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Bioteknologinemnda
Bioteknologinemnda er et frittstående, regjeringsoppnevnt organ og ble første gang oppnevnt i 1991. Nemnda er 
hjemlet i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. og lov om fremstilling og bruk av genmodifiserte 
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 
24 medlemmer og observatører fra seks departementer. Bioteknologinemnda har et budsjett på ca. 6,3 millioner 
kroner for år 2003.
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Innledning

Hilde Kruse
Nestleder i Bioteknologinemnda

Kruse er veterinær med 
doktorgrad i mikrobiologi. 
Hun har siden 2000 
vært leder av Norsk 
zoonosesenter. Zoonoser 
er sykdommer som smitter 
mellom dyr og mennesker. 
Kruse har tidligere 
vært førstemanuensis 
ved Norges veterinær-
høgskole, laboratorieleder 
/senior-forsker ved 
Veterinærinstituttet, gjeste-
forsker ved Centers for 
Disease Control and 
Prevention (CDC) i 
USA og arbeidet som 
policy analyst innenfor 
mattryghet ved U.S. Food and Drug Administration. Kruse er medlem 
av European Food Safety Authority’s Scientific Panel on Biological 
Hazards. 

Det er en stor glede for meg å ønske velkommen til 
dette åpne møtet om Fosterdiagnostikk og verdier.

Det er hyggelig å konstatere at så mange 
interesserte mennesker har funnet veien til dette 
spennende møtet en mørk og regntung høstdag.

Mitt navn er Hilde Kruse. Jeg er nestleder i 
Bioteknologinemnda, som er arrangør av dette 
møtet. Bioteknologinemnda er en frittstående, 
rådgivende instans oppnevnt av Regjeringen, og er 
hjemlet i genteknologiloven og i bioteknologiloven. 
Bioteknologinemnda er en høringsinstans for 
norske myndigheter i forbindelse med saker som 
vedrører moderne bioteknologi. En sentral og viktig 
oppgave for Bioteknologinemnda er å bidra med 
informasjon til publikum og forvaltningen, og fremme 
debatt omkring de etiske og samfunnsmessige 
konsekvensene bruk av moderne bioteknologi har. 

Regjeringen har nylig fremmet et forslag til ny 
lov om bioteknologi. Dette lovforslaget er nå til 
behandling i Stortinget. Sosialkomitéen startet sitt 
arbeid i går, og planen er at det skal foreligge en 
innstilling 13. november 2003. Bioteknologiloven 
berører en rekke temaer som representerer 
vanskelige etiske dilemmaer. Et av disse viktige 
og etisk utfordrende temaene er fosterdiagnostikk. 
På bakgrunn av sin rolle som debattfremmer, har 
Bioteknologinemnda funnet det meget betimelig å 
avholde et åpent møte om nettopp fosterdiagnostikk 
og verdier. At dette temaet engasjerer til debatt og 
refleksjon, har ikke minst den siste ukens mange 
medieoppslag om temaet illustrert. 
Noen eksempler fra media-debatten er:

- Vil den nye loven medføre en innstramming av 
dagens ultralydpraksis?

- Hvem skal ha adgang til å få utført såkalt tidlig 
ultralyd? 

- Ønsker helsevesenet å utrydde mennesker med 
Downs syndrom? 

- Presses foreldre til å fjerne fostre med alvorlige 
misdannelser?

- Vil myndighetene hindre at det tas i bruk 
tilgjengelig teknologi som gir kvinner muligheten 
til å avdekke feil ved fosteret de bærer?

- Bør kvinnen få vite alt om barnet hun bærer på 
– og selv ta det vanskelige valget – om hun skal 
beholde eller velge bort? 

At mer en 150 mennesker er samlet her i dag, er nok 
en understreking av at fosterdiagnostikk og verdier 
er et tema som engasjerer og berører oss. Her er 
politikere, byråkrater, fagspesialister, interesse-

organisasjoner, universitets- og skoleverket, media 
samt den interesserte samfunnsborger representert. 
Med oss har vi en rekke meget dyktige og engasjerte 
foredragsholdere som skal belyse ulike relevante og 
etisk problematiske aspekter ved temaet.
Aktuelle spørsmål som vil bli berørt er:

- Bør alle gravide tilbys tester for å oppdage fostre 
med utviklingsavvik? 

- Hvilke tilbud skal gis gravide kvinner i Norge? 
- Kan vi si nei til nye, lovende metoder for foster-

diagnostikk? 
- Hvor reell er enkeltindividets frihet når 

samfunnet tilbyr en test? 
- Hvordan oppleves fosterdiagnostikk av dem som 

lever med utviklingsavvik? 
- Hva mener kvinner som har abortert barn med 

alvorlig arvelig lidelse? 
- Og hva mener mødre til barn med Downs 

syndrom? 
- Hvordan praktiserer våre naboland foster-

diagnostikk? 
- Hva sier lovverket i Norge? 
- Er det frie valg en trussel mot samfunns-

utviklingen?
Vi har lagt opp til én foredragsrekke på formiddagen, 
og én foredragsrekke på ettermiddagen. Hver 
seanse vil avsluttes med en paneldebatt, der 
foredragsholderne fra denne delen av programmet 
deltar. Vi ønsker at dere i salen da aktivt skal 
bidra med kommentarer, spørsmål og refleksjoner, 
og gjerne utfordre foredragsholderne. Vi avsetter 
også noen minutter etter hvert enkelt foredrag for 
oppklarende spørsmål.
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Dagens og fremtidens metoder for fosterdiagnostikk

Kjell Salvesen
Professor ved NTNU og leder for Norsk gynekologisk forening

I dette foredraget vil ulike metoder for prenatal 
diagnostikk bli diskutert. Spesielt vil følgende 
screeningtester bli beskrevet: i) mors alder, ii) 
serumprøver, iii) ultralyd, iv) fosterceller i mors 
blod og v) foster-DNA i mors blod. Diagnostiske 
tester som fostervannsprøver, morkakeprøver og 
fosterblodprøver vil også bli omtalt. 

Forskjellen på screeningtester og 
diagnostiske tester
En screeningtest skiller mulige syke fra mulige friske, 
såkalt ”siling”. En diagnostisk test skiller syk fra 
frisk og er ”sannheten” så langt man i ettertid kan 
finne ut av den. 

Forskjellen mellom en screeningtest og en 
diagnostisk test kan best forklares ut fra en fisker 
som fra myndighetene får beskjed om at han bare 
får lov å fange torsk over 600 g. Hvis han kunne 
veie hver enkelt fisk, ville han komme frem til et 
fullstendig skille mellom fisker over og under 600 
g. Vekten blir hans diagnostiske test. Imidlertid er 
dette praktisk umulig. I stedet benytter han seg av 
et fiskegarn hvor han kan bestemme maskevidden 
slik at de små fiskene slipper igjennom og de store 
holdes tilbake. Han vil imidlertid oppleve at han 
holder tilbake fisker som er mindre enn 600 g, og 
han slipper igjennom fisk som er over 600 g fordi 
størrelsen på fisken ikke alltid samsvarer med 
fiskens vekt. Han kan selvsagt øke maskevidden 
slik at flere slipper igjennom, og da vil han få færre 
såkalte falske positive og sanne positive. Han kan 
naturligvis også minske maskevidden og da vil han 
får flere falske positive og sanne positive.

Når det gjelder prenatal diagnostikk, er det lett å 
identifisere mors alder og serumprøver som typiske 
screeningtester. Fostervannsprøve og morkakeprøve 
er typiske diagnostiske tester. Mors alder er en 
screeningtest fordi vi i Norge tilbyr alle kvinner over 
38 år fostervannsprøve. Fostervannsprøven etterpå 
blir en diagnostisk test. 

Ultralyd kan brukes både som screening- og 
diagnostisk test
Ultralyd er vanskeligere å klassifisere. Ultralyd 
er en typisk screeningtest når den brukes til å 
identifisere fostre med markører som er typiske for 
kromosomfeil. I slike sammenhenger vil ultralyd 
være en screeningtest på lik linje med mors alder 
og blodprøver. Imidlertid kan ultralyd også være en 

diagnostisk test. Dette er typisk ved andre typer 
utviklingsavvik, for eksempel manglende hodeskalle 
eller hjerneutvikling hos fosteret, fordi metoden kan 
skille fullstendig mellom fosteret som har hjerne, og 
fostre som ikke har hjerne.

Når en test både er screeningtest og diagnostisk 
test på samme tid, oppstår det lett misforståelser 
og problemer når man skal vurdere metoden 
vitenskapelig. Dette er også et problem i forslaget til 
ny bioteknologilov. Loven deler ultralyd inn i ”vanlig 
ultralyd” og ultralyd som ”fosterdiagnostisk metode”. 
Ultralyd er begge deler på samme tid, og dette gjør 
loven problematisk.

Normalfordeling 
For å eksemplifisere screeningtester generelt 
kan en tenke seg en normalfordelingskurve eller 
Gausskurve. Slike kurver kan beskrive en egenskap 
i en befolkning, for eksempel høyden på norske 
rekrutter eller fødselsvekter på norske barn. Et 
eksempel er måling av fosterets nakkefold ved hjelp 
av ultralyd (se figur 1). Fordelingskurven til normale 
fostre og fostre med Downs syndrom er forskjellig, 
men det er en viss grad av overlapping mellom de 
to gruppene. Dersom vi setter en grenseverdi på 3 
mm, kan ca. 80 % av alle fostre med Downs syndrom 
oppdages. Andelen over grenseverdien er testens 

Salvesen er professor 
og seksjonsoverlege ved 
Fødeavdelingen St. Olavs 
Hospital. Dr.med. og 
spesialist i fødselshjelp 
og kvinnesykdommer. 
Diploma in Fetal Medicine, 
FMF, London. Salvesen 
har arbeidet i 6 år som 
overlege ved Nasjonalt 
Senter for Fostermedisin 
og ble professor og 
seksjonsoverlege ved 
Fødeavdelingen i 
januar 2003. Salvesen 
har publisert ca. 35 
originalartikler i ulike 
tidsskrifter i tillegg 
til ca. 30 bokkapitler, 
oversiktsartikler og 
lederartikler. Forskningsaktivieteten omfatter emner som ultralyd og 
mulige skadelige effekter, svangerskapsforgiftning, røyking blant gravide, 
urininkontinens, bekkenbunnstrening, prenatal diagnostikk og infeksjoner. 
Salvesen er nyvalgt leder i Norsk Gynekologisk Forening og medlem av 
spesialforeningenes fellesutvalg i Norges legeforening. Salvesen er også 
leder av den europeiske sikkerhetsgruppen for medisinsk bruk av ultralyd 
(ECMUS) og medlem av faggruppen for klinisk medisin i Rådet for 
medisinsk forskning.
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deteksjonsrate eller sensitivitet. Samtidig ser vi at 
5 % av alle de normale fostrene har en nakkefold som 
er større enn 3 mm. Dette er testens falsk positive 
rate, dvs. friske fostre som screeningtesten feilaktig 
mistenker for å være syke. 

En grenseverdi vil derfor alltid ha både en 
deteksjonsrate og en falsk positiv rate som 
beskriver testens karakteristika. Grenseverdien 
kan endres nedover. Settes terskelverdier til 2,5 mm 
vil en kunne finne flere fostre med Down syndrom 
(deteksjonsrate 95 %), men en vil samtidig få flere 
friske falske positive (20 %). Det aller beste ville være 
å finne en helt ny test, som kan skille de to gruppene 
fullstendig fra hverandre. Det vil være den perfekte 
screeningtest (dvs. en diagnostisk test). I denne 
sammenhengen ville det være fostervannsprøve av 
alle. Imidlertid er dessverre verden aldri slik. Som 
regel er testen dårlig til å skille mellom de syke 
og de friske. Et slikt eksempel er også mors alder 
som screeningtest for Downs syndrom. Dersom 
aldersgrensen settes til 38 år, vil vi kunne oppdage 
20 % av alle fostre med Downs syndrom, men vi vil 
mistenke 5 % av alle friske for å ha tilstanden. I 
enkelte land har man satt grensen ved 35 år. Da vil 
man oppdage 35 % av alle fostre med Downs syndrom, 
men man må ta fostervannsprøve av 12 % friske 
normale kvinner. Alder er en gammeldags og lite 
egnet metode til å finne fostre med Downs syndrom 
i svangerskapet. Dersom alle kvinner over 38 år tok 
imot tilbudet om fostervannsprøve, kunne 20 % av 
fostre med Downs syndrom oppdages. Imidlertid 
har fostervannsprøven komplikasjoner, og med en 
38 års grense er det slik at antallet friske fostre som 
aborteres pga. komplikasjonene er lik antallet fostre 
med Downs syndrom som kan oppdages. 

I Norge tilbyr vi i dag alle gravide kvinner ultralyd 
ved 18. svangerskapsuke. Dette er det enighet om, 
og det har vært to konsensuskonferanser i Norge 
som har diskutert problemstillingen. Kvinner 
tilbys én undersøkelse, men får i gjennomsnitt to 
undersøkelser per svangerskap. 98 % av alle gravide 
kvinner møter til ultralydundersøkelse. 

I en undersøkelse blant 22 europeiske land fra 

1997, fant man at 1/3 av landene tilbyr sine gravide 
kvinner én undersøkelse; 1/5 tilbyr to; 1/3 tilbyr tre 
og 14 % tilbyr fire eller flere. Norge er med andre ord 
et av de landene som tilbyr færrest undersøkelser til 
gravide kvinner. Tallene har sannsynligvis endret 
seg etter 1997. 

Ultralydsundersøkelsen ved 18. uke
Ved ultralydundersøkelse i 18. uke skal man først 
fastsette fødselstermin. Dette gjøres ved å måle 
kraniets diameter (biparietal diameter), og på denne 
måten regner man ut en ultralydtermin. Man skal 
også se hvor morkaken er plassert, se gjennom 
fostrets anatomi, og man skal bestemme om det er 
ett eller flere fostre. Dette har vært innholdet av 
ultralydundersøkelsen siden den ble innført i Norge 
i 1986. 

Ved ultralydundersøkelsen føres det en sjekkliste 
over fosterets anatomi. Man krysser av i rubrikker 
for at man ikke har påvist utviklingsavvik på de 
ulike organsystemene (se figur 2). Når kvinnen spør 
undersøkeren om alt ser bra ut, er det vanlig å svare 
at ”så langt jeg kan se har jeg ikke sett noe galt”. Vår 
oppfatting etter å ha lest bioteknologiloven var at 
dette ville Regjeringen ha slutt på. Hvis man førte 
en slik sjekkliste, drev man med fosterdiagnostikk 
og dette forstod vi at bare godkjente institusjoner 
kunne gjøre. For tiden er det bare de seks 
universitetssykehusene i Oslo, Stavanger, Bergen, 
Trondheim og Tromsø som er godkjent. I et TV-
program for få dager siden sa statssekretæren at 
vi har misforstått lovteksten. Ultralyd ved 18. uke 
skulle skje som før. Alle leger og jordmødre kan føre 
sjekkliste som før uten å bli lovbrytere.

Vi har tolket det nye lovforslaget slik at man tror 
man kan skille mellom såkalt ”vanlig” ultralyd, og 
ultralyd der man leter etter utviklingsavvik. Dette 
er en umulighet. Under en rutineundersøkelse skal 
en se på kraniet for å fastsette en termin. Hvis 
fosteret mangler hjerne eller hodeskalle, kan en 

Figur 1
DR; deteksjonsrate. FPR; falsk positiv rate.

Figur 2
Skjema som ultralydoperatøren benytter ved kontrollen ved 18. uke.
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ikke gjøre målingen. En kan derfor ikke unngå å se 
om fosteret har et alvorlig utviklingsavvik. I denne 
sammenhengen er ultralyd en diagnostisk test. 
Det er ingen andre fostermedisinske metoder som 
kan hjelpe til med å komme nærmere diagnosen. 
Ultralyd er i denne sammenhengen det samme som 
en fostervannsprøve er for barn med kromosomfeil. 

Ser vi på situasjonen ved gode ultralydsentre 
i Norge og internasjonalt, vil det være slik at 40-
50% av alle utviklingsavvik kan oppdages ved 
rutineundersøkelse ved 18. uke. Tar man bort de 
mindre alvorlige utviklingsavvikene, som små 
hjertefeil, fot- og hånddeformiteter og leppe-, kjeve-, 
ganespalte, er det faktisk så mange som 70-80 % 
av alle utviklingsavvik som oppdages. Dette er liten 
tvil om at etter hvert som teknologien blir bedre, og 
undersøkerne blir flinkere, vil flere utviklingsavvik 
kunne oppdages.

Fostermedisin kan redde liv
Man må huske på at fostermedisin kan redde liv. I 
enkelttilfeller kan man tilby behandling i livmoren. 
I andre tilfeller kan man planlegge fødselen slik 
at barnet fødes på rett sted, til rett tid og på rett 
måte. Man kan også planlegge nyfødtbehandling 
slik at fosteret kan få bedre leveutsikter og bedret 
livskvalitet. Det er en rekke tilstander som er 
viktig å oppdage før fødselen. Dersom man gjør 
det vanskeligere å drive fosterdiagnostikk, er det 
ingen tvil om at noen barn blir frarøvet muligheten 
til behandling. Dette kan gå utover liv og helse for 
disse barna. (se Figur 3)

Ultralyd skaper etiske dilemmaer
Ultralyd ved 18. uke skaper også etiske dilemmaer. 
For eksempel ved at fostre med Downs syndrom 
oppdages og på et tidspunkt som er nær tidspunktet 
for når et foster kan klare seg utenfor livmoren. I 
denne sammenhengen er det naturlig å se på 
ultralyd ved 18. uke som en screeningtest på lik 
linje med alder og blodprøver. Igjen tilbake til en 
terminfastsettelse ved hjelp av måling av kraniet. 
Noen ganger kan man ikke unngå å se at det er til 
dels betydelig økt hudtykkelse i nakkeregionen. Dette 

er en markør for Downs syndrom, og det finnes flere 
andre markører ved 18 ukers svangerskapslengde. 
Teoretisk kan 30-40 % av alle fostre med Downs 
syndrom oppdages med ultralyd alene, men i praksis 
oppdages under 10 % selv ved ekspertsentre. Ultralyd 
ved 18. uke er derfor en dårlig screeningmetode for 
å oppdage fostre med Downs syndrom. Det kan ikke 
være grunnlag for å stramme inn ultralydpraksis 
ved 18. uker for å unngå at Norge skal kalles et 
”sorteringssamfunn”. Med dagens praksis i Norge, 
som innebærer fostervannsprøver til alle kvinner 
over 38 år og rutineultralyd ved 18. uke, oppdages 
bare 10-15 fostre med Downs syndrom pr. år. Det 
fødes årlig 65-70 barn med Downs syndrom som 
ikke er oppdaget. Ultralyd ved 18. uke er en dårlig 
screeningtest for kromosomfeil. Ultralyd er derimot 
en utmerket diagnostisk test for utviklingsavvik, 
og det vil være fostre som frarøves muligheten for 
livreddende behandling, om man gjør dette tilbudet 
vanskeligere. 

Blodprøver og tidlig ultralyd
Den nye bioteknologiloven tar opp en annen 
diskusjon, nemlig tidlig ultralyd og blodprøver. Disse 
metodene er foreløpig ikke er tatt i bruk i særlig 
grad i Norge. Ved hjelp av en blodprøve tatt fra mor, 
kan man få mistanke om fostre har kromosomfeil. 
Først og fremst gjelder dette Downs syndrom. Det 
finnes såkalt ”enkelttest”, ”dobbeltest”, ”trippeltest” 
og ”firedobbeltest”. Det finnes i tillegg en integrert 
test hvor man tar både blodprøver og gjør ultralyd. 
Ulempen ved alle disse blodprøvene er at man må 
bestemme svangerskapsalder ved hjelp av ultralyd, 
fordi resultatene varierer med svangerskapslengden. 
Resultatene angis alltid i ”MOM-verdier” ut fra 
svangerskapslengde. I prinsippet kan alle, eller 
de fleste av disse serumprøvene, analyseres på et 
hvilket som helst sykehuslaboratorium i Norge. 
Imidlertid er de svært vanskelig å tolke fordi man 
må kjenne til MOM-verdiene. I praksis blir derfor 
slike prøver sendt til utlandet. Omfanget i Norge 
er ukjent, men det er kjent at kolleger, spesielt på 
Østlandsområdet, tar slike prøver og sender dem 
til Danmark. Sammenlignet med dagens tilbud om 
fostervannsprøve til kvinner over 38 år i Norge, og 
en tenkt situasjon med en perfekt screeningtest eller 
diagnostisk test, vil trippeltesten ligge et sted midt 
imellom. Man kan oppdage 67 % av alle fostre med 
Downs syndrom mot at man må ta fostervannsprøve 
av ca. 5 % alle gravide kvinner.

Man kan også bruke ultralyd som screeningtest 
tidlig i svangerskapet. Man måler da såkalt nuchal 
translucency (NT), som det ikke finnes noe godt norsk 
ord for. Det kan vel helst oversettes som nakkefold, 
nakkegjennomskinnelighet, nakkeoppklaring eller 
nakkeblemme. Ved ultralyd sees et mørkt hulrom Figur 3
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mellom fostrets hud og underhud, nakkefold kan 
finnes både hos normale fostre og hos fostre med 
kromosomfeil. Avstanden kan måles i millimeter. Hva 
nakke-gjennomskinneligheten representerer, er det 
ingen som vet. Den finnes også hos andre dyrearter, 
som f.eks. mus. 

I tillegg til nakkefold kan man også måle fosterets 
nesebein. Bare 0,5 % av normale fostre vil mangle 
nesebein, mens 73 % av foster med Downs syndrom 
vil mangle nesebein ved ultralydundersøkelse rundt 
12. uke. Det er viktig å være klar over at dette er en 
svært vanskelig undersøkelse å utføre. 

Ved å kombinere ulike tester i form av blodprøver, 
nakkefold og nesebein ved ca 12. svangerskapsuke, er 
det mulig å komme opp i 92-98 % oppdagelsesprosent 
med en 5 % falsk positiv rate.

OSCAR klinikker
I England, spesielt i Londonområdet, finnes det 
nå flere såkalte ”one stop clinics for assessment of 
risk” (”OSCAR klinikker”). Kvinner kan komme og ta 
blodprøver. Mens de er inne til ultralydundersøkelse, 
analyseres blodprøvene, og når de er ferdig med 
ultralydundersøkelsen, foreligger svaret. Man plotter 
inn resultatene og får ut kvinnens individuelle risiko 
basert på alder, ultralyd og to blodprøver. Denne 
metoden kan oppdage 85 % av alle fostre med Downs 
syndrom og bare 3 % blir sendt videre til videre 
testing med fostervannsprøver eller morkakeprøve. 

Det er mange andre grunner til å gjøre såkalt tidlig 
ultralyd enn å lete etter kromosomfeil. I Norge fødes 
det hvert år over 1000 tvillinger. For overvåkningen 
av tvillinger er det spesielt viktig å vite om de vil 

oppføre seg som eneggede eller toeggede. Dette gjøres 
enklest og best tidlig i svangerskapet. Man kan også 
kanskje oppdage flere alvorlige utviklingsavvik om 
man gjør det tidlig, i alle fall tidligere enn før og 
øker muligheten til å oppdage spontanabort av en 
tvilling. Det kan også tenkes at vi kan få bedre 
terminfastsettelse ved tidlig ultralyd, men dette er 
ikke undersøkt i tilstrekkelig grad foreløpig. 

Fostervannsprøve, morkakeprøve og 
fosterblodprøve
Fostervannsprøver gir en viss abortrisiko. Tallene 
som angis er 0,5 – 1 %. Den beste studien er en 
randomisert, kontrollert studie fra Danmark fra 1986, 
og den angir en prosedyrerelatert risiko på 1 %. Det er 
europeiske anbefalinger at prøvene bør taes etter 15 
fullgåtte uker. Prøvene utføres i dag ved seks sykehus 
i Norge. Vi har ca. 1400 prøver som er fordelt på ca. 
15-20 leger, dvs. under 100 prosedyrer i gjennomsnitt 
per lege per år. Det finnes en europeisk anbefaling 
som sier at det minst bør være 150 prosedyrer per 
lege per år, for at man skal opprettholde tilstrekkelig 
volum, for å opprettholde ferdighetene og minske 
komplikasjonsfrekvensen. Det vil derfor ikke være 
heldig å spre fostervannsprøver på et høyere antall 
sykehus enn i dag. Dagens tilbud med antall sykehus 
kan forsvares ut fra geografiske forhold. 

Morkakeprøver, eller CVS har en abortrisiko 
på 1-2 %. De fleste studier sier at det ikke er økt 
abortrisiko ved morkakeprøver sammenlignet med 
fostervannsprøver, men fordi CVS gjøres tidligere 
enn fostervannsprøver, vil tallene være litt høyere. 
Morkakeprøver bør taes etter 10 fullgåtte uker. 
Disse utføres ved fire sykehus i Norge. Ved Nasjonalt 
Senter for Fostermedisin taes det ca. 25 prøver per 
år. Jeg har ikke funnet tall for hvor ofte dette 
skjer på de andre tre sykehusene. Sammenlignet 
med fostervannsprøver kan morkakeprøvene taes 
tidligere, og de gir raskere svar. Det siste er en 
sannhet med modifikasjoner, fordi man nå har tatt 
i bruk hurtigtester ved fostervannsprøve i form av 
FISH-analyse eller PCR-teknikk, som gjør at man 
kan få svar allerede dagen etter for enkelte tilstander, 
også ved en fostervannsprøve. 

Figur 4

Figur 5 Figur 6
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Fosterblodprøve er en teknisk vanskelig prosedyre 
som det kreves god erfaring for å utføre. Fire sykehus 
er godkjent for prøvetaking. Ved Nasjonalt Senter 
for Fostermedisin er det tatt 70 blodprøver hittil i 
år, men ikke alle er som ledd i fosterdiagnostikk. 
Mange av disse kan være prøver i forbindelse 
rhesusimmunisering og annen form for transfusjon. 
Sammenlignet med fostervannsprøve gir blodprøver 
raskere svar. Prøvene gir også tilleggsinformasjon 
om sykdom, for eksempel i form av blodprosent, 
hematokritt eller syrebasestatus.

Fremtiden 
Hva med fremtiden, er den en trussel eller til gavn 
for fosteret? En metode som kan komme i fremtiden 
er å identifisere fosterceller i mors blod. Man kan 
gjenfinne en del kjerneholdige celler fra fosteret i 
mors sirkulasjon. Cellene kan overleve i lang tid (over 
20 år er rapportert), og derfor kan det være vanskelig 
å skille mellom første og senere svangerskap. 

DNA fra foster kan finnes flytende fritt i mors 
blod. Slikt DNA har kort levetid i mors sirkulasjon 
og man kan derfor være mer sikker på at DNA-
trådene kommer fra det aktuelle svangerskapet 
og ikke tidligere svangerskap. Allerede i dag 
har man påvist en mulig nytteverdi med å gjøre 
såkalte enkeltgenanalyser. Det kan ha verdi ved 
rhesussykdom der man kan finne ut om fosteret er 
i risikosonen for å utvikle alvorlig immunisering i 
svangerskapet. Det er også beskrevet foster-DNA 
analyser ved X-bundne sykdommer og ved beta-
talassemi. Det er også gjort studier på foster-DNA i 
mors blod ved spontanaborter.

Det er all grunn til å tro at vi i relativt nær fremtid 
vil kunne finne fostre med kromosomfeil ved hjelp av 
en blodprøve fra mor. Det har også vært gjort forsøk 
med stamcellebehandling. Genterapi er foreløpig et 
stort spørsmålstegn.

Hva svarer de gravide i dag?
Tilbudet om fostervannsprøve til alle kvinner over 
38 år benyttes av 40% av norske gravide kvinner. 
Ultralyd ved 18. uke benyttes av 98 % av alle 
gravide. Ultralyd utføres på klinisk grunnlag i første 
trimester på nesten 40 % av alle gravide. Omfanget 
av serumprøver er ukjent.

Ultralydmobilen
Under tittelen ”flotte ting, annonse” reklamerte en 
norsk avis for en tid tilbake for ultralydmobilen 
(se figur 7). Vitsemakerne påpeker to ting ved 
vårt samfunn med denne spøken. Det ene er den 
teknologiske utviklingen med stadig mindre og bedre 
teknisk ”duppeditter” som alle mennesker må ha. Det 
andre er informasjonssamfunnet. På møtet i dag skal 
vi diskutere om vi bør forhindre denne utviklingen 
ved å forby norske gravide kvinner å benytte seg 
av moderne teknologi. Budskapet til kvinnene blir: 
Ja, det finnes moderne metoder som kan avsløre 
ting ved fosteret ditt, men du får ikke lov å benytte 
deg av disse metodene, fordi du ikke har godt av å 
vite det. Informasjonen kan sette deg i vanskelige 
situasjoner, og vi stoler ikke på dine valg. Dine valg 
kan fort bli en trussel mot vårt samfunn. Vil vi at vårt 
samfunn skal være fritt for sortering? Min personlige 
mening er at jeg ikke tror på myten om at Norge blir 
et sorteringssamfunn dersom kvinner selv kan få 
bestemme hvilke diagnostiske tester de skal bruke i 
svangerskapet. Jeg har stor tiltro til norske kvinners 
evne til etisk refleksjon og evne til medbestemmelse 
for seg og sine barns liv.

Spørsmål fra salen:
Lars Ødegård
Hvis en legger premissene til grunn fra Danmark. 
Hvis en trekker inn antall falske positive, risiko 
forbundet med metoden etc., hvor mange ikke-Downs 
syndrom foster vil gå til tapt i Norge?

Kjell Salvesen
Hvis Norge gjorde som Danmark, og vi antar at ca. 
33.000 kvinner kommer til tidlig ultralyd hvert år, 
får vi følgende regneeksempel: Det blir 2% falske 
positive (vi må ta fostervannsprøve av 660 kvinner). 
Abortrisiko ved fostervannsprøve er ca. 1%. Da kan 
vi regne ut antallet friske fostre som aborteres som 
følge av fostervannsprøvene. Det blir ca. 7 stykker 
per år. 

[Lagt til etter møtet: Dette tallet kan 
sammenliknes med dagens tall i Norge. Vi tar ca. 1 
000 fostervannsprøver på grunn av aldersrisiko. Det 
betyr at vi i Norge i dag mister ca. 10 friske fostre 
hvert år som følge av prøvetaking. Det blir færre 
friske fostre som aborteres som følge av prøvetaking 
om alle kvinner tilbys tidlig ultralyd sammenliknet 
med screening på aldersgrense 38 år.]Figur 7
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Er det etisk forsvarlig å tilby alle gravide screening med tidlig ultralyd?

Linn Getz
Lege og forsker 

Takk for invitasjonen til å holde dette innlegget. Jeg 
er lege og har de senere år fått økende interesse for å 
forstå medisinen som fag: hvilke mål har faget mitt, 
og hvilke drivkrefter? Jeg er ikke fostermedisiner, 
men har etter hvert fått god oversikt over de 
medisinske aspekter ved fosterdiagnostikk. I tillegg 
har jeg lest en del om temaet innen psykologi, 
sosiologi, antropologi og etikk. Jeg er norsk, men 
flyttet til Island for syv år siden. Dermed har jeg 
hatt muligheten til å oppleve to ulike kulturer rundt 
fosterdiagnostikk. Mine to barn er født i Reykjarvik, 
der denne teknologien brukes i betydelig større grad 
enn her. Og jeg har, nokså ambivalent, selv benyttet 
flere av de tester vi snakker om i dag. De valg jeg da 
sto overfor, ledet imidlertid til refleksjon over hva 
fosterdiagnostikk egentlig handler om.

Jeg tenker å velge en bred innfallsvinkel til dagens 
tema. Jeg vil snakke om medisinens oppdrag, om 
screening for sykdom i normalbefolkningen, og om 
medisinsk etikk i fortid og framtid. Dette flettes etter 
hvert inn i spørsmålet om det er etisk forsvarlig å 
tilby alle gravide screening for Downs syndrom med 
tidlig ultralyd. 

Medisinens oppdrag 
Hva står egentlig faget medisin for? Litt overraskende, 
kanskje, er svaret ikke entydig. Det kan for eksempel 
demonstreres ved å sammenlikne definisjonen av 
fagfeltet medisin i to anerkjente ordbøker. I Oxford 
Advanced Learners Dictionary fra 1974 stod: 
”Medisin er kunsten og vitenskapen å forebygge og 
kurere sykdom”. I Merriam-Websters Dictionary 
(2003) finner man derimot en bredere definisjon: 
”Medisin er vitenskapen og kunsten å opprettholde 
helse og forebygge, lindre og kurere sykdom”.

En etisk analyse av fosterdiagnostikk vil avhenge 
av hvilken definisjon vi velger. Hvis medisinens 
oppdrag er smalt definert – å redusere utbredelsen 
av sykdomstilfeller i samfunnet – da legger vi opp 
til én etisk diskusjon. Hvis mandatet også omfatter 
å skape helse, da må vi ta hensyn til at helse er noe 
mer, og delvis noe annet, enn fravær av sykdom.

Terapeutisk og forebyggende medisin 
La oss gå over til et annet sentralt aspekt ved det 
moralske grunnlaget for medisinsk praksis: Hvem 
tar initiativet til møtet mellom helsearbeider og 
det enkelte individ? Det går i prinsippet et viktig 
skille mellom terapeutisk og forebyggende medisin. 

I den terapeutiske medisin er det pasienten som 
definerer at han har et medisinsk problem, og som 
oppsøker en fagperson han tror kan hjelpe. I dette 
ligger et implisitt samtykke til at problemstillingen 
blir betraktet og forsøkt løst innenfor en medisinsk 
forståelsesramme. 

Eksempel: Et foreldrepar har et barn med et 
alvorlig, arvelig handikap. De vet at det er 
betydelig sannsynlighet for at et neste barn 
blir født med samme syndrom. De oppsøker 
helsevesenet med tanke på fosterdiagnostikk for 
å våge å realisere det de mest av alt ønsker seg 
– å få et barn til.

Den medisinske etikk har i de siste 20 år vært sterkt 
influert av fire, klassiske grunnprinsipper som til 
sammen utgjør et individsentrert verdisystem: 
selvbestemmelse, velgjørenhet, prinsippet om ikke 
å skade, og rettferdighet (Forfattere: Beachamp 

Getz (f.1962) er lege, 
uteksaminert ved 
Universitetet i Trondheim 
(nå NTNU) i 1989. 
Hun arbeidet med 
allmennmedisinsk praksis, 
forskning og fagutvikling 
fram til 1996. Sammen 
med professor Steinar 
Westin (NTNU) utga 
hun i 1996 Håndbok for 
spesialistutdanningen i 
allmennmedisin (ad Notam 
Gyldendal). Samme år 
flyttet hun til Island. Hun 
arbeidet ved psykiatrisk 
avdeling ved Landspitali 
Universitetssykehus (Det 
islandske rikshospitalet) 
til 1999. Året 2000 fikk 
hun stipend fra NTNU for å studere etiske aspekter i tilknytning 
til fosterdiagnostikk og ultralyd i svangerskapet. Prosjektet ble 
imidlertid avviklet pga. samarbeidsproblemer knyttet til ulik 
etisk rammeforståelse. Prosjektets teoretiske grunnlagsarbeide 
resulterte imidlertid i tre publikasjoner om etiske aspekter ved 
ultralydscreening i svangerskapet. Disse utkom i Scandinavian 
Journal of Primary Health Care (2001), Medicinsk Årbog 
(Munksgaard, 2002) og Social Science & Medicine (2003). Fra 
2001 har Linn Getz arbeidet som bedriftslege ved Rikshospitalet 
på Island, der hun legger hovedvekt på helsefremmende 
organisasjonsutvikling. De siste par årene har hun, i samarbeid 
med kolleger bl.a. fra NTNU, rettet søkelyset mot etiske dilemmaer 
i tilknytning til forebyggende medisin. Gruppen har bl.a. nylig 
publisert en debattartikkel i British Medical Journal (2003) og 
hatt ansvar for plenumsforelesninger og symposier ved bl.a. de 
nordiske kongressene i allmennmedisin i Trondheim (2002) og 
Helsinki (2003). Linn Getz er gift med Jóhann Águst Sigurdsson, 
professor i allmennmedisin ved Universitetet på Island, og sammen 
har de to barn.
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og Childress). Disse prinsippene fungerer ofte 
tilfredsstillende for å analysere etiske aspekter 
ved klinisk praksis, slik som møtet mellom nevnte 
foreldrepar og helsevesenet. 

I relasjon til forebyggende medisin, ikke minst 
screeningprogrammer, står saken annerledes. Det 
er nå helsevesenet som tar initiativet og definerer et 
problem som et medisinsk anliggende. Som vi fikk 
presentert i forrige foredrag, går screening ut på å 
lete systematisk etter sykdom hos den allmenne 
befolkning, der ingen egentlig mistenkes for å 
være syk, annet enn på rent statistisk grunnlag. 
Et medisinsk initiativ som har til hensikt å bedre 
helsetilstanden blant en gruppe antatt friske personer, 
må ha en faglig og etisk forankring som er bred, dyp 
og helhetlig. Ønsket om å fokusere på en gitt lidelse 
må balanseres mot andre verdivalg og prioriteringer 
i samfunnet. Dette innebærer krevende avveininger, 
og på dette feltet er medisinsk fagutvikling ennå ung. 
Det finnes imidlertid noen tegn på at forebyggende 
medisin vil bli utsatt for en mer kritisk analyse enn 
vi har sett hittil. Det eldste blant medisinens etiske 
prinsipper kan få sin renessanse i det post-moderne 
samfunn: primum non nocere (latin: først og fremst 
ikke skade).

Screening for Downs syndrom med tidlig 
ultralyd 
Tiden er kommet for å problematisere de etiske 
aspekter ved tidlig ultralydscreening for Downs 
syndrom. Jeg er fullt klar over at bruk av ultralyd 
tidlig i svangerskapet er et sammensatt tema, klinisk 
sett. Likevel er det nyttig å rendyrke en slik etisk 
betraktning før vi blir fanget inn av den kompleksitet 
som kjennetegner klinisk praksis.

Ethvert potensielt screeningprogram skal utsettes 
for generell og systematisk evaluering. Her er noen 
sjekkpunkter som representerer en syntese av 
anerkjente evalueringslister: 

1. Er belastningen ved tilstanden så alvorlig at 
programmet er berettiget?

2. Kan vi tilby effektiv og akseptabel terapi? 
3. Er screeningprogrammet, screeningtesten og de 

oppfølgende tester, bra nok?
4. Kan vi sikre høy kvalitet i alle programmets 

ledd?
5. Har vi ressursene?

La oss ha disse spørsmålene i hodet idet vi går 
videre.

Selvbestemmelse – fritt, informert valg?
La oss nå gå tilbake til det første etiske 
grunnprisnippet: autonomi – selvbestemmelse. 
Det kritiske spørsmålet er: Gir det gravide kvinner 
økt selvbestemmelse å få et tilbud om tidlig 
ultralydscreening for avvik hos fosteret?

Som jeg har antydet, kan tilgang til opplysinger 
om et fosters medisinske kvaliteter representere et 
livsviktig, ja – til og med et livsfremmende, gode 
i situasjoner der det foreligger betydelig risiko 
for alvorlig sykdom. I andre tilfeller kan et slikt 
tilbud representere et forvirrende uromoment. På 
overflaten virker de fleste mennesker enige om at 
screening for avvik hos fostre er et ømtålig tema, 
og det er få som ønsker å pålegge folk noen ‘plikt 
å vite’. Den medisinske litteratur om screening er 
da også gjennomsyret av honnørord som “nøytrale 
opplysinger”, “verdinøytral rådgivning”, “fritt, 
informert valg” osv. Er det da slik virkeligheten 
fortoner seg?

Ved sentra der screening drives ambisiøst i 
England (de såkalte OSCAR- klinikkene), rapporteres 
det nå at 97,5 % av de innbudte kvinnene takker ja 
til screening. I publikasjonene fra OSCAR-klinikkene 
blir screening med tidlig ultralyd systematisk 
evaluert ut fra sin effektivitet når det gjelder å 
identifisere fostre med kromosomavvik. Men i 
praksis er ethvert tilbud om ultralydscreening i 
svangerskapet et tilbud om flere tester som utføres 
mer eller mindre samtidig i tid. I løpet av det siste 
tiåret har vi fått et gradvis mer uskarpt skille mellom 
de aspekter ved undersøkelsen som har til hensikt å 
trygge sikkerheten for mor og barn (hvilket inkluderer 
de elementer av fosterdiagnostikk som retter seg mot 
behandlingsbare tilstander), og fosterdiagnostikk der 
eventuell ‘terapi’ består i selektiv abort. 

I tillegg til de to medisinske agendaer 
(svangerskapsomsorg og ‘sortering’) har en 
ultralydundersøkelse tidlig i svangerskapet også 
et tredje aspekt: den innbyr til et slags ‘møte’ med 
det ufødte barnet; et innblikk i at svangerskapet er 
reelt og vitalt. For mange er dette et begeistringens 
øyeblikk, noe det kan være vanskelig å velge bort om 
man først får tilbudet. 

Å si nei til et eksplisitt tilbud om tidlig ultralyd, 
kan vekke mange slags tanker: ”Kan jeg gå glipp 
av noe viktig, slik at jeg vil angre senere?”, ”Er jeg 
uansvarlig?”. Innenfor systemer der det er lang 
tradisjon for screening, vet vi at en kvinne som 
avslår, kan oppleve at hun er annerledes og endog 
litt vanskelig å ha med å gjøre. Og om barnet senere 
skulle fødes med Downs syndrom, kan signaler 
fra omgivelsene indikere at moren har seg selv å 
takke.

Det finnes mye vitenskapelig dokumentasjon 
som beskriver hvordan disse fenomenene får 
innvirkning på folks valg – både i relasjon til 
ultralydundersøkelser og andre typer screening for 
Downs syndrom. Selv om mange uttrykker tilfredshet 
over deltakelse i prenatale screeningprogrammer, er 
det altså samtidig vist gjentatte ganger at mange 
gravide kvinner ikke opplever deltakelsen som et 
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fritt valg.
Neste punkt under overskriften selvbestemmelse 

er spørsmålet ”I hvilken grad evner vi å legge 
grunnlag for et informert og veloverveid valg i relasjon 
til et tilbud om screening for Downs syndrom?”

Det er for mange mennesker vanskelig å få grep 
om hvordan en screeningtest i praksis virker, og ikke 
minst det faktum at den første testen representerer 
inngangen til et screeningprogram. Folk kan også ha 
vondt for å innse at screening for Downs syndrom i 
alle år har bygget på en relativt stilltiende aksept 
for at man ofrer et antall ønskede, ufødte barn i den 
medisinske kampen mot Downs syndrom.

I tilknytning til de ulike valg og mulige utfall innen 
fosterdiagnostikken, finnes alltid et sett med tall. Tall 
knyttet til testegenskaper, sannsynligheter, risiko. I 
mange tilfeller er risikoen for sykdom eller avvik liten 
i absolutt målestokk, men små tall har på dette feltet 
store implikasjoner på det eksistensielle plan. Derfor 
er det helt sentralt å vite hvordan vi, helsevesenet 
på den ene siden og brukerne på den andre siden, 
oppfatter og fortolker fostermedisinens tall. Alt jeg 
rekker å si om dette her, er at det finnes en voksende 
vitenskap omkring dette med kommunikasjon rundt 
sannsynligheter og risiko i medisinen. Som eksempel 
kan jeg nevne et temanummer av British Medical 
Journal med tittelen “Communicating risks: illusion 
or thruth?” (27. sept 2003). Essensen er denne: 
opplevelse av risiko for sykdom og/eller gevinster 
av medisinske tiltak blir sterkt influert av hvordan 
data blir presentert og diskutert. Det betyr at den 
som presenterer data ikke bare informerer, men også 
i stor grad har makt til å avgjøre folks valg.

Velgjørenhet?
Et allment tilbud om screening for Downs syndrom 
anses av mange medisinske eksperter for å være et 
udiskutabelt mål for svangerskapsomsorgen. Syn-
dromets uønskethet tas for gitt; i hvert fall finner 
man i policydokumentene om slik screening ingen 
vitenskapelig dokumentasjon som nøkternt beskriver 
den sosiale/psykologiske belastning Downs syndrom 
innebærer for de impliserte. Det virker derfor helt 
korrekt idet en britisk forskergruppe konkluderer at 
“mye mer sosialmedisinsk forskning rundt dem som 

har medfødte lidelser behøves, hvis prenatal diag-
nostikk og screeningprogrammer skal kunne kalles 
vitenskapelig forankret (evidence-based)” (Williams, 
Alderson et al., 2001). Jeg vil ikke bagatellisere de 
problemer som knytter seg til det å ha (et barn med) 
Downs syndrom. Men, jeg har en rekke ganger møtt 
”affiserte” foreldre som spontant gir uttrykk for 
takknemlighet over at de aldri fikk noe tilbud om 
screening. 

Sett i lys av den manglende forankring i relevant 
vitenskapelig dokumentasjon, er screening for Downs 
syndrom beheftet med et prinsipielt troverdighets-
problem.

Prinsippet om ikke å skade
I den grad man utfører screening for Downs syndrom, 
er det rimelig å benytte den teknologi som til enhver 
tid skaper minst mulig diagnostisk usikkerhet og 
leder til færrest mulig tapte, ønskede fosterliv. Figur 1 
gjengir nye britiske retningslinjer om hvilke krav 
man setter til de screeningtester som alle britiske 
kvinner etter planen skal ha tilgang til. 

De etiske dilemmaene i tilknytning til screeningen 
vil uten tvil endre karakter den dagen testene i 
klinisk praksis er så gode som beregningene fra 
spesialistmiljøene antyder at de kan bli. Men inntil 
videre ser det ut til at vi må leve med tester som i 
klinisk praksis kan skape rundt 5 % falsk positive 
prøvesvar. Og da må vi bedømme hvilket etisk 
dilemma dette representerer.

Det forligger knapt publiserte data om hvordan 
kvinner opplever å havne i risikogruppe i tilknytning 
til en ultralydundersøkelse i 10.-14. svangerskap-
suke. Men for å vise at falsk positive prøvesvar kan 
representere et betydelig etisk problem, vil jeg kort 
referere en studie blant britiske kvinner som nokså 
uforberedt havnet i tilsvarende situasjon i forbin-
delse med ultralydscreening rundt 17. uke. (Vi vet 
altså ikke i hvilken grad disse dataene har direkte 
overføringsverdi til screening med tidlig ultralyd.) 
Mange kvinner i studien opplevde det å få et ”risiko-
stempel” med en blanding av forvirring og sjokk; de 
ble overveldet av situasjonen. Mange kjente et så 
sterkt behov for en diagnostisk avklaring at de nå 
takket ja til en invasiv test de tidligere ikke hadde 
vært villige til å overveie. Svangerskapet ble satt “på 
venteliste”, følelser ble forsøkt holdt tilbake. Og sist 
men ikke minst: etter at det diagnostiske svaret om at 
alt så normalt ut forelå, rapporterte en rekke kvinner 
vedvarende uro – en uklar pessimisme om at “noe” 
kunne gå galt i svangerskapet. Dette fenomenet har 
vært dokumentert også i andre studier av screening 
for Downs syndrom. Og da bør man faktisk spørre, 
på bakgrunn av nyere stressforskning: I hvilken grad 
kan sterke og tvetydige emosjonelle reaksjoner som 
utløses av medisinsk teknologi påvirke det ufødte 

Figur 1
Screening for Downs syndrom, testegenskaper og muligheter. 
*NICE Clinical guideline 6, Oct 2003. Til høyre i figuren er det 
tilføyd en framtidsvisjon for effektiviteten av screening for Downs 
syndrom (Cicero et al., 2003). 
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barnets utvikling? (Denne hypotesen diskuteres i 
referanse nummer 2.)

En bærekraftig medisinsk etikk?
Vi står foran en sterk, men også rimelig uforutsigelig, 
utvikling innen medisinsk genetikk. Flere screen-
ingstester er på vei. En tankevekkende britisk studie 
viser hvordan man blant britisk helsepersonell som 
arbeider med screening til daglig finner mennesker 
som opplever avmakt i forhold til utviklingen (Wil-
liams et al., 2002). 

For mange valg? Truende muligheter? Det er 
tid for å skjerpe tankene og utvikle vår evne til å 
beskrive og håndtere de etiske utfordringer vi her 
vil stå overfor. Til nå har vi festet oss mest ved 
enkeltindividet, i en diskusjon av den enkeltes rett 
til å ”vite” og velge i forhold til det ufødte barnets 
kvalitative egenskaper. Debatten preges dermed 
ofte av (mer eller mindre retoriske) argumenter 
om hvem som skal bestemme. De mest interessante 
aspektene ved etikken er etter mitt syn imidlertid 
ikke å finne i spenningsfeltet mellom autonomi (du 
bestemmer selv) og paternalisme (fagfolk bestemmer 
hva som er best for deg). For egen del ønsker jeg en 
samfunnsdebatt om prenatal diagnostikk som er 
langt mer ambisiøs, nyansert og framtidsrettet.

I tidsskriftet Forskningsetikk (nr. 3/2003) fant jeg 
nylig en matrise for etisk analyse av ny teknologi som 
faktisk legger opp til en slik debatt (Figur 2). Modellen 
var anvendt på en helt annen problemstilling, men 
lar seg tilpasse til dagens tema. 

Også her bygger ressonementet på grunnleggende 
etiske prinsipper: rettferdighet, verdighet og velferd. 
Modellen gir rom for et individbasert verdisystem (slik 
som de prinsippene jeg presenterte innledningsvis), 
men inkluderer dessuten en systematisk analyse 
av fremtid og bærekraft. Det betyr at individet 
ikke inviteres til å tenke på screening for avvik hos 
sine ufødte barn som en ren privatsak. Summen 
av enkeltmenneskers holdninger og valg på dette 
punktet kan få sterk innflytelse på vår felles kultur. 
Begrepet ansvarlighet bør altså defineres i lys av at 
“mitt personlige valg vil i samme øyeblikk representere 
et bidrag til den kultur mine barnebarn kan oppleve 
å fødes inn i”.

Oppsummering og konklusjon
Etter mitt syn har screeningprogrammer som tar 
sikte på å identifisere genetiske avvik hos fostre en 
iboende ”beslutningsmessig utforbakke”: det er god 
dokumentasjon på at slike programmer favoriserer 
deltakelse, uten at et slikt valg behøver å være 
genuint motivert og informert. Om vi dertil tar i 
betraktning hvor uviss framtiden er, kan man i tillegg 
spørre om det skritt å innføre en kultur i generell 
favør av screening i året 2003 representerer et etisk 
dilemma i seg selv.

Jeg forslår at Norge forblir et ”annerledes” 
land på området prenatal diagnostikk. Selv om 
flere av våre naboland legger opp til ”moderne” 
screeningprogrammer, kan vi i Norge velge å løfte 
blikket lengre fram.

Når dette er sagt, er det ikke sikkert vi bør forby 
prenatale screeningtester som er internasjonalt 
akseptert og tilgjengelige i våre naboland. Vi 
kan derimot undersøke om det er grunnlag for 
individuelle valg i en ”beslutningsmessig motbakke”. 
Jeg ser for meg at tester for genetiske ”avvik” hos 
fostre bør organiseres i henhold til den terapeutiske 
modellen, uten noen kobling til den rutinemessige 
svangerskapsomsorgen. Det faktum at dagens praksis 
med ultralydundersøkelse rundt 18. uke innholder 
elementer av fosterdiagnostikk kompliserer dette 
argumentet, men en slik prinsipiell rollefordeling 
kan like fullt være idealet. 

Det å lete etter medisinske avvik hos ønskede, 
ufødte barn i den hensikt å tilby abort dersom 
avvik påvises, representerer en dyp inngripen i 
menneskers eksistensielle verden. Intervensjonen 
må derfor være nøye gjennomtenkt og begrunnet i 
hvert enkelt tilfelle. Den veiledningen som knyttes 
til en slik prosess bør være både stimulerende, 
krevende og flerfaglig. Blant annet er det rimelig å 
ta konsekvensene av at fosterdiagnostikk like mye er 
et anliggende for filosofien som for medisinen. 
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Figur 2 
Etisk matrise - utkast



Er det lillebror de snakker om?

Cecilie Willoch 
Mor til Philip med Downs syndrom

Jeg har en sønn som heter Philip. Han er ti år nå og 
hører litt dårlig. I mai i år fikk han innlagt dren på 
Rikshospitalet. Da Philip var liten døde en toåring 
av feilbruk av narkosemidler. Så jeg er nervøs hver 
gang Philip skal ha narkose – så ikke Philip. Philip 
elsker leger og sykehus. Han er veldig fortrolig med 
å bli undersøkt, han er stjernen i forestillingen og 
sentrum av all oppmerksomhet, han konverserer og 
ordner opp.

Da han denne gangen var i ferd med å komme seg 
etter narkosen og lå i sengen og var litt her og litt på 
den andre siden, måtte jeg gå fra ham en liten stund 
for å legge mer penger på parkometret. En søster kom 
inn for å passe på. Hun var ung og fager. Philip lå blek 
og halvsløv på puten og så på søster. Hun ble nok litt 
usikker på hvordan hun ble mottatt. ”Hva heter du?” 
spurte Philip. ”Jeg heter Amara” sa søster. Men Philip 
var nok ganske fornøyd med det byttet han skulle få 
til, en litt sliten mor mot en ung og fager søster, så 
han satte sine himmelblå øyne i søster, så på henne 
en stund og sa helt rolig og uten fakter eller blygsel; 
”Jeg elsker deg”, og sovnet igjen. 

Hvorfor står jeg her og forteller historier som 
dette? Hvorfor står jeg her for å vise at min sønn er 
menneskelig, elskelig, at han lever et verdig liv?

Hver gang jeg gjør det tenker jeg – dette er jo helt 
vilt. Er vi ikke kommet lenger – enn at vi foreldre 
med barn som min sønn må stå opp å forsvare dem 
– i vår tid – med våre muligheter? 

Nei, vi er ikke kommet lenger. Å vise verden 
menneskeligheten må fremdeles til – kanskje mer 
enn før. Det er mange andre innfallsvinkler til 
et foredrag om fosterdiagnostikk fra en amatør. 
Man kan snakke litt om hva livskvalitet er – det 
er veldig viktig. Man kan snakke litt om hvordan 
livet er som forelder. Man må snakke litt om sorg, 
om brutte forventninger og nytt håp. Man kan dele 
noen refleksjoner om hvordan barn med Downs 
syndrom passer inn i vårt samfunn. Og man kan 
snakke litt om hvordan fosterdiagnostikk med 
siktemål abort påvirker vårt syn på mennesker med 
funksjonshemninger – og kanskje deres syn på seg 
selv. Man kan stille spørsmålet om det ikke blir slik 
at mer bruk av screening og valg på et underlig vis 
gjør foreldrene ansvarlige for barnets tilstand. Alt 
dette hører med. 

Men – jeg vil gjerne få komme med noen filosofiske 
og historiske betraktninger. For vi utvikler ikke våre 
tanker om hva som etisk forsvarlig eller alminnelig 

akseptabelt i 
et idéhistorisk 
vakuum. Vi står 
i en tradisjon 
– noen ganger er 
den tradisjonen 
bevisst – ofte er 
den ubevisst. 

Dr. med. X
Først filosofien. La 
meg lese en liten 
historie fra boken 
Øyeblikk med 
kasus – skrevet  av 
Synnøve Sydnes. Boken handler om livet med sønnen 
Karl Andreas som har Downs syndrom. Historien 
heter Dr. med. X. 

”Da lillebror var ca. to år gammel, opplevde 
brødrene på elleve og femten sin første debatt om 
fostervannsdiagnostikk og senabort. Jeg så på de 
stramme nakkene hvordan de anstrengte seg for å 
følge med i den vanskelige debatten i TV-panelet. 
Av de som var med der, er det professor Dr. med X 
vi husker. En stund ut i debatten snur eldstemann 
seg mot oss og spør: Diskuterer de om man skal ta 
livet av slike som Karl Andreas før de blir født? Vi 
bekrefter det. Vantro og storøyde sitter de og ser 
på. De er stille lenge. Så snur en alvorlig storebror 
seg mot oss: ”Men pappa, han der professor X, han 
kjenner sikkert ingen barn med Downs syndrom. 
Han må jo bare få se noen – så slutter han helt 
sikkert med det der.” 

Tja, mon det. Professor Dr.med. X har nok, som vi 
voksne kan tenke oss, til tross for at han i sitt virke 
stort sett har hatt med fortvilte vordende foreldre og 
ikke levende barn å gjøre, truffet en del med Downs 
syndrom – men har han kjent noen? Neppe. 

For barn med Downs syndrom bærer en maske 
mot vår forståelse – og så lenge denne masken er 
der slik at de ikke gjenkjennes som mennesker, 
gjør de ikke noe særlig inntrykk på professoren. 
Hva er masken? Er den skjeve øyne, hypotoni, 
dårlig koordinasjon, dårlig språk – er det dét som 
er masken – som gjør at vi ikke ser mennesket ? 
Eller må vi snu problemstillingen? Er masken i 
virkeligheten vår maske mot det ukjente? Er den 
vår mangel på evne til å forstå på en slik måte at det 
forståtte beholder sin egenart og ikke presses inn i 



våre ferdige forståelsesformer? Jeg tror det. Og våre 
forståelsesformer – hva er det? Det er sånne som ”lite 
eller mye preget”, ”5 års stadiet”, ”hypoton”, ”dårlig 
artikulasjon”, etc. Disse forståelsene er projeksjon av 
våre kategorier på ham. I dette lyset blir barnet det 
dét ikke er, en mangel, en serie mangler. Det er ikke 
ham. Det er en refleks av oss selv; Vi ser ham som 
det han ikke er – han er ikke som oss. Vi ser ham 
ikke som det han er – nemlig seg selv.

Den kjærlige undringen
En fransk feministisk filosof som heter Luce Irigaray 
er av dem som er opptatt av forståelsesformer. En av 
hennes teser er at menn og kvinner forstår verden 
ulikt; og forstår hverandre i det store og hele dårlig. 
Hun sier at om man skal forstå, virkelig forstå 
hverandre, må man slutte å tvinge den andre inn i 
ens egne kategorier. Da er det ikke lenger den andre 
vi forstår, det er den andre i vårt speil. Vi forsøker 
hele tiden å redusere det ukjente til en form i det 
kjente. Skal vi virkelig forstå må vi ikke redusere, 
vi må bruke en annen forståelsesform. Vi må bruke 
undringen. Den kjærlige undringen, som lar den 
andre bestå med sin annerledeshet mens vi betrakter 
det. Uten den kan vi ikke kjenne hverandre – det er 
krevende.

Man må enten ha en positiv interesse for 
mennesker og en viss musikalitet eller komme veldig 
nær, for å bryte gjennom masken vi har mot dem 
som er annerledes – som barn og voksne med Downs 
syndrom. De er få, de er lite eksponert i hverdagen og 
de færreste kommer nær nok. Men kanskje hjelper 
våre historier litt. Kanskje hjelper hverdagsliggjøring 
oss litt mot å se mennesker som de er og ikke en sum 
av det de ikke er. 

Forleden spurte en 5-åring meg: Du, hva var det 
som skjedde inni magen din? Jeg håndterte det 
ganske dårlig tror jeg, for jeg skjønte ikke helt hva 
han spurte om. Så han gjentok spørsmålet og sa at 
mammaen hans hadde sagt at det skjedde noe galt 
inni min mage og derfor var Philip blitt som han er. 
Og det er godt ment. Det er en grei og sympatisk måte 
å avmystifisere det hele på, det sies sikkert ofte, og 
det er jo ikke galt heller. Men jeg stusset likevel en 
stund fordi hodet mitt ikke var i mangel-modus så 
og si. For hva sier spørsmålet? Igjen: mennesket er 
summen av sine feil – ikke seg selv. 

For andre barn har forklaringen vært litt mindre 
vitenskapelig. Philip er annerledes fordi han snakker 
Down syndrom (de mener det må være et eget språk 
– som dansk eller fransk) – men alle er forskjellig. 
Så spør de om han vil snakke norsk når han blir stor. 
Ferdig med det. 

Hva er et menneske?
Hva er det rådende menneskesyn i vår kulturarv? 
Slik jeg forstår det er våre samfunn bygget på den 

ideelle forestillingen om det enkelte mennesket i 
sentrum. Individet har iboende, naturlig verd og 
verdighet – menneskeverd.

Dette er uttrykt mange steder. En tekst som 
jeg har veldig sans for er den amerikanske 
uavhengighetserklæringen – en gammel, men helt 
moderne tekst: ”We hold these truths to be self 
evident – that all men are created equal.” Vi anser 
disse sannheter for å være selvinnlysende – at alle 
mennesker er skapt likeverdige. Dette er veldig 
enkelt og veldig vanskelig. 

Det er jo ingen beskrivelse av virkeligheten for 
227 år siden, det var slettes ikke alle som kunne 
påkalle likeverdet og var oppfattet som equal – ikke 
negre, ikke indianere osv. Men, denne, og andre 
tekster fra samme tid, hadde og har en stor kraft 
som moralsk og politisk rettesnor, med stor politisk 
og historisk virkning. Utviklingen har, med alle sine 
tilbakeslag, og kanskje også på grunn av erfaringene 
fra de katastrofer vi har påkalt over oss selv, ført 
til – og dette er mitt, kanskje litt enkle poeng – en 
stadig utvidelse av den kretsen som anses å tilhøre 
all men, alle mennesker, og som er created equal 
– skapt likeverdige. 

Det iboende menneskeverd, som FNs mennesker
ettighetserklæring bruker som uttrykk, begrunner 
menneskes ukrenkelighet på tvers av ytre kjennetegn 
som rase kjønn, klasse og funksjonsevne, og indre 
kjennetegn som tro og tanke. Krenker jeg ditt 
menneskeverd krenker jeg samtidig menneskeverdet 
som sådan. Gjensidighetsprinsippet: at en skal handle 
mot andre som en vil andre skal handle mot en selv, 
er den etiske grunnregel som utledes herfra.

Hva er poenget med denne litt korte idehistorie? 
Jo, å knytte våre vansker med å innse at barn, som 
mitt, er mennesker med fulle, iboende rettigheter 
opp mot idealene i vår felles kulturarv – og opp mot 
en historisk utvikling. 

En gruppe tatere på tur. En utgruppe utsatt for 
flertallets velvillige forsøk på å skape orden i 
tilværelsen. Bildet er fra en artikkel i Aftenposten 
for et par år siden – da det samme flertallet for 
lengst hadde snudd i synet på tatere og forsøkte å 
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be om tilgivelse. Hva er poenget? Mitt poeng er at 
overgrepene mot taterne ikke ble utført av en gruppe 
eksentrikere på siden av samfunnet – nei – ”alle” 
som hadde innsikt i saken mente det var den beste 
politikk. De var jo annerledes og hadde jo en rekke 
kjedelig egenskaper. Å skyte hestene deres for å få 
dem i hus, å sterilisere kvinnen og stjele barna, var 
bare midler til å fjerne et ubehag for flertallet, og for 
dem selv, slik flertallet så det. 

Alle mente det var hel greit. Kirken, misjonen, 
legene, alle ekspertene. Fordi de var jo så annerledes, 
det var ikke til å komme forbi. De var ikke som oss. 

Men i dag er også tatere inkludert i gruppen som 
skal være created equal. 

Created equal
Er mennesker med funksjonshemninger created 
equal, er de med? Tja, mye har blitt bedre. I vår 
generasjon har det skjedd veldig store forbedringer 
hva angår respekt og levekår. Men det er også 
store mangler og faremomenter. Når vi bruker 
fosterdiagnostikk med tanke på å avsløre spesielle 
egenskaper hos fostre som så gir grunnlag for abort, 
på grunnlag av disse egenskapene – sier jeg nei. 
Funksjonshemmede anses ikke å være likeverdige. 
Når en ut i fra en etisk vurdering setter grensen for 
abort på presumptivt friske fostre på 12 uker, men 
synes det må være greit med 18 uker på fostre med 
funksjonshemning. Det er ikke likeverdig i noen 
forståelse av ordet. Om man med et tankeeksperiment 
forestilte seg at den ene grensen var satt med tanke 
på gutter og den andre med tanke på pikefostre ville 
dette kommet bedre frem, men en slik ordning ville jo 
vært kjønnsdiskriminering. Og det er ikke pent. 

Hva er det egentlige problem?
Hva er det egentlige problem? At det blir født barn 
med funksjonshemninger som Downs syndrom? 
Hvem er det i så fall et problem for? Ikke barnet (i 
alle fall ikke for den tilstanden jeg er ekspert på). For 
mor og far? For mor og far er heller ikke tilstanden 
problemet. Det er at ansvaret faller for mye på 
foreldrene alene som er problemet. Det egentlige 

problem er at vi fremdeles ikke har lykkes helt i å 
skape en likeverdig plass til de som er annerledes. 

Hvem tar ikke ansvaret? Det er vanlig å peke 
på myndighetene. Det er en grei mobbegruppe. 
Jeg mener imidlertid at vi også må se på oss selv, 
på landsbyen vår, på nabolaget, idrettslaget osv. 
Mye er bedre, men det er fremdeles et stykke frem 
til at vi virkelig sier det er vårt ansvar at dette 
barnet skal føle seg inkludert. Vi sier fremdeles 
for mye: barnet er funksjonshemmet mao. en sak 
for myndighetene. Men mennesker lever ikke et 
fullverdig liv i myndighetenes omsorg, mennesker 
lever i nærsamfunnet. 

Vi har laget oss en diskusjon om kriterier for 
abort som er veldig rar og som starter med noen rare 
forutsetninger. Vi sier: skal vi ta fra foreldrene deres 
rett til å vite eller deres rett til å velge? Formynderi, 
mistenkeliggjøring av foreldre. Men, i historiens lys 
er dette et underlig utgangspunkt. For av statens 
primæroppgaver, og statens primærprivilegium, er 
jo nettopp å sikre innbyggernes liv og sikkerhet. Og 
en lang historisk utvikling går også ut på å sette 
grenser for hva vi kan gjøre mot hverandre for å rette 
opp forhold som er uønsket. Det er dét vi mener med 
et sivilisert samfunn. Men samtidig som lovgiverne 
gjør dette, må de også trå til med kompenserende 
tiltak for de grupper som er utsatt for forholdet, ellers 
oppstår for store spenninger. Men, det vil være en ny 
utvikling, eller et skritt tilbake i historien, å utbre 
forestillingen igjen om at spørsmålet om hvilke typer 
mennesker som skal omfattes av retten til liv skal 
avgjøres på ”privaten”. 

Alle ønsker seg et friskt barn
Alle foreldre ønsker seg friske barn. Får man 
vite at barnet som er kommet eller barnet som 
skal komme har en funksjonshemning får de 
aller fleste sjokk. Mange opplever sorgen som 
lammende og budskapet som urettferdig. Noen 
som har fått et funksjonshemmet barn sørger 
lenge, noen sørger kort, men de fleste sørger. 
Men sorgen er ikke et bilde av fremtiden som skal 
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komme. At man sørger, er ikke et tegn på at fremtiden 
blir svart. Den sorg man føler i den tiden er ikke 
noe bevis på at livet med barnet som kommer blir 
umulig, eller at livet blir fullt av sorg. Men man tror 
det der og da. Tvert imot. Sorgen er en overgang og 
et tenkeloft. I sorgen tar man farvel med det barnet 
som ikke kom. Bilder i hodet og i hjertet tas ned. 
Planer kanselleres. Forventninger nullstilles. Men 
barnet som kommer, og viser sitt ansikt, gjør sorgen 
til en skapende prosess – ikke alltid samtidig – ikke 
alltid med en gang, men alltid. I møtet med det nye 
barnet, det som kom, møter man igjen gleden. I møtet 
med barnet lager man seg etter hvert nye bilder av 
fremtiden, av barnet, av sin egne rolle som foreldre, 
av livets alminnelighet. 

Sorgen er et sted som først ser ut til å holde en 
fast, men så går ferden videre og en ser at dette var 
et kort stopp, for å fylle på og legge om. 

Hvorfor er dette så viktig å vite? Det er viktig fordi 
vår praksis med kriterier for abort for noen grupper 
fødende jo er basert på at det er mors og fars vilje 
spørsmålet om abort eller ikke-abort til syvende og 
sist kommer an på. Mor skal velge. Og når skal man 
velge? Midt i sorgen. Man skal velge mens man er 
nedbrutt, i lys av tapet. Mor skal velge når man har 
mistet det friske barnet man ventet, når det andre 
barnet ser ut til å ha tatt det friske barnets plass, 
som en gjøkunge. Man skal velge før møtet med det 
nye barnets ansikt forteller at man kan, og at det 
slettes ikke blir noe dårlig liv. Og man skal velge med 
vissheten om at om hvis man klager på byrden senere 
har man bare seg selv å takke – man valgte det selv. 
Og man vet at den hjelpen man får – den hjelpen 
barnet får for å leve et liv hvor det er lagt til rette for 
deltagelse og verdighet – den er mangelfull. 

Og jo vanligere det blir, jo mer vi utbrer og 
alminneliggjør tilbudet om fosterdiagnostikk, jo 
mer må gravide føle at de nesten blir ansvarlig for 
det kommende barns tilstand. Er det friskt, er det 
bra. Er det ikke, blir det nesten som om det er din 
feil. For du kan gjøre noe med det.

Etter min mening er dette valget nesten en bløff. 
Det er ikke basert på tilgang til reell informasjon om 
alternativene. For i dette valget er den informasjonen 
man har mulighet til å ta inn over seg begrenset. Sorg 
og frykt farger det meste. 

Man skal inn i en virkelighet, ut på en reise, som 
ikke kan beskrives. Våre forestillinger om det riktige, 
om det vi blir lykkelige av, er helt preget av normalitet, 
drømmen om å være pen og flink. Fantasien strekker 
ikke til en radikal omlegging av denne forestilingen 
om lykke. Og så langt kommer man jo da ikke. Så, 
for å si det litt respektløst – barnet har nesten ikke 
en sjanse. Det er det viktig å være klar over. Men får 
barnet en sjanse – da får det foreldre som elsker det. 
Å institusjonalisere en slik ordning og pakke det inn 
som et fritt valg er en feilsutning. 

Minst tre feilslutninger. Først: feilslutningen 
om det frie valg. Så kanskje den mest alvorlige 
feilslutning: Forestillingen om barn med 
funksjonshemninger som litt mindre mennesker 
enn oss. Litt mindre born equal. Litt mindre verdig 
respekt. Til slutt: Feilslutning om hva som er et godt 
eller et verdig liv, for barnet. 

Jeg så på dette bildet i går mens jeg tenkte på denne 
konferansen. Et spørsmål som jeg fikk i går og som jeg 
nå sender videre til dere: Hva er det kameraet som 
har tatt dette bildet ikke har klart å fange opp om 
livskvaliteten og menneskeverdet til disse to, som et 
ultralydapparat eller en fostervannsprøve ville bidra 
til å skape klarhet i?
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Fosterdiagnostikk – en mulighet til trygt å kunne få flere barn i Fragilt 
X-rammede familier

Elizabeth Claudi Nielsen 
Bærer av Fragilt-X

Jeg heter Elizabeth Claudi Nielsen, er gift, mor 
til tre barn og bærer av Fragilt X-syndrom. Jeg 
er utdannet økonom og jobber som journalist i 
kommunikasjonsavdelingen i Den norske Bank. Jeg 
har i flere år vært aktiv med i Foreningen for Fragilt 
X-syndrom, og inntil nylig, tre av dem som leder.

Jeg vil i dette innlegget ta for meg de etiske sidene 
ved fosterdiagnostikk knyttet til vår gruppe – Fragilt 
X-syndrom. Dette fordi jeg kjenner denne gruppen og 
har selv benyttet meg av fosterdiagnostikk to ganger. 
Men jeg gjør meg også til talsmann for de mange 
andre gruppene i Norge med tilsvarende behov.

Vårt første barn fikk jeg for snart 21 år siden. 
Anders er psykisk utviklingshemmet med diagnosen 
Fragilt X-syndrom. Våre to døtre på 17 og 9 år, er 
friske.

Fragilt X-syndrom
Fragilt X-syndrom er en arvelig form for psykisk 
utviklingshemming som sitter på det kjønnsbundene 
X-kromosomet. Det kan ramme både gutter og jenter 
og graden av utviklingshemming varierer fra dyp 
psykisk utviklingshemming, uten språk til moderat 
psykisk utviklingshemming. De fleste er moderate, 
men mange er i tillegg preget av en form for autisme, 
hyperaktivitet, angst og sosiale tilpasningsvanske-
ligheter. De fungerer best i små grupper og er 
avhengig av tett oppfølging hele livet. 

Arvegangen til Fragilt X-syndrom er vanskelig. 
Men i korthet arter det seg slik at en bærer av 
genet, en såkalt premutant, kan være både kvinner 
og menn, og disse kan gi genet videre til sine barn. 
Statistisk sett vil det si at rundt halvparten vil arve 
genet, enten som fullmutant, det vil si at de har 
Fragilt X-syndrom, eller som premutant. Mannlige 
bærere kan ikke gi genet videre til sine sønner, men 
til alle sine døtre. Disse vil sannsynligvis ikke utvikle 
syndromet selv, men få fullmutante barn. Kvinnelige 
bærere, derimot kan gi genet videre til både sønner 
og døtre.

Anders
Vi merket tidlig at det var noe galt med Anders, 
men fikk ikke noen endelig diagnose før han var 
nesten åtte år gammel. Det er ofte en lettelse å få 
en diagnose, men hos oss kom det som ekstra sjokk 
fordi vi samtidig fikk vite at dette var arvelig og flere 
i familien var muligens rammet som bærere. I tillegg 
til den gjennomgående, dype sorgen vi følte over å ha 

fått et annerledes barn, måtte jeg takle vissheten om 
at jeg også var den direkte årsaken til at han hadde 
fått denne alvorlige utviklingshemmingen. Dette slo 
ned som en bombe i vår familie. En arvelig genetisk 
form for psykisk utviklingshemming, som ikke bare 
hadde rammet vår sønn, men som også kunne ramme 
fremtidige generasjoner. 

Mens vi undersøkte Andres for å finne ut hva 
som feilte han ble jeg gravid med vårt tredje barn. 
Anders var alt fra mentalt retardert til autist 
og vi var inn og ut av sykehus og psykiatriske 
barneinstitusjoner i årevis. Vi hadde allerede 
ansvaret for en meget krevende utviklingshemmet 
gutt og vi skjønte at vi ikke ville klare å ta ansvaret 
for nok et utviklingshemmet barn. Vi ønsket en 
fostervannsprøve. Det fikk jeg ikke, fordi jeg ikke 
var gammel nok. Da ble jeg for å si det rett ut, sint, 
veldig sint og jeg forlangte at legen min sendte en 
søknad om å få tatt en fostervannsprøve. Jeg mente 
at slik situasjonen vår var, burde jeg ha rett til å få 
tatt en slik prøve. Legen skrev en søknad til slutt og to 
dager etter ringte de fra Genetisk institutt på Ullevål. 
De tidligere tatte prøvene av Anders viste Fragilt 
X-syndrom og jeg fikk tilbud om morkakeprøve 
(chorionbiopsi) allerede dagen etter. Morkakeprøver 
tas normalt i niende uke og testresultatet foreligger 
ca to til tre uker etter. Etter fjorten dager, fylt med alt 
fra fortvilelse til håp, kom beskjeden om at fosteret 
hadde Fragilt X-syndrom. 

Valget vårt var allerede tatt. Vi orket ikke, maktet 
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Foreningen for Fragilt 
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ganger, en gang med 
negativt resultat og med 
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ikke, klarte ikke å ta imot et barn til med den samme 
utviklingshemmingen – enda så vondt det gjorde.

Hvorfor?
For oss var det fire hovedhensyn å ta for dette valget. 
Hensynet til Anders, hensynet til vår datter, hensynet 
til oss selv og hensynet til det ufødte barnet.

Når det gjelder det første, hensynet til Anders, 
så var han et krevende barn og som alltid vil kreve 
ekstra av sine omgivelser. Han hadde krav på full 
omsorg fra sine foreldre – ikke delt omsorg med 
en annen. Vi vurderte hans behov som viktigst. 
Vi skylte ham det. Han skulle få ha eneretten på 
ekstraomsorgen i vår familie.

Når det gjaldt hensynet til vår datter som den 
gangen bare var fire år gammel, så skjønte vi at det 
måtte være en tung byrde å vokse opp med flere 
psykisk utviklingshemmede søsken. Hun fortjente 
også sin del av foreldreoppmerksomheten. Hun skulle 
ikke være født til omsorg.

Det tredje hensynet var til oss som foreldre og til 
øvrig familie. Vi tvilte ikke et sekund på at vi måtte 
på et vis ha klart det, men ville parforholdet ha 
klart det? Hvordan ville livet vårt bli? Ville vi kunne 
fungert som kjærester og ikke bare omsorgspersoner? 
Det var et tungtveiende argument som vi følte vi 
hadde rett til å ta hensyn til.

Det fjerde hensynet var til det ufødte barnet. Det 
hadde også en rett til å bli tatt vare på, på beste mulig 
måte hvis det var blitt født. Hadde vi kunnet klare 
det når vi allerede hadde Anders?

Muligens hadde vi klart det på et vis, men det 
hadde kostet. Og den prisen følte vi var altfor usikker 
for oss. Og i ettertid har vi sett flere eksempler fra 
vår gruppe, på hvor vanskelig det er å leve med flere 
utviklingshemmede barn. Familier er blitt oppløst og 
mor eller far har ikke maktet omsorgen alene. Jeg har 
til og med sett en mamma som måtte overlate den ene 
funksjonshemmede sønnen sin til en fosterfamilie. 
Hun maktet ikke dobbeltansvaret helt alene.

Det er ingen menneskerett å få friske barn – men 

det er en menneskerett å kunne få ta seg av dem som 
allerede er født.

Å få et funksjonshemmet barn sliter. Det sliter 
mer enn du aner, både fysisk og psykisk. Jeg har sett 
mange eksempler på foreldre som er blitt utslitte og 
ikke har greid å vedlikehold kjærligheten, selve limet 
i familien. Og med to eller flere funksjonshemmede 
barn i en familie, øker byrden. Ikke alle har ryggrad 
til å takle dette.

Bærerproblematikk
Mange kvinnelige bærere av Fragilt X-syndrom 
kommer i for tidlig overgangsalder. Noen allerede 
i 20-årene. Jeg var i midten av trettiårene og fikk i 
den anledning østrogener for å avhjelpe situasjonen. 
I ettertid viste det seg at de også hadde en annen 
virkning. Jeg ble gravid igjen. Det var ingen 
ønskesituasjon. Vi var fortvilte. Å gå gjennom 
fosterdiagnostikk en gang til stod for oss som noe 
av det verste vi kunne oppleve. Sårene fra forrige 
gang var der fremdeles.

Imidlertid kunne vi ikke bare ta det bort – det 
kunne jo være friskt. Og nok en gang gjennomgikk jeg 
en morkakeprøve. Lille julaften for snart ti år siden 
fikk vi beskjeden vi hadde håpet og lengtet etter. Vi 
ventet en frisk jente. 

Fosterdiagnostikk
Hadde jeg ikke den gangen fått muligheten til å foreta 
en slik test, ville ikke vår andre datter vært født. Vi 
hadde ikke turt å ta sjansen. Nå ga morkakeprøven 
oss den muligheten og det er vi veldig takknemlige 
for, enda så tøff prosessen har vært.

For vår gruppe er fosterdiagnostikk den eneste 
legale muligheten her i Norge til å finne ut om man 
bærer på et barn med Fragilt X-syndrom. I andre land 
er det også tillatt med preimplantasjonsdiagnostikk 
og jeg kjenner til flere i vår gruppe som prøver og har 
prøvd dette i utlandet.

Jeg ønsker ikke et sorteringssamfunn, men jeg 
ønsker at grupper som vår skal få anledning til 
trygt å kunne stifte familie. Og det valget må de selv 
kunne få lov til å ta. Alternativet er at vi blir fratatt 
muligheten til trygt å kunne få barn.

Jeg glemmer ikke en ung kvinne jeg møtte på et 
seminar for kvinnelige bærere av Fragilt X-syndrom 
i Birmingham, for et par år siden. Hun hadde vokst 
opp med tre brødre som alle var sterkt rammet av 
Fragilt X. Selv var hun bærer, relativt nygift og 
både hun og hennes mann hadde selvfølgelig ønsket 
seg barn. – Men, som hun sa. Det er nok Fragilt X i 
vår familie. Jeg kan ikke påta meg ansvar for flere. 
Begge mine foreldre er døde og jeg er verge og har 
hovedansvaret for brødrene mine. De hadde etter et 
par forsøk nå endelig fått en frisk datter. Det var 
ingen på det seminaret som ikke delte den gleden 
med dem, av hele sitt hjerte.
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Søsken som er bærere
Dette bringer meg over på den neste problematikken 
familier med Fragilt X-syndrom opplever. Mange av 
disse familiene finner under familieutredning ut at 
friske søsken også er bærere av syndromet, i likhet 
med mor. Eller det er piker som har arvet genet fra 
sin far. Disse jentene er såkalte premutante og vil 
kunne få affiserte barn. Faktisk er risikoen så høy 
som 50 % for at disse får barn med Fragilt X-syndrom. 
Også flere og flere jenter vokser opp etter prenatal 
diagnostikk og dermed vet vi at de er bærere.

Dette rammer på flere plan. Det er ikke enkelt 
for en ung pike å vite at hun er bærer av Fragilt 
X-syndrom. Hun kjenner det på kroppen. Hun har 
vokst opp med utviklingshemmet søsken, kusiner 
eller fettere, og hun vet at hun kan komme i tidlig 
overgangsalder. Av den grunn bør hun begynne tidlig 
med familieplanlegging.

Men hvordan forholder hun seg til den 
virkeligheten at hun er bærer av Fragilt X-syndrom? 
Og hva sier hun eventuelt til sine kjærester? Hvordan 
forklarer du en fremtidig svigerfamilie at dersom 
du ikke får muligheten til fosterdiagnostikk, vil 
kanskje halvparten av barnebarna deres bli psykisk 
utviklingshemmede. 

Det stiller i hvert fall meget store krav til en 
fremtidig ektemann å få vite hva som kan skje med 
hans kommende barn. 

Også det å inneha en slik informasjon om seg selv 
innebærer at du har en tung opplysningsplikt overfor 
din fremtidige ektefelle og hans familie. Unnlater du 
å fortelle det, kan det bli tolket som svik.

Hvordan ville noen av dere ha reagert dersom den 
dere skulle gifte dere med eller få barn med ikke 
fortalte at hun var bærer av for eksempel Fragilt 
X-syndrom? 

Dette er utrolig tøft og stiller enorme krav til en 
ung pike. Et tungt kors å bære.

Når funksjonshemmede får barn
Mange Fragilt X-familier opplever å få flere barn 
med syndromet. Men ikke alle barna rammes i 
samme grad. Blant annet er mange fullmutante 
jenter relativt godt fungerende, dog med god hjelp. 
Imidlertid kan disse jentene godt få barn, men de 
er bærere og sjansen for å få barn med Fragilt X-
syndrom er stor.

En Fragilt X-familie med en relativt godt 
fungerende datter har nå opplevd at datteren har fått 
et barn med Fragilt X-syndrom. Realiteten for denne 
familien, som også har et annet barn med Fragilt 

X, er at jentas foreldre får den største belastningen 
med det nye barnet. 

Hvem tar ansvaret i slike situasjoner? Har vi rett 
til å vite? Har vi rett til å råde til abort i slike tilfeller? 
For meg er svaret åpenbart. Det er den enkeltes valg, 
og så lenge muligheten for fosterdiagnostikk er til 
stede, har de det gjelder en reel valgmulighet.

Preimplantasjonsdiagnostikk
Preimplantasjonsdiagnostikk, det vil si at et befruktet 
egg blir testet før det settes tilbake i livmoren, er et 
nytt alternativ for vår gruppe. Det er foreløpig ikke 
tillatt i Norge, men utføres blant annet i Belgia. Jeg 
kjenner en familie som er under en slik behandling 
nå. Hun er bærer av Fragilt X-syndrom og har vokst 
opp med et sterkt funksjonshemmet søsken. Denne 
familien har valgt dette fordi de ønsker seg barn og 
vet at de ikke orker å foreta en abort. Dette er deres 
valg og jeg har full respekt og forståelse for det. Det 
handler om retten til å foreta sitt eget valg ut fra 
sine egne premisser og forutsetninger.

Sorteringssamfunn
Jeg ønsker ikke et sorteringssamfunn og abort er 
ingen god løsning. Derfor er jeg veldig åpen for at 
det i fremtiden kan komme nye metoder innen 
fosterdiagnostikk som kan hjelpe vår gruppe og 
de mange andre gruppene i Norge med tilsvarende 
behov. Et håp er at preimplantasjonsdiagnostikk blir 
tillatt i Norge, eller at nye enda bedre metoder som 
for eksempel at det kan testes på ubefruktede egg 
uten at de blir ødelagte. En drøm kanskje. Men et 
håp for våre unge døtre, som vet at de er bærere av 
Fragilt X-syndrom, til trygt å kunne få egne barn. Jeg 
håper at tiden jobber for dem, slik at de slipper det 
marerittet som mange i min og tidligere generasjoner 
har opplevd.

Men inntil da, ikke ta fra oss muligheten til trygt 
å kunne stifte den familien vi ønsker.
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Siri von Krogh
Hvem er det som skal utføre disse ultralyd-
undersøkelsene, og vil det være krav om kompetanse 
i større grad enn det er pr. i dag?

Kjell Salvesen
Det finnes ved Nasjonalt senter for fostermedisin i 
Trondheim en utdanning for jordmødre og leger som 
vil skolere seg i bruk av ultralyd. Dette senteret har 
slitt for å få økonomiske midler til å opprettholde 
utdanningen for jordmødrene. 

Undersøkelser tidlig i svangerskapet utføres 
stort sett av leger. Det er ingen spesiell utdanning 
for å utføre tidlig ultralydundersøkelser i Norge, 
bortsett fra den trening en lege får under sin 
spesialistutdannelse. I f.eks. England er imidlertid 
dette satt i system, og der gis det utdanning også i 
tidlig ultralyd.

Kvinne i salen
Jeg representerer Landsforbundet for 
utviklingshemmede og pårørende. Jeg har et spørsmål 
til Cecilie Willoch. Har du truffet noen med Downs 
syndrom som er veldig dårlig? Den virkeligheten som 
du beskriver er totalt forskjellig fra den virkeligheten 
som jeg som mor opplever. Min datter på 37 år har 
Downs syndrom og bor på institusjon med 1:1 
bemanning. Du snakker om den sorgen som man 
føler når man føder et barn med Downs syndrom 
og at den går over. Jeg kan fortelle deg at den varer 
hele livet. Det er ikke bare knyttet til det å måtte gi 
fra seg barnet ditt fordi du ikke makter, og at barnet 
ditt har det vondt, men også knyttet til kampen mot 
myndighetene og den sorgen du føler hele tiden ved 
at barnet ditt rett og slett har det vondt.

Cecilie Willoch
Jeg trur jeg skal begynne med det som er veldig viktig 
– å stille spørsmål. Du spør meg om jeg kjenner noen 
som har mye større medisinske problemer enn mitt 
barn? Jeg kan kort fortelle deg – ja, jeg kjenner mange 
som har langt større medisinske problemer. Men jeg 
opplever vel at du spør om noe annet – nemlig om 
hvorvidt det endrer mitt syn på abort etter genetiske 
kriterier. 

La meg si først at du og jeg møtes i synet på hvem 
som skal ta ansvar, som ikke tar ansvar, som er helt 
vesentlig her. Det offentlige må være seg sitt ansvar 
bevisst. Men i diskusjonen om kriterieabort synes jeg 
det er feil å si at fordi vi ikke har gode nok tjenester 
så må vi ha en abortlov som åpner for abort for barn 
med funksjonshemninger. Vi må gjøre begge tingene 
samtidig – kjempe for bedre tjenester og for våre 
barns rett til liv. Når du sier at du opplever at ditt 
barn lider og ikke har livskvalitet så syntes jeg at 
det er tragisk. I de foreninger jeg er medlem av – er 
det jo veldig mange forskjellig tilfeller. Men jeg har 
enda ikke opplevd å møte foreldre med barn med 
Downs syndrom som mener at deres barn ikke har 
livskvalitet – det har jeg ikke. 

Det er mulig at hvis man har en ærlig diskusjon 
om barnas livskvalitet, at man da kan ha en mer 
ærlig abortdebatt, men jeg har altså aldri opplevd 
å møte noen i de foreningene og sosiale miljøene jeg 
ferdes, som mener at et barn med Downs syndrom 
har dårlig livskvalitet – tvert imot. 

Lars Ødegård
Jeg takker for fire meget gode forlesninger. Innleggene 
fra to foreldre viser oss jo at det er veldig vanskelig 
å etablere ett fasitsvar som skal gjelde for alle. Noe 

Debatt – I

[Redigert utdrag]
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av det dilemma vi har i dag er jo at vi vanskelig kan 
knytte kunnskap om en kromosomfeil til utvikling 
for det aktuelle barnet. Jeg har et spørsmål til begge 
medisinerne, men spesielt til Linn Getz. Det handler 
nettopp om når en skal forsøke å gi både kvinner og 
samfunnet informasjon? Har dere noen gang tenkt 
på hvilke termer dere bruker? Når dere forsøker 
å gi noen mulighet til å reflektere over begrepene 
”lidelse”, ”alvorlig”, ”anomalier”, ”avvik”? Opplever 
dere selv at den medisinske terminologien i stor 
grad er med på å danne den normative oppfatningen 
samfunnet har over de funn dere vil presentere som 
såkalt objektive?

Lin Getz
Jeg ser dette problemet veldig klart. Det er blant 
annet derfor jeg, etter beste evne, prøver å orientere 
meg innen fag som psykologi, antropologi og filosofi. 
Da får man andre innfallsvinkler til en sak enn den 
medisinen byr på. Jeg opplever at jeg selv har endret 
min språkbruk en god del, jeg oppdaget hvor mange 
føringer og fortolkninger som ligger skjult i språket. 
Men når dette er sagt er jeg like fullt bevisst på ikke 
å gå ut av min legerolle eller slutte å bruke medisinsk 
språk, fordi jeg ser på det som min oppgave å jobbe 
med blant annet etiske dilemmaer ut fra nettopp den 
faglige bakgrunn jeg har. Mitt håp er å åpne noen 
dører fra medisinen og inn til andre fagområder.

Kjell Salvesen
Det finnes tverrfaglige kurser for formidling av 
vaskelige diagnoser. Selv har jeg deltatt på slike kurs 
der jeg blant annet ble videofilmet under rollespill og 
fikk nyttige kommentarer fra andre kursdeltakere 
og profesjonelle psykologer. 

Jeg pleier å si at det viktigste for en lege som 

arbeider med fostermedisin, er ikke at hun er flink 
til å utføre en ultralydundersøkelse. Det viktigste er 
at hun er flink til å kommunisere med mennesker 
i vanskelige livssituasjoner. Det er vanskelig å 
formidle usikkerhet og dårlige nyheter om ufødte 
barn, og dette er en stor utfordring for alle som 
driver med fostermedisin.

Eva Sommerseth 
Jeg er jordmor og jobber for tiden med et 
forskningsprosjekt om “Ultralydscreening en 
diagnostisk invitasjon til kvinners moralske 
dømmekraft ” Det slår meg at det er mye vanskeligere 
å diskutere disse temaene når vi får den menneskelige 
dimensjonen konkret inn. Hva skal vi gjøre for å få 
kvinner til å være mer reflekterte når de går i valget? 
Det er helt klart – så langt som jeg har kommet – at 
de aller fleste ikke er reflekterte og de vet ikke hva 
de går inn i. Det er overraskende. Det handler også 
om formen som vi informerer om dette tilbudet på. 
Der er det mye å jobbe med fremover fordi jeg trur 
at teknologien er kommet for å bli. Det er faktisk 
dessverre slik at vi kan ikke greie å avikle eller 
hindre den enorme utviklingen. Og da må vi på 
en måte gjøre det som er minst verst. Altså må vi 
mobilisere slik at kvinnene i større grad vet hva de 
gjør og møter. Det vanskeligste er at disse kvinnene 
tar eksistensielle valg om abort i en presset og 
krisepreget situasjon. 

Linn Getz
Det er lett å blande sammen ulike etiske resonementer 
i en diskusjon omkring fosterdiagnostikk. Salvesen, 
for eksempel, sammenlikner tallet for antall kvinner 
som tar et valg om abort på generelt grunnlag med 
tallet for aborter der et ønsket ufødt barn mister 
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livet som følge av bivirkninger av teknologien. Klart 
dette tallet blir en dråpe i havet i sammenlikning. 
Men det er også et helt annet etisk problem vi står 
overfor, og det er urimelig å blande de to argumentene 
sammen.

Kjell Salvesen
Du sier at teknologien 
er kommet for å bli. Det 
tror jeg også. Spørsmålet 
er derfor hva gjør vi 
nå? Vi kan: i) forby 
tidlig ultralyd, ii) gjøre 
ingenting (late som 
metoden ikke eksisterer) 
eller iii) gjøre slike 
ultralyd-undersøkelser 
mer tilgjengelig for folk 
flest. 

Jeg tror ikke vi kan 
forby tidlig ultralyd. 
Allerede i dag får over 
1/3 av kvinnene ultralyd 
på klinisk grunnlag. Jeg 
synes heller ikke vi kan late som om metoden ikke 
eksisterer. Da lar vi de ressurssterke kvinnene 
finne ut dette på internett eller via ukeblader. De 
kan reise til London som ”reproduksjons-turister” 
om de har råd. Eller skal vi tilby tidlig ultralyd til 
alle kvinner? Da er spørsmålet hvordan skal vi tilby 
metoden? Personlig vil jeg gjerne få lov til å si til en 
gravid kvinne: ”Har du hørt om Downs syndrom?”. 
Kanskje hun sier at hun ikke vil høre noe mer om det. 
Fint, da trekker jeg meg vekk og spør ikke mer. Jeg 
har selvfølgelig ikke tenkt å si: ”Jeg har en test å tilby 
deg. Du er dum om du ikke tar i mot tilbudet.” 

Cecilie Willoch
Tenk deg den tanken på at du er gravid – og gleder 
deg og tenker ikke så mye på lyter og risiki, men 
går til undersøkelse for å få vite at du gjør det rette 
og barnet har det bra. Du kommer til en sympatisk 
utseende lege som ser deg inn i øyene og sier: ”Har du 
hørt om Downs syndrom?” [Pause – latter fra salen]. 
Dette er oppsøkende påvirking og innvadering av 
pasienten – for ikke å snakke om en meget klart 
stillingstagen til verdien av et menneske med 
fusnkjonshemninger fra legens side.

Kjell Salvesen
Det er selvfølgelig ikke det første spørsmålet jeg 
stiller. Jeg spør gravide kvinner om mange ting, jeg. 
Jeg spør om de har hørt om B-vitamintilskudd i form 
av folat. Det gjør jeg fordi jeg vet at gravide kvinner 
kan forebygge ryggmargsbrokk ved å ta tilskudd av 
folat. Jeg vil også gjerne få spørre om kvinnen har 
hørt om Downs syndrom. Hvis hun ikke vil høre noe 

mer om den saken, så vil jeg ikke spørre noe mer 
om det. 

Når testene finnes, er det urettferdig at de som 
er velutdannet og flinke til å søke på internett, 
skal få informasjon, mens andre kvinner ikke skal 
få informasjon. Hva som er rette måten å stille 
spørsmålet på, vet jeg ikke, men jeg vil at folk 

skal ha muligheten til 
å få informasjon, og 
selv bestemme seg om 
de skal benytte seg 
av mulighetene som 
finnes.

Linn Getz
Det er mulig at vi får en 
forklaring på hvordan 
den kan gjøres fra 
Danmark senere i dag. 
Hvordan man skal tilby 
kvinnen et valg om hun 
ønsker opplysinger om 
fosterdiagnostikk, men 

altså ikke tilby noen test. Den lingvistiske øvelsen 
på legekontoret er jeg nysgjerrig på.

Elizabeth Claudi Nielsen
Jeg har lyst til å fortelle en liten historie om min 
“normale” reaksjon da vi fikk høre at vår yngste 
datter var et friskt foster. Jeg ble da veldig nervøs 
for at noe annet kunne være feil med fosteret, og 
spurte legen om det var mulig å sjekke for alt annet. 
Da så legen på meg og sa ”kjære lille mamma – det 
er faktisk en viss risiko å få barn og den risikoen må 
du også ta. Nå vet du at barnet ikke har Fragilt X-
syndrom, alt annet må du forholde deg til etter som 
det kommer.”

Berthold Grünfeld
Bare noen kommentarer om kompleksiteten ved 
informasjon, hvordan den gis på en nøytral og 
samtid begripelig måte for pasienten. Det er lett å 
falle i grøften ved å bli manipulatorisk, ved å prøve å 
påvirke kvinnen i den ene eller annen retning. Bare 
det at legen foreslår for en gravid at hun skal/kan/bør 
få utført ultralydundersøkelse, eller at han lar være 
å informere henne om denne mulighet, kan innebære 
manipulering, hvis man ikke hele tiden er seg bevisst 
hvordan kommunikasjonen foregår og hva slags 
tanker/baktanker man har med informasjonen eller 
tilbakeholdelsen av den. Veiledning og rådgivning er 
noe av det vanskeligste vi steller med i hverdagen. 
Ikke bare er det vanskelig for rådgiveren. Hvor 
vanskelig blir det ikke for mottageren, den gravide. 
Hvordan velger hun å tolke informasjonen? Tolker 
hun den dit hen at tilbudet om ultralyd er noe hun 
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må eller bør få foretatt for å vise at hun tenker på sitt 
barns beste? Føler hun det som press til å få foretatt 
undersøkelsen, mens hun egentlig helst ikke vil? Er 
hun redd for at et ”dårlig svar” kan føre til en form for 
”tvangsabort”, at alle vil si at hun selvsagt må avbryte 
svangerskapet. Omvendt, hva med legen som er 
tilbakeholdende med å informere om ultralydtilbudet 
ved for eksempel å si noe i retning av at det er så få 
fostre som har sykdom eller skade? Hva er hans motiv 
for å si dette, og hvordan ser den gravide på det? Vil 
hans restriktivitet av henne oppleves som et råd om 
at det egentlig ikke er helt bra at hun foretar en slik 
undersøkelse fordi det tyder på at hun eventuelt vil 
selektere det bort hvis det har sykdom eller skade. 
Med andre ord. Dette med rådgivning og veiledning 
er komplisert, uansett hvordan vi velger å forholde 
oss til det. Det beste jeg kan si er at vi er bevisste på 
denne kompleksiteten, og på våre høyst personlige 
motiv som rådgivere, hva vi sier, hva vi signaliserer 
av verdier og holdninger.

Sidsel Grasli
Jeg var inntil nylig leder for Norsk Forbund for 
Utviklingshemmede, NFU og har engasjert meg i 
interessepolitisk arbeid i 30 år. Grunnen til det er 
at jeg har en datter med Downs syndrom, hun er 
36 år, heter Christine, og er en av de som har store 
tilleggshandikap. Hun har ikke fått den hjelpen hun 
hadde behov for. Dette kunne jeg ikke akseptere og 
valgte å ta opp kampen mot de holdninger som 
rådet innefor tjeneste- og behandlingsapparatet. 
For 36 år siden så livet helt andreledes ut. Christine 
fikk ikke sin hjerteoperasjon og bærer i dag preg 
av store medisinske komplikasjoner som følge av 
dette med hjertesvikt, surstoffmangel og diverse 
komplikasjoner. Hun er i dag døgnkontinuerlig 
avhenging av surstofftilførsel, og er blitt avhenging 
av rullestol fordi hun ikke lenger har fysisk kapasitet 
til å gå pga. hjertesvikten. Vi skal ikke gå mer inn på 
Kristines tilstand men, bortsett fra at hun til tross 
for sine omfattende vansker er en dame med stor 
livskvalitet og stort livsmot og jeg trur hun fortsatt 
lever fordi hun er glad i livet og fordi hun har fått 
mye hjelp fra sin mor og sine omgivelser og etter 
hvert et bedre hjelpeapparat. 

Hva er egentlig problemet tenker jeg? Vi har 
hørt flotte innlegg her i dag fra Cecilie Willoch og 
Elizabeth Claudi Nielsen. Jeg sitter og tenker på 
hva som er forskjellen på dere. En av forskjellene er 
de ulike forutsetningene dere hadde til nødvendig 
kunnskap og informasjon, som Elizabeth Claudi 
Nielsen har tilegnet seg over tid, og derved hadde 
en reell og personlige forutsetninger til å forstå 
den situasjonen hun kunne komme i. Så har vi hørt 
Cecilie Willoch som formidler at kvinner flest har 
ikke denne kunnskapen og informasjonen som gjør at 
de kan ta et reelt valg basert på de valgmulighetene 
loven åpner for. Gjennom alle min år som mor og 
leder i NFU, vet jeg at det er svært mange kvinner 
som er i en slik situasjon. Den informasjonen man får 
fra genetikere og medisinere er svært ufullstendig, 
og kun basert på en mulig medisinsk tilstand og 
teori, og er svært utilstrekkelig. Den gir svært 
utilstrekkelig kunnskap om de emosjonelle sidene, 
om hjelpeapparatet og hvordan dette fungerer, og 
ikke minst den erfaring vi som lever sammen med 
et familiemedlem med utviklingshemming får. Det 
er jo nettopp denne erfaring som nettopp gjør at vi 
går bredt ut og protesterer mot praktiseringen av 
fosterdiagnostikk og sorteringssamfunnet. Vi vet at 
menneskeverdet og livskvalitet ikke er knyttet til 
intellektuell kapasitet. Vi vet hvor skoen trykker 
og hva som er vanskelig. Gjennom mange år har 
mange kvinner tatt kontakt med meg og NFU for å 
få kunnskap om hverdagslivet som funksjonshemmet 
eller for familie. Ikke alle kvinner har overskudd til 
selv å ta et slikt initiativ når man blir overveldet 
av negativ informasjon om barnet de bærer på. 
Hva er så problemet eller problemene? Jo, fortsatt 
for dårlig utviklet service og hjelpeordninger, og 
fortsatt er det behov for å arbeide med holdninger 
i samfunnet generelt, men også innen profesjonene, 
herunder genetiker, leger og helsepersonell generelt. 
Hvordan vi definerer og forstår utviklingshemming 
er avgjørende for hvilke tiltak og handlinger som 
iversetter. 

Det har nylig vært utviklet og arrangert et viktig 
samlivskurs i regi av Modum bad. Kurset retter seg 
mot foreldre som har barn med funksjonshemming. En 
av de viktigste erfaringene fra disse samlivskursene 
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er at samtlige foreldre gir uttrykk for at det er ikke 
barnet som er problemet, men omgivelsene. Dette 
bekreftes her systematisk, noe jeg selv erfarer og 
har hørt fra andre foldere i over 30 år. Det er ikke 
barnet som er problemet men omgivelsene, mangel 
på riktig hjelp og mangel på forståelse. Mye har blitt 
bedre i løpet av min datters 36-årige liv. Det er masse 
tilbud i dag, noe som er et resultat av interesseorg
anisasjonenes kamp for et bedre tjenestetilbud og 
et samfunn for alle. Men kampen er ikke vunnet, 
vi er ikke i havn, det er fortsatt mye å gjøre. Hver 
dag står jeg, som mange andre i kamp for at min 
datter og andre skal få riktig hjelp og behandling. 
Det er her vi må sette inn innsatsen. Dette er rett 
medisin på rett diagnose. Det er samfunnet vi må 
endre, ikke sortere bort menneskene. Fordi jeg 
har sett dette har jeg valgt å bruke tid på gjøre 
noe med norske samfunnet. Jeg prøvd å være 
samfunnsutvikler og påvirker holdninger i det norske 
samfunnet istedenfor å tenke at vi må løse dette 
med provoserte aborter og fostervannsdiagnostikk 
som tar vekk barn med Downs syndrom. Jeg mener 
ikke å si at det er noen idyll å være foreldre til barn 
med utviklingshemming. Vi står overfor mange 
utfordringer, men det er viktig for oss å kjempe for 
grunnleggende menneskerettigheter, likeverd, riktig 
hjelp og livets rett til de vi er glad i. Og da har jeg et 
spørsmål til dere medisinere som sitter både i salen 
og i panelet. I hvilken grad føler dere ansvar for å 
trekke inn annen type informasjon og kunnskap når 
dere informerer vordene foreldre. Jeg har tilgode i 
mine 30 år i en stor interesseorganisasjon som har 
8000 medlemmer og få henvist noen fra dere. Dere 
tar aldri kontakt eller henviser aldri noe til oss! Det 
er vi som kan og det er vi som vet og vi kjenner til 
likeverdig rett til liv og det er ikke uten grunn! Hva 
slags informasjon gir dere?

Kjell Salvesen
Ved Nasjonalt Senter for Fostermedisin hender 
det at vi involverer foreldre som har barn med 
alvorlige utviklingsavvik, til å hjelpe oss med 
veiledning av andre par i liknende situasjon. Vi 
kobler dermed foreldrepar sammen som et ledd i 
informasjonsprosessen. Dette er riktignok sjelden, 
men det er viktig å vite at all informasjon til 
foreldrepar gis av et tverrfaglig team ikke bare 
leger.

Cecilie Willoch
Jeg har lyst til å snu det rundt – ikke bare se 
problemene – se mulighetene. Min ambisjon med 
å snakke om disse tingene er jo å slutte å se på alt 
som er galt og det som er problem. men gjøre det 
som man gjør i alle andre situasjoner, nemlig å se på 
et situasjon som et utfordring og som en mulighet. 
Jeg synes det er viktig og er såpass romantisk på 
vegne av våre barn at jeg vil se deres trekk og deres 
hverdag som positive trekk og positive liv. Det er 
mange trekk barn med Downs syndrom har som 
er verdifulle i seg selv. La oss ta – for eksempel 
– vår konkurransepregede hverdag, det gjelder å 
være best på fotball og best på ski. De små barna 
som er min sønns nabolag er veldig opptatt av det 
å bli flink til å gå på ski og vil være best. Etter en 
dag i bakken sier en femåring: ”Du er den dårligste 
du Philip! Det er fordi du har Downs syndrom det.” 
Philip svarer: ”Ja – nå går vi og bader” Her ligger 
det veldig mye. Det er ikke Downs syndrom som er 
problemet her – kanskje er det Down syndrom som 
er muligheten her. Muligheten til å se andre verdier 
i en gitt situasjon – se dagen med andre øyne enn de 
gjengse – der ligger også en verdi.
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Norsk lovverk om fosterdiagnostikk

Kristin Ravnanger
Statssekretær i Helsedepartementet 

Lovregulering i dag
Fosterdiagnostikk reguleres i dag av 
bioteknologilovens kapittel 5. Fosterdiagnostikk 
defineres i loven som § 5-1 a: undersøkelse av foster 
eller gravid for å påvise eller utelukke genetisk 
sykdom eller utviklingsavvik hos fosteret, og § 5-1 
b: ultralydundersøkelse av gravid.

Av bioteknologiloven § 5-2 følger det at nye 
undersøkelsestyper- og metoder for å påvise eller 
utelukke genetisk sykdom eller utviklingsavvik hos 
fosteret, jf. § 5-1 a, må godkjennes før de tas i bruk. 
Etter gjeldende lovgivning er ultralydundersøkelser 
i utgangspunktet definert som fosterdiagnostikk, 
jf § 5-1 b, men ultralydundersøkelser omfattes 
ikke av dagens godkjenningsordning. Lovens 
godkjenningsordning innebærer at de institusjoner 
som ønsker å ta i bruk fosterdiagnostiske metoder 
må søke Sosial- og helsedirektoratet om dette. De 
som allerede er godkjent for å utføre for eksempel 
fostervannsprøver, må søke direktoratet på nytt 
dersom de ønsker å ta i bruk nye eller andre metoder. 
Dette innebærer at også etter gjeldende lov, må nye 
metoder godkjennes av direktoratet før de kan tas 
i bruk i Norge. 

Lovens kapittel 5 inneholder også bestemmelser 
om veiledning og informasjon og i henhold til § 5-
3, skal kvinnen eller paret før fosterdiagnostikk 
foretas, gis informasjon om at undersøkelsen er 
frivillig, om hva undersøkelsen kan avdekke og om 
hvilke konsekvenser dette kan få for barnet, kvinnen 
paret og familien. Kapitlet om fosterdiagnostikk 
inneholder også et forbud mot opplysning om kjønn 
før tolvte svangerskapsuke når dette fremkommer 
ved fosterdiagnostikk som omtalt i § 5-1 a, altså 
ikke dersom opplysningen er fremkommet ved 
ultralydundersøkelse.

Bioteknologiloven regulerer i dag ikke på 
hvilke indikasjoner fosterdiagnostikk skal tilbys 
gravide. Samfunnets styring og kontroll med 
tilbudet skjer blant annet gjennom kravet om at 
fosterdiagnostiske metoder, og institusjonene som 
utfører slik diagnostikk, skal godkjennes av Sosial- 
og helsedirektoratet. Helsetjenesten forholder seg til 
retningslinjer fra myndigheten når det gjelder i hvilke 
tilfeller det skal gis tilbud om fosterdiagnostikk. Av 
retningslinjene fremgår at kvinner/familier med økt 
risiko for at fosteret kan ha for eksempel en alvorlig 
arvelig sykdom får dette tilbudet i dag. For eksempel 
følger det av disse retningslinjene at foreldre som har 

klart øket risiko for 
å få barn med en 
kromosomsykdom 
på grunn av 
kvinnens alder 
kan tilbys foster-
diagnostikk, og at 
det hittil har vært 
mulig å tilby slike 
undersøkelser for 
kvinner over 38 år. 

Retningslinjene 
har ingen formell 
rettslig status, men 
følges i praksis. 

Hva er så nytt i det lovforslaget som ligger 
til behandling i Stortinget? 
Først har jeg tenkt å si litt om den prosessen 
som har ledet frem til lovforslaget. Da gjeldende 
bioteknologilov ble vedtatt, ble det bestemt at loven 
skulle evalueres etter fem år. Det lovforslaget som nå 
ligger i Stortinget er resultatet av denne prosessen. 
Prosessen begynte med at Statens helsetilsyn og 
Bioteknologinemnda, som de sentrale forvaltere 
av loven, ble bedt om å komme med sitt syn blant 
annet på hvordan loven har fungert og behovet for 
endringer. Denne evalueringen ble presentert for 
Stortinget i Stortingsmelding nr. 14 (2001-2002) som 
ble behandlet i Stortinget i juni i fjor. På bakgrunn av 
de innspill som departementet mottok i evalueringen, 
ble det i stortingsmeldingen foreslått at ”I den grad 
formålet er å undersøke foster eller gravid for å 
påvise eller utelukke sykdom eller utviklingsavvik 
hos fosteret, mener departementet at undersøkelsen 
bør omfattes av bioteknologilovens bestemmelser, 
uavhengig av når den skjer i svangerskapet.” 

Flertallet i Sosialkomiteen uttrykte enighet med 
Regjeringen i at det er formålet med undersøkelsen 
som bør være avgjørende for om en metode skal 
falle inn under lovens reguleringer, jf. Inst. S. Nr. 
238 (2001-2002). På bakgrunn av Stortingets føringer 
utarbeidet departementet et høringsnotat. Ett av 
de tema som ble mest fokusert i høringsrunden var 
forslaget om regulering av ultralyd. 

Det lovforslaget som ligger til behandling i 
Stortinget innebærer en videreføring av dagens 
system når det gjelder at institusjoner som ønsker 
å ta i bruk fosterdiagnostiske metoder må søke 
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Sosial- og helsedirektoratet om dette. Det foreslås 
en ny bestemmelse om at kvinnen må avgi skriftlig 
samtykke før fosterdiagnostikk foretas. Kvinnen eller 
parets rett til informasjon og eventuelt veiledning 
foreslås styrket, blant annet ved at det presiseres at 
det skal informeres om at undersøkelsen er frivillig, 
hvilken risiko som er forbundet med gjennomføringen 
av undersøkelsen, hva undersøkelsen kan avdekke og 
hvilke konsekvenser det kan få for barnet, kvinnen, 
paret og familien. Det fremgår også av lovforslaget 
at dersom det er mistanke om genetisk sykdom skal 
kvinnen eller paret også gis genetisk veiledning. Hvis 
undersøkelsen viser at fosteret kan ha en sykdom 
eller et utviklingsavvik, skal kvinnen eller paret gis 
informasjon og genetisk veiledning om den aktuelle 
sykdommen eller funksjonshemmingen, samt om 
gjeldende rettigheter og aktuelle hjelpetiltak.

Forslaget innebærer også at ultralyd med det formål 
å undersøke et foster eller gravid for å påvise eller 
utelukke sykdom eller utviklingsavvik hos fosteret, 
etter forslaget, vil falle inn under lovens bestemmelser 
om godkjenning, samtykke og informasjon og 
veiledning. Det vil si at ultralydundersøkelser 
med dette formål foreslås regulert på samme 
måte som andre fosterdiagnostiske undersøkelser. 
På den måten ønsker man å sikre kvaliteten på 
undersøkelsen, unngå feildiagnostisering og sikre at 
de kvinner som får tilbud om fosterdiagnostikk ved 
ultralyd får samme rett til informasjon og veiledning 
som de som får tilbud om fosterdiagnostikk med 
andre metoder.

Ultralydundersøkelser i den alminnelige 
svangerskapsomsorgen foreslås ikke omfattet av 
bioteknologiloven, det vil si de undersøkelser som 
alle gravide tilbys i 17. - 19. svangerskapsuke samt 
der hvor det foreligger medisinsk indikasjon som 
for eksempel blødninger. Dersom det oppdages 
utviklingsavvik eller sykdom ved en undersøkelse 
foretatt i den alminnelige svangerskapsomsorgen, 
skal kvinnen orienteres om de funn som er gjort og 
henvises videre til en godkjent institusjon som har 
nødvendig og tilstrekkelig kompetanse.

Siden det har vært så mye debatt om hva som 
faktisk er unntatt fra lovens bestemmelser de siste 
dagene, skal jeg kommentere dette noe nærmere. 

Bakgrunnen for at ultralyd foreslås regulert 
på denne måten er at det de senere årene 
har skjedd en utvikling både når det gjelder 
teknologien og kompetansen til de som utfører 
ultralydundersøkelser. Regjeringen ønsker ikke at 
det fritt skal kunne tilbys ultralydundersøkelser 
med det formål å påvise eller utelukke sykdom eller 
utviklingsavvik hos fosteret noe flere og flere blir i 
stand til å utføre. På den annen side er ultralyd i 
den alminnelige svangerskapskontrollen et viktig 
hjelpemiddel for blant annet å oppdage forhold som 

gjør at det kan legges til rette for en vanskelig fødsel 
eller for tiltak som må skje kort tid etter fødselen. 
For eksempel hjerteoperasjoner. Hovedformålet med 
ultralyd i svangerskapskontrollen bør fortsatt være 
å fastsette termin, vurdere morkakens plassering, 
se om det foreligger flerlingesvangerskap og vurdere 
hvordan fosteret utvikler seg. At man i forbindelse 
med en slik undersøkelse ser og skal se sykdommer 
eller utviklingsavvik er opplagt. 

Dette er imidlertid ikke enkelt. Vi har, som 
jeg nevnte tidligere faglige retningslinjer når det 
gjelder kriterier for fosterdignostikk, men mangler 
når det gjelder ultralyd i svangerskapskontrollen. I 
proposisjonen uttales det derfor at ”Departementet 
ser i denne sammenheng at det også kan være behov 
for nærmere retningslinjer om innholdet og den 
praktiske gjennomføringen av ultralydundersøkelser 
i svangerskapsomsorgen, og vil be Sosial- og 
helsedirektoratet vurdere dette”.

Det foreslås ikke endringer når det gjelder 
vilkårene eller indikasjonene for fosterdiagnostikk 
i dette lovforslaget. Men det uttales i proposisjonen 
at ”departementet vil derfor ta initiativ til at 
gjeldende retningslinjer gjennomgås og revideres, og 
vil i den sammenheng komme tilbake til spørsmålet 
om lovregulering av kriterier…”. Dette arbeider 
departementet videre med.

En oppsummering
Det lovforslaget om fosterdiagnostikk som nå 
behandles i Stortinget er i stor grad en videreføring 
av gjeldende rett. De viktigste endringsforslagene er 
at ultralyd når formålet er å undersøke et foster for 
å påvise eller utelukke sykdom eller utviklingsavvik 
hos fosteret foreslås omfattet at bioteknologilovens 
bestemmelser om godkjenning, samtykke og 
informasjon og genetisk veiledning. Ultralyd i den 
alminnelige svangerskapsomsorgen foreslås unntatt 
fra lovens regulering. Forslaget innebærer blant 
annet at kvalitet sikres og at kvinnen/parets rett til 
informasjon og veiledning styrkes.

Spørsmål fra salen:
Mann i salen
Jeg har et spørsmål når det gjelder ultralyden 
i 18. uke. Det er jo slik at når det gjelder andre 
fosterdiagnostiske metoder som er regulert 
av bioteknologiloven så er det viktig med den 
informasjonen og den veiledning som blir gitt på 
forhånd for de som skal gå gjennom denne testen. 
Har dere tenkt gjennom det problemet at det bør 
utgis informasjon og veiledning på forhånd før den 
alminnelige ultralyden i 18. uke fordi det kan påvises 
avvik og fordi det er veldig mange avvik som er påvist 
nettopp i denne undersøkelsen.
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Kristin Ravnanger
Ja, du er nok inne på noe viktig. Jeg vil henvise til 
det vi har sagt om retningslinjene som vi ønsker i 
forhold til bruk av ultralyd i svangerskapsomsorgen. 
Her bør det du tar opp kunne komme inn.

Britt Hildeng
Jeg sitter i sosialkomiteen på Stortinget. Det er en del 
ting som er uklare i forslaget til ny lov. I lovforslaget 
går man jo bort fra den tidligere definisjonen av 
fosterdiagnostikk der det var undersøkelsesmetodene 
som skulle godkjennes, mens en nå foreslår at det 
er formålet med undersøkelsen. Dette innebærer 
en stor utvidelse av hvilke undersøkelser som skal 
omfattes av loven. I proposisjonen så het det: “Etter 
departementets vurdering er det hensiktsmessig at 
definisjonen av fosterdiagnostikk gjøres vid slik at 
det ikke oppstår situasjoner hvor det kan foretas 
undersøkelser av fostre fordi undersøkelsen som 
faller utenfor definisjonen og dermed utenfor lovens 
ramme.” Dette sier man samtidig som man ikke 
antyder noe om hvilke kriterier, man skal kunne 
få fosterdiagnostikk. Man utvidet altså lovområdet, 
men sier ikke noe om hvilke kriterier som man kan 
få fosterdiagnostikk på. I forhold til retningslinjene 
er det vist til de seks kriterier som eksistere i dag. 
Jeg har lyst til å spørre statssekretæren hva slags 
kriterier man tenker seg i det videre. Vil dere ta 
utgangspunkt i Sem-erklæringen, som har noen 
helt klare formuleringer om hva man ønsker i denne 
sammenheng?

Kristin Ravnanger
Formålet sa du. Det eneste området der vi sier noe om 
formålet er når det gjelder ultralyd. Ellers så er det 
slik at alle fosterdiagnostiske metoder fortsatt skal 
godkjennes av Sosial- og helsedirektoratet. Når det 
gjelder ultralyd skiller vi mellom når ultralyd brukes 
til svangerskapskontroll og når ultralyd brukes til 
fosterdiagnostikk. Så sier du noe om kriteriene for 
fosterdiagnostikk. Vi har slått fast i proposisjonen 
at de samme kriteriene som gjelder i dag skal gjelde 
fortsatt. I tillegg har vi antydet at vi vil kunne komme 
tilbake med en endring av kriteriene, men jeg kan ikke 
si i dag noe om hvordan den endringen eventuelt vil 
være. Videre er det slik at for samarbeidsregjeringen 
så er det Sem-erklæringen som ligger til grunn for 
alt vårt arbeid, også i dette tilfellet. Så generelt og 
så konkret kan jeg svare på det.

Siri von Krogh
Jeg lurer på om det vurderes å innføre blodprøver slik 
som i Danmark, og om det er Helsedepartementet 
som tar initiativ til det?

Kristin Ravnanger
Hvis det er en ny fosterdiagnostisk metode, så må 
metoden godkjennes av Sosial- og helsedirektoratet 
før den tas i bruk. Det vanlige er at det er fagmiljøene 
som søker om godkjenning.
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Status og debatt i Danmark

Peter Saugmann-Jensen
Avdelingslege, Sundhedsstyrelsen i Danmark og leder for arbeidsgruppe for ”fosterdiagnostik og risikovurdering” 

Fosterdiagnostikk slik det praktiseres i Danmark 
i dag er et screeningsprogram. Det screenes på 
kvinnens alder (over eller under 35 år) og genetiske 
relevante begivenheter i den gravides familien. F.eks. 
om det kommende barnets onkel har en arvelig 
sykdom eller om familien tidligere har fått et barn 
med en bestemt sykdom.

De screeningspositive informeres og henvises til 
invasiv diagnostikk (morkakeprøve, fostervannsprøve) 
eller til genetisk rådgivning. Hvis en ikke screener 
positivt så få en ikke informasjon. I Danmark har 
vi ikke et rutinetilbud om ultralydundersøkelse slik 
dere har i Norge. Screeningsprosessen foregår ganske 
uformelt og det er faktisk ikke et krav om informert 
samtykke til at screeningen foretas. 

Aktuelt om fosterdiagnostikk i Danmark
I mars 2003 ble rapporten "Fosterdiagnostik og 
risikovurdering" offentliggjort. Det var en høringsfase 
i april-mai og høringssvarene ble offentliggjort 
på Sundhedsstyrelsens (SST) hjemmesider (http:
//www.sst.dk). 15. mai gjorde Folketinget et vedtak 
om fosterdiagnostikk (F61). I begynnelsen av oktober 
sendte SST ut et notat, som redegjør for vurderingene 
og prinsippene i de kommende nye retningslinjer som 
skal trå i kraft i 2004.

Historikk
I Danmark startet debatten om fosterdiagnostikk 
for 25 år siden. Debatten startet med en betenkning 
(nr. 803) fra indenrigsministeriet i 1977. Et annet 
hovedpunkt var at vi i 1987 fikk lov om Det Etiske 
Råd. Ett av rådets oppgaver var at allmennheten 
fikk opplysninger og at vi fikk en debatt om 
fosterdiagnostikk. I 1994 utga Sundhedsstyrelsens 
en veiledning om prenatal genetisk informasjon, 

rådgivning og 
undersøkelse. I 
1998 fikk vi en 
lov om pasienters 
rettsstilling og 
den omfatter også 
gravide i svanger-
omsorgens regi. 
Det Etiske Råd 
hadde et viktig 
debattopplegg om 
fosterdiagnostikk 
også i 1998. 
Sundhedsstyrelsen 
nedsatte i 2000 
en arbeidsgruppe som offentliggjorde sin rapport 
om Fosterdiagnostik og risikovurdering i 2003. 
Folketinget gjorde en enstemmig vedtagelse om 
fosterdiagnostikk 15.mai.

Fosterdiagnostikk ble etablert i Danmark som 
et forebyggelsesprogram. Man ville forhindre fødsel 
av barn med livsvarig handikap. Det er noen som 
anser det som et ekstremt synspunkt. Uttdrag fra en 
uttalelsen fra 1977 i Danmark: ”..at skabe mulighed 
for at forebygge fødsel af børn med alvorlige arvelige 
sygdomme eller misdannelser [...] at forhindre fødsel 
af børn med livsvarigt handicap,.. som vil have behov 
for gentagne hospitaliseringer eller livslangt ophold 
på instituation.” Ser en på hva en ekspertgruppe 
i WHO nylig har offentliggjort så ser en at 
uttalelsen fra 1977 i Danmark ikke er så ekstrem: 
”..nødvendigheden av et koordineret globalt angrep på 
medfødte sygdommer og handikap (disorders)...”

Avisoverskrifter som ”Kampen mot mongolisme” 
er en språkbruk som ligner den en bruker når vi 
snakker om kampen mot f.eks. kopper og kolera. 
I arbeidsgruppen kalte vi dette for ”forebyggelses-
paradigmet” Dette paradigmet ble det tatt avstand 
fra i rapporten.

Hvordan kan en forebygge mest 
økonomisk?
I Danmark endte en med å velge alder, og 35 år som 
aldersgrense. Det er ingen medisinsk grunn til å 
velge nettopp 35 år eller f.eks. 38 år. I Danmark ble 35 
år valgt fordi beregninger viste, at med den grensen 
ville ordningen samlet være økonomisk nøytral. 

I Danmark utføres omkring 8-9000 fostervann/
morkakeprøver og i arbeidsgruppen så vi det høye 
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antallet som problematisk fordi 1 av 100 foster går 
tapt på grunn av risiko med undersøkelsen. Om alle 
gravide i Danmark tar slike undersøkelser vil 700 
foster går tapt per år alene pga. undersøkelsen. Det 
vil være mange flere enn de foster som undersøkelsen 
søker å oppdage.

Formålet med fosterdiagnostikk ble revidert i 
1994 (SST veiledning), hvor det ble lagt større vekt 
på kvinnens selvbestemmelse. Det førte imidlertid 
ikke til en endring av praksis. 

Forebyggelsesparadigmet vs.                        
selvbestemmelsesparadigmet
Hva er det kulturelle og politiske svar i Danmark 
i dag på forebyggelsesparadigmet? Svaret finner 
vi i pasientrettsstillingsloven som sier at alle 
som oppsøker det danske helsevesen skal ha 
selvbestemmelsesrett. Selvbestemmelsesretten 
er antitesen til forebyggelsesparadigmet. I 
forebyggelsesparadigmet er en resultatorientert 
– en vil ha færre handikappede. Selvbestemmelses-
paradigmet handler om å gi en kvinne/par et 
handlingsgrunnlag. Forebyggelsesparadigmet har 
en gruppe som fokus, mens selvbestemmelses-
paradigmet retter seg mot enkeltindividet. 
Informasjon har også en annen karakter om en ser 
det som en pliktbasert informasjon eller om en ser 
det som en rettighet for kvinnen. Samtykket får også 
en annen form. Suksesskriterier må også endres helt. 
Antall aborter er ikke lengre suksesskriteriet – målet 
for suksess blir kvalitativt: at kvinnen/paret treffer 
et valg, som de også retrospektivt erkjenner som 
deres eget valg.

Abortlovgivingen
Dansk lovgivning mhp. abort er relativt lik den 
norske. Vi har imidlertid ikke en lovgivning 
om adgangen til fosterdiagnostikk, og lovgivers 
synspunkt har vært at det ikke skal legges hindringer 
i veien for at en gravide, såfremt hun ønsker det (evt. 
for egen regning) kan oppnå kunnskap om sin egen 
og fostrets tilstand. De to hensyn, som er atskilt i 
rettstilstanden, sammenblandes som hovedregel i 

etikkdebatten.
I den etiske debatt som har vært ført har det vært 

to grunnholdninger, som ikke kan forenes:
i.    At en bør unngå fosterdiagnostikk fordi metoden 

innebærer en sosial forråtnelse, en krenkelse 
av prinsippet om likt menneskeverd, hvor en 
mulig konsekvens er at et barn aborteres. En 
konsekvens er at adgang til fosterdiagnostikk 
skal innskrenkes maksimalt, eksempelvis tillatt 
først etter søknad til en offentlig myndighet.

ii. Betoner prinsippet om kvinnens/parets 
selvbestemmelse ut fra hensynet til familiens 
livssituasjon og at kvinnen og mannen er 
de beste til å avgjøre om det bør utføres 
fosterdiagnostikk eller ikke. Hvis adgangen 
bestemmes av leger, sosialarbeidere eller ”etiske 
eksperter” i en offentlig myndighet er det en 
krenkelse av selvbestemmelsen.

Folketingets vedtak av 15. mai 2003 om 
fosterdiagnostikk (F61) gjør det klart hvilken 
grunnholdning som skal gjelde: "Folketinget mener, 
at der er behov for øget klarhed om, at formålet 
med fosterdiagnostik ikke er at hindre, at børn med 
alvorlige sygdomme fødes, men at bistå en gravid 
kvinde med at træffe sine egne valg." Med dette er 
25 års debatt foreløpig avsluttet og tar uttrykkelig 
avstand fra forebyggelsesparadigmet.

Formålet med fosterdiagnostikk – år 2003
Det er tre hovedhensyn når nye vilkår skal 
utarbeides:

- Sundhedsstyrelsen mener at alderskriteriet (35-
års regel) ikke kan forsvares lengre.

- Selvbestemmelsesretten skal også respekteres 
når det gjelder gravide og fosterdiagnostikk.

- Det er et ønske om å reduser antall morkake- og 
fostervannsprøver for å kunne redusere antall 
fostre, som utilsiktet mistes.

Formålet med fosterdiagnostikk er, innenfor rammene 
av dansk lovgivning, å bistå en gravid som ønsker en 
slik bistand, med å treffe sine egne valg. 
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Nøytral og fyllestgjørende rådgivning og 
informasjon
Nøytral og fyllestgjørende rådgivning og informasjon 
er en forutsetning, og vi mener at jordmødrene skal 
spille en sentral rolle.

Undersøkelser som i seg selv ikke er forbundet 
med en selvstendig risiko for fostret, skal i det 
mulige omfang gå forut for undersøkelser, som 
kan innebære en slik risiko. I praksis vil det bety 
at det vil være svært vanskelig å få utført en 
morkake/fostervannsprøve før en har utført en 
ultralydundersøkelse og en blodanalyse.

Videre skal det understrekes at formålet 
ikke er å forhindre fødsler, men å optimalisere 
behandlingsmuligheten, og det skal gis informasjon 
om de ulike støttetiltak som finnes for de familier 
som får barn med utviklingsavvik.

Spørsmål fra salen:
Carl Birger van der Hagen 
Har du noen kommentar til den enorme forskjell 
det er mellom den norske og danske holdningen på 
dette området. I Danmark er selvbestemmelsesretten 
et hovedprinsipp mens i Norge skal det være 
departementet som skal bestemme hva som er rett. 
I departementets høringsnotatet til bioteknologiloven 
står at ”…det antagelig har utviklet seg en praksis 
for at fosterdiagnostikk kan bli tilbudt etter en 
totalvurdering av kvinner eller par som er i en 
vanskelig livssituasjon. Departementet vil stille 
spørsmål om en slik praksis kan sies å være i tråd 
med lovgivers intensjoner…”

Peter Saugmann-Jensen
Jeg tror faktisk at Norge og Danmark likner hverandre 
mer enn en skulle tro. Disse to utviklingstendenser 
finnes i begge land. Jeg bør også nevne at Det etiske 
råd var i sin høringsuttalelse meget kritisk til 
Sundhetsstyrelsens anbefaling.

Lars Ødegård
Forskjellene mellom Danmark og Norge er i stor 
grad knyttet til lovens formål. Formålet i Danmark 
er å unngå livslangt handikapp, mens formålet 
med den norske bioteknologilovensier sier at det 
skal være plass til alle og uten diskriminering på 
grunnlag av arveanlegg. Dette står et enstemmig 
Storting bak. Mitt spørsmål går på hvordan nøytral 
og fyllestgjørende rådgivning/informasjon skal gis til 
den gravide og eventuelt hennes mann.

Peter Saugmann-Jensen
Når en gravid og hennes mann kommer til 
sundhetsvesenet er det vår oppgave å gi de en 
mulighet til å stille spørsmål og få informasjon. 
Hvordan denne informasjon skal gis og samtalen 
forløpe er det vanskelig å filosofere seg frem 
til og vi må søke praktiske løsninger på denne 
utfordringen.
[Lagt til etter møtet: Nøytral og fyllestgjørende 
informasjon er en informasjon, som skjer mest på 
kvinnens premisser med utgangspunkt i hennes egne 
verdier, det har karakter av en dialog der det spørres 
og svares fra begge sider, og informasjonsgiveren skal 
ha nødvendig kunnskap.]

Mann i salen
Du nevnte at Det Etiske Råd hadde flere innvendinger. 
Hvilke innvendinger var dette?

Peter Saugmann-Jensen
Sundhetsstyrelsen har hatt en lenger prosess med 
Det Etiske Råd. Det kan være en utfordringen at 
Det Etiske Råd ikke har bedre kontinuitet. I notatet 
som Sundhedstyrelsen har laget og som ligger på 
http://www.sst.dk er mange av disse kommentarene 
beskrevet.

Merknad:
Det aktuelle dokumentet finnes på http://www.sst.dk/
Tilsyn/Biomedicin/Fosterdiagnostik.aspx?lang=da.
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Teknologien truer, endrer, skaper og stiller oss overfor vanskelige 
verdivalg 

Bjørn Hofmann
Førsteamanuensis ved senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Gjøvik

Teknologi er relatert til verdier på en rekke måter. 
Debatten om bruk av ultralyd i fosterdiagnostikk 
belyser dette på en fremragende måte. 

Teknologi frembringer verdier gjennom de 
mulighetene som den skaper. Samtidig utfordrer 
den verdier ved at den reiser spørsmål som ”hva er 
et menneske?” og ”hva er det gode liv?”. Teknologi 
påvirker også våre preferanser og endrer derved 
våre verdier. Teknologi kan dessuten synliggjøre 
verdier ved å vise hvordan vi i praksis setter pris på 
et menneskeliv. Teknologi skjuler også verdier som 
fremskritt, status, valgfrihet og autonomi, og når vi 
diskuterer ultralyd, fører vi i kulissene en debatt om 
verdier. Slik kan teknologien også fremme verdier.

For eller mot ultralyd
Spørsmålet som har blitt reist er om vi er for eller 
mot ultralyd? Svaret er et overveldende enstemmig, 
og ikke særlig overraskende, ”ja”. Vi er for ultralyd og 
vi er for teknologi! Ingen ”normale” mennesker er mot 
medisinsk teknologi, og man kan av temperaturen i 
debatten få inntrykk av at ”senabort” er den eneste 
rimelige reaksjon overfor dem som måtte være mot. 
Grunnen er at all medisinsk teknologi har som 
hensikt å hjelpe mennesker, og det er det meningsløst 
å være mot. 

Teknologi har en verdi knyttet til teknologiens 
funksjon. Den diagnostiske ultralydteknologi har 
som funksjon å avbilde intrakorporale strukturer 
ved hjelp av ultrasonisk refleksjon. Denne funksjonen 
har en verdi ut fra sin hensikt, å gi oss kunnskap, 
og kunnskapen har en verdi ved at den kan gi oss 
handlingsvalg. Konkret kan vi ved hjelp av ultralyd 
gjenkjenne tilstander hos fosteret som er forbundet 
med alvorlig sykdom og utviklingsavvik. Å kunne 
behandle og helbrede alvorlige tilstander tidlig og 

å kunne forberede 
foreldre og 
fødselshjelpere på 
vanskelige fødsler 
som krever spesiell 
kompetanse og 
oppfølging synes 
utvilsom å være et gode. Teknologi skaper muligheter 
og skaper derved verdier.

Det er interessant å merke seg at kunnskap og 
handlingsvalg tillegges positive verdier også ut over 
konkret kunnskap og bestemte handlingsmuligheter. 
Generelt knyttes kunnskap til større autonomi og 
handlingsvalgene til større frihet og kontroll. Poenget 
er at det ikke er åpenbart at all kunnskap og alle 
handlingsvalg er gode. Derfor diskuterer vi ”retten 
til ikke å vite” og derfor opplever enkelte av de som 
kommer til rutinemessig svangerskapskontroll at 
de stilles overfor urimelig vanskelige valg når man 
med en ikke ubetydelig grad av usikkerhet oppdager 
sykdommer eller utviklingsavvik. 

Når kunnskap og handlingsvalg generelt oppfattes 
som noe positivt og tillegges positive verdier skyldes 
det at en egenskap ved teknologi er at den genererer 
kunnskap og gir oss handlingsvalg. Derfor har også 
argumenter som ”vi kan ikke stoppe fremskrittet”, 
”vi må gå dit hvor den teknologiske utviklingen tar 
oss” og ”vi må bruke de mulighetene som teknologien 
gir” så stor kraft. 

Teknologien skaper verdier
Poenget er at teknologien skaper verdier ved de 
spesifikke mulighetene den enkelte teknologi gir, men 
tillegges verdier fordi den generelt assosieres med 
opplysning, kontroll, selvbestemmelse og fremskritt. 
I det første tilfellet skaper teknologien visse verdier 
(spesifikk kunnskap og handlingsvalg), og i det siste 
fremmer visse verdier (kunnskap og handlingsvalg) 
teknologi.

Verdiene knyttet til kunnskap og handlingsvalg 
generelt gjenkjenner vi i det som vi kan kalle ”plikten 

Hofmann er første-
amanuensis ved 
avdeling for Helsefag, 
Høgskolen i Gjøvik og 
Senter for medisinsk 
etikk, Universitetet i 
Oslo. Hofmann har en 
doktorgrad i medisinsk 
filosofi og en mastergrad 
i tekniske fag fra NTNU.
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til å vite”. I dag kan man bli uglesett dersom man 
ikke vil vite eller ikke vil bruke mulighetene som 
teknologien gir. I enkelte sammenhenger kan det 
oppfattes som om retten til å vite har blitt en plikt: 
”skal du ikke ta ultralyd?” Tilsvarende gjelder for 
handlingsvalg. Når vi har fått muligheten til å unngå 
å få barn med utviklingsavvik, som for eksempel 
Downs syndrom, så bør vi gjøre det. Dersom vi ikke 
gjør det, så har vi bare oss selv å skylde på. Slik kan 
teknologi være med på å fremme verdier.

Teknologien utfordrer verdier
Når spørsmålet i fosterdiagnostikkdebatten 
blir stilt som et spørsmål om vi er for eller mot 
(ultralyd)teknologi, så er svaret åpenbart, men 
dersom vi spør om vi er for eller mot å bruke 
ultralyd til å velge hvem som skal få leve, er ikke 
svaret like innlysende. Spørsmålet om fosterseleksjon 
synliggjør hvordan teknologien utfordrer verdier 
som menneskeverd, likeverd, åpenhet, toleranse 
og mangfold. Hvilken verdi har barn født med 
bestemte sykdommer eller et utviklingsavvik? Når 
blir et foster en person med visse rettigheter? Hva 
forteller det om våre verdier at vi bruker enorme 
ressurser på operasjoner og oppfølging av barn 
med alvorlige hjertefeil og utsetter dem for smerte 
og flere lange sykehusopphold, mens vi er relativt 
restriktive med bruk av ressurser på personer med 
Downs syndrom, og i økende grad aborterer fostre 
med Downs syndrom?

Teknologi endrer våre verdier
Slik kan det også være at teknologi endrer våre verdier. 
Teknologiens mulighet har gitt oss handlingsvalg og 
handlingsmønster som endrer våre preferanser. Før 
man hadde gode tester for Huntingtons sykdom ga 
mange av de som hadde personer med Huntington i 
familien uttrykk for at de ville la seg teste dersom det 
fantes en test. Da så testen kom, var det forholdsvis 
få som faktisk tok testen. 

Teknologien gir oss også muligheter som vi i 
utgangspunktet ikke hadde forventet. For eksempel 
kan fosterdiagnostisk teknologi brukes ikke bare 
til å oppdage alvorlig sykdom og utviklingsavvik, 

men også til å fastslå at alt ser normalt ut (bekrefte 
helse) og til å berolige bekymrede vordene foreldre. 
Det interessante er at når man bruker diagnostisk 
ultralyd for å berolige engstelige og bekymrede 
mennesker, så bekrefter man helse istedenfor å søke 
etter sykdom, man bruker en diagnostisk metode 
terapeutisk og behandler mentale tilstander med 
”somatisk teknologi”. Her tillegger vi teknologien nye 
og andre verdier enn den hadde i utgangspunktet. 

En annen måte teknologien endrer våre verdier 
på er ved at teknologien endrer oss. Teknologien 
har gitt oss ny kunnskap om verden, men også om 
oss selv. Den har endret vår selvforståelse og vårt 
handlingsrom. Vi er Homo faber, som dannes av 
våre redskaper. Å ta fra det moderne mennesket 
teknologien er som å foreta en amputasjon. Når vi 
fjerner teknologien (f.eks. skrur av strømmen) merker 
vi hvor sårbare vi er, og i hvor stor grad vår identitet 
er konstituert av teknologi. Så teknologien skaper 
kanskje ikke bare våre muligheter, men kanskje også 
vår oppfatning av oss selv.

En fare ved det nære forholdet mellom teknologi 
og verdier er at vi gjør viktige verdispørsmål om til 
spørsmål om teknologi (”for eller mot ultralyd?”). 
Dermed blir viktige verdispørsmål ikke drøftet. 
Det blir en debatt om teknologi og ikke verdier. 
Slik sett står teknologien i fare for å skjule verdier. 
Derfor er det interessant å merke seg spørsmålene 
som ikke stilles. Hvor mange fostre skal vi fjerne 
for å kunne forhindre ett barn med ”alvorlig 
utviklingsavvik”? Hvor går grensen for når vi skal 
kunne innhente kunnskap? 18. uke, 14. uke, 12. uke? 
Hva er det vi regner som ”alvorlig arvelig sykdom 
eller utviklingsavvik”? Hvilken verdi tillegger vi 
mennesker som oppfattes som ”abortgrunn”? Hvilken 
betydning har befolkningens ønsker og behov for 
ytelsen av helsetjenester? Hvilket lys kaster debatten 
om fosterdiagnostikk over abortspørsmålet? At viktige 
verdispørsmål knyttet til bruk av teknologi ikke blir 
tilstrekkelig belyst er et tegn på teknologiens skjulte 
verdivirksomhet. 

Vi vil ha teknologi ut fra hva den rent faktisk kan 
gjøre for oss, fordi den gir muligheter som har visse 
verdier. I tillegg vil vi ha teknologi ut fra hva den 
symboliserer (kunnskap, handlingsvalg, fremskritt). 
Vi vil ha teknologi fordi den gir troverdighet, fordi det 
gir status, oppmerksomhet, utvikling, fordi teknologi 
er gøy. Vi vil ha teknologi for å løse, omgå eller dekke 
over vanskelige verdivalg. 

Teknologi sprenger grenser for hva vi kan gjøre, 
men også for våre verdier. Kanskje er vi for opptatt 
av den kunnskapsmessige og handlingsrelaterte 
grensesprengningen og for lite opptatt av de 
verdimessige følgene. Teknologiens verdivirksomhet 
integrerer faglige, sosiale og kulturelle verdier, og 
gjør det vanskelig å skille mellom hva som er et 
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”medisinsk anliggende” og hva som er et individuelt 
eller samfunnsmessig anliggende.

Spørsmålet ”for eller mot ultralyd?” er som sådan 
irrelevant i forhold til mange av de verdispørsmål 
som er involvert. Temaer som for eksempel 
indikasjon, seleksjon, menneskeverd og autonomi, 
må ikke gjøres til tekniske drøftinger om teknologi. 
Dersom vi gjør dette til spørsmål om ultralyd eller 
ikke, så følger det noen nisser og mange lik med så 
vel på lass som i last.

Spørsmål fra salen
Person fra salen 
[Lyden falt ut.]

Bjørn Hofmann
Hvis jeg veldig kort får lov til å kommentere det så 
synes jeg presentasjonen i forhold til den danske 
modellen er veldig spennende og den viser et veldig 
vanskelig punkt som har med samtykke å gjøre, 
og hvordan man forstår samtykket, og jeg synes 

foredragene tidligere i dag også har antydet at 
samtykke i forhold til dette ikke er spesielt enkelt. 
Selv om man overlater dette til det enkelte par eller 
den enkelte kvinne så vet jeg ikke om man finner 
noen enkel løsning på den måten. Det er ingen enkel 
vei ut av dette.

Sturla Eik-Nes
Berre ei lita oppklårande presisering. Du viste til 
eit av mine tidlegare lysbilete, men siterte meg noko 
mangelfult: Det opprinnelige sitatet var: ”Kor går vi? 
Dit teknologien tek oss eller dit vi tek teknologien?”. 
Av sitatet ditt i dag kunne det høyrast ut som om eg 
meinte vi skulle dilte etter teknologien si utvikling 
– og det meiner eg jo ikkje – det er mellom anna difor 
vi sit her og diskuterer i dag.

Bjørn Hofmann
Beklager at dette knyttes spesielt til ditt navn, 
men det er i og for seg rimelig fair å hevde at 
noen i debatten antyder at vi bare bør gå dit hvor 
teknologien tar oss.
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”Bare barnet er velskapt” – forskningsprosjekt om fosterdiagnostikk og 
selektiv abort

Sølvi Marie Risøy 
Doktorgradsstipendiat ved Rokkansenteret i Bergen

Først av alt vil jeg takke for invitasjonen, og takke 
Bioteknologinemnda for at den arrangerer dette 
viktige seminaret. Mitt innlegg bygger på tanker 
som jeg har gjort meg på bakgrunn av intervju med 
kvinner som har tatt selektive aborter. 

Debatten om sorteringssamfunnet og 
fosterdiagnostikk er i Norge knyttet tett opp mot 
kromosomavviket Downs syndrom, så tett at vi kan 
si at diagnosen har fått en paradigmatisk funksjon 
i debatten. Downs syndrom utgjør rammen som 
selektiv abort blir forstått i. Samtidig vet vi at av 
ca. 150 selektive aborter i året, er bare rundt 20 på 
foster med diagnosen Downs syndrom. En kan leve 
et helt og fullt liv med diagnosen Downs syndrom. 
Men, mange av de andre diagnosene som danner 
grunnlaget for de 150 abortene er diagnoser som 
ikke er forenlig med liv. Dermed kan det se ut som 
om fokuset i debatten avviker fra det som skjer på 
praksisnivået, og debattens sentrering rundt Downs 
syndrom fremstår som et paradoks. Det har dannet 
seg forestillinger om hvilke fostre som blir abortert. 
Men, i debatten har det også dannet seg forestillinger 
og oppfattninger om hvordan kvinnen som velger 
selektiv abort er, og hva hun mener om abort og sitt 
eget valg. På den ene siden ser vi for oss kvinnen 
som har et svært liberalt abortsyn, og som tar abort 
på foster med avvik fordi hun ikke orker denne 
ekstra byrden. Denne kvinnen kjenner vi igjen fra 
den vanlige abortdebatten, kvinnen som tar vanlig 
abort fordi hun skal på en reise til Syden. En kvinne 
skal jo elske sitt barn uten forbehold. Hun skal – som 
mor – per definisjon være villig til å ofre alt for barnet 
sitt. Et annet bilde som står sterkt i debatten ble 
referert til av Ingunn Yssen i tirsdagens debatt i 
Standpunkt (NRK1). Hun snakket om kvinnen som 
hadde to barn med funksjonshemning, mannen har 
nettopp gått frå henne, moren er alvorlig syk, og nå 
er hun gravid med et nytt funksjonshemmet barn. 
Dette er den "utslitte husmoren" som vi kjenner fra 
den tradisjonelle abortdebatten.

Disse bildene av hvordan kvinnene er får makt 
som forklaringsmodeller for oss. Og de blir, som i 
den tradisjonelle abortdebatten, brukt aktivt av 
de to "ulike sidene". De bildene som er dannet av 
kvinnene er selvfølgelig en forenkling. Vi har behov 
for tankemodeller som gjør det lettere for oss å ta 
et standpunkt. Men dette standpunktet får da ikke 
grunnlag i virkeligheten, men i disse modellene som 
vi har skapt. For når virkeligheten er mer nyansert, 

når en ikke lett kan se hvorfor noen tar de valgene 
de tar, gjør disse tankemodellene det vanskelig for 
oss å forstå hva dette handler om. De hindrer oss 
i å se nyansene, de gjør at vi ikke får med oss alle 
gråtonene, men tolker dem inn i svart – hvitt bilder. 
For å motvirke dette må vi gå inn i det enkelte 
tilfelle, og se hvilken meningshorisont valgene er 
tatt innenfor. Dette nivået, der en ser på hva som 
informerer valgene, bevisst og ubevisst, har til nå 
ikke fått den oppmerksomheten som det burde ha.

Når kvinnene selv skal beskrive sine opplevelser 
rundet den selektive aborten formidler de en opplevd 
dobbelhet, to virkeligheter. De beskriver sine 
opplevelser på en måte som gjør at det trer frem to 
virkeligheter. På den ene siden tar de et rasjonelt 
valg. Når de beskriver dette valget forteller de om 
hvilke konsekvenser det ville ha fått hvis de ikke 
hadde tatt dette valget. 

Om de ikke hadde tatt en selektiv abort. Det 
handler om konsekvensene av at et barn dør i 
livmoren, om mulige komplikasjoner og belastninger 
ved det å bære et barn frem til død. Når det gjelder 
Downs syndrom og andre diagnoser som barnet kan 
leve med, handler det for de fleste ikke så mye om 
livet til barnet, men om redsel for selv ikke å strekke 
til. En ser for seg resten av livet som en kamp. En 
kamp om ressurser, en kamp for dette barnet. Orker 
de dette livet? Vil de klare det? Er de ressurssterke 
nok til å ta imot et barn som trenger så mye ekstra. 
Hva med karrieren, hva med forholdet og hva med 
de andre barna?

Denne rasjonaliteten er logisk. Den er 

Risøy er Cand. polit. 
Risøys hovedfags-
oppgave hadde tittelen: 
”Mot normalt? Lands-
foreningen Rettferd for 
Taperne og den norske 
taperdiskursen” ved Institutt 
for administrasjon og 
organisasjonsvitenskap ved 
Universitet i Bergen. Risøy 
ble doktorgradsstipendiat 
i 2000 på prosjektet: 
”Kontekster for valg: 
Kulturelle, profesjonelle 
og individuell forståelser 
av fosterdiagnostikk 
og selektiv abort.” 
Prosjektet er finansiert 
av Norges Forskningsråd 
og utføres ved Rokkansenteret. Veileder og prosjektleder er Thorvald 
Sirnes.
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gjennomtenkt. Men, samtidig er kvinnen gravid. Hun 
har ønsket dette barnet. Hun har kjent det sparke 
inni seg. Hormonene raser i kroppen, som ikke bare er 
hennes lenger, men også barnets. I denne situasjonen 
er det hun opplever å få beskjeden, sjokket. Alt er 
ikke som det skal. Men hun vil fremdeles ha barnet. 
Hvordan skal hun få forklart dette? I uke 22 fikk 
"Linda" vite at fosteret hun bar ikke ville være 
levedyktig. Hun fikk inntrykk av at det var abort 
som var det eneste alternativet; "Jeg fikk følelsen av 
at de fleste gjorde det, når ungen var så syk. Men for 
religiøse så ble det annerledes". På spørsmål om hun 
skulle ønske at hun var religiøs, så svarer hun: "Ja! 
Jeg følte at det [avgjørelsen om abort] ikke var mitt 
valg, selv om det var det." Linda ønsker seg dette 
religiøse, for der tas avgjørelsen fra kvinnen. Og hun 
kunne ha båret fram barnet. Men, siden Linda ikke 
er religiøs, så glipper denne muligheten for henne.

Denne dobbelheten mellom det rasjonelle og det 
opplevde antyder et grunnleggende problem når det 
gjelder menneskenes valg i spørsmål som gjelder liv 
og død. Det er ikke nok med en kroppslig oppleving 
av hva som er rett og galt. I tillegg må det være 
mulig å transformere dette til et språk som har 
sosial legitimitet. Men denne forbindelsen mangler. 
Konsekvensen blir at det kroppslige blir ekskludert 
fra horisonten som valgene blir tatt innenfor. Vi 
får en erfaringsdimensjon som ikke er i stand til å 
få noen etisk status, eller som utgjør en stor etisk 
blindsone. Denne fortrengningen blir en maktfaktor, 
som skaper en følelse av at det er alternativ som 
burde være der, men som ikke lar seg formulere på 
en kulturelt akseptabel måte. En grunn til dette 
kan være at den etiske diskursen, som dominerer 
politikken og offentligheten, er abstrakt. Den handler 
om prinsipp som er rasjonelle og allmenne, og ikke 
det verdifulle i følelsene som vokser ut av kroppen. 
Man skal dedusere, og ikke lytte til den spesielle og 
konkrete erfaringen. 

Det ligger også en annen dobbelhet i dette. På den 
ene siden har vi aborten som en avslutning. Som en 
sikring av at en skal slippe å ikke strekke til. En 
fødsel er det riktig nok, men etterpå vil det være 
over. Då vil det ikke være noen vei tilbake. Det er 
denne avgjørelsen som sikrer ro, selv om en vet at 
det nok vil bli tøft. 

Men denne, aborten, kan fort vise seg å ikke bli 
løsningen. Ikke hvis en med løsning mener å rydde 
noe av veien, å fjerne det fra virkeligheten. For det 
som viser seg er at kvinnene lever med aborten, i 
mange år etterpå. "Mona" tok abort på et foster med 
Downs syndrom og hun forteller om sorg over barnet, 
og i sorgen har hun bilde av hvordan livet ville blitt 
med dette barnet. "Jeg går til graven med jevne 
mellomrom og sørger og tenker; jeg savner en liten 
jente med Downs syndrom. Jeg har lyst på en liten 

velfungerende jente med Downs syndrom…". Som 
"Mona" sier: "Jeg har faktisk tatt livet av barnet mitt, 
og jeg må leve med det resten av livet. Det er en stor 
plage." Hun sørger over barnet som hun har abortert, 
samtidig som hun har problemer med å tillate seg 
selv å sørge fordi hun føler skyld. 

Men, det er flere paradoks til å undre seg over i 
mitt materiale. Det neste jeg vil hente frem er hvor 
redd kvinnene er for å bli fordømt av dem rundt seg. 
Hvordan hun skal formilde det hun har vært gjennom 
til andre rundt seg, er vanskelig for kvinnen. Hva 
skal hun fortelle? "Jorunn" som tok abort på et foster 
med Downs syndrom sier: "Og det er jo faktisk veldig 
mange som synes det er en veldig gal ting å gjøre. Og 
da er det veldig lite fristende å være åpen om det. For 
man vet at det er en del som har den holdningen da, 
at man ikke får sympati, men at man blir dømt… Så 
etter hvert så bare sa jeg at jeg hadde mistet barnet da. 
Jeg følte det var en liten løgn i det…" Dette forteller 
de fleste. At det er få som får vite at grunnen til at 
hun ikke er gravid lenger er at hun tok det bort. 
Elles så blir det – jeg mistet det – hun døde – det var 
ikke liv laget. 

Det interessante med dette er at det er bare en av 
kvinnene jeg har intervjuet som en gang har opplevd 
å møte fordømming. Elles har de møtt aksept frå 
de som de har valgt å fortelle det til. Kvinnene 
konstruerer et bilde hva de tror andre mener om 
den handlingen de har gjort. I dette bildet blir de 
fordømt, og de er livredde for denne fordømmelsen. 
Men kanskje kommer ikke denne fordømmelsen så 
mye fra folk rundt kvinnene. Kanskje den kommer 
mest fra dem selv? Kanskje det dermed ikke har 
noen betydning om de rent faktisk møter en slik 
fordømmelse, da forventningen til, og frykten for 
fordømmelsen er så sterk at den blir virkeligheten 
som en forholder seg til. Slik fordømmer kanskje 
kvinnene seg selv.

Et annet paradoks handler om hvordan kvinnene 
selv ser på det moralske i det de har gjort. På slutten 
av et intervju med en kvinne som hadde tatt abort 
på grunn av Downs syndrom kommer vi inn på tall, 
på hvor mange som tar abort på grunn av Downs 
syndrom, og andre "mildere avvik": Kvinnen forteller 
meg dette om de som tar abort fordi fosteret mangler 
hjerne eller et annet livsviktig organ. "De har jo gyldig 
grunn da, for det fosteret skal jo dø uansett, ikke sant. 
(…) Ja det føler jeg det er forskjell på. Selvfølgelig. Om 
et foster skal dø uansett, og ikke ha nubbesjans til å 
leve og ta abort på et foster som kommer til å utvikle 
seg til et menneske. Vi ser jo folk med Downs syndrom 
rundt oss og ser at de har et liv, ikke sant". Kvinnen, 
som altså selv har tatt en selektiv abort på grunn 
av Downs, ser på det som mer moralsk å ta abort på 
grunn av et dødelig utviklingsavvik. 

Det er tydelig at det finnes en moralsk skala som de 
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ulike typene abort blir vurdert på. Tenåringsaborter 
er nederst på skalaen, sier Kjersti som tok abort på 
grunn av et avvik som var uforenlig med liv: "Jeg har 
alltid vært mot abort og trodde vel aldri at jeg skulle 
stå overfor et umulig valg som dette. Man tenker jo 
ikke på disse tilfellene for man hører jo aldri om sånt. 
Alt man hører om er sløve tenåringer som ikke bryr 
seg og bruker abort som prevensjon." Dette viser at 
kvinnene har ulike meninger når det gjelder "vanlig" 
abort. Flere ser på det som moralsk forkastelig å ta 
abort fordi det ikke passer med et barn nå. Selv har 
de hatt mye mer tungtveiende grunner for å ta abort, 
mener de. Selv kunne de aldri ha tatt en abort bare 
fordi det ikke passet i livene deres. Andre igjen har 
et mer klassisk liberalt perspektiv på abort. 

Kvinnene selv vurderer abortene langs en moralsk 
glideskala, og de selv vurderer seg selv høyere eller 
lavere enn andre på denne glideskalaen. De ser ned 
på egne valg og andres valg, og vurderer hvilke av 
valgene som var uproblematiske. Abort på grunn 
av dødelig avvik er mye mindre problematisk enn 
abort på grunnlag av Downs syndrom. Kanskje den 
paradigmatiske funksjonen som Downs syndrom 
har fått i samfunnsdebatten, her finner resonans 
på individ nivå?

De fleste kvinnene havner i alvorlige dilemma når 
det blir påvist avvik ved fosteret. Disse dilemmaene 
fører til paradoksale reaksjoner og motsetningsfylte 
forventninger til systemet, dvs. legene, sykehusene 
og abortnemndene. Delvis ønsker de at alt skal gå 
glatt, at det "ikke blir strødd salt i sårene". "Marit" 
er gravid for første gang, og på ultralyd i 19. uke 
blir det oppdaget at fosteret har alvorlige avvik, som 
antakelig ikke vil være forenlig med liv. Marit både 
ønsker og ikke ønsker at den videre behandlingen 
skal gå glatt: "…når det er noe sånt så vil jeg heller 
få det overstått så snart som mulig. Da sa jeg det til 
legen. Og han gjorde aldri noe for å be meg vente på 
fostervannsprøvene, og det var på en måte så, så sykt. 
At han prøvde ikke få meg til å vente på noe, eller, ikke 
prøvde å komme med alternative løsninger en gang." 
Sitatet inneholder et dobbelt budskap. På den ene 
siden: la det gå raskest mulig, uten friksjoner. Men 
også på den andre siden: la systemet være tregt, med 
innlagte pauser og motstand som får kvinnene til å 
tenke gjennom de ulike mulighetene. Lansering av 
alternativ kan være truende og legge stein til byrden. 
Men fraværet av dette blir også opplevd som en stor 
mangel, eller til og med en perversjon ved hele 
systemet: "så sykt." Grunnen kan være at den glatte 
behandlinga underkjenner alvoret i situasjonen, eller 
ikke uttrykker forståelse for hvor fundamentalt og 
vanskelig dilemmaet er for kvinnen. Hun bærer på 

en tvil, men blir ikke møtt på det emosjonelle nivået 
hun er. 

Min konklusjon er at det ikke er slik at noen av 
partene i den politiske debatten kan legitimere sine 
perspektiv med basis i kvinnenes erfaringer, eller 
kanskje at alle kan det. I det kvinnene formidler 
finner du de samme motsetningene, og flere til, som 
du finner i den politiske debatten.

Spørsmål fra salen:
Berthold Grünfeldt
Ditt innlegg minner meg om noe jeg erfarte da 
jeg arbeidet med doktorgraden i begynnelsen av 
1970-tallet. 250 kvinner, som fikk utført provosert 
abort på Aker sykehus i Oslo, ble intervjuet seks 
måneder etter inngrepet, for å få belyst deres 
reaksjoner på inngrepet. Jeg spurte kvinnene om 
de hadde følt skyld for inngrepet, og om de hadde 
dårlig samvittighet, som plaget dem i etterkant av 
avbruddet. En av kvinnene svarte kryptisk på dette 
spørsmål: ”Jeg har ikke dårlig samvittighet for å ha 
gjennomgått aborten, men jeg har dårlig samvittighet 
fordi jeg ikke har dårlig samvittighet for aborten”. 
Dette var et ganske innsiktsfullt og dypsindig svar. 
Det kan tolkes på flere måter. For det første forventes 
det av kvinnen at hun skal føle skam og ha dårlig 
samvittighet for å ha gjennomgått inngrepet. For 
det andre internaliserer hun dette synet. Dersom 
hun likevel ikke føler dårlig samvittighet får hun 
ikke bekreftelse på at hun reagerer som hun bør, 
som hun er intellektuelt og ikke minst emosjonelt 
indoktrinert til å gjøre. Med andre ord; hun får ikke 
bekreftelse på seg selv som et ”skikkelig og anstendig 
moralsk menneske”. Hun kan få fantasier om seg selv 
som kynisk, egoistisk og hensynsløs, en kvinne som 
”ofrer” sitt barn til fordel for egne lettvintheter. Med 
andre ord, at hun er moralsk mindreverdig. Ved å føle 
skyld og skam, ha dårlig samvittighet, bekrefter hun 
sin normalitet, sin kvinnelighet ved å vise så dypt 
empati med fosteret at hun føler at hun har begått 
en ulovlig handling ved å abortere det bort.

Sølvi Marie Risøy
Ja, det er helt sant det du sier. Men, jeg har hele 
tiden ønsket å nyansere dette bildet som vi har av 
at kvinnen bare liksom kommer friksjonsløst for å ta 
abort etter abort etter abort, og at dette her er ingen 
big deal. Det er naturlig med ulike følelser, det er 
nettopp det jeg vil formidle. 
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Helseminister for en dag – hva ville du gjort?

Berge Solberg
Førsteamanuensis ved Enhet for medisinsk etikk, NTNU

Politikerens jobb, i motsetning til filosofens, er å 
handle og beslutte. I forhold til fosterdiagnostikken 
holder det ikke bare å tenke og konkludere med at 
feltet er ”etisk problematisk”. Man må bestemme seg 
for om bestemte teknologier skal forbys eller tillates, 
og eventuelt hvordan de skal tilbys. 

Tidens hovedspørsmål i fosterdiagnostikken 
er om vi bør innføre en tidlig ultralyd screening i 
den hensikt å kunne finne flest mulig fostre med 
Downs syndrom. Helseministeren har sagt nei. Men 
Helseministeren har samtidig sagt ja til at man kan 
tilby samtlige gravide over 38 år tidlig ultralyd for å 
finne fostrene med Downs syndrom som disse ”eldre” 
gravide bærer på. I vanlige folks ører høres dette 
paradoksalt ut. Det sniker seg inn en mistanke om at 
både ja’et og nei’et kanskje ikke er godt begrunnet. 

Som helseminister for en dag ville jeg derfor 
likevel begynt med tenkningen. Jeg ville satt meg 
ned og tenkt grundig gjennom HVORFOR-spørsmålet 
i fosterdiagnostikken. Hvorfor har vi i det hele tatt 
valgt å tilby enkelte grupper av gravide diagnostikk 
for uhelbredelige avvik i fosterlivet? Å tenke gjennom 
hvorfor-spørsmålet, er å sette ord på formålene med 
det man driver med. Bare da kan man gi en god 
beskrivelse av hva som er våre verdier i denne 
sammenheng. Og bare da kan man finne et robust 
verdigrunnlag å beslutte ut ifra.

Hvorfor tilby fosterdiagnostikk?
Hvorfor tilbyr vi bestemte grupper fosterdiagnostikk? 
Det finnes mange mulige svar å tilby her. La oss se på 
noen vi antakeligvis ikke liker så godt. Vi kan tilby 
fosterdiagnostikk fordi det lønner seg. Funksjons-
hemmede mennesker er dyre i drift. Et menneske 
med fragilt x-syndrom er anslått å påføre det britiske 
helsevesenet fire millioner kroner i ekstrakostnader 
for livslang omsorg. Fosterdiagnostikk koster også 
mye penger. Men det koster langt mindre enn det 
man sparer ved at mennesker med fragilt x-syndrom 
ikke blir satt til verden. Tilsvarende argumentasjon 
finner man mange steder i verden for screening for 
Downs syndrom. Hvorfor vi tilbyr fosterdiagnostikk 
kan dermed rett og slett være for at gravide skal 
kunne opptre sosialt ansvarlig. Å sette til verden 
et funksjonshemmet barn i en tid hvor teknologien 
muliggjør terminering av disse barna på fosterstadiet, 
kan hevdes å være uansvarlig opptreden overfor 
ens medmennesker i samfunnet. Men om det var 
slik at vi tilbød fosterdiagnostikk av denne grunn, 

ville det legge et 
utilbørlig press på 
alle gravide hvor 
man finner et foster 
med avvik. De ”må” 
abortere for å opptre sosialt ansvarlig. Og man ville 
fortelle i klartekst til funksjonshemmede og deres 
omgivelser at de anses å være en økonomisk byrde 
for samfunnet som man gjerne kunne være foruten. 
Denne såkalte eugeniske motivasjonen er muligens 
det farligste motivet å drive fosterdiagnostikk ut i fra, 
både i forhold til kvinnens frihet og selvråderett og i 
forhold til funksjonshemmedes stilling og verdighet i 
samfunnet. Men trolig er det også ett av de vanligste 
motivene i verden for å tilby fosterdiagnostikk.

Hvorfor vi tilbyr fosterdiagnostikk kan også være 
fordi vi mener det er galt overfor vårt fremtidige 
barn å sette det til verden funksjonshemmet. Når 
vi har teknologi som kan påvise fosterskade eller 
kromosomfeil og vi velger å bære frem et slikt 
barn (eller unngår å ta teknologien i bruk) så 
kan vi klandres for at vi i en viss forstand med 
viten og vilje har brakt dette barnet til verden 
funksjonshemmet. Vi har handlet galt mot dette 
barnet. Alle barn som kommer til verden, bør 
komme til verden funksjonsfriske i den grad vi kan 
innvirke på det. Det finnes en populær tankestrøm 
innenfor bioetikken som argumenterer nettopp 
slik. En ikke bare forfeilet tankestrøm etter min 
mening, men også en farlig tankestrøm. Hvorfor 
er den farlig? For dersom vi skulle være forpliktet 
overfor våre fremtidige barn til ikke å bære dem frem 
om de er funksjonshemmet, leder også dette til en 
abortplikt for kvinnen. Igjen blir ideen om det frie 
valg opphevet. Og mer enn det. En slik forpliktelse 
uttrykker at bestemte liv ikke er verdt å leve, og at 
det ikke bare er synd på dem som må leve slike liv, 
men at de for sin egen del skulle ha fått lov til ikke 
å bli til. Flere land, deriblant Frankrike har de siste 

Solberg (f. 1969) er 
førsteamanuensis ved 
enhet for medisinsk 
etikk og koordinator for 
Bioetisk forskergruppe, 
NTNU. Han forsvarte 
tidligere i år doktor-
avhandlingen Sortering 
av liv? Etiske hensyn 
ved å lage barn med 
og uten genetisk 
risikoinformasjon. 
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årene blitt skaket av rettssaker omkring retten til 
ikke å være til. Ultralydpersonale har gått til streik, 
og funksjonshemmede og pårørende har gått i tog. 
Å leve med funksjonsnedsettelser i en kultur som 
aksepterer en rett til ikke å være til må i seg selv 
kunne virke særdeles funksjonshemmende. 

Hvorfor vi tilbyr fosterdiagnostikk kan også være 
fordi vi synes så synd på fostrene med skader og 
avvik. Vi frykter at de lider eller at de vil komme 
til å lide når de blir født, og at det derfor er bedre 
for dem å dø i mors liv. Barmhjertighet kalles dette 
motivet. Men uansett hvor høyverdig våre intuisjoner 
om barmhjertighet er, så kan barmhjertighetsdrapet 
være like problematisk tidlig i livet som sent. Om vi 
opplever det som barmhjertighet å abortere et foster 
som ser ut til å lide eller kan komme til å lide, vil 
følgen være at gravide som likevel ønsker å føde sine 
alvorlig syke barn må oppfattes som ubarmhjertige. 
Deres frihet til å velge synes innskrenket, og 
fristelsen til å kunne bruke tvang mot den gravide, av 
hensyn til fosteret vil være tilstede. Tvangsliknende 
aborter er kanskje et av de største overgrepene man 
kan tenke seg mot en kvinne. Og om de fleste er enige 
i at Downs syndrom ikke er en lidelsesfull tilstand, 
så har vi ikke alltid vært like enige om det, og man 
er ikke nødvendigvis enig om det i alle kulturer.

Man kunne her påpeke at selv om det å ha Downs 
syndrom ikke er en lidelsesfull tilstand, men tvert 
imot er forenlig med høy livskvalitet, så medfører 
ikke det å ha Downs syndrom mer livskvalitet. Vår 
plikt til å maksimere lykken i verden tilsier at ved å 
bytte ut et fremtidig menneske med Downs syndrom 
med et fremtidig menneske uten Downs syndrom så 
maksimerer vi lykken. Vi behøver ikke å forankre 
dette i en kontroversiell antakelse om kvalitet. Det 
er nok å påpeke at et liv med Downs syndrom rent 
kvantitativt er begrenset i forhold til et liv uten. Man 
dør tidligere med Downs syndrom. Igjen ser vi en 
posisjon som ikke bare er teoretisk uholdbar – siden 
den ekstra lykken i verden ikke behøver å oppleves 
av noen – men som også er farlig. Den medfører et 
undertrykkelsespotensiale i forhold til den gravide 
kvinnen og må unektelig oppfattes krenkende av 
mennesker med Downs syndrom. 

Forbud mot fosterdiagnostikk?
Når jeg som helseminister for en dag hadde tenkt 
gjennom alle disse grunnene for hvorfor man kan 
tilby fosterdiagnostikk, grunner som alle vil ha 
undertrykkende konsekvenser for den gravide, og 
som vil skape et samfunn hvor funksjonshemmede 
mennesker anses som urettmessige byrder for 
kollektivet eller som mennesker som ikke har fått 
benyttet sin rett til ikke å være til, ville jeg vært 
fristet av tanken på å forby fosterdiagnostikk. 
Men før jeg falt for den fristelsen ville jeg ha tenkt 

at jeg også håndhever en abortlov som har stor 
støtte i vår kultur og at selvbestemt abort før 12. 
uke anses av mange som et uomtvistelig gode. Jeg 
ville derfor ha spurt meg selv om vi ikke egentlig 
tilbyr fosterdiagnostikk av helt andre grunner enn 
de ovenfor. Jeg ville spurt meg selv om det finnes 
en god bruk av fosterdiagnostikk og selektiv abort 
som ikke behøver ha noe med et sorteringssamfunn 
å gjøre, men som i stedet handler om noe av det 
samme som man ønsker å forsvare med retten til 
selvbestemt abort. 

Selvbestemt abort
Retten til selvbestemt abort kan på et prinsipielt nivå 
forstås som en nødrett til å si nei til en dramatisk 
belastning på ens liv som ikke var villet eller ønsket 
for kvinner/par i en vanskelig situasjon, og som kan 
innvilges fordi kvinnens råderett over egen kropp 
må tillegges stor vekt. Adgang til fosterdiagnostikk 
og selektiv abort kan forstås som en forsikring om at 
en kvinne eller et par i en vanskelig situasjon ikke 
utsettes for dramatiske belastninger på sitt fremtidige 
liv, og som kan innvilges fordi kvinnens råderett over 
egne kropp må tillegges stor vekt. I begge tilfeller 
kan det handle primært om belastninger, og ønsket 
om å kunne håndtere ens liv og ens fremtid på en 
god måte. Man kunne ha innvendt at familielivet 
med funksjonshemmede barn ikke er så fryktelig 
belastende. Innvendingen kan være riktig eller gal. 
Men uansett så kan man like gjerne innvende at 
familielivet med et uplanlagt og i utgangspunktet 
uønsket barn, slett ikke er så belastende som 
abortsøkende kvinner tror. Man kan innvende at 
foreldre til funksjonshemmede barn elsker sine 
funksjonshemmede barn like mye som de elsker 
sine funksjonsfriske barn, og at de er glade for at de 
ikke fikk sjansen til å abortere dem. Innvendingen 
er nok riktig. Men man kan også innvende at om 
vi bare hadde fått overtalt uønskede gravide til å 
bære frem sine barn i stedet for å abortere dem så 
ville de med sikkerhet komme til å elske sine barn 
og være sjeleglade for at de ikke valgte abort. Man 
kan innvende at å abortere et funksjonshemmet barn 
er å tro at funksjonshemminger sitter i individene 
istedenfor å oppmuntre til endring av det samfunnet 
som ville komme til å hemme dette individet. Men 
man kan også innvende at å terminere en uønsket 
graviditet er individrettet strategi som ser bort fra 
at det er samfunnsstrukturene som primært gjør 
bestemte graviditeter uønsket. Man kunne tilslutt 
ha innvendt at løsningen er å forby fosterdiagnostikk 
samtidig som man forbedrer funksjonshemmede 
familiers levekår radikalt. Men levekårene for 
barnefamilier med funksjonsfriske barn har økt 
stadig de siste årene med økt barnetrygd, lavere 
barnehageutgifter, kontantstøtte, økt foreldrefradrag 
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og lavere rente – likevel er det ingen som har vært 
inne på tanken at retten til selvbestemt blind abort 
må oppheves som følge av dette.

Den nye abortdebatten
Som helseminister ville jeg ha fått øye på at selv 
om den nye abortdebatten er forskjellig fra den 
gamle på svært mange punkter, så er det også noen 
klare fellestrekk mellom dem. Spriket mellom dem 
bør derfor ikke bli for stort. Jeg ville derfor valgt 
å utforme et tilbud om fosterdiagnostikk ut i fra 
disse fellestrekkene som handler om belastning og 
et ønske om å mestre sitt eget liv. Jeg ville sett at 
grunnen til at de aller fleste synes det er godt at 
familier med ett eller to funksjonshemmede barn blir 
tilbudt fosterdiagnostikk ved senere graviditeter, er 
den åpenbare belastning det vil være på samtlige 
familiemedlemmers liv å få enda et funksjonshemmet 
barn. Jeg ville videre ha tenkt at å leve med en høy 
risikobevissthet, risiko for en dramatisk belastende 
fremtid, foran eller under en graviditet kan oppleves 
traumatisk, og at fosterdiagnostikk derfor kan ha en 
viktig funksjon i familier med arvelig sykdom. Utover 
dette ville jeg ha tenkt at det finnes ingen gruppe 
som er en åpenbar kandidat for traumatisk engstelse 
for en uhåndterlig fremtid. Høy alder kan selvsagt 
gi økt engstelse, men alderen skal være virkelig 
høy før man kommer i nærheten av den risiko som 
man lever med i familier med arvelig sykdom. Og 
høy alder er jo gjerne forbundet med fast inntekt, 
god etablering og generelt store ressurser til å takle 
en utfordrende fremtid. Jeg ville derfor droppet det 
såkalte alderskriteriet for fostervannsprøver. Om 
risikoen for å få et barn med Downs syndrom øker fra 
0,5 til 1 % eller fra 1 til 2 %, må på mange måter etisk 
sett sies å være irrelevant for om man skal tillate 
noen å få diagnostikk og forby andre å få adgang til 
testing. Man må ha det klinkende klart for seg at 
medisinske vurderinger ikke er tilstrekkelig her, fordi 
vi forholder oss til et fenomen som er i randsonen 
av medisinen. Det som er relevant er primært en 
engstelse for en belastende fremtidssituasjon. Og 
denne engstelsen kan være langt større hos en enslig 
gravid kvinne på 18 år uten utdannelse eller jobb, enn 
hos en godt etablert, gravid, 38 år gammel kvinne. Jeg 
ville derfor gjøre engstelse til en mulig adgangsport 
for fosterdiagnostikk. Men jeg ville ikke anse det som 
min jobb å peke ut de engstelige. Ikke bare ville det 
kunne gjøre alle gravide mer engstelige, men de 
mange medisinske og eksistensielle problemene som 
ville følge av det (se også foredrag av Linn Getz). 
Det ville samtidig forverre den gravides mulighet 

til å gjennomføre et svangerskap uten traumatisk 
risikoinformasjon – retten til ikke å vite ville ikke 
ha realitet. Og funksjonshemmede vil kunne lese den 
innbakte meldingen i en masseundersøkelse som at 
avviket anses som så alvorlig at alle gravide uansett 
livssituasjon burde føle seg engstelig. 

Som helseminister for en dag ville jeg altså gjort 
som danskene; jeg ville ha fjerne screeningelementene 
helt fra fosterdiagnostikken. Jeg ville vært tro mot 
budskapet om at staten ikke har noe som helst 
interesse av eller ønske om å fjerne fostrene med 
Downs syndrom. Men stat og helsevesen har en 
interesse av at moderne medisinsk teknologi 
skal kunne trygge svangerskap og livsløp der det 
trengs. Og nettopp fordi det er så uhyre vanskelig å 
sentraldirrigere hvem som egentlig og innerst inne 
behøver slik teknologisk trygghet, så må vi ikke 
ha for rigide grenser. Vi respekterte denne anti-
paternalistiske holdningen når vi laget abortloven 
i sin tid. Og vi bør videreføre en anti-paternalistisk 
holdning også i bioteknologiloven. Mer liberalitet 
må altså inn. Spesielt engstelige gravide skal ikke 
stenges ute på grunn av alder. Men de må opplyses 
grundig slik at de vet hva de begir seg utpå. Man må 
vite når man gjør en undersøkelse som kan bedre ens 
barns helse, og når man gjør en undersøkelse som 
utelukkende handler om egen antatt livskvalitet. 
Det forutsetter at også fostermedisinerne, der det 
er mulig, er villige til å synliggjøre et slikt skille. 

Selvoppsøkende testing uten kriterier
Som helseminister ville jeg altså forkastet både et 
forebyggelsesparadigme og en forbudslinje. Jeg ville 
i stedet ha gått inn for et autonomiparadigme som 
knytter autonomi til selvoppsøkende testing. At også 
en slik modell medfører store etiske utfordringer 
ville jeg være bevisst på. Men jeg ville ha ment 
at strukturelle og kulturelle forhold i Norge gjør 
oss spesielt godt egnet til en ansvarlig bruk av 
fosterdiagnostikk på slike premisser. Helt til slutt 
ville jeg ha snakket med de andre ministrene og 
sørget for at det ble satt fart på arbeidet med å 
bedre funksjonshemmedes levekår og bygge ned 
funksjonshemmende barrierer. Jeg ville ha gjort dette 
fordi det er riktig i seg selv. Jeg ville ha gjort det fordi 
det gir mer mening til de såkalte frie valgene som 
er ønskelig i fosterdiagnostikken. Men ikke minst 
ville jeg gjort dette for å sende et klart signal til 
offentligheten om at staten og helsevesenets eneste 
legitime interesse i denne sammenheng er å legge til 
rette for gode og trygge svangerskap og familieliv. 

Når jeg så hadde gjort alt dette ville antakeligvis 
dagen som helseminister være over. 
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Human self-design og det statsliberale dilemma – er det frie valg en 
trussel mot samfunnsutviklingen?

Torben Hviid Nielsen
Professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo og medlem av Bioteknologinemnda

I stedet for ytterligere et bidrag til den dagsaktuelle 
politiske debatten, skal jeg her stille meg litt på 
sidelinjen og forsøke å heve blikket. Jeg vil blant 
annet ta opp: 

- Fra fosterdiagnostikken til det mulige samspill 
mellom en rekke nyere bioteknologiske 
reproduksjonsteknikker.

- Fra hensikten hos vordende foreldre og deres leger 
til mulige konsekvenser for hele samfunnet.

- Fra det tillatte i Norge til det mulige i verden.
- Fra kort til lengre sikt. Dvs.: fra mulige fravalg 

til kommende muligheter for tilvalg. 
I forhold til de paragrafer som diskuteres her, har 
det ingen umiddelbare, praktiske implikasjoner. 
Men mulighetene for tilvalg er også en del av 
fosterdiagnostikkens implikasjoner. Så det hører 
med til bildet.

Fengende titler på renommerte, inspirerende 
og debatterte bøker på området er Remaking 
Eden av Lee M. Silver (Professor i Molecular and 
Evolutionary Biology ved Princeton University) og 
Redesigning Humans av Gregory Stock (Director for 
Medicine, Technology, and Society ved University of 
California, Los Angeles). ”Repro-genetics” er Silvers 
sammenfattende fellesbetegnelse for de nye 
teknikkene, mens Stock benytter termen ”Germinal 
Choice Technology” (GCT). Betoningene er noe 
forskjellige, men til sammen er det snakk om syv 
nyere biomedisinske teknikker.

Felles for de syv teknikkene, vist i Figur 1 er at 
de forutsetter assistert befruktning (IVF), men 
ikke (nødvendigvis) abort. Den største hindring for 
anvendelse av dem i større skala i dagens Norge 

er bioteknologilovens § 2-10 [merk: § 2-4 i den nye 
loven]: “Befruktning utenfor kroppen kan bare finne 
sted når kvinnen eller mannen er befruktningsudyktig 
eller ved uforklarlig befruktningsudyktighet”. I 
tillegg kommer eksplisitte forbud mot de to første 
og de tre siste teknikkene. Nr. 3 og 4 er videre kun 
tillatt i begrensede og nøye spesifiserte tilfeller, som 
hoveddelen av diskusjonen har fokusert på.

Ute i den store verden er alle de fire første 
teknikkene imidlertid både tillatt og i bruk, i 
forskjellig grad i forskjellige nasjoner, og med hensyn 
til de tre siste teknikkene foretas det allerede i dag 
forsøk og tester i dyr.

Hver for seg – men ikke minst sammen – har 
de syv teknikkene et potensial for “positiv” – og 
ikke (kun) “negativ” utvelgelse eller seleksjon. Til 
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Figur 1
Nyere biomedisinske teknikker er her arrangert etter stigende grad 
av inngrep (som ikke sammenfaller med graden av forandring).

Figur 2
Ønsket om og jakten på det perfekte illustreres i ”Der Spiegel”. 
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sammen setter de mulig tilvalg gjennom IVF – ikke 
bare fravalg gjennom abort på dagsorden. Spørsmålet 
blir hvilket barn man ønsker seg og ikke om man 
ønsker et barn.

I figur 2 ser vi de mange marsjerende kopier 
av Claudia Schiffer og Albert Einstein er det pene 
og det kloke – estetikken og visdommen. Men 
tankevekkende er koblingen til politikken. De mange 
marsjerende Hitlere er her hva de fleste oppfatter 
som det verste – ikke det beste. Men begge er vel 
like (u)mulige?

At det perfekte også er et spørsmål om identitet 
og individualitet fremgår av ”Die Zeits” fornyelse av 
Michelangelos skapelse fra det Sixtinske kapell. 

Michelangelos symmetri mellom skaper og skapning 
er her erstattet av den gamle skapers overraskelse 
(eller angst). Og den ene Adam er erstattet av en 
hærskare av like Adamer. Som kopier er de mer 
like enn englene – og uten original. Eller: alle er 
like meget original og kopi. I sann dobbeltbetydning 
”Kunstverket i reproduksjonens tidsalder”. Som 
den (i prinsippet) uendelige kopi er ingen av dem 
den ”ansvarlige redaktør for eget liv” som Søren 
Kierkegaard så som en betingelse for å forholde seg 
etisk til tilværelsen.

Også den innadvendte navlebeskuelse er blitt 
vitenskapeliggjort gjennom mikroskopets optikk. 

Pengene og klokskapen er det kommende barnets 
navlestreng og morkake. Interessen og blikket er 
foreldrenes – verken barnets eller samfunnets. Hvis 
tidsånden er narsissistisk, skulle grobunnen være 
god. 

Der Spiegel, Die Zeit og Newsweek er selvfølgelig 
ikke de naturvitenskapelige flaggskip som Science 
og Nature, men det er den seriøse ukepresse som 
den interesserte og opplyste borger får sine bilder 
av mulighetene fra. To scenarier utdyper hvordan 
seriøse debattører mener det kan gå – på kort og 
lang sikt. 

Det amerikanske tidsskriftet Wired skildret i 1998 
en ikke alt for fjern Do-It-Your-Self-Eugenics.

I Lee M. Silver’s Remaking Eden er optikken 
vendt fra de individuelle valgmulighetene til de 
samfunnsmessige konsekvensene, og fra 1 til 
omkring 30 generasjoner frem i tiden, dvs. til tiden 
omkring neste årtusenskifte.

Som i filmen GATTACA er de modifiserte og berikede, 
skjønne og talentfulle blitt en nygenetisk betinget, 
herreklasse. Blade Runner er en annen filmvariant 
av samme tema. Her gror de nye “replicants” ut fra en 
enkelt celle for å som roboter å utføre slavearbeid. 

GATTACA og Blade Runner er egnet til å vekke 
minner om Aldous Huxley’s Brave New World. Men 
i begge skapes eller medieres den nye klassedeling 

Figur 3

Figur 4
Den bakenforliggende narsissisme fremgår av ”Newsweek”.

Figur 5

Figur 6
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av individuelle valg – ikke statens autoritære 
Big Brother. Her er det markedets frie valg, 
konsumsamfunnet og ikke den totalitære stat, som 
fører til Brave New World. 

Jeg skal gjenta at begge de to hovedscenariene i 
både Do-it-your-self Eugenics og Den nye overklasse 
av GenRich, er ulovlige i henhold til norsk lov. I denne 
henseende er det ingen prinsipiell forskjell mellom den 
nå gjeldende og den forslåtte bioteknologiloven.

Å tenke det forbudte, men tekniske mulige, 
kan imidlertid være et godt bidrag til å forhindre 
at det forbudte likevel blir virkelighet. Sammen 
illustrerer de to scenariene en allerede i dag 
høyst reell indre spenning mellom to, hver for seg, 
”gode” formål i norsk biomedisinsk lovgivning: 
autonomi, eller selvbestemmelse (som f.eks. i lov 
om svangerskapsavbrudd, § 2), og pluralisme, 
eller ”et samfunn med plass til alle” (som f.eks. i 
bioteknologilovens formålsparagraf).

Knyttet til den aktuelle norske debatten har 
jeg tidligere forsøkt å beskrive denne spenningen 
som et “statsliberalt dilemma”, hvor summen av 
ønskede individuelle valg, på paradoksalt vis, fører 
til uønskede (og uintenderte) konsekvenser for 
storsamfunnet. 

Det er et liberalt dilemma fordi de individuelle 
valg ikke – på samme måte som den klassiske 
liberalismen forutsatte – foregår i et privat ”tomrom” 
uten konsekvenser for andre og samfunnet. Og det 
er et statsdilemma ikke bare pga. konsekvensene for 
hele samfunnet, men også fordi det er staten som 
tillater og garanterer, eller direkte tilveiebringer, de 
individuelle valgene.

Hvis jeg har rett, er det her snakk om ennå ett 
– denne gangen teknologisk formidlet – eksempel 
på at nye gråsoner har erstattet den gamle klare 
demarkasjon mellom offentlig og privat. Her fører 
selvbestemmelsen ikke (lenger) til øket pluralisme 
og politikken overlater alt (eller nesten alt) til 

selvbestemmelsen og fraskriver seg samtidig 
muligheten for å styre samfunnsutviklingen. Det 
er et dilemma, som mange av oss står ambivalent 
ovenfor og hvor ingen enkle eller ”riktige” løsninger 
finnes – verken vitenskapelige eller etiske. Dette har 
jeg skrevet om i en kronikk i Aftenposten, 13. juni 
2003 og mer utførlig i boken Livets Tre og Kodenes 
Kode sammen med Arve Monsen og Tore Tennøe.

Den moderne biomedisin er ofte – og med god 
grunn – blitt kritisert for å ha lovet mer og raskere 
enn den viste seg i stand til å holde. Genterapi og 
embryonale stamceller er vel gode eksempler på 
det. 

De som måtte være tilbøyelige til å avfeie mine 
scenarioer og mitt dilemma som irrelevant science 
fiction eller unødige skremselsbilder, kan kaste et 
blikk på listen i Figur 7. Her er det listet ”oppdagelser” 
eller ”oppfinnelser”, som det i vitenskapelige kretser 
har vært bred enighet om å oppfatte som umulige. 

Av og til har man undersolgt det skremmendes 
muligheter like mye som man har oversolgt 
muligheten av det ønskede. Om ikke annet har mitt 
innlegg vært et bidrag til å unngå det.

Figur 7
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Debatt – II

[Redigert utdrag]

Linn Getz
Jeg vil først takke dere alle for en serie veldig 
fine foredrag, også Saugmann-Jensen. Men jeg vil 
igjen utfordre danskene på hvordan dere tenker å 
implementere screening uten at det skal framstå 
som et tilbud med helt bestemte føringer. Slik jeg 
forstår det, skal kvinnens aktive valg – jeg vil ha 
informasjon om fosterdiagnostikk: ja/nei – være 
målestokken. Jeg får ikke helt tak i hvordan dette 
skal praktiseres. Skal man som ledd i dokumentasjon 
av svangerskapsomsorgen registrere at man som 
profesjonell har observert eller ”installert” en 
aktiv valgsituasjon? Altså ikke telle antall tilbudte 
screeningstester, men antall eksplisitte valg om 
å motta eller avslå mer informasjon. Det synes 
å ligge en ide bak dette om å ivareta en slags 
verdinøytralitet? Men er det realistisk? Og hvem 
skal ta initiativet til å snakke om fosterdiagnostikk 
– er det legen eller pasienten?

Peter Saugmann-Jensen
Hvis den gravid ikke spontant gir uttrykk for hva 
hun ønsker, hvordan skal helsepersonell da finne ut 
hva som er kvinnens ønske uten å trenge seg på? 
Det spørsmålet er også reist i den danske debat. 
Fra et filosofisk og idealt synspunkt kan det se 
ut, som om selve det at spørre er uforenelig med 
selvbestemmelsen. Men det vi snakker om er noe 
mere praktisk. Vi snakker om selvbestemmelse som 
en praktisk norm i helsevesenet. Hvis legen er i tvil 
om pasientens ønske skal legen selvfølgelig spørre 
pasienten.

Anna Haug
Jeg er mor til en gutt med Downs syndrom på 10 år. 
Jeg visste at jeg ventet en gutt med Downs syndrom 
for jeg hadde tatt fostervannsprøve på inst. for 
medisinsk genetikk på Ullevål. Det vi har hørt 
Sølvi Marie Risøy fortelle om at kvinner har dårlig 
samvittighet for at de tar abort, det tror jeg også 
gjelder når du velger å beholde barnet ditt. Vi kvinner 
er så sårbar på det med kroppen vår. Vi føler lett at 
alt er feil. Hvis vi nå får beskjed om at vi venter et 
barn som er funksjonshemmet så tenker vi raskt at 
kanskje er det enklest å fjerne dette barnet. Vi stoler 
ikke på at det er naturlig å få et funksjonshemmede 
barn. Jeg følte i alle fall dårlig samvittighet – hva 
vil samfunnet synes om at jeg virkelig beholder et 
barn med Downs syndrom og gir samfunnet den 

belastningen. Likevel valgte jeg å beholde han, jeg 
var 18 uker ute i svangerskapet, og kunne kjenne at 
han sparket, som for å fortelle at han var livskraftig. 
Jeg må si at jeg hver eneste dag er glad for at jeg 
fikk han. Jeg ville jo aldri ønske noe annet og jeg 
kjenner jo at det var sånn det skulle være for meg. Og 
jeg skulle ønske at man kunne formidle til kvinner, 
som har fått vite fra undersøkelser at de venter et 
annerledes barn, at det er normalt at noen barn er 
funksjonshemmede. Det er normalt at en viss prosent 
har en funksjonshemning. Naturen er sånn. Det er 
en variasjon i naturen. Disse barna hører også til i 
samfunnet, og de gir enormt mye glede.

Sølvi Marie Risøy
For å følge opp den siste delen. Den lovpålagte 
genetiske veiledningen som vi har i dag, den skal 
komme i forkant, i en situasjon der du vurderer om 
du skal ta den fostervannsprøven. Selv om noen 
selvfølgelig er sikker på forhånd – hvis du f.eks har 
fragilt X syndrom i familien. Jeg har observert en 
del genetiske veiledninger. På disse veiledningene 
må det bli veldig mye informasjon, det er enormt 
mye veilederen skal gå gjennom. Det er kromosom 
oppbygging, det er Downs syndrom, Turner syndrom, 
trisomi 18, osv, veldig masse informasjon. En kan 
bli litt satt ut bare av å prøve å ta inn all den 
informasjonen. Da blir det veldig vanskelig å forholde 
seg til alt. Og de som gjerne trenger ytterligere 
genetisk veiledning, de tilfellene der det blir oppdaget 
noe. Vi vet at i rundt 150 av tilfellene blir det tatt 
abort. Det kan gi et anslag over antall situasjoner. Og 
da trenger man enda mer informasjon. Der blir det 
også vanskelig. Og, som du Anna Haug nevnte. Dette 
med skyld og sorg er også vanskelig. Veldig vanskelig. 
Det jeg ville presisere, og som jeg var redd ikke kom 
godt nok frem i innledningen, er at når kvinnene 
angrer, så betyr ikke det nødvendigvis at de angrer. 
De kan både angre og ikke angre samtidig. 

Cecilie Willoch
Dette har virkelig vært en inntresant ettermiddag 
med mange klargjørende og gode perspektiver. Det 
var sikkert flere enn meg som skvatt litt i stolen da 
vi fikk presentert et befolkningshygienisk argument 
så svart på hvit som i bakgrunnen for den danske 
loven om fosterdiagnostikk fra 1975. Det er ikke 
politisk korrekt å legge økonomiske argumenter til 
grunn for seleksjon av fostre i Norge for tiden. Men 
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vi skal ikke glemme at det ikke er så veldig stor 
forskjell mellom den måten man beskrev det på i 
Danmark og den måten man faktisk har gjennomført 
ordningen med fostervannsprøver på i Norge – men 
dette altså uten å legge økonomiske argumenter til 
grunn. Vår grense på 38 år er jo også litt vilkårlig. 
Så vidt jeg vet er det en grense som er beregnet 
ut fra risiko for å skade friske fostre holdt opp 
mot risiko for å finne fostre med Downs syndrom. 
Det er vel egentlig ikke slik at det er hensyn til 
menneskeverdet hos funksjonshemmede som har 
ligget til grunn for noen av disse gamle ordningene. 
Og det bringer meg til et historisk perspektiv. Hvor 
er det vi har gått i den siste tiden? På den ene siden 
har vi gått i retting av at flere vil legge vekt på det 
såkalte frie eller bevisste valget. Jeg sier såkalte fordi 
jeg ikke tror på friheten eller bevisstheten i valget. 
Men vi er også kommet veldig langt med å ha en 
levende etisk debatt. Denne debatten var praktisk 
talt ikke til stede for 20 år siden og jeg syntes det 
er positivt at den etter hvert har meldt seg. Her 
kommer ikke bare hensynet til levende friske, men 
også hensynet til funksjonshemmede og refleksjonen 
over at det er kanskje slik at de har en egenverdi 
inn. Hensynet til at menneskeverd er noe vi alle 
har, ikke bare funksjonsfriske mennesker, kommer 
jo stadig bedre frem i debatten. Da lurer jeg på om 
kanskje det vi ser i dag også bare en mellomstasjon. 
I fremtiden kommer vi kanskje til å fokusere mer 
på funksjonshemmedes egenverdi og ikke bare se 
mennesker med funksjonshemninger som et problem. 
Kanskje det er den veien vi kommer til å gå i de 
neste 10 årene – i retning av humanisme og ikke 
i retning av den såkalte autonomien. Det er for så 
vidt en veldig positivt ting. Den såkalte autonomien 
i fosterdiagnostikksammenheng innebærer jo ikke 
autonomi for alle – men tvert i mot at mennesker 
med funksjonshemninger utsettes for vilkårlighet 
rundt respekten for deres menneskeverd. Så to 
ord om verdigrunnlaget i “bare å ha et tilbud om” 
fosterdiagnostikk for å undersøke om fosteret har 
en funksjonshemning – når kunnskapen om dette 
åpner for abort. Det er veldig vanskelig å ha et tilbud 
om diagnostikk uten samtidig å si noe negativt om 
menneskeverdet til barn med funksjonshemninger 
– selv om det bare er snakk om et tilbud og ikke en 
oppsøkende virksomhet. I det øyeblikk en har et slikt 
tilbud har da også samfunnet sagt at akkurat det 
man leter etter i dette tilfellet er negativt. Jeg har 
lyst til å bruke et eksempel: I lovutkastet foreslår 
man å beholde forbudet om å gi opplysninger om 
kjønn før utgangen av 12. svangersskapsuke – fristen 
for fri abort. Årsaken er at man mener at kvinner og 
menn er likeverdige, og da skal det ikke være såkalt 
autonomi – man skal altså ikke få lov til å velge om 
man vil ha en jente eller en gutt. Det ville nemlig 

være ensbetydende med å velge mellom noe som er 
mer verdt og noe annet som er mindre verdt. I denne 
sammenhengen ser man altså at det å åpne for et valg 
åpner for en nedvurdering av en gruppe mennesker 
– og at autonomi i forståelsen av å velge mellom ulike 
fostre ikke kan være etisk nøytralt. Det er veldig 
vanskelig å oppfatte den autonomi som skal ligge til 
grunn for å velge bort fostre med funksjonshemning 
som etisk nøytralt – mens det skal være etisk 
betenkelig å velge mellom jentefostre og guttefostre. 
Men jeg tror det er en historisk utvikling her som 
kommer til å synliggjøre det dilemmaet mer.

Bjørn Hofmann
Jeg synes det er viktig å være bevisst at det er 
ekstremt vanskelig å gi adekvat og god informasjon 
i en situasjon der mennesker er spesielt sårbare. Jeg 
syntes kanskje Berthold Grünfeld sin påpekning av 
at muligheten til å gi nøytrale informasjon ikke er 
en så enkel oppgave og det er kanskje litt naivt å tro 
på at man kan få en non-directness når det gjelder 
informasjon om fosteravvik. Vi bør nok bestrebe 
oss på å være så skikkelige som vi overhode kan, 
men det er alltid vesentlig å forsøke å se bak 
den informasjonen som gis. Dersom vi i spesielt 
sårbare situasjoner ikke klarer å ta inn over oss 
relevant informasjon, så reiser det spørsmål om vår 
autonomi. Her står vi overfor ufravikelige dilemma 
knyttet til hvilken rolle pasienten har og hvordan 
kommunikasjon med pasient skal foregå.

Kirsten Lode
I foredraget til Berge Solberg var du inne på retten 
til ikke å vite og jeg synes at valgsituasjonen til 
kvinnen er vanskelig. Kanskje burde man allerede 
ved første svangerskapskontroll si til kvinnen at ved 
ultralydundersøkelse i 18. svangerskapsuke, så kan 
hun få informasjon om at det barnet hun bærer ikke 
er friskt. Kanskje er det er det da kvinner som vil 
ønske seg retten til å ikke vite? Min opplevelse som 
sykepleier på et sykehus er at i mange situasjoner 
går utviklingen i motsatt retning av den som vi 
snakker om her. I den praktiske hverdagen kan 
problemstillingen like gjerne være at pasienter 
og pårørende ønsker å slippe å ta de vanskelige 
valgene om liv og død. Kanskje gir teknologien 
oss valgmuligheter om liv og død som kan bli for 
vanskelige ? Klarer vi å ta frie og egne valg opp i 
dette ? Jeg tror for eksempel at klinikerne kan ha 
en betydelig innflytelse på dette valget.

Berge Solberg
Av og til her i verden stiller vi oss selv i ekstremt 
vanskelige situasjoner rett og slett fordi vi har 
utviklet teknologier som er bestemmende for hva 
som er vår situasjon og våre valgmuligheter. Men 
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selv om valgene kan fortone seg som umulige så er 
det rett og slett ingen annen løsning enn at man må 
forsøke å stå oppreist i valgsituasjonen, man kan jo 
ikke skyve valget vekk når det først er der. Behøver 
man en slags frihet til å unnslippe vanskelige 
valgsituasjoner? Retten til ikke å vite er veldig 
inntresant i denne sammenheng. Noen avfeier den 
og hevder at uopplysthet ikke er forenlig med å være 
et selvstendig menneske. Men det er gode grunner for 
å mene at man her står overfor en type informasjon 
som ikke nødvendigvis frigjør. Thorvald Sirnes 
var inne på et vanskelig og inntresant spørsmål i 
forbindelse med informasjonen til den gravide før 
rutineultralyd. Men man vet jo at rutineultralyd er en 
slags fosterdiagnostikk. Man leter etter sykdommer 
og avvik hos fosteret for eventuelt å kunne helbrede, 
men veldig ofte vil resultatet være at kvinnen havner 
i en abortvalgsituasjon. Det er mange som mener at 
den informasjonen kvinnen får på forhånd om hva 
som kan tenkes å inntreffe på rutineultralyden, 
ikke er nok til å kunne ta et informert valg. 
Informert samtykke og informerte valg vurderes 
som svært viktige etiske størrelser i vår kultur. Ta 
røykpakken for eksempel hvor det ikke bare skal 
være informasjon på utsiden men også på innsiden, er 
det nylig foreslått. Den som røyker skal dermed være 
garantert at all informasjon om hvor farlig røyken er, 
er gitt på forhånd. Rutineultralyd kan også bringe et 
menneske opp i livssituasjoner og valgssituasjoner 
som kan oppleves som uønskede, truende mot ens 
livskvalitet eller uforenlig med ens livsinnstilling 
og ens livssyn. Burde man ikke da på forhånd ha 
en plikt til å informere om alt som kan skje ved en 
rutineultralyd? Men samtidig er faren tilstede for at 
slik informasjon vil gjøre mange av svangerskapene 
til forferdelig traumatiske opplevelser. Man vil 
sykeliggjøre gravide kvinner i et stort omfang ved å 
rette deres fokus mot alvorlige funksjonshemminger, 
sykdom, død og risiko, istedenfor at de gravide 
fokuserer på gleden ved å være gravid og skulle 
sette et barn til verden. Fra et samfunnsperspektiv 
er dette svært betenkelig, ikke minst fordi vi vet 
at dette vil i realiteten angå veldig få. For de aller, 
aller fleste vil risikoinformasjon kunne betegnes som 
helt unødvendig. Dermed ser vi at det foreligger flere 
ulike, og til dels motstridende etiske hensyn her. Her 
har fostermedisinen en stor oppgave ved å sørge for at 
motivet for rutineultralyden alltid er å sikre barnets 
helse. Letingen man bedriver må med andre ord i 
størst mulig grad være terapeutisk motivert, med en 
gang man går ut over dette terapeutiske blikket i en 
ultralydundersøkelse bør man kanskje stille større 
krav til informasjonsmengden slik at den gravide er 
klar over at at undersøkelsen eller testingen ikke 
gjøres for å bedre barnets helse.

Kristin Ravnanger 
Vil si noe om ”retten til ikke å vite” knyttet opp mot 
hvor mye du skal informere om den rutinemessige 
ultralyden i forkant. Det er jo en balanse mellom 
disse hensynene. Jeg trur ikke det er et endelig 
svar på hvordan man skal oppnå en balanse mellom 
retten til ikke å vite og hvor mye vi skal informere. 
En veldig stor del av norske kvinner tar imot dette 
tilbudet om ultralyd i 17. - 18. uke. Samtidig så ser 
man at det finnes en liten bevisst andel som sier at 
de ikke vil ta ultralyd. Disse kvinnene sier at dette 
skyldes at de ikke vil vite. 

Sølvi Marie Risøy
Men det er et problem, for i det øyeblikket 
ultralydundersøkelsen går over fra å være 
kartlegging til å bli en diagnostisering. Denne 
overgangen kan skje lynraskt. Der er øyeblikket, 
der er mannen, der er legen, og der er sjokket. I det 
øyeblikket ligger kvinnen på benken, og mannen står 
der, og legen er der og der er oppdagelsen. Det er det 
som er problemet og sjokket. Kvinnen kan som oftest 
gjengi nøyaktig den setningen legen eller jordmoren 
sa i det øyeblikket. Det kan være: “Oj, her er det en 
som ikke er som det skal”, eller at legen forsvinner ut 
av rommet, og mange andre kommer inn. I praksis så 
skjer det i nuet. Det er ikke slik at man sier det slik 
at nå holder vi på å kartlegge, om et lite øyeblikk går 
vi over til å diagnostisere. Hvis dere kommer tilbake 
om en halv time så skal vi bruke ultralydapparatet 
diagnostisk. Det er ikke slik det foregår: i praksis så 
skjer det i nuet.

Og det er mange som velger ikke å ta 
fostervannsprøve. Jeg tror det har mye med den 
invasive delen å gjøre, at nålen skal gå inn i magen. 
Dette medfører også som vi vet en abortrisiko. 
Samtidig velger nesten alle å ta ultralyd. Det kan 
oppfattes som uansvarlig ikke å ta ultralyd. Du må 
regne med å måtte forklare deg. For legen, for familie 
og for venner. Den samme utvikling kan komme når 
det gjelder fostervannsprøve.
 
Berthold Grünfeld
Det er fint å kunne si noe generelt om dette med 
autonomiprinsippet. Det er ikke bare relevant i denne 
spesielle sammenhengen som vi drøfter i dag. Det 
gjelder overhode relasjonene mellom lege og pasient. 
Jeg tenker med gru tilbake på studietiden på 1950-
tallet; hvor bøllete legene kunne oppføre seg overfor 
pasientene uten at det fikk konsekvenser for dem. 
I dag ville en tilsvarende oppførsel umiddelbart ha 
ført til klager til legeforeningens etiske råd, eller til 
politiet, med rettslige konsekvenser. Det er skjedd 
mye i løpet av de siste femti årene på dette området, 
noe som selvfølgelig har sammenheng med hele 
den demokratiske utviklingen i samfunnet, med 
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kunnskaps- og utdanningssituasjonen. Individets 
autonomi henger sammen med demokratisk og 
menneskeligrettslig tenkning. Vi vet at dette med 
autoritet ofte har hvilt på irrasjonelle maktforhold. 
Maktutøvelsen i dag må på en helt annen måte enn 
tidligere begrunnes rasjonelt, logisk og relevant, det 
gjelder også i religiøse sammenhenger. Det nytter 
ikke lenger å ty til tradisjonelle maktstrukturer 
og bergunne atferd i forhold til det. Dette gjør 
det vanskeligere å styre samfunnet, det gjør 
det vanskeligere å være politiker, lage lover og 
forskrifter. Noe av debatten vi har gående om 
svangerskapskontroll og fosterdiagnostikk går rett 
inn i denne debatten. Hva skal kvinner få vite om 
sine fostre med tanke på skader og sykdommer, 
hvor konsekvensen eventuelt vil bli abort dersom 
det viser seg at fosteret hun bærer i seg er alvorlig 
skadet. På samme måte som selvbestemt abort i sin 
tid var et spørsmål om bestemmelsesmyndigheten, 
vil ultralyddiagnostikk bli det samme. Hvem skal 
avgjøre hva? Den gravide, medisinerne, eller hvem? 

I dag står autonomi prinsippet sterkere enn 
noensinne. Det er usannsynlig at vi skal kunne 
komme opp i en situasjon hvor avgjørelsen i disse 
spørsmålene skal overlates til legene. De skal være 
rådgivere og veiledere ut fra sin kompetanse, men 
ikke avgjøre spørsmålet om når og hva den gravide 
skal få vite om fosterets tilstand. Og deretter, hvilke 
konsekvenser hun eventuelt trekker av kunnskapen. 
Jeg er overbevist om at fosterdiagnostikken kommer 
til å bli en selvfølgelig og integrert del av den 
rutinemessige svangerskapskontrollen. Om fem 
eller 10 år vil det være en selvfølge.

Carl Birger van der Hagen 
Til Ravnanger om blodprøver av gravide: så vidt 
jeg forstår skal slike prøver i Danmark være 
en forutsetning for invasiv fosterdiagnostikk. 
Statssekretæren sa at dette fikk en se på i Norge om 
noen søkte om innføring av slike prøver. Men det er 
jo ikke tvil om at også Statssekretæren tidligere har 
uttalt seg i retning av at det var lite ønskelig å åpne 
for blodprøver i svangerskapet, selv i den gruppen 
som nå får tilgang på invasiv fosterdiagnostikk. Så 
det er en uvilje å basere dette på en kombinasjon av 
tidlig ultralyd og blodprøver slik jeg forstår. Jeg vil 
ha et kommentar av statssekretæren på det ulogiske 
i dette.

Berge Solberg
På en måte så syntes jeg at man skal gjøre 
fosterdiagnostikken mer stueren. Man bør ikke 
være så engstelig for nye metoder, når dette ut fra et 
etisk ståsted ikke kan anses som forskjellig fra det vi 
allerede gjør og tilbyr. For å ha et avklart forhold til nye 
metoder i fosterdiagnostikken, må man ha et avklart 

forhold til hvorfor vi tilbyr fosterdiagnostikk. Hvorfor 
tilbyr vi egentlig forskerdiagnostikk til risikogrupper 
for arvelig sykdom og funskjonshemming? Det kan 
da umulig være på grunn av risikoen alene Det sier 
nemlig lite eller ingenting i en etisk forstand. Det er 
først når man legger til at risikopersoner gjerne er 
bevisst om at de er risikopersoner at det begynner 
å likne på en etisk begrunnelse. Vissheten om at 
du befinner deg i en risikogruppe (kanskje fordi du 
allerede har født et funksjonshemmede barn) gir 
opphav til frykt og angst for at man kommer til å 
bære frem et alvorlig funksjonshemmet barn (til). Det 
er denne forståelige angsten som gir etisk mening til 
at man til byr risikogrupper fosterdiagnostikk. Men 
samtidig er det innlysende at man kan tenke seg 
gravide som ikke tilhører en definert risikogruppe 
som like engstelig eller mer, enn de gravide som 
tilhører en risikogruppe. Da blir det jo vanskelig 
å trekke en skarp grense mellom hvem som skal 
kunne anvende fosterdiagnostikk og hvem som ikke 
skal kunne anvende slik diagnostikk. Hva er en god 
grunn og hva er en mindre god grunn ? Angst er 
jo et nokså subjektivt kriterium, og peker derfor i 
retning av selvbestemmelse. Så spørsmålet er da om 
vi kan leve komfortabelt med angst som et kriterium 
i fosterdiagnostikken. Det er veldig vanskelig å 
si. En barriere for å unngå at fosterdiagnostikk 
overforbrukes er de sterke kulturelle ressurser vi 
har til å gjøre informerte og opplyste valg. Jeg tror 
at Norge er spesielt godt utrustet. Trolig har også 
det at kjente mennesker av typen Cecilie Willoch har 
stått frem og fortalt om livet med funksjonshemmede 
barn, vært av vesentlig betydning for debatten vi 
har hatt hos oss. Å få et funksjonshemmet barn har 
blitt avdramatisert til en viss grad. I Norge tar bare 
40 % av de gravide over 38 år fostervannsprøve mens 
f.eks. på Island tar 90% av de gravide over 35 år 
fostervannsprøve. Dermed er det slett ikke sikkert 
at forbruket av fosterdiagnostikk vil eksplodere om 
man liberaliserer på kriteriene.

Kristin Ravnanger
Jeg vet ikke om jeg kan gi fullgodt svar på dette, 
men hvis jeg har uttalt meg om blodprøver så har 
jeg uttalt meg om det i forbindelse med screening av 
alle gravide. Det ønsker vi ikke. Hvis en skal bruke 
blodprøver som en fosterdiagnostisk metode så vil 
det komme inn under godkjenningsordningen som 
forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. 

Jaran Apold
Skal en ikke nærmere angitt angst være nok til å 
åpne dørene for fosterdiagnostikk? Dette ville kunne 
innebære at en så lav risiko som under en promille 
for kromosomfeil ga adgang til fosterdiagnostikk hos 
en frisk kvinne på 20 år. Dette kan ikke være god 
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ressursbruk. I slike tilfelle vil det være bedre å gi 
informasjon om den lave risiko og at helsevesenet 
ikke har tilbud til alle typer av minimal risiko. 
Det er vel heller ikke god medisin å stille opp med 
teknologi for å få dempet angst for noe som har en 
lav bakgrunnsrisiko? 

Hvis laveste bakgrunnsrisiko for fosterskade er 
nok til å inkludere gravide i fosterdiagnostikk i uke 12 
vil forbruket temmelig sikkert bli meget høyt. Ved god 
”markedsføring” og bruk av eksempler på hvor galt 
det kan gå hvis man ikke sikrer seg vil tidlig ultralyd 
trolig bli innebygget som et frivillig, men standard 
ledd i svangerskapsomsorgen. I så fall vil vi om noen 
år ende opp med at for eksempel 97% av alle gravide 
gjennomgår ikke bare én ultralydunderskelse i uke 
18, men to undersøkelser – en i uke 12 og en i uke 
18. Vel og merke vil ingen av disse undersøkelsene 
føre til at det kommer flere friske babyer hjem fra 
klinikken (dette er så vidt jeg vet ennå ikke vist for 
18-ukersundersøkelsen). Gevinsten ville være funn 
av ulike fosterskader uten behandlingsmuligheter, 
eller mistanke om skader med de omkostninger det 
har for det videre svangerskap. Hvis jeg skulle være 
Helseminister i dag så ville jeg kreve både en økt 
a priori risiko over et visst nivå og et velinformert 
ønske om undersøkelsen fra den gravide – begge 
deler.

Sturla Eik-Nes
Det er viktig å sette ultralyd i et historisk perspektiv. 
På 70-tallet var ultralyd uproblematisk etisk sett. 
Undersøkelsen ga informasjon om fosteret (alder, 
morkaken, tvillinger) som vi gjerne ville ha. En må 
understreke at fortsatt er dette grunnleggende for at vi 
tilbyr ultralyd til de gravide. Så kom datarevolusjonen 
i 1982 og bildekvaliteten ble vesentlig bedre. Noen 
av oss forsto da at vi ville gå inn i en tid hvor mange 
detaljer ville bli avdekket ved fosterundersøkelser 
og det ble viktig å understreke at denne teknologi 
måtte brukes i medisinens beste tradisjoner og ikke 
som et verktøy for å oppdage foster med avvik og 
dermed grunnlag for å avbryte svangerskapet. Noen 
av oss skapte da uttrykket “fostermedisin” som i 
prinsippet er å være doktor for fosteret. Vi utvikla 
fostermedisinen ved å gå til fødselstidspunktet og se 
på de tilstander som barn er født med og der vi så 
det som viktig å vite om diagnosen på forhånd for å 
kunne gjøre en bedre jobb gjennom svangerskapet 
og i nyfødtperioden. Etter disse prinsipper har vi 
gradvis bygd opp fosterdiagnostikken og innholdet 
i rutineundersøkinga. Jeg tror vi må forholde oss til 
dette. Arbeidet videre må bygge på disse prinsipper. 
Ultralyddiagnostikk i svangerskapet vil nok forbli 
etisk vanskelig for noen. Dilemmaet er at den 
undersøkelsen som definerer det vi alle er enige 
om er av nytte for et foster eller et nyfødt barn er 

den samme undersøkelsen som avdekker de etisk 
vanskelige tilstandene. Derfor er det viktig at vi i 
tiden framover også engasjerer oss i debatt. Denne 
debatten må ikke rokke ved de viktige grunnene 
til at ultralyddiagnostikk ble innført for over 20 år 
siden.

Peter Sugmann-Jensen
Når jeg med respekt lytter til den norske debatten, 
legger jeg merke til en forskjel jeg vil nevne: Det 
synes som om dere debatterer kvinnen som et 
mer eller mindre passivt objekt, og diskuterer de 
virkninger forskjellige handlinger fremkaller på 
henne. Det er kanskje en variant av paternalisme. 
De norske kvinner jeg har sett og hørt – også i dag – 
fremstår som betydelig mer aktive og handlekraftige. 
I den danske debatt føler jeg at kvinnen sees mer 
handlende og sentral.

Berge Solberg
Angstproduksjon var et viktig anliggende for meg 
i mitt innlegg. Men jeg er overbevist om at selv om 
man ikke kan finne den perfekte løsningen så kan 
man i hvert fall si at en løsning er bedre enn andre. 
Og da er detaljene og analysen viktig. La meg ta et 
eksempel som også er kommentar til Jarand Apold. 
Fostermedisineren Kypros Nicolaides argumenterte 
i VG i våres at alderskriteriet i fosterdiagnostikken 
er foreldet fordi tidlig ultralyd nå langt mer presist 
kan fastslå hvem som har forhøyet risiko eller ikke. 
Så hvis man vektlegger sentralt risikokriteriet 
for fosterdiagnostikk så er det veldig lett å 
argumentere for at det følger logisk at du må kjøre 
alle gjennom tidlig ultralyd for nettopp å kartlegge 
om de har forhøyet risiko eller ikke.Vi har jo allerede 
akseptert å tilby fostervannsprøve til dem vi trodde 
hadde høyest risiko. Dette vil trolig medføre en økt 
angstproduksjon i den gravide populasjonen. Men 
spørsmålet er om en slik helse-politikk følger av 
det vi allerede har gjort og akseptert. Jeg tror ikke 
det. Det er ikke høy risiko alene som gjør at man 
tilbyr noen fostervannsdiagnostikk som jeg nevnte 
tidligere. Det er angsten som er og må være det 
viktigste fokus. Selvfølgelig er jeg tilhenger av at 
en leges oppgave er å forsøke å dempe en kvinnes 
angst om han mener den er fullstendig irrasjonell, 
slik at han får henne fra å ta en prøve som fortoner 
seg helt unødvendig. Men på den annen side bør vi 
huske at dette feltet ikke primært er medisin, men 
snarere velferd og at medisinske kriterier alene 
kommer til kort i forståelsen og reguleringen av 
dette feltet. Derfor er det også i en bestemt forstand 
uheldig å fortelle gravide at alder er et foreldet 
risikokriterium. For i etisk forstand er det angsten 
eldre gravide har følt som har gjort det relevant å 
tilby dem fosterdiagnostikk. Og før noen tester er 
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tatt, er det fremdeles korrekt at de eldre gravide har 
grunn til å føle seg mest engstelig. Holder man fast 
på dette, bidrar man ikke til økt angstproduksjon.

Lars Ødegård
Til autonomi debatten. Det som slår meg er jo om 
autonomien skal forstås som en rettighet eller en 
plikt. Ikke minst blir jeg slått av det når jeg hører 
Sugmann-Jensen fordi jeg synes det, på en måte, blir 
lagt en forutsetning som instrumentaliserer kjønnet, 
enten det er snakk kvinner eller menn. Altså om det 
å være kvinne eller mann i utgangspunktet skulle 
gjøre en i stand til å nødvendigvis ta de riktige 
valgene i denne sammenhengen. Jeg tror ikke den 
første reaksjonene til verken kvinnen eller paret i en 
slik situasjon er at nå vil jeg/vi velge selv. Jeg tror 
reaksjonen er: Hva gjør jeg/vi nå? Om reaksjonen 
fra legen eller samfunnet er å bakke ut og si: ”nå 
får du ta konsekvensene og valgene selv”. Det føler 
jeg på mange måter er å fraskrive seg et ansvar og 
på en måte instrumentalisere valget hos kvinnen. 
Foreldrene kommer aldri til å gjøre dette valget 
i vakuum, de kommer til å gjøre sine valg ut fra 
hvilken kulturell setting de står i. Det fører meg til 
det andre spørsmålet. Med hvilken rett påberoper 
medisinerne seg sitt hegemoni for biologiske 
tilstander som medisinen faktisk ikke har noen 
verdens ting å stille opp med (i hvert fall ikke med 
dagens medisinske tilbud)? Jeg kunne godt tenke 
meg at vi i fortsettelsen av denne debatten hadde 
evnen til å bringe inn andre perspektiver enn de 
medisinske.

Bjørn Hofmann
Jeg må jo si det at Berge Solberg har klart seg 
veldig bra som Helseminister i dag. Han har vist 
at det er kanskje bare argumentet om utrygghet 
som er holdbart i forholdet til denne type teknikk 
og dermed har han plassert fosterdiagnostikk med 
ultralyd under psykiatrien. Det er det flere fordeler 
med. Dels er det her varslet bruk av betydelige 
ressurser, noe som vil gi fostermedisinen ekstra 
puff. Videre vil teknologi brukt innen behandling av 
folks usikkerhet i forbindelse med svangerskap gi 
psykiatrien en hevet status. Men, det ligger jo i dette 
også et spørsmål om prioritet, jeg synes det er redelig 
å påpeke at her er et restargumentet. Hvorvidt vi 
skal bruke fosterdiagnostikk for å berolige foreldre 
er ikke besvart ennå. Til dette med autonomi så er 
det jo slik som flere har påpekt at valget jeg gjør 
i en situasjon hvor jeg har kontrollen i mitt liv er 
noe annet enn når jeg står i en meget vanskelig 
og presset situasjon. Dette kan oppfattes som et 
argument for paternalisme, men det er dette som 
gjør at mange teoretikere hevder at skillet mellom 
autonomi og paternalisme kanskje ikke er så egnet 

for å belyse slike problemstilinger. Men derfor 
er denne debatten hvor vi diskuterer forholdet 
mellom informert medvirkning, selvbestemmelse og 
eventuelle begrensninger i dette er så viktig.

Siri von Krogh
Som jordmor vil jeg tilbake til informasjon som gis 
kvinnen før hun får ultralyd i det hele tatt. Jeg mener 
det er viktig at den gravide blir informert om det 
man kan finne ved en slik undersøkelse, avvik hos 
fosteret, og hva det innebærer, hva slags valg setter 
det den gravide og makkeren overfor. Dette må man 
vite før man gjør denne ultralydundersøkelsen og 
man skal ha tid til tenke gjennom det. Og da kommer 
jeg tilbake til svangerskapskontrollene, som da skjer 
før ultralyd undersøkelsen som gjøres relativt tidlig 
og hva gjør myndighetene i forhold til det? I forhold 
til jordmødre og allmennpraktikere, hva slags 
informasjon de læres opp til å gi til de gravide. Få 
det med i planene også.

Ingjerd Ødegård
Jeg er overlege på Ullevål og min jobb er å innvilge/
evt. gi avslag på fostervannsprøver og å gi beskjed til 
gravide når det er funnet kromosomfeil. Jeg har en 
stressende jobb hvor omtrent halvparten av dagen 
går bort på telefonsamtaler. Det er ting her som 
virkelig har provosert meg. Det er blitt luftet tanken 
på om kvinner ikke er egnet til å ta en avgjørelse for 
seg selv i slike situasjoner i det hele tatt. Vi vet at 
det er feil – kvinner kan ta den avgjørelsen. Vi har 
mange gravide inne hos oss til veiledning som vi ofte 
hjelper med å ta en avgjørelse, men vi ser veldig godt 
at det er tre grupper. Det er de som absolutt ikke vil 
ha fostervannsdiagnostikk og som velger ikke å vite 
og det er en stor gruppe og det er helt greit. Mange av 
de ser vi ikke hos oss. I tillegg så er det da gruppen 
som er i tvil og de hjelper vi så godt vi kan for å finne 
ut hva de egentlig vil og hvilken avgjørelse som er 
best for de ut ifra hvilke forutsetninger man har og 
de tilbud man har til de pr. i dag. I tillegg så har man 
også en stor gruppe kvinner som er veldig klar på 
at fosterdiagnostikk ønsker de sterkt. En ting er de 
som kommer på aldersindikasjon men vi ser også 
endel andre grupper som kommer til oss fordi de er 
engstelige. Det er ofte de som har tidligere barn med 
kromosomfeil, men en annen gruppe er de som har en 
søster eller bror med utviklingsfeil og da ofte Downs 
syndrom. I tillegg så får vi mange henvendelser fra 
de som jobber med funksjonshemmede. Veldig ofte 
så ser vi at det er disse gruppene som er mest 
interessert i fosterdiagnostikk. Dette er kvinner/
par som er ressurssterke, de ser fremover, de har 
ofte barn fra før og de prøver å planlegge fremtiden 
for å prøve å unngå å havne i en situasjon som vil 
være svært vanskelig for dem selv, partneren og 
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barn. Dette er alvor for dem, dette er ikke noen lek. 
Det blir masse etisk/teoretiske betraktninger frem 
og tilbake men det her er dagligliv i praksis for disse 
kvinnene. Likevel så må vi etter det regelverket vi 
har i dag ofte gi avslag og enkelte har sagt rett ut 
under veiledning at de føler det som et overgrep fordi 
de blir fratatt muligheten til å bestemme en såpass 
viktig del av sin egen fremtid for seg selv. Jeg er helt 
enig med Saugmann-Jensen om at jentene blir sett 
på som brikker. Jeg har også snakket med mange 
par som har tidligere syke barn. Og noen av dem har 
faktisk sagt rett ut at barnet krever såpass mye at 
de føler at i deres situasjon er de nødt til gi avkall 
på sitt eget liv. Man snakker hele tiden om at barnet 
skal ha en rett til å leve, men man snakker lite om 
kvinnens rett til å ha et liv. Jeg synes Cecilie Willoch 
sa at hun kjente lite til personer eller familier med et 
barn med Downs syndrom som følte at det var en tung 
hverdag, jeg snakker veldig mye med veldig mange 

slike familier så jeg vet ikke helt hvor hun har det fra. 
Men det er mulig at de som har de krevende barna 
at de rett og slett ikke har overskudd til å delta på 
de sosiale arrangementene.

Møteleder
Klokken er blitt halv fire og vi er nødt til å avslutte. 
Vi har fått demonstrert her i dag at dette temaet med 
fosterdiagnostikk og verdier er svært vanskelig og det 
er ikke noe fasitsvar. Det berører oss, det engasjerer 
og det er en diskusjon som må fortsette. Det er 
en vanskelig balansegang mellom det å forhindre 
utviklingen av et sorteringssamfunn samtidig som 
vi tar vare på retten til å vite og retten til å ikke 
vite. Det er en vanskelig manøvrering og vi håper 
at vi får en fin bioteknologilov som vi alle kan leve 
med. Takk for oppmøtet og hjertelig takk til alle 
foredragsholderne.
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0845 - 0900  Registrering 

0900 - 0910 Innledning
   Hilde Kruse, nestleder i Bioteknologinemnda 

0910 - 0940 Dagens og fremtidens metoder for fosterdiagnostikk
   Kjell Salvesen, professor ved NTNU og leder for Norsk gynekologisk forening 

0940 - 1000 Er det etisk forsvarlig å tilby all gravide screening med tidlig ultralyd?
   Linn Getz, lege og forsker 

1000 - 1020 Er det lillebror de snakker om?
   Cecilie Willoch 

1020 - 1040 Fosterdiagnostikk – en mulighet til trygt å kunne få flere barn i Fragilt X-  
  rammede familier
   Elizabeth Claudi Nielsen 

1040 - 1115 Debatt 

1115 - 1200  Lunsj 

1200 - 1210 Norsk lovverk om fosterdiagnostikk
   Kristin Ravnanger, statssekretær i Helsedepartementet 

1210 - 1230 Status og debatt i Danmark
   Peter Saugmann-Jensen, avdelingslege, Sundhedsstyrelsen i Danmark og leder for arbeidsgruppe for   
   ”fosterdiagnostikk og risikovurdering” 

1230 - 1250 Teknologien truer, endrer, skaper og stiller oss overfor vanskelige verdivalg 
   Bjørn Hofmann, førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk, UiO 

1250 - 1310 Bare barnet er velskapt – forskningsprosjekt om fosterdiagnostikk og selektiv  
  abort
   Sølvi Marie Risøy, stipendiat ved Rokkansenteret 

1310 - 1330  Kaffe og kaker 

1330 - 1350 Helseminister for en dag – hva ville du gjort?
   Berge Solberg, førsteamanuensis ved Enhet for medisinsk etikk, NTNU 

1350 - 1410 Human self-design og det statsliberale dilemma – er det frie valg en trussel mot  
  samfunnsutviklingen?
   Torben Hviid Nielsen, professor i idéhistorie ved UiO og medlem av Bioteknologinemnda 

1410 - 1520  Debatt 

1520 - 1530  Avslutning

Møteleder: Hilde Kruse, nestleder i Bioteknologinemnda 

Program
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Hedenstad, Arne
Heen, Espen
Heimdal, Ketil; Avd. for medisinsk genetikk, 
    Rikshospitalet
Henriksen, Unni; Ullevål univ.sykehus, KBD
Hildeng, Britt A; Ap. Stortinget
Hjemdal, Line Henriette Holten; Politisk rådgiver 
    Helsedepartementet
Hofman, Bjørn; Foredragsholder
Holan, Synne; Aker Sykehus
Holme, Elisabeth; Senter for sjeldne sykdommer 
    og syndromer, Rikshospitalet
Holstvoll, Ann E.; Rikshospitalet
Horverak, Torbjørg; Ullevål univ.sykehus, KBD
Husby, Henrik
Jacobsen, Anne
Jensen, Peter Saugmann-; Foredragsholder
Johansen, Ellisiv; Norsk forening for Cystisk 
    Fibrose
Johne, Berit; Norges forskningsråd
Johnsen, Marit; Ullevål univ.sykehus, KBD
Johnsen, Wenche; Ullevål univ.sykehus, KBD
Jonassen, Siril
Kirkengen, Anne Luise
Kise, Marit
Kjelland, Vivian
Kjøsnes, Oddveig; Det norske radiumhospital HF
Knudsen, Solveig Foss; TV2-God morgen Norge
Kristinsson, Solveig
Krogh, Siri von; Barn i magen
Kruse, Hilde; Bioteknologinemnda

Deltagerliste
[Listen er en sammenstiling av forhånds- og etterpåmeldte.]
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Kaasen, Anne
Lamvik, Hild
Lilleengen, Anne Marie; Høgskolen i Akershus, 
    Jordmorutdanningen
Lilleseter, Anita; Ekeberg Helsestasjon
Linnestad, Casper; Bioteknologinemnda
Lode, Kirsten; Fagetisk råd i Norsk 
    sykepleierforbund
Lund, Carsten; IEMF, Ullevål Universitetssykehus
Løvaas, Linda
Lånke, Gerd Inger
Matre, Karin
Melhuus, Marit; SAI, Universitetet i Oslo
Melsom, Patricia Ann; NITO
Milling, Lena; Ullevål univ.sykehus, KBD
Mohr, Lisen J.; Frambu, Senter for sjeldne 
    funksjonshemninger
Mohr, Marianne
Morken, Johannes; Vårt Land
Munk, Toril Heggen
Murad, Hani
Mygland, Svein
Myklebust, Ingunn; Sosial- og helsedirektoratet
Müller, Regine
Namtvedt, Inger-Ann; Ullevål univ.sykehus, KBD
Nes, Sturla H. Eik-; Nasjonalt Senter for 
    Fostermedisin
Nielsen, Elizabeth Claudi; Foredragsholder
Nielsen, Torben Hviid; Bioteknologinemnda
Nortved, T.; KSO
Ramnefjell, Randi
Ramsfjell, Veslemøy
Randmæl, Bjørg; Jordmorforbundet NSF
Ravnager, Kristin; Foredragsholder
Renolen, Ingrid; Helsedepartementet
Riessen, Elisabeth van 
Risøy, Sølvi Marie; Foredragsholder
Roald, Marie Nora; Bioingeniørfaglig institutt, 
    NITO
Rogne, Sissel; Bioteknologinemnda
Roland, Brit; Sosial- og helsedirektoratet
Rommetveit, Kjetil
Rosenberg, Margit; Nasjonalt ammesenter
Ruud, Gunvor Aslaksen; Institutt for sjeldne 
    diagnoser
Ruud, Marit Ekne

Rød, Solfrid; Handikapnytt
Sagneskar, Torill; Norsk Forening for Cystisk 
     Fibrose- sør og østlandsreg.
Salvesen, Kjell; Foredragsholder
Sandstad, Berit; KKF, Det Norske Radiumhospital
Sandvig, Bente
Selvik, Anniken Trumpi
Sirnes, Thorvald; Inst.adm.org.
Skarstein , Anny; Statens råd for 
    funkjsonshemmede
Skavlid, Sigrid; Forskningsetiske komiteer
skjæraasen, Julie
Solberg, Berge; Foredragsholder
Solberg, Olga Karin; Senter for sjeldne sykdommer 
    og syndromer, RH
Sommerseth, Eva
Stemshaug, Siv Hege
Stenersen, Margurethe; Rettsmedisinsk institutt
Sæter, Stein Egil; Norsk Forening for Cystisk 
    Fibrose-sør og østlandsreg.
Sønderland, K.
Sørensen, Charlotte; Ullevål univ.sykehus, KBD
Taraldsen, Sølvi; Sosial- og helsedirektoratet
Tegnander, Eva; Nasjonalt Senter for 
    Fostermedisin
Teigen, Aina Iren
Tennøe, Tore; Teknologirådet
Tran, Bang Tan T.; Det norske radiumhospital HF
Tranebjærg, Lisbeth; Bioteknologinemnda
Tronesvold, Torill; Seksjon for molekylær patologi, 
    DNR HF
Valbø, A.
Valle, Anne Louise; Helsedepartementet
Wallem, Tore; Bioteknologinemnda
Willoch, Cecilie; Foredragsholder
Wollebekk, Jorann
Ødegård, Ingjerd; Overlege medisinsk genetikk, 
     Ullevåll
Ødegård, Lars; Bioteknologinemnda
Østnor, Lars; Menighetsfakultetet
Østrem, Caroline
Øye, Mona
Øyen, Liv
Aanderaa, Stein Magnus
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Tidligere møter arrangert av Bioteknologinemnda

2003
- Fosterdiagnostikk og verdier. 31. oktober, Oslo
- Bioterrorisme og biologiske våpen. 10. juni, Oslo
- Regulering av DNA-vaksiner og genterapi på dyr. 24. april, Oslo
- Biopatenter og EU’s patentdirektiv. Åpent møte 10. februar, Oslo
- Benefit or harm? Power and politics behind GM food. Åpent møte 5. februar, Oslo
- Assessing the risk from transgenic plants – The next step forward. Åpent møte 3.-4. februar, Høvik

2002
- Gentester i arbeidslivet. Åpent møte 9. september, Oslo
- Debattmøte om bioteknologiloven, 4. juni, Oslo
- Risiko og GMO. Åpent møte 13. mars, Oslo

2001
- Lekfolkskonferanse om stamceller, 23.-26. november, Oslo
- DNA i rettssalen. Åpent møte 24. september, Oslo
- Forsikring og DNA-tester. Åpent møte 18. april, Oslo

2000
- Oppfølgingskonferansen om genmodifisert mat. Åpent møte 15.-16. november, Oslo
- Biopatenter. Åpent møte 29. september, Oslo
- Kloning og humane stamceller. Åpent møte 15. juni, Oslo
- Post HUGO-æraen. Åpent møte 14. juni, Oslo

1999
- Genteknologi i et Nord–Sør-perspektiv. Åpne møte 13. oktober, Oslo
- Har vi alle rett til å få barn? Åpen høring 7. april, Bergen

1998
- Xenotransplantasjon – transplantasjon fra dyr til mennesker – vil vi ha det? Åpent møte 30. september, Oslo
- Fra kjøkkenbenk til fabrikk. Genteknologi og industri. Åpent møte 18. mars, Oslo

1997
- Genteknologi i et 10 - årsperspektiv. Hvor var vi? Hvor er vi? Hvor går vi? Åpent møte 27. august, Oslo
- Genteknologi og havbruk. Åpent møte 23. april, Tromsø

1996
- Genmodifisert mat: konsekvenser for produsent og forbruker. Åpent møte 30. august, Lillehammer
- Gentesting – når og hvorfor. Åpent møte 21. mars, Oslo

1995
- Vil genteknologien fremme et bærekraftig landbruk og havbruk. Åpent møte 15. september, Oslo

1994
- Bruk av fostervev. Åpent møte 8. mars, Oslo
- Genteknologi og mat. Åpent møte 19. oktober, Oslo
- Genteknologi og dyr. Åpent møte 10. mars, Oslo

1993
- Patent på liv. Åpent møte 3.november 1993, Oslo
- Prøverørsmetoden – assistert befruktning. Åpent møte 17. mars, Oslo

1992
- Genmodifiserte planter. Åpent møte 29. oktober, Oslo
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