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Ingen unntak uten regel!

Når juss og politikk ikke 
klarer å forenes i en all-
menngyldig forordning, 
sier vi gjerne at det fi nnes 
ingen regel uten unntak 
–  eller med andre ord: 
Når regelen åpenbart er 
ufornuftig, må fornuften 
hjelpe jussen til å utløse 
politikkens vilje.

Bioteknologiloven som 
stortingsfl ertallet vedtok 
for ganske nøyaktig ett år 
siden, ble allerede etter få 
måneder endret. Endrin-
gen innebar at adgangen 
til preimplantasjonsdi-
agnostikk ble utvidet fra 
bare å gjelde ved alvorlig 
kjønnsbundet sykdom til 
en mer generell dispensa-
sjonsadgang. Avgjørelsen 
til dispensasjon ble lagt 
til en egen nemnd, hvis 
vedtak ikke kan påklages.

Klagenemndas første 
avgjørelse forelå den 
9. desember 2004. Den 
medieomtalte Mehmet på 
7 år, og hans foreldre, fi kk 
klagenemndas medhold i 
sitt ønske om å velge ut et 
befruktet egg uten anlegg 
for den aktuelle blodsyk-
dommen som Mehmet selv 
har. I tillegg åpnes det for 
å velge ut det befruktede 
egget som gir vevsforlike-
lighet med Mehmet, slik 
at hans kommende søster 
eller bror på den måten 
kan gi ham en helbredende 
behandling. Fordi Norge 

ikke har tilstrekkelig kom-
petanse til å gi foreldrene 
tilbud om slik preimplan-
tasjonsdiagnostikk, må 
de reise utenlands for å få 
denne hjelpen.

Minst to store spørsmål 
reiser seg i kjølvannet av 
klagenemndas konklusjo-
ner – og ingen av dem er 
relatert til nemnda, men til 
lovgiverne som ga regelen 
sitt unntak, men som også 
lot være å gi unntakene 
en klargjørende regel. Den 
som leser klagenemndas 
grundige saksbehand-
ling ser umiddelbart det 
første spørsmålet. Hva er 
egentlig dispensasjonsad-
gangens legale premiss? I 
lovens § 2-14 (andre ledd) 
heter det at:

”Dersom særlige hensyn 
taler for det, kan en dispensa-
sjonsnemnd […] gi tillatelse 
til genetisk undersøkelse av 
befruktede egg. Slik tillatelse 
kan gis ved alvorlig arvelig 
sykdom uten behandlingsmu-
ligheter. Befruktede egg som 
utvelges, må ikke genetisk 
modifi seres.”

Er det her åpnet for en 
generell dispensasjonsad-
gang ”når særlige hensyn 
taler for det”, eller er det 
først når det foreligger 
”alvorlig arvelig sykdom” 
som dessuten er ”uten 
behandlingsmuligheter” at 
det foreligger dispensa-
sjonsadgang? Selv karakte-

riserer klagenemnda dette 
som ”det uklare rettskilde-
bilde”.

Uavhengig av om det 
er en generell dispensa-
sjonsadgang, eller om 
den, slik klagenemnda har 
konkludert med, skal for-
stås begrensende, dvs. at 
dispensasjonsgrunn først 
kan sies å foreligge dersom 
det både er snakk om en 
”alvorlig arvelig sykdom” 
som dessuten er ”uten 
behandlingsmuligheter”, og 
hvor det i tillegg foreligger 
”særlige hensyn”, blir det 
viktig at unntaksreglene 
gir mer enn individu-
elle skjønnspreferanser. 
For hva mener egentlig 
lovgiver med begrepet 
”alvorlig sykdom”? Hvilke 
fullt ut levelige genetiske 
tilstander er alvorlig nok 
til å gi grunnlag for selek-
sjon av befruktede egg? Er 
det kvalitative egenskaper 
ved livet som er avgjø-
rende (livskvalitet), eller er 
det kvantitative (leveår)? 
Hvem skal avgjøre det? 
Leger, jurister eller andre? 
Hvilke forutsetninger har 
de for å vurdere hvem som 
bør spares fra livet? Våre 
lovgivere har ikke ønsket 
å overlate valget av hva 
som er ”alvorlig sykdom” 
til foreldrene. Det som for 
noen foreldre er noe man 
bare må akseptere (selv 
om det på ingen måte var 

ønsket), er for andre for 
alvorlig til å bli tolerert. 
Derfor har et enstemmig 
Storting gitt bioteknologi-
loven en formålsparagraf 
hvor det heter at ”Formålet 
med denne loven er å sikre 
at medisinsk bruk av biotek-
nologi utnyttes til beste for 
mennesker i et samfunn der 
det er plass til alle. Dette skal 
skje i samsvar med prinsipper 
om respekt for menneskeverd, 
menneskelige rettigheter og 
personlig integritet og uten 
diskriminering på grunnlag 
av arveanlegg…..”. En slik 
formålsparagraf skal for-
plikte. Derfor må den også 
virkeliggjøres gjennom 
lovens praktiske anven-
delse. 

Når et av de sentrale 
unntaksvilkårene fra 
lovens hovedregel (forbu-
det) framstår så uavklart 
som begrepet ”alvorlig 
sykdom”, står både lovens 
formål, og lovgivers 
vilje, i stor fare for å bli 
[mis]forstått slik det måtte 
passe i enkelttilfeller. Det 
gjør det heller ikke enklere 
at lovgiver bruker begrepet 
”uten behandlingsmulig-
heter” når de ikke forsøker 
å operasjonalisere hva som 
legges i ”alvorlig sykdom”. 
Hvilken behandling er 
det man skal stå uten 
mulighet for? Den helbre-
dende behandling? Den 
lindrende? Den forebyg-
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gende? Selv begrepet 
”sykdom” skaper stort 
tolkningsrom. Hvilke 
av individets perma-
nente genetisk betingede 
egenskaper gir samfun-
net en rett til å la noen bli 
karakterisert (stemplet) 
som syke?

I vår kultur inngår 
verken kjønn eller hud-
farge som uønsket eller 
sykt, mens evnen til gå, se, 
høre eller å forstå mindre 
enn gjennomsnittet gjør 
det. Etter en medisinsk 
defi nert skala kaller vi 
det ”utviklingsavvik” 
eller ”alvorlig sykdom”. 
I andre kulturer vurderes 
det annerledes. Det er mer 
et spørsmål om kultur, 
enn om medisin og juss. 
Bioteknologilovens (og 
alle andre norske lovers) 
muligheter og forbud må 
forstås i vår kulturelle 
kontekst. Derfor må lovens 
normative fundament gis 
av lovgiver.

Det andre store spørs-
målet er selvsagt. Hvor 
lenge kan Norge både ha 
et forbud mot forskning på 
befruktede egg og embryo-
nale stamceller i tillegg til 
en streng lovgivning på 
preimplantasjonsdiagnos-
tikk fordi lovgiver ikke 
fi nner dette etisk forsvarlig 
i eget land, samtidig som 
vi høster kunnskap fra 
bruk av disse teknikkene i 
utlandet? Risikerer vi da at 
den norske etikkens fun-
dament forvitrer? Risikerer 
vi samtidig en forvitring 
av norsk forskningskom-
petanse?

Det blir interessant å 
følge dispensasjonssaker 
som åpenbart vil følge i 
kjølvannet av Mehmet-
saken – og ikke minst blir 
det spennende å se hva 
Stortinget velger å gjøre 
framover.
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Bioteknologinemnda er et 
frittstående, regjeringsoppnevnt 
organ og ble første gang opp-
nevnt i 1991. Nemnda er hjemlet 
i Lov om humanmedisinsk bruk 
av bioteknologi m.m. og Lov om 
fremstilling og bruk av genmodifi -
serte organismer. Foruten å være 
rådgivende i saker som angår bruk 
av bio- og genteknologi i relasjon 
til mennesker, dyr, planter og 
mikroorganismer, skal nemnda 
bidra til opplysning og debatt. 

I sine vurderinger skal nemnda 
spesielt vektlegge de etiske og 
samfunnsmessige konsekvenser 
ved bruk av moderne bioteknologi. 

Bioteknologinemnda har 21 
medlemmer og observatører fra 
seks departementer. Bioteknologi-
nemndas sekretariat er lokalisert 
i Oslo sentrum. Bioteknologi-
nemnda har et budsjett på 
6,8 millioner kroner for 2004.
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