimisme knyttet til mulighetene innenfor xenotransplantasjonsfeltet,
samt at kostnadene har vært for store i forhold til de resultater man har oppnådd.

For Danmark og Sveriges del har disse to landene ikke funnet det hensiktsmessig å igangsette
et arbeid for å lovregulere klinisk utprøving eller behandling med xenotransplantasjon slik
statusen for dette feltet fremstår i dag. FFO mener Norge bør innta samme holdning som sine
naboland og avvente den videre forskningsmessige utvikling før en vurderer å fremme et
lovforslag.

Bred debatt om Xenotransplantasjon
Xenotransplantasjon reiser mange spørsmål som bør være gjenstand for en bred
samfunnsdebatt. Spørsmål om xenotransplantasjon reiser både faglige og etiske
problemstillinger som bør diskuteres på bred basis og debatten bør ikke bare foregå i ulike
fagmiljøer eller, bare blant eksperter. Dette feltet angår hele befolkningen, og innspill og
synspunkter fra ulike hold og miljøer må komme tydelig fram i en slik debatt. En slik åpen
samfunnsdebatt i forkant vil kunne styrke beslutningsgrunnlaget når en eventuell
lovregulering er aktuell. FFO mener at myndighetene bør ta initiativ til å invitere til en slik
åpen samfunnsdebatt, gjennom blant annet lekmannskonferanser slik man har hatt i Sverige.

Finansiering av forskningen på xenotransplantasjonsfeltet
Det meste av forskningen på xenotransplantasjon er privat finansiert. Utviklingen har gått i
retning av at industrien trekker ut sitt finansielle engasjement på dette feltet. Dette er veldig
tydelig i land som USA hvor innsatsen fra industrien har vært relativ stor i forhold til
forskning på xenotransplantasjon. Manglende gjennombrudd i forskningen i forhold til
avstøtingsproblematikk og smitterisiko, har medført en mindre vilje til å opprettholde
finansieringen av forskning på xenotransplantasjonsfeltet.

For Norges del er det ikke noe som tyder på at myndigheten ønsker å kanalisere ekstra
forskningsmidler til xenotransplantasjonsfeltet. For å få bedre oppfølgingsstudier i forhold til
de betydelige usikkerhetsfaktorer knyttet til den avstøtningsprobelmatikk og smitterisiko som
xenotransplantasjon i dag innebærer, er det nødvendig med finansiering av slik forskning. Det
finansielle grunnlaget for en forskningsinnsats på dette feltet ser ikke ut til å være tilstede.
FFO kan ikke stille seg bak en prioritering av dette forskningsfeltet når det gjelder bruk av
forskningsmidler.

Hvordan få tilgang til flere organer?
FFO er inneforstått med at det betydelig mangel på tilgjengelig organer for donasjon. Dette
innebærer at mange står i kø for å få et nytt organ, og at mange venter forgjeves og dør i køen.
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Xenotransplantasjon kunne vært et kjærkomment bidrag til å løse problemene med tilgangen
på organer. Utviklingen på xenotransplantasjonsfeltet tilsier ikke at dette vil bli en realitet i
nær framtid. Sett i lys av den internasjonale utviklingen på dette feltet, med både en begrensFFO
finansiering av forskningen, og en svekket optimisme i forhold til å løse hovedutfordringene
knyttet til avstøting og smitteproblematikk vil det ikke være realistisk å forvente at
xenotransplantasjon på kort sikt kan etableres som et behandlingsalternativ.. Det vil derfor
være viktig å forsterke innsatsen i forhold til organdonasjon.

Innsatsen må styrkes gjennom bedre informasjon til befolkningen slik at den enkelte selv kan
ta stilling til det å avgi et organ. Det er viktig at flest mulig kan ta stilling til organdonasjon
før en eventuell akutt situasjon oppstår. I altfor stor grad kommer spørsmål om organdonasjon
først når det er en aktuell situasjon, og pårørende er i sorg. Å måtte ta stilling til om avgivelse
av et organ fra et kjært familiemedlem kan i en slik situasjon være vanskelig. Selvsagt er det
viktig å stille spørsmål om donasjon hvis dette eventuelt ikke er avklart på forhånd, men det
bør være et mål for myndighetene å få flere til å avklare om den enkelte selv ønsker å avgi
organer dersom man skulle dø. Til dette kreves det økt folkeopplysning.

Konklusjon
FFO mener at xenotransplantasjon befinner seg på et utviklingsstadium som ikke gjør det
aktuelt å foreta kliniske studier, og langt mindre etablere et behandlingstilbud. Både
avstøtingsproblematikken og smitterisikoen er for stor til at en kan se for seg at
xenotransplantasjon kan etableres som et behandlingsalternativ på kort sikt. Den optimismen
som var dette feltet til del i 2001 har i betydelig grad blitt redusert fordi framgangen på
forskningsfeltet ikke har vært som forventet. FFO kan ikke stille seg bak offentlig finansiering
av forskning på dette feltet.

FFO mener at det ikke er noe grunnlag for Norge å lovregulere xenotransplantasjon før en far
nærmere avklaring i forhold til usikkerhetsmomentene knyttet til avstøtingsproblematikken,
og til smitterisiko. FFO mener at Norge bør følge Danmark og Sverige, og avvente
utviklingen før en lovregulering fremmes. FFO mener at det moratoriet vi har i dag må
videreføres inntil eventuell nye forskningsresultatet som foreligger kan avklare
problemområdene.

Med vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Margaret Ramberg/s Liv Arum
Leder generalsekretær
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