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18
25

Til Linje

Endre tittel til "Medisinsk bioteknologi"
Det følger også av dette at ingen mennesker skal planlegges brukt som middel for andre mennesker.
Legge til på slutten av setningen «eller bestemme over sin egen kropp.»

SHL
Sogn og Fjordane Høgre
Oslo Høyre

4

3

63

66 Merknad, slik setningen er formulert utelukker den genredigering på dyr, planter og mikroorganismer.

Anbefales vedtatt
Anbefales avvist
Anbefales avvist
Anbefales avvist (ansees ivaretatt med ny
overskrift på resolusjon, forslag 1)

5

3

77

Tillegg: «Mitokondriedonasjon bør først kunne tillates dersom ny kunnskap tilsier at dette er medisinsk trygt.»

6

3

78

Tillegg: "Høyre mener at:
Det bør åpnes for mer forskning på genterapi for å gi oss et bedre beslutningsgrunnlag for fremtidige problemstillinger:"

7

4

92

8

4

102

9

4

110

Endres til: "…befruktede egg og kjønnsceller som skal destrueres…"
Ny tekst: "Økt bruk av fertilitetsteknologi henger nært sammen med at gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende er økende.
Høyre ønsker å i større grad tilrettelegge familiepolitikken for og stimulere til at menn og kvinner får barn tidligere i livet. Det er
104 også behov for å øke kunnskapen om fruktbarhet og fødealder blant unge mennesker."
Ny første del av linje frem til komma: «Høyre mener at assistert befruktning også må kunne tillates for enslige,»

10

4

112

11

4

113

12

4

113

Endringsforslag: Det må innføres en god ordning for undersøkelse av om den enslige kan gi barnet en trygg og god oppvekst.
113 (Det er ikke noe krav om dette for par som tilbys assistert befruktning, slik det står i resolusjonen) Alternativt, stryk linje 112-113.
Nytt tillegg, punktum etter "befruktning" byttes ut med komma; «, med det tillegg at det for enslige i stedet for krav om
samboerskap bør vurderes å stille krav om en navngitt andre/alternativ omsorgsperson.»
Subsidiært (dersom forrige forslag faller): «, og at krav til familie- og omsorgssituasjon for enslige som søker assistert befruktning skal
balanseres i forhold til de krav som stilles til par som søker tilsvarende behandling.»

13

4

114

114 Ny tekst: «Assistert befruktning dekket gjennom det offentlige helsevesenet begrenses til medisinsk begrunnet infertilitet»

14

4

115

119 DISSENS - Assistert befruktning til enslige

15
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5
5

126
126

17

5

128

18
19
20

5
5
5

128
130
139

Erstatt med: «Høyre mener at alle donorbarn født ved donasjon i Norge skal ha rett til å få vite sitt biologiske opphav» (evt med
127 tillegg «ved fylte 15 år», siden dette er foreslått i biotekmeldingen).
Høyre mener derfor at det bare skal tillates sæd- og eggdonasjon med kjent donor
Ny linje: «Høyre vil videreføre dagens prinsipp om at mottager ikke selv kan velge donor, og at en donor ikke skal gis opplysninger om
mottagers eller barnets identitet.»
Ny linje: «Høyre støtter intensjonen om innføring av sentrale føringer/nasjonale retningslinjer for vurdering av egnethet for de
som søker assistert befruktning, men støtter ikke et generelt krav om barneomsorgsattest.»
131 Stryk setning "Eggdonasjon innebærer at barn både får en eggdonor-mor og en mor som har båret barnet frem."
139 Stryke: "noe som kan skape betydelig usikkerhet og identitetsproblemer hos barnet."
Tillegg: Å produsere egg for en donor innebærer uker med sterk hormonstimulering, blant annet gjennom sprøyter donor setter
på seg selv, produksjon av 10-15 ganger flere egg enn en kvinne produserer i en normal syklus, samt høsting av eggene
gjennom et inngrep i underlivet hvor eggstokkene snittes opp 10-15 ganger for så å suge eggene ut med nål.

21

5

146

22

5

153

23

5

169

24

6

166

167 Tillegg: , men med et tak på fem egg per donor.

25

6

167

168 Stryk siste setning og legg til etter "Norge": «,etter samme prinsipper som for sæddonasjon»

26

6

168

27

6

168

SHL
Asker Høyre, Bærum
Høyre, Akershus Høyre

Rogaland Høyre, Høyres
Kvinneforum
Rogaland Høyre, Høyres
Kvinneforum

Vestfold Høyre

Tillegg: Det bør også innføres en nedre og en øvre aldersgrense for både donor og mottager.
Tillegg: Fordi det ikke er ønskelig å skape et kommersielt marked for kjøp og salg av egg, bør ikke donor få betalt for salg av
egg.

Anbefales avvist

Anbefales avvist

Asker Høyre, Bærum Høyre Anbefales avvist (ansees ivaretatt)

Vestfold Høyre
Asker Høyre, Bærum
Høyre, Akershus Høyre

Anbefales avvist (ansees ivaretatt)
Anbefales avvist

Asker Høyre, Bærum Høyre Anbefales avvist
Akershus Høyre

Asker Høyre, Bærum
Høyre, Akershus Høyre
Sogn og Fjordane Høgre
Asker Høyre, Bærum
Høyre, Akershus Høyre
Asker Høyre, Bærum
Høyre, Akershus Høyre
Sogn og Fjordane Høgre
Agder Høyre

Vestfold Høyre

168 DISSENS - Eggdonasjon

"Vilkårene for eggdonasjon må reguleres. Viktige spørsmål å avklare er alder på donor og mottager, kombinasjon av egg- og
sæddonasjon, og økonomiske forhold rundt donasjon og behandling."

Anbefales avvist
Anbefales vedtatt med følgende omformulering:
"Det bør åpnes for mer forskning på genterapi for
å gi oss mer kunnskap og bedre
beslutningsgrunnlag."

Redeksjonskomiteen
Vestfold Høyre
Asker Høyre, Bærum
Høyre, Akershus Høyre
Vestfold Høyre
Vestfold Høyre

Anbefales avvist
Flertallet anbefaler dissensen avvist. Dissens
støttes av: Reidar Skotgård, Tone Wilhelmsen
Trøen, Kårstein Eideim Løvaas
Anbefales vedtatt med følgende formulering:
"Høyre mener at alle donorbarn født ved donasjon
i Norge, ved fylte 15 år skal ha rett til å få vite sitt
biologiske opphav."
Anbefales avvist (anses ivraretatt)
Anbefales avvist
Anbefales avvist
Anbefales avvist
Anbefales avvist.

Anbefales avvist
Flertallet anbefaler dissensen vedtatt. Dissens
støttes av: Anita Solli, Ole Ueland, Kristin Ørmen
Johnsen, Ragnhild Berg Nilsen, Anne Berit
Figenschau
Dersom dissens 153-168 får flertall, er dette
redaksjonskomiteens forslag til samlet
omformulering av de innkomne forslag til
innramming av eggdonasjon (forslag 24-30).
Anbefales avvist. (Ansees ivaretatt av
redaksjonskomiteens forslag linje 169)
Anbefales avvist. (Ansees ivaretatt av
redaksjonskomiteens forslag linje 169)
Anbefales avvist. (Ansees ivaretatt av
redaksjonskomiteens forslag linje 169)
Anbefales avvist. (Ansees ivaretatt av
redaksjonskomiteens forslag linje 169)

Landsmøtets beslutning
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Endring

Tillegg som foreslås dersom dissensen støttes av LM og går inn for å tillate eggdonasjon: Alder på både donor og mottaker
påvirker sannsynligheten for komplikasjoner og burde dermed reguleres. Donor må være mellom 18 og 38 år og mottaker må
være 45 år eller yngre ved barnets termin. Eggdonasjon kan ikke kombineres med sæddonasjon, dvs at en av foreldrene må ha
genetisk tilknytning til barnet. Mottakere må dekke noe av utgiftene selv, etter samme modell som egenbetaling ved IVFbehandling.
Nytt punkt: "Høyre mener at:
Det bør åpnes for ikke-anonym eggdonasjon, også donasjon som ikke baseres på overskuddsegg fra kvinner som gjennomgår
prøverørsbehandling. Det skal ikke tillates kommersiell eggdonasjon."
Nytt punkt: "Høyre mener at:
Forbudet mot anonym sæddonasjon bør opprettholdes."

Fremmet av

Redaksjonskomiteens innstilling

Agder Høyre

Anbefales avvist. (Ansees ivaretatt av
redaksjonskomiteens forslag linje 169)

28

6

168

29

6

168

30

6

168

31

6

168

32

8

185

33

7

207

34

7

208

35

8

222

36

8

222

37

8

222

Nytt punkt: "Høyre mener at:
Grensen for hvor lenge man kan oppbevare nedfryste egg/embryo bør utvides fra dagens grense på 5 år."

Rogaland Høyre, Høyres
Kvinneforum

38

8

222

Nytt punkt: "Det bør vedtas en lov som sier at Foreldre til den som er født etter assistert befruktning og egg/sæd-donasjon skal
så snart som tilrådelig fortelle barnet at det er unnfanger ved hjelp av egg/sæd-donor."

Høyres Kvinneforum

Anbefales avvist. Ansees ivaretatt i dissens
Anbefales avvist. Ansees ivaretatt av gjeldende
praksis
Anbefales vedtatt med følgende formulering:
"Høyre mener at grensen for hvor lenge man kan
oppbevare nedfryste egg og embryo etter assistert
befruktning bør vurderes."
Anbefales vedtatt med følgende formulering:
"Foreldre til barn som er unnfanget etter egg- eller
sæddonasjon plikter å fortelle barnet om dette så
snart som tilrådelig."

Oslo Høyre
SHL

Anbefales avvist
Anbefales avvist

Asker Høyre, Bærum Høyre
Rogaland Høyre, Høyres
Kvinneforum
Rogaland Høyre, Høyres
Kvinneforum
Rogaland Høyre, Høyres
Kvinneforum

Anbefales avvist

Nytt tillegg: «Høyre ønsker ikke å åpne for embryodonasjon»
Erstattes avt: "Høyre mener at:
Det skal åpnes for at kvinner kan fryse ned egg uavhengig av prøverørsbehandling. Dersom det ikke gjøres av medisinske
193 årsaker, må den enkelte dekke utgiftene selv."
Nytt punkt: "Høyre mener at:
Det bør innføres fritt behandlingsvalg for par som har rett til prøverørsbehandling."
221 DISSENS - Surrogati
Nytt punkt: "Høyre mener at:
Det skal ikke åpnes for surrogati i Norge."
Nytt punkt: "Høyre mener at:
Par som oppsøker fertilitetsbehandling i utlandet som ikke er lovlig i Norge, fortsatt ikke skal straffeforfølges for dette."

Rogaland Høyre, Høyres
Kvinneforum
Rogaland Høyre, Høyres
Kvinneforum
Asker Høyre, Bærum
Høyre, Akershus Høyre

Anbefales avvist. (Ansees ivaretatt av
redaksjonskomiteens forslag linje 169)
Anbefales avvist. (Ansees ivaretatt av
redaksjonskomiteens forslag linje 169)

Rogaland Høyre, Høyres
Kvinneforum
Rogaland Høyre, Høyres
Kvinneforum

Anbefales avvist. Dissens i red.komite: Støttes av
Ole Ueland og Ragnhild Berg Nilsen

Rogaland Høyre, Høyres
Kvinneforum
Rogaland Høyre, Høyres
Kvinneforum

Anbefales avvist.

Anbefales avvist
Flertallet anbefaler dissens avvist. Dissens støttes
av Ragnhild Berg Nilsen

Nytt avsnitt:
«Uavhengig av om Norge åpner for surrogati, eller ikke, blir det hvert år født barn etter surrogatiprosesser norske barnløse par
har igangsatt utenlands. Høyre mener at disse barna må sikres fulle juridiske rettigheter ved ankomst til Norge. Dersom barnet er
født inn en familie med to omsorgspersoner, må begge omgående få foreldrerettigheter og plikter.»
39
40

8
9

222
249

41

9

249

42

9

257

43

9

257

44

9

257

Tillegg "tilstander, i den utstrekning dette ikke kan gjøres maskinelt."
Nytt tillegg: «Det bør foretas en vurdering på medisinsk grunnlag av den eksisterende 38-års grensen for tidlig fosterdiagnostikk
utført av det offentlige helsevesenet»
Nytt punkt: Høyre mener at: "Innenfor fosterdiagnostikk skal alltid den minst risikofylte og mest treffsikre metoden tilbys."
Nytt punkt: Høyre mener at: "Det bør åpnes for at NIPT-test kan benyttes for kvinner som tilbys fosterdiagnostikk i dag, uten at
det først gjennomføres KUB-test."
Nytt punkt: "Høyre mener at: "Det ikke skal åpnes for å utvide tilbud om fosterdiagnostikk til kvinner som er under 38 år ved
termin, og/eller ikke har historikk knyttet til alvorlig sykdom."

Side 2 av 2

Anbefales avvist (anses ivaretatt)
Anbefales avvist
Anbefales avvist.

Landsmøtets beslutning

