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Høringssvar – Endringer i bioteknologiloven  

Legemiddelindustrien (LMI) vil benytte muligheten til å kommentere på høringsnotatet om endringer 

i Bioteknologiloven.   

Det er meget positivt at regjeringen har åpnet opp for en revidering av Bioteknologiloven. Debatten 

rundt utviklingen innenfor bioteknologi og hvordan samfunnet berøres er viktig og nødvendig. 

Samtidig er det flere vanskelige etiske problemstillinger innenfor feltet. LMI vil berømme regjeringen 

for å ha satt i gang en grundig gjennomgang av bioteknologifeltet, gjennom stortingsmeldingen 

Evaluering av bioteknologiloven, Stortingets behandling av meldingen og Granavoldplattformen som 

danner grunnlaget for høringsforslaget til departementet.  

Behandlinger til mennesker ved bruk av bioteknologi og genterapi er i rask utvikling og det kommer 

stadig flere nye behandlinger innenfor nye sykdomsområder.  Det er en stor utvikling på feltet, med 

over 2000 genterapier i klinisk utprøving på verdensbasis. Bare i USA forventes det rundt 40 nye 

genterapier innen 2022.1 Denne utviklingen er også forventet i Europa, og det bør tilrettelegges for at 

også Norge kan ta del i den.   

Det er derfor viktig at Norge har en oppdatert bioteknologilov som tilrettelegger for forskning og 

innovasjon, og som kan stå seg de neste 15 – 20 år.   

Genterapifeltet har utviklet seg betraktelig. Legemiddelmyndighetene og forskningsetiske komiteer i 

Europa - inkludert Norge - har betydelig erfaring med nytte-risikovurderinger, og har de siste 20 

årene fått en betydelig forståelse av sikkerhetsprofilen til de ulike teknologiske metodene som 

benyttes. 

Bioteknologiloven er lite hensiktsmessig med tanke på dagens teknologiske utvikling: 

- Genterapi til mennesker, som regulert i Bioteknologiloven blir vurdert med «stor usikkerhet» 

i forhold til andre medisinske behandlingsmetoder. Dette er det ikke vitenskapelige 

holdepunkter for. En del særegne krav til informasjon, veiledning og samtykke i henhold til 

dagens lovgivning, er utdatert og til hinder for at norske pasienter kan dra nytte av 

utviklingen. 

- Selve behandlingsteknologien, som består av genmodifiserte celler eller en vektor (som f.eks. 

genmodifisert virus), blir definert som en GMO og skal derfor fremlegges Helsedirektoratet 

for godkjenning (jf. bioteknologiloven § 6-3) og Miljødirektoratet i henhold til 

Genteknologiloven, en regulering som har som formål å regulere utsetting av genmodifiserte 

dyr og planter. GMO-regelverket er etter LMIs mening irrelevant for genterapibehandling til 

mennesker, og bidrar til en kompleks og treg saksgang. 

 
1 Bioteknologirådets innspill til departementets forslag til endringer i bioteknologiloven (27.06.2019) 



 

En uoversiktlig og byråkratisk regulering av feltet kan føre til at Norge ikke får ta del i den økende 

andelen kliniske studier innen genterapi. Konsekvensen av dette er at norske pasienter ikke får 

tilgang til potensielt effektive behandlinger for sykdommer hvor det i dag er et stort udekket 

medisinsk behov, og nasjonale forskningsmiljøer får ikke ta del i den rivende utviklingen som pågår. 

Det er også til hinder for næringsutvikling og forskningsbidrag fra næringslivet på feltet. Resultatet er 

at vi blir hengende etter andre land. Dette strider imot regjeringens klare føringer, blant annet 

gjennom Stortingsmeldingen om Helsenæring, der det blant annet heter at norsk helse- og 

omsorgstjeneste skal være en attraktiv samarbeidspartner for norsk og internasjonalt næringsliv.  

Siden utviklingen av genterapi til mennesker involverer bruk av genmodifiserte organismer, er det 

viktig at arbeidet med revideringen av Genteknologiloven og endringene i Bioteknologiloven blir sett 

i sammenheng. Spesielt innenfor kreft-feltet forventes det en økning innen cellebaserte genterapier. 

For at Norge skal ta en økt andel i forskning og utprøving, og ta i bruk nye behandlingsmetoder, er 

det viktig at lovverket er tydelig, oppdatert og fremtidsrettet.   

LMI viser for øvrig til Bioteknologirådets innspill til evaluering av Bioteknologiloven kapittel 6 

(15.12.2015), og Statens Legemiddelverk (29.05.2018) sitt innspill til revidering av 

Genteknologiloven. 

LMI vil i dette høringssvaret kommentere på utvalgte kapitler (kap. 11, 13 & 14) og forslag til lov- og 

forskriftsparagrafer. I tillegg vil LMI innledningsvis benytte denne høringsmuligheten til å redegjøre 

for hvorfor forslag til endringer i Bioteknologiloven også er relevant og viktig for kliniske studier 

innen genterapi.  

Kliniske studier innen genterapi  

Dagens situasjon 

Kliniske studier med legemidler krever godkjenning fra Statens legemiddelverk (SLV) og Regional 

Etisk Komite (REK). For studier med genterapi er det som allerede nevnt tilleggskrav og 

godkjenninger som kan oppleves uoversiktlig, og som har uklare tidslinjer og dokumentasjonskrav: 

Helsedirektoratet skal godkjenne genterapi etter Bioteknologiloven § 6-3, og skal først fremlegge 

søknaden for Bioteknologirådet. Det finnes ikke tidslinjer for disse godkjenningene.  Ved en økning av 

antallet studier i tiden fremover, kan f.eks. tilgjengelighet av Bioteknologirådet være en utfordring. 

Virksomheter der studier med genterapi gjennomføres må også ha en virksomhetsgodkjenning etter 

Bioteknologiloven § 7-1.  

Teknologien i genterapi vil i de fleste tilfeller defineres som, eller inneholde, en genmodifisert 

mikroorganisme (GMO), og dermed også reguleres av Genteknologiloven. Genteknologiloven skiller 

mellom innesluttet bruk (bruk av GMO i et lukket lokale) som håndteres av Helsedirektoratet, og 

utsetting (risiko for miljøet/samfunnet) som håndteres av Miljødirektoratet. Innesluttet bruk krever 

godkjenning eller kun melding til Helsedirektoratet avhengig av inneslutningsnivået. Det kreves også 

godkjenning av lokalene der behandlingen skal håndteres, med 45 dagers behandlingstid for 

inneslutningsnivået som kliniske studier vanligvis vil innebære. Det skal også vurderes om GMOen 

utgjør en risiko for miljøet (utsetting). Behandlingstid for søknad om utsetting til Miljødirektoratet er 

maksimalt 90 dager i tillegg til evt. høringsrunder.  

En del av dokumentasjonskravene i Genteknologilovens forskrifter kan oppleves lite relevante for 

legemidler, og det finnes også noen særnorske krav om vurdering av etikk, bærekraft og 

samfunnsnytte. Ved kliniske studier som skal gå i flere land er det også utfordrende at godkjenning  



 

av GMO ikke er harmonisert i Europa. For et internasjonalt legemiddelselskap vil det være enklere å 

velge et land for kliniske studier hvor godkjenningsordningene er forutsigbare og koordinert.   

Ulike norske myndigheter har i den senere tid utarbeidet en del veiledninger og har begynt å 

koordinere seg imellom. Fortsatt representerer disse ulike godkjenningene og kravene en betydelig 

ressursbruk for de som ønsker å gjennomføre kliniske studier i form av å kartlegge krav, utarbeide 

dokumentasjon og søknader, oppfølging av saksgang, og rapportering, noe som kan medføre 

forsinkelser i oppstart av kliniske studier som pasientene har nytte av. Utfordringene kan også 

resultere i at Norge taper i konkurransen med andre land om å tilby kliniske studier som et 

alternativt behandlingstilbud til pasientene. Vi har allerede en langt lavere aktivitet på feltet enn land 

det er naturlig å sammenligne oss med, for eksempel andre nordiske land.  

Ønsket fremtidig situasjon 

Det er et politisk mål om å øke antall kliniske studier i Norge. For å nå dette målet er det viktig å 

tilrettelegge for en forutsigbar og konkurransedyktig godkjenningsprosess. Dagens situasjon som 

beskrevet ovenfor er tidkrevende og uforutsigbar, noe som bidrar til å gjøre Norge mindre attraktiv 

for kliniske studier.  

En mulig løsning er å opprette en såkalt «én postkasse/én vei inn» for kliniske studier innen 

genterapi, som kan koordineres av Statens Legemiddelverk, fagetaten som i dag besitter 

kompetansen og erfaringen på feltet. Dette kan bidra til å forenkle saksfremgangen og forkorte 

tidslinjer. Legemiddelverket har de siste 10 årene bygget betydelig kompetanse på dette feltet 

gjennom deltagelse i det europeiske legemiddelsamarbeidet.  

Legemiddelverket skriver i sitt innspill til Genteknologiloven (datert 29.05.18) følgende: 

«Legemiddelverket mener at Norge bør være en pådriver for en pragmatisk tilnærming på dette 

feltet, slik at ikke unødvendige hindringer forsinker utviklingen av nye terapier for sykdom der det i 

dag finnes et stort udekket behov.» LMI støtter Legemiddelverkets foroverlente posisjon på feltet, 

det er viktig med en sterk og tydelig fagetat på området.  

Erfaring fra genterapi de siste 10 år medfører i seg selv ikke større risiko enn ved andre legemidler. 

LMI mener derfor at genterapi til behandling av sykdom hos mennesker bør reguleres i henhold til 

Helseforskningsloven og Legemiddelloven, og være unntatt Genteknologiloven. Legemidlene til bruk i 

genterapi, som nå defineres som GMOer, bør reguleres i henhold til lovverket knyttet til avanserte 

terapier i Legemiddelloven, og være unntatt Genteknologiloven. 

 

Kapittel 11: Bruk av genetiske undersøkelser i helsetjenesten  

Økt forståelse av genetikk og årsakssammenhenger med sykdom, har revolusjonert måten vi 

behandler enkelte sykdommer på. Det er viktig å legge til rette for en videre utvikling og bruk av nye 

analyseverktøy og genetiske undersøkelser ettersom teknologiutviklingen foregår i et raskt tempo.   

LMI støtter departementets forslag, at formålet med en genetisk undersøkelse skal avgjøre om den 

skal defineres om prediktiv eller diagnostisk, slik som foreslått i endringsforslaget i §5-1 andre ledd.  

Videre er LMI positive til endringsforslaget i bestemmelsen i § 5-5 om rett til genetisk veiledning ved 

prediktive genetiske undersøkelser skal tilpasses. En tilpassing av genetisk veiledning vil være mer 

hensiktsmessig ut fra et ressursperspektiv, bidra til å øke fleksibilitet og en anerkjennelse av ulikhet 

mellom arvelige sykdommer, og de enkeltes behov. Dette vil også bidra til å gjøre det enklere å sette 

opp større forskningsprosjekter som involverer genomiske undersøkelser.  



 

Å oppheve dagens krav om godkjenning av sykdommer som friske mennesker kan gentestet for, jf. 

§5-3, stiller også LMI seg positive til. LMI stiller seg bak departementets vurdering om at det er 

tilstrekkelig at virksomhetene som skal bruke testene godkjennes etter §7-1.  

Kapittel 13: bruk av genetiske undersøkelser i forskning 

Det er viktig at Bioteknologiloven tilrettelegger for utviklingen innenfor persontilpasset medisin og 

diagnostikk.  

LMI støtter departements forslag å presisere virkeområdebestemmelsen i Bioteknologiloven, som 

foreslått i endringen til § 1-2. Forslaget vil bidra til å klargjøre, forenkle regelverket og unngå 

dobbeltregulering for medisinsk og helsefaglig forskning.  

Kapittel 14: Genterapi  

LMI støtter departementets forslag om å oppheve alvorlighetskriteriet slik at genterapi kan brukes 

ved behandling av alle sykdommer.  Genterapi bør vurderes ut fra nytte/risiko  – balanse av 

Legemiddelverket, på lik linje med andre medisinske behandlinger.  

Kravet om skriftlig samtykke i §6-4 ved genterapi behandling og at genterapi på barn under 16 år ikke 
kan gjøres uten skriftlig samtykke fra barnets foreldre eller andre med foreldreansvar foreslår 
departementet å videreføre. Her viser LMI til et enstemmig Bioteknologiråd i sin uttalelse datert 
15.12.2015 om evaluering av bioteknologiloven kapittel 6: «et enstemmig Bioteknologiråd mener § 
6-4 kan utgå fra bioteknologiloven siden skriftlig samtykke fra foreldre kreves for kliniske studier og 
legemiddelutprøving i både helseforskningsloven og legemiddelloven. For etablerte genterapeutiske 
behandlinger med markedsføringstillatelse bør muntlig samtykke være tilstrekkelig ved bruk, slik som 
for andre godkjente legemidler.» LMI støtter Bioteknologirådet sin tilnærming og mener at §6-4 bør 
utgå. Skriftlig samtykke for barn og voksne ved klinisk utprøving er ivaretatt i helseforskningsloven. 
Når det gjelder bruk av genterapier med markedsføringstillatelse mener LMI det er tilstrekkelig med 
muntlig samtykke i likhet med bestemmelsen for andre godkjente legemidler.   
 

Videre foreslår LMI å fjerne godkjenningsordningen §6-3, fordi det medfører en dobbeltbehandling 

av søknader. I vurderingen av kliniske studier foretar REK en etisk vurdering av den kliniske studien, 

og samtykke som forelegges pasienten. Legemiddelverket foretar også en helhetlig medisinskfaglig 

vurdering av studien. Ved godkjenning av legemidlets bruk vurderes nytte/risiko-balanse av 

Legemiddelverket. Det er uklart hva Helsedirektoratet vurderer utover det Legemiddelverket og REK 

tar stilling til.  

LMI viser til Ot.prp.nr.64 (2002-2003) punkt 6.5 side 116 hvor dobbeltbehandlingen er eksplisitt 

omtalt i departements vurderinger i punkt 6.5.5. Bioteknologifeltet har hatt en betydelig teknologisk 

utvikling de siste årene, og det er viktig at Norge har en oppdatert bioteknologilov som tilrettelegger 

for forskning og innovasjon.  LMI tillater seg derfor å påpeke at det har gått noe tid siden 

departementets vurdering av saken i 2002 – 2003. Departementet tar selv til ordet for at genterapi 

bør vurderes etter de samme kriteriene som ved annen medisinsk behandling, og ikke begrenses til 

behandling eller forebygging av alvorlig sykdom. Når departementet nå foreslår å senke terskelen for 

å ta i bruk genterapi, gjennom å fjerne vilkåret i § 6-2, kan LMI ikke se noen grunn til å opprettholde 

godkjenning som foretas av Helsedirektoratet i tillegg til vurderingen som foretas av 

legemiddelverket og REK. 

Sett i lys av den medisinske utviklingen innenfor genterapi, er denne dobbeltreguleringen som § 6-3 

medfører, uhensiktsmessig, og til hinder for forskning, innovasjon og behandling i Norge.  



 

Departementet skriver i høringsuttalelsen i kapittel 14.3 «...(g)enterapi er fortsatt forbundet med 

stor usikkerhet. Det er derfor nødvendig med en føre-var tilnærming så lenge en ikke kan forsikre seg 

om at behandlingen kan ha utilsiktede alvorlige bieffekter.» Samtidig erkjenner departementet i 

samme kapittel at «Graden av ukjent risiko ved genterapi synes i dag å være tilsvarende for annen 

utprøving av legemidler.»   

LMI stiller seg noe undrende til ovenstående og motstridende formuleringer og minner om at det har 

vært en stor utvikling innen genterapi. I dag er det god kjennskap til metodene og effekten av 

behandlingen. Ordlyden i høringsnotatet gir inntrykk av at genterapi er forbundet med større risiko 

enn annen behandling, og det kan åpne opp for en uheldig forskjellsbehandling i reguleringen av 

behandlingsmetoder. 

Departementet foreslår at vaksiner som i dag brukes innenfor det nasjonale 

vaksinasjonsprogrammet, ikke skal omfattes av reguleringen av genterapi. LMI viser her til 

Bioteknologrådets høringsinnspill (27.06.19) til endringer i Bioteknologiloven, og anbefalingen til et 

samlet Bioteknologiråd, om at unntaket for vaksiner bør omfatte alle profylaktiske vaksiner. Det 

foreligger ikke særskilte forhold som tilsier at slike vaksiner bør reguleres som genterapi. Videre vil 

dette være et steg mot harmoniseringene mot bestemmelsene i EU. 

Høringsnotatet omtaler «det nasjonale vaksinasjonsprogrammet» som ett program, og tar ikke 

høyde for at eksisterende program kan utvides med nye vaksiner og at det kan innføres ytterligere 

nasjonale vaksinasjonsprogram, som for eksempel for voksne. Vaksiner vurderes uansett innført i 

program ut fra effekt og sikkerhet, sykdomsbyrde og evaluering av kostnad/nytte ved vaksinasjon, 

ikke basert på biologiske forhold som resten av Bioteknologiloven baserer seg på. Argumentasjonen 

for å unnta programvaksinene fra dobbeltgodkjenningen var at sikkerheten ved bruk av vaksinene er 

kjent. Vurdering av vaksiners effekt og sikkerhet gjøres svært grundig av EMA og SLV og en ytterligere 

byråkratisering ved å ha dobbeltgodkjenning fra Helsedirektoratet er derfor er overflødig både for 

terapeutiske vaksiner, profylaktiske vaksiner og annen behandling med legemidler definert som 

GMO. 

LMI antar at lovteksten i § 6-2 annet ledd ved en inkurie har falt ut av lovforslaget på side 46. Vi antar 

at meningen har vært at man ønsker å beholde annet ledd, dog med en noe annen formulering. 

Ordlyden i § 6-2 annet ledd slik den står i dag kan tolkes på ulike måter.  

LMI ber om at ordlyden reformuleres slik at forbudet mot genterapi på foster tas ut. Forslag til ny 

ordlyd: “Genterapi der hensikten er genetiske endringer i kjønnsceller er forbudt”. 

LMI mener at dagens forbud mot genterapi på fostre bør fjernes.  Vi ser ingen prinsipielle grunner til 

ikke å likebehandle genterapi med andre terapier på dette området. For enkelte sjeldne tilstander, 

der irreversibel skade er oppstått allerede ved fødsel, vil genterapi allerede på fosterstadiet (siste 

trimester) være et aktuelt alternativ. Det pågår allerede studier i Norden med genterapi på fostre.  

LMI støtter forslaget om at man på nåværende tidspunkt opprettholder forbud mot genterapi der 

hensikten er endringer i kjønnsceller. 

 
Med vennlig hilsen 

Legemiddelindustrien (LMI) 
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