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Forslag til endringer i bioteknologiloven 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 21. mai 2019. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i bioteknologiloven.  

 

Norsk overlegeforening (Of) takker for muligheten til innspill og behandlet saken på 

styremøtet den 18.06.19. Of synes at forslagene til endringer i bioteknologiloven reiser 

krevende etiske og moralske problemstillinger. Vi ønsker likevel å forsøke å diskutere noen av 

områdene.  

 

De første 4 kapitlene omhandler i stor grad kun sammendrag og generell informasjon om 

internasjonale rammer, menneskerettigheter og andre helselover og prioriteringer. Of ønsker å 

trekke frem noen prinsipper i biomedisinkonvensjonen som sier at hensynet til det enkelte 

menneskets interesser alltid må komme foran samfunnets og forskningens interesser samt 

prinsippet om lik tilgang til helsetjenester. Konvensjonen gir generelle regler om samtykke og 

krav om respekt for privatlivet med hensyn til opplysninger om egen helse. Vi mener at disse 

prinsippene kan være verdt å ta med seg som bakgrunn for den videre diskusjonen. 

 

Kapittel 5. Om grensen for antall barn og antall familier per sæddonor og pasientbetaling for 

inseminasjon. 

 

Det er i dag utfordrende å møte etterspørselen etter donorsæd, noe som har ført til åpning av 

import av ikke-anonym donorsæd. Departementet har bedt Helsedirektoratet om å endre 

retningslinjene fra et satt antall barn per donor til et satt antall familier per donor, noe Of 

mener er en pragmatisk tilnærming på utfordringen. Departementet følger også opp Stortingets 

vedtak om at inseminasjon ikke skal telle som de tre forsøkene med assistert befruktning. Of 

støtter at antall forsøk med inseminasjon og beslutning om når det er hensiktsmessig å gå over 

til IVF eller ICSI, må bygge på en medisinskfaglig beslutning. Vi ønsker ikke å ta stilling til 

hvilken egenandel som settes, men tenker at den bør stå så noenlunde i forhold til tjenesten 

som gis. Man må også ta i betraktning at helsetjenesten kan oppleve en økt etterspørsel for 

denne tjenesten, og sykehusene med aktuelle avdelinger må bemannes, organiseres og 

finansieres der etter.  

 

  



Kapittel 6. Ny aldersgrense for barns rett til opplysninger om donor og opplysningsplikt for 

foreldre. 

 

Departementet foreslår å videreføre reglene om ikke-anonym sæddonasjon. Of støtter dette, 

som har bakgrunn fra FNs’ konvensjon om barns rettigheter. Det foreslås også å sette ned 

aldersgrensen for et barns rettighet til å få kjennskap til sæddonors identitet fra 18 til 15 år. Of 

stiller spørsmål til om dette er tilstrekkelig utredet på nåværende tidspunkt. Vi ser at en slik 

grensenedsettelse ville kunne få ulike konsekvenser for flere parter, og skulle ønske oss litt 

bedre bakgrunnsinformasjon enn den som er beskrevet i 6.4., særlig siden vi finner det mindre 

naturlig å sammenligne dette med andre regelverk om innsyn, enn departementet.  

 

Departementet foreslår også en sanksjonsfri plikt for foreldre å informere barnet om at det er 

blitt til ved donasjon. Of støtter åpenhet, men hvor, når og hvordan, må være opp til hver 

enkelt familie å ta stilling til, og vi er usikre på om man må innføre plikt. Anmodning om 

informasjon er kanskje tilstrekkelig. En nedsettelse av aldersgrensen til 15 år vil innskrenke 

muligheten for familiene å finne riktig tidspunkt for dem.  

 

Kapittel 7. Vurdering av søkeres egnethet ved assistert befruktning. 

 

Of støtter at søkers omsorgsevne blir vurdert ved assistert befruktning, men vi skulle gjerne 

hatt litt mer informasjon om hvor ansvaret blir plassert om en lege på vurderingstidspunktet 

ikke ser nødvendighet av å innhente ytterligere taushetsbelagt informasjon, men at det i ettertid 

viser seg at omsorgsevnen er redusert. Ved å åpne opp for denne muligheten vil det kunne føre 

til at man ser det nødvendig å innhente all informasjon i alle vurderinger, og dette vil kunne 

kreve økte ressurser, slik vi ser det.  

 

Departementet foreslår å sette en fast øvre aldersgrense, 45 år for kvinnen. Of mener at dette 

fremstår som en høy aldersgrense, risiko for mor og barn tatt i betraktning, men vi antar at de 

aller fleste med ufrivillig infertilitet sannsynligvis søker hjelp på et tidligere tidspunkt, og at 

aldersgrensen på 45 år er satt så høy for de få unntakene.  

 

Å innhente politiattest for søkerne blant annet for å forhindre potensielle seksuelle overgrep, 

mener vi i denne sammenheng vanskelig kan forsvares. Slike attester gis i dag ut kun for 

personer som skal ha ansvar for andres barn. Of anerkjenner departementets bekymringer og 

ønske om å gjøre rett, men vi er usikre på om det er her man bør sette inn resursene for å 

forhindre seksuelle overgrep mot barn og unge i fremtiden. Of kan derfor ikke på dette punktet 

støtte departementets vurdering. Etter barnekonvensjonen har staten en plikt til å sikre barnets 

rettigheter. Barn har rett til beskyttelse mot alle former for fysisk eller psykisk vold. Når staten 

tilbyr assistert befruktning til befolkningen, får den også plikt til å ivareta barnets rettigheter 

etter barnekonvensjonen, som for alle andre barn. Of antar at den trår i kraft etter at barnet er 

født, og vi støtter at barnekonvensjonen står sterkt i samfunnet vårt. 

 

Of synes også at det tidvis er utfordrende å sammenligne adopsjon og assistert befruktning i 

den grad departementet legger opp til i dette høringsnotatet.  

 

Kapittel 8. Lagring av ubefruktede egg og eggstokkvev på medisinsk grunnlag. 

 

Of støtter departementets forslag om at loven endres slik at rett til lagring av ubefruktede egg 

og eggstokkvev på medisinsk grunnlag også omfatter medisinske tilstander som kan medføre 

infertilitet i ung alder, men vi ønsker å tillegge at vi mener at det må være like rettigheter for 



menn i tilsvarende situasjon, og som med fordel kan omtales i loven. 

 

Kapittel 9. Tidsgrense for lagring av befruktede egg. 

 

Of støtter departementets vurderinger i kapittel 9.4, men vi er usikre på hva som ligger i 

teksten om at videre ressurshensyn, vurdert mot nytten, kan tilsi en kortere oppbevaringstid i 

offentlige sykehus. Of forutsetter at hensynet til kvinnen veier tyngst i en slik vurdering. Of 

mener at det må tilstrebes å tilby et så likt helsetilbud for befolkningen som mulig, uavhengig 

av hvor i landet man bor.  

 

Kapittel 10. Bruk av lagret egg som er befruktet med donorsæd med ny partner. 

 

Of ser det fornuftige i at departementet vurderer at det ikke er selve tidspunktet for selve 

befruktningen av egget, men tidspunktet for innsettingen av det befruktede egget i livmoren, 

som må være det avgjørende tidspunktet i den assisterte befruktningsprosessen. Altså bør det 

nye paret kunne få benytte det befruktede egget så lenge det er benyttet donorsæd, søkerne 

oppfyller vilkårene for assistert befruktning og begge samtykker til innsetting av det 

befruktede egget. Of forutsetter da at «donor» er en annen enn partneren som samtykket til 

befruktningen av egget. 

 

Kapittel 11. Bruk av genetiske undersøkelser i helsetjenesten. 

 

Genetiske undersøkelser skal bare anvendes til medisinske formål med diagnostiske eller 

behandlingsmessige siktemål, jf. Bioteknologiloven §5-2. Dermed kan ikke genetiske 

undersøkelser foretas for eksempel for å få klarlagt om en person er helsemessig egnet til et 

bestemt arbeid eller for å vurdere risiko for fremtidig sykdom i forsikringssammenheng. Of 

stiller seg bak departementet sin vurdering om å videreføre reglene om genetiske undersøkelser 

av barn, og vi støtter at krav om genetisk veiledning beholdes, men at den kan tilpasses den 

enkeltes behov. Argumentene om uheldig ressursbruk, redusert kapasitet, økte ventetider samt 

vanskelig å skaffe nødvendig kompetent personell til å gjennomføre veiledningen, mener vi 

ikke bør være førende for valg av type veiledning om man velger å justere på kravene i loven, 

som i dag sier at veiledning må skje før, under og etter undersøkelsen. 

 

Kapittel 12. Presisering av forbudet mot å teste andre (selvtester).  

 

Of støtter at Helsedirektoratet har fått i oppdrag å starte et arbeid med informasjonstiltak som 

kan øke den generelle kunnskapen i befolkningen og helsetjenesten om persontilpasset 

medisin, herunder betydningen av genetiske undersøkelser og selvtester. Og vi støtter at det 

tillegges presisering av forbudet i §5.8. 

 

Kapittel 13. Bruk av genetiske undersøkelser i forskning. 

 

Of synes at forslag til endring i §1-2 andre ledd fremstår dekkende «Loven gjelder bare for 

forskning dersom forskningsprosjektet innebærer at det gis helsehjelp til deltakerne eller at det 

legges opp til å gi individuell tilbakemelding til forskningsdeltakerne om resultater fra 

genetiske undersøkelser som nevnt i § 5-1 andre ledd bokstav b», men her er det en del faglige 

argumenter som ligger til grunn, som er vanskelig å ta stilling til uten spesifikk fagkompetanse. 

 

Kapittel 14. Genterapi  

 



Bioteknologiloven sier at genterapi bare kan brukes når hensikten er å behandle alvorlig 

sykdom eller for å forhindre at alvorlig sykdom oppstår. 

 

Departementet foreslår at kravet om alvorlighet fjernes, Of har ikke kunnskap om hva dette vil 

medføre av økt tjenestetilbud til befolkningen, potensielle kostnader, og hvordan man skal 

nytte- og risiko-vurdere dette. 

 

Departementet foreslår også at vaksiner som brukes i dag innenfor det nasjonale 

vaksinasjonsprogrammet, ikke skal omfattes av reguleringen av genterapi. Dette innebærer at 

det ikke vil kreves godkjenning av eller skriftlig samtykke til bruken av disse vaksinene. Of 

stiller spørsmål ved hvordan man skal håndtere inkludering av eventuelle nye vaksiner i det 

nasjonale programmet opp mot samtykke. 

 

Kapittel 15. Administrative og økonomiske konsekvenser. 

 

Of er skeptiske til at de økonomiske konsekvensene er basert på antagelser og omtrentligheter, 

særlig siden det i stor grad legges opp til at dette skal finansieres innen rammen for RHF og 

HF. Vi mener at dette burde vært bedre utredet da sykehusene har ressursutfordringer ut fra de 

tjenestene som allerede tilbys i dag. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 
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