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Åpner for forskning 
på befruktede egg641

Regjeringen åpner for forskning på overtallige befruktede egg på 
bestemte vilkår, samt å regulere begrenset bruk av preimplantasjons-
diagnostikk.

Det går frem av forslaget til ny biotekno-
logilov som ble lagt frem 26. januar. 
– Lovendringen vil gjøre det mulig for 
norske forskere å bidra til å utvikle metoder 
og teknikker som vi i dag må importere 
fra utlandet, sier helse- og omsorgsminister 
Sylvia Brustad. Regjeringen vil oppheve 
dagens forbud mot slik forskning, og 
tillate forskning på overtallige befruktede 
egg innen etisk forsvarlige rammer.

– Endringene vil bringe norsk lov på linje 
med lovverket i våre naboland. I dag blir 
overtallige befruktede egg destruert, i stedet 
for å bli brukt i verdifull forskning, sier 
helse- og omsorgsministeren.

– Regjeringen mener det er viktig 
å benytte de mulighetene som vitenskapen 
gir til å skaffe kunnskap som i fremtiden 
kan brukes til å behandle alvorlige syk-
dommer vi ikke har behandlingsmuligheter 
for i dag, sier Brustad. Det er håp om at 
stamcelleforskning skal kunne bidra til 
å finne behandling for bl.a. Parkinsons 
sykdom, multippel sklerose, hiv/aids, kreft 
og med flere.

Regjeringen foreslår også en revisjon av 
dagens regulering av preimplantasjonsdia-
gnostikk (PGD). PGD har vært praktisert 
som en dispensasjonsordning siden sep-
tember 2004. – Vi foreslår en mer presis 
regulering, som bl.a. skal sikre at en ny, 
bredt sammensatt nemnd får best mulig 
grunnlag for å avgjøre søknader om preim-
plantasjonsdiagnostikk, sier helse- og 
omsorgsministeren

Den nye nemnden skal vurdere alvorlig-
hetsgraden av sykdommen i det enkelte til-
felle. Det foreslås å lovfeste en mulighet for 
PGD i kombinasjon med vevstyping etter 
gitte kriterier. Det bygges ikke opp et sær-
skilt tilbud i Norge for slik behandling, det 
skal fortsatt skje i utlandet.

– Legeforeningen påpekte i sin hørings-
uttalelse (1) at et avgjørende poeng må 

være at det er samsvar mellom hva Norge 
tillater av behandlingstiltak og hva som til-
lates av forskning. Det vil med andre ord 
være uttrykk for inkonsistens og dermed 
uetisk ikke å tillate forskning som bidrar til 
å utvikle og forbedre in vitro fertilisering 
(IVF) og bedre metoder for PGD, sier Terje 
Vigen, generalsekretær i Legeforeningen. 
For å utvikle gode metoder for PGD, er det 
en forutsetning at man tillates å forske på 
befruktede egg.

Han er glad for at regjeringen her har 
fulgt råd fra fagmiljøer og bringer Norge på 
linje med Europa, men sier også at Legefor-
eningen uttrykker betydelig skepsis til 
å kombinere PGD med vevstyping som kan 
bane veien for at barn lages for spesifikke 
formål.
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Navneendring
Sentralstyret har godkjent navneendring og 
nye vedtekter for spesialforeningen Norsk 
forening for rus- og avhengighetsmedisin 
(tidligere Norsk forening for medisinsk rus-
middelproblematikk).

Oppnevninger

Nasjonal strategi for diabetesområdet
Sentralstyret har oppnevnt følgende repre-
sentanter til Sosial- og helsedirektoratets 
referansegruppe for oppfølging av Nasjonal 
strategi for diabetesområdet 2006–10: 
Kristian Furuseth, Norsk forening for all-
mennmedisin, Eirik Abildsnes, Norsk for-
ening for samfunnsmedisin, John Cooper, 
Norsk endokrinologisk forening: John 
Cooper og Per Helge Kvistad, Norsk barne-
legeforening.

Prosjekt om tvang 
i psykiatriske akuttposter
Jean-Max Robasse oppnevnes som Lege-
foreningens representant i referansegrup-
pen til prosjektet Brukerorienterte alternati-
ver til tvang i psykiatriske akuttposter.

Forhandlingsutvalget for HSH-området
Vendel Kristensen, tillitsvalgt for Yngre 
legers forening ved Lovisenberg Diakonale 
sykehus er oppnevnt som representant 
i Legeforeningens forhandlingsutvalg for 
HSH-området (Handels- og Servicenærin-
gens Hovedorganisasjon).

Sosial- og helsedirektoratets  
avregningsutvalg
Lara Hvidsten oppnevnes som nytt med-
lem i avregningsutvalget i Sosial- og helse-
direktoratet.

Statens helsepersonellnemnd/ 
Apotekklagenemnda
Sentralstyret fremmer følgende forslag på 
leger til verv som medlem/varamedlem 
i Statens helsepersonellnemnd/Apotek-
klagenemnda: Tor Carlsen, Reidun Førde, 
Jo Telje, Janecke Thesen. Presidenten gis 
anledning til å supplere forslaget med en 
sykehuslege.

Nytt medlem i autorisasjonsutvalget
Einar Vie Sundal, leder i Norsk medisin-
studentforening (Nmf) representerer Nmf i 
Legeforeningens autorisasjonsutvalg med 
virkning fra 1.1. 2007.

Gruppe for å utrede 
spesialistutdanningen for leger
Som ledd i utredningen om spesialistutdan-
ningen nedsettes det en prosjektgruppe 
med følgende medlemmer: Helge Haar-
stad, Jana Midelfart Hoff, Christina Rike, 
Arild Egge, Einar Klæboe Kristoffersen, 
Trond Egil Hansen, Helge Bjørnstad Petter-
sen og en representant fra Yngre legers 
forening. Frank R. Andersen oppnevnes 
som prosjektleder for gruppen.

Sylvia Brustad orienterte om at regjeringen 
åpner for forskning på befruktede egg. 
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