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Bioteknologinemnda

Bioteknologinemnda	 er	 et	 frittstående,	 regjerings-
oppnevnt	 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	samfunns-
messige	konsekvenser	ved	bruk	av	moderne	biotekno-
logi.	Bioteknologinemnda	har	21	medlemmer	og	obser-
vatører	 fra	 seks	 departementer.	 Bioteknologinemnda	
har	 et	 budsjett	 på	 ca.	 6,6	 millioner	 kroner	 for	 2005.		
	
Norges forskningsråd

Norges	forskningsråd,	ved	programmene	Etikk,	samfunn		og	
bioteknologi	 og	 Funksjonell	 genomforskning	 (FUGE)	
finansierer	 ulike	 forskningsprosjekter	 som	 tar	 opp	
etiske	 og	 samfunnsmessige	 aspekter	 ved	 moderne	
bioteknologi,	 herunder	 preimplantasjonsdiagnostikk,	
forskning	 på	 befruktede	 egg	 og	 stamcelleforskning.		
	
Sosial- og helsedirektoratet

Sosial-	 og	 helsedirektoratet	 er	 et	 fagorgan	 og	 en	
del	 av	 den	 sentrale	 sosial-	 og	 helseforvaltningen.	
Direktoratet	gir	faglige	råd	til	sentrale	myndigheter,	
kommuner,	 helseforetak,	 frivillige	 organisasjoner	
og	befolkningen	og	har	funksjoner	knyttet	opp	mot	
kvalitetsutvikling	og	prioritering	i	helse-	og	sosial-
tjenesten.	Direktoratet	bidrar	videre	til	å	iverksette	
og	 gjennomføre	 nasjonal	 politikk	 i	 helse-	 og	 sosi-
alsektoren.	 Direktoratet	 er	 underlagt	 Arbeids-	 og	
inkluderingsdepartementet	 og	 Helse-	 og	 omsorgs-
departementet	og	er	delegert	forvaltningsansvar	for		
bioteknologiloven	og	biobankloven.	
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Åpen høring om preimplantasjonsdiagnostikk og forskning på befruktede egg

Christina Abildgaard
Avdelingsdirektør, Norges forskningsråd og medlem 
av Bioteknologinemnda

Bakgrunn for seminaret

På	vegne	av	Bioteknologinemnda,	Sosial-	og	helsedi-
rektoratet	 og	 Forskningsrådet	 vil	 jeg	 ønske	 dere	 alle	
hjertelig	velkommen	til	dette	seminaret	om	preimplan-
tasjonsdiagnostikk	 og	 forskning	 på	 befruktede	 egg.	
	
I	 Regjeringens	 Soria	 Moria-erklæring	 ga	 regjeringen	
uttrykk	for	at	de	vil	”…revidere  bioteknologiloven slik 
at det på bestemte vilkår åpnes for forskning på over-
tallige befruktede egg, herunder stamcelleforskning, og 
begrenset bruk av preimplantasjonsdiagnostikk”.	 Som	
en	oppfølging	av	regjeringserklæringen	og	Stortingets	
vedtak	i	juni	2005	har	Helse-	og	omsorgsdepartementet	
nylig	sendt	på	høring	forslag	til	revisjon	av	biotekno-
logiloven	på	disse	punktene.		Dette	er	etisk	kontrover-
sielle	områder.	Bakgrunn	for	seminaret	er	at	vi	ønsker	
å	belyse	ulike	perspektiver	innenfor	etisk	kompliserte	
felt	og	stimulere	til	debatt.

ELSA-forskning i Forskningsrådet

ELSA	står	for	”Ethical,	legal	and	social	aspects	(of	modern	
biotechnology)”.	 Før	 programmet	 ”Etikk, samfunn og 
bioteknologi”	ble	opprettet	 i	2002	hadde	det	 i	Norge	 ikke	
vært	 noen	 bred	 forskningsinnsats	 rettet	 mot	 etiske,	 juri-
diske	og	samfunnsmessige	aspekter	ved	bruk	av	moderne	
bioteknologi.	 I	 Forskningsmeldingen,	 St.	 meld.	 nr.	 39	
(1998-99)	 Forskning ved et tidsskille,	 og	 gjennom	 den	
politiske	behandlingen	av	denne	ble	imidlertid	Forsknings-
rådet	oppfordret	til	å	vurdere	å	etablere	et	eget	tverrfaglig	
forskningsprogram	 om	 etiske	 aspekter	 i	 forbindelse	 med	
genteknologi.	 	 Forskningsrådet	 så	 også	 selv	 behovet	 for	
intensivert	 forskning,	 kompetanseoppbygging	 og	 formid-
ling	 på	 feltet,	 og	 etablerte	 forskningsprogrammet	 Etikk,	
samfunn	 og	 bioteknologi	 gjennom	 samarbeid	 mellom	
områdene	i	daværende	organisasjon.	

Programmets	 mål	 er	 å	 bidra	 til	 kompetanseoppbygging	
innenfor	etiske,	juridiske	og	samfunnsmessige	aspekter	ved	
moderne	bioteknologi,	å	utvikle	forskningsbasert	kunnskap	
på	feltet	og	å	styrke	kommunikasjonen	mellom	eksperter	
og	befolkningen	når	det	gjelder	moderne	bioteknologi.	

Programmet	 samar-
beider	 nært	 med	 det	
store	programmet	FUGE	
(Funksjonell	genomfors-
kning	 i	 Norge)	 og	 de	
øvrige	 bioteknologiske	
programmene	 i	 Fors-
kningsrådet.	 Gjennom	
Etikk	 samfunn	 og	
bioteknologi	 og	 FUGE,	
bevilges	 ca.	 kr.	 10-12	
mill	 pr.	 år	 til	 forskning	
om	 etiske,	 samfunns-
messige	og	rettslige	aspekter	ved	moderne	bioteknologi.

Anvendelse av befruktet egg for å få barn

Hvorfor	 er	 det	 ønskelig	 å	 befruktet	 egg	 in	 vitro?	 For	 det	
første:	befrukte	egg	for	å	få	barn,	og	for	det	andre	til	fors-
kningsformål.	Hvis	vi	 tar	utgangspunkt	 i	at	egg	befruktes	
for	å	få	barn	kan	motivasjonen	deles	inn	i	to	kategorier:

i)	 Der	 begrunnelsen	 for	 å	 befrukte	 egget	 er	 at	 paret	 er	
befruktningsudyktig.	 Det	 befruktede	 egget	 implanteres	
i	 kvinnen	 uten	 genetiske	 undersøkelser	 på	 forhånd.	
	
ii)	Foreta	genetisk	undersøkelse	av	det	befruktede	egget	med	
henblikk	på	identifisere	spesifikke	genetiske	egenskaper,	dvs.	
benytte	preimplantasjonsdiagnostikk	(PGD).	I	dette	tilfellet	
er ikke	 problemstillingen	 at	 paret	 er	 befruktningsudyktig.	
Denne	informasjonen	vil	benyttes	for	å	selektere	befruktet	
egg	før	det	implanteres	i	livmoren.

Det	kan	være	ulike	begrunnelser	for	PGD,	som	ønske	om	
å	 få	 et	 barn	 uten	 arveanlegg	 for	 alvorlig	 sykdom	 (fravalg	
av	egenskaper),	 eller	ønske	om	å	 få	et	barn	med	bestemte	
egenskaper	som	kan	benyttes	for	å	redde	andre.	Et	eksempel	
er	i	Mehmet	saken,	der	foreldrene	ønsket	å	få	et	barn	med	
samme	vevsforlikelighet	slik	at	man	kunne	bruke	stamceller	
fra	navlestrengsblod	 i	håp	om	å	 redde	Mehmet	 (tilvalg	av	
egenskaper).

Det	kan	også	tenkes	andre	begrunnelser	som	f.eks.	å	selek-
tere	et	befruktet	egg	med	henblikk	på	kjønnssortering,	eller	
bestemte	arvelige	egenskaper	for	bedre	utseende	eller	presta-
sjoner.	Det	siste	må	kanskje	betraktes	som	mer	spekulativt.	
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Anvendelse av befruktet egg til forskningsformål

Et	 annet	 hovedformål	 er	 å	 benytte	 befruktet	 egg	 til	 fors-
kningsformål.	Innen	fagfeltet	assistert	befruktning	vil	det	
være	 behov	 for	 opplæring,	 kvalitetssikring	 og	 forbedring	
av	 eksisterende	 metoder	 samt	 utvikling	 av	 nye	 metoder.	
Grenseoppgang	 når	 det	 gjelder	 hva	 som	 skal	 omfattes	 av	
forskningsbegrepet	er	et	diskusjonstema.

Det	er	store	forventninger	til	at	stamcelleforskning	skal	føre	
fram	til	bedre	medisinsk	behandling,	men	også	 i	 forhold	
til	redusert	bruk	av	forsøksdyr	i	forbindelse	med	legemid-
delutvikling	eller	f	eks	ved	uttesting	av	kjemikalier.	Det	kan	
også	være	andre	formål	som	genterapi	for	kreftbehandling,	
gendoping	 for	 bedre	 sportsprestasjoner,	 kosmetikk	 eller	
–	slik	jeg	tidligere	har	nevnt	–	mer	spekulative	hensyn	som	
forbedring	av	menneskets	egenskaper.	

Etiske dilemmaer

Innenfor	 dette	 feltet	 møter	 vi	 mange	 etiske	 dilemmaer,	
og	 spennvidden	 i	 de	 individuelle	 synspunktene	 er	 stor:	
Fra	overbevisning	om	at	vi	som	en	rik	nasjon	har	et	etisk	
ansvar	 for	 å	 drive	 forskning	 for	 behandling	 av	 alvorlig	
sykdom,	til	overbevisning	om	at	forskning	på	befruktet	egg	
er	 krenking	 av	 menneskeverdet.	 Diskusjonene	 omfatter	
spørsmål	som:	hva	er	et	befruktet	eggs	moralske	status?	Når	
begynner	livet?	Er	det	etisk	forsvarlig	å	befrukte	egg	kun	for	
forskningsformål	eller	må	det	benyttes	overtallige	egg	fra	
IVF	behandling?

Skal	samfunnet	legge	til	rette	for	at	en	familie	som	kanskje	
allerede	er	tungt	belastet	med	alvorlig	sykdom	kan	unngå	at	et	
nytt	barn	får	slike	lidelser.	Et	spørsmål	blir	da;	hva	er	alvorlig	
sykdom,	alvorlig	for	hvem?	Vi	har	en	etisk	plikt	til	å	redde	
liv,	men	hvordan	harmonerer	det	med	å	bruke	menneske	som	
middel	for	andre?	Er	det	moralsk	forsvarlig?		Hvis	samfunnet	
tillatter	diagnostikk	for	seleksjon	av	bestemte	egenskaper,	er	
vi	da	på	vei	mot	et	sorteringssamfunn?

Etikk er verdiavhengig

Etiske	 oppfatninger	 er	 individavhengig	 og	 i	 betydelig	
grad	påvirket	av	kultur	og	religiøs	tilhørighet.	I	noen	reli-
gioner	er	menneskeverdet	avhengig	av	en	oppfatning	om	
at	sjelen	tar	bolig	i	fosteret,	dvs.	man	mener	at	ensoulment,	
”besjeling”	av	 fosteret	 inntreffer	et	visst	 antall	døgn	etter	
befruktning.	I	jødedommen	regnes	besjeling	40	dager	etter	
befruktning		jødene	har	derfor	ingen	problemer	med	fors-
kning	på	befruktede	egg	før	40	dager.	Også	islam	opererer	
med	begrep	som	ensoulment	og	kan	derfor	tillate	forskning	

på	befruktet	egg	før	besjeling.	Å	beskytte	det	 fødte	 liv	og	
hindre	sykdom	har	høy	prioritet.	Man	kan	derfor	utnytte	
mulighetene	som	moderne	bioteknologi	gir.	

I	Norge	registrerer	vi	en	dreining	mot	større	aksept	for	bruk	
av	medisinsk	bioteknologi.	Dette	viser	meningsmålinger	og	
den	politiske	debatten.	Norge	har	siden	1987	hatt	et	forbud	
mot	forskning	på	befruktede	egg.	Dette	forbudet	ble	videre-
ført	i	bioteknologiloven	fra	1994.	I	2002	ble	loven	endret	for	
å	presisere	at	forbudet	mot	forskning	på	befruktede	egg	også	
gjaldt	forskning	på	cellelinjer	som	er	etablert	fra	befruktede	
egg	Et	formål	med	lovendringen	var	også	å	forby	terapeu-
tisk	kloning.	Disse	revisjonene	ble	tatt	med	uendret	i	den	
nye	bioteknologiloven	i	2003,	som	er	gjeldende	lov	i	dag.

I	Forskningsrådets	høringsuttalelse	 fra	2002	 la	vi	vekt	på	
at	forskning	på	overtallige	befruktede	egg	kan	gi	behand-
lingsmessige	gevinster	og	burde	tillates	på	visse	betingelser.	
Forskningsrådet	 gikk	 inn	 for	 at	 stamcelleforskning	 for	
medisinske	formål	burde	tillates.	Forskningsrådet	vil	avgi	
høringsuttalelse	om	revisjonsforslaget	i	nærmeste	fremtid.	

Bioteknologinemdas	 syn	 på	 dagens	 endringsforslag	 er	
sammensatt:	 Foreløpig	 uttalelse	 fra	 nemnda	 viser	 tilslut-
ning	til	forskning	på	befruktet	egg	til	assistert	befruktning	
på	 bestemte	 vilkår,	 men	 medlemmene	 har	 ulike	 syn	 på	
vilkårene.	Det	er	et	flertall	for	begrenset	bruk	av	PGD,	men	
nemnda	er	delt	i	spørsmålet	om	PGD	bør	tillates	i	kombi-
nasjon	med	vevstyping.

Jeg	vil	gjerne	avslutte	med	å	si	noe	om	egne	erfaringer	fra	
Bioteknologinemnda.	I	nemnda	er	vi	særlig	opptatt	av	tre	
forhold	når	vi	behandler	vanskelig	etiske	saker:

i)	fagkunnskap	og	fakta	
ii)	få	frem	flest	mulige	etiske	perspektiver	
iii)	gi	begrunnelser	for	disse

Det	er	ikke	et	mål	for	nemnda	å	komme	frem	til	konsensus.	
Ved	 å	 frembringe	 kunnskap	 og	 ulike	 begrunnede	
perspektiver,	 håper	 vi	 å	 legge	 grunnlag	 for	 konstruktiv	
og	 innsiktsfull	 debatt	 og	 myndighetenes	 beslutninger.	
	
Det	 er	 krevende	 å	 få	 til	 god	 dialog	 mellom	 mennesker	
som	har	helt	motstridende	verdigrunnlag.	Det	forutsetter	
at	vi	utviser	ydmykhet	og	respekt	for	hverandre.

Til	dette	seminaret	har	vi	bevisst	valgt	foredragsholdere	
med	ulik	kompetanse	og	ståsted.	Jeg	håper	at	seminaret	vil	
gi	oss	mer	innsikt	og	nye	perspektiver	å	reflektere	over.
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Jeg	 har	 fått	 et	 utfordrende	 tema:	 ”Kliniske	 og	 etiske	
perspektiver	på	PGD”.	Jeg	jobber	ikke	selv	med	dette	
–	 jeg	 er	 barnelege	 og	 jobber	 med	 nyfødte	 –	 men	 jeg	
opplever	nok	på	kroppen	noen	av	de	dilemmaer	man	
står	overfor	når	man	jobber	med	syke	nyfødte,	og	jeg	
skal	prøve	å	balansere	det	i	forhold	til	respekt	for	ufødt	
liv.	 Jeg	 skal	 prøve	 å	 formidle	 til	 dere	 noen	 av	 disse	
dilemmaene	som	jeg	opplever.

Ved	 preimplantasjonsdiagnostikk,	 PGD,	 så	 fjerner	
man	 én	 eller	 to	 celler	 på	 8-celle	 stadiet.	 Man	 kan	
da	 teste	 embryoet	 ved	 gentester,	 slik	 vi	 hørte	 i	 Arne	
Sundes	 foredrag	 (ikke	 med	 i	 rapporten).	 Man	 kan	
påvise	sykdom	eller	sykdomsanlegg	hos	embryoer	og	
man	kan	også	velge	ut	embryoer	med	spesielle	egen-
skaper,	 for	 eksempel	 HLA-forlikelighet,	 slik	 som	 i	
Mehmet-saken.	Og,	som	vi	også	hørte,	 så	er	omtrent	
1000	barn	født.

Hvorfor	skal	vi	gjøre	dette?	Det	er	en	tung	byrde	å	føde	
et	sykt	barn.	Det	kan	spares	ressurser	–	dette	blir	ikke	
dratt	 frem	 i	 den	 norske	 debatten,	 og	 det	 fødes	 –	 litt	
avhengig	av	hva	vi	legger	i	ordene	–	i	hvert	fall	over	1000	
barn	i	Norge,	kanskje	3000	barn,	med	medfødte	defekter	
hvert	år.	Som	helsearbeidere	så	har	vi	jo	selvfølgelig	en	
plikt	til	å	arbeide	for	å	redusere	sykdom	til	et	minimum.	
Men,	 et	 spørsmål	 som	 melder	 seg,	 og	 som	 allerede	 er	
blitt	 stilt	 fra	 salen,	 er	 om	 barn	 med	 kromosomfeil	 og	
andre	 feil	 har	 mindre	 rett	 til	 å	 leve	 opp	 enn	 andre.

Når	det	gjelder	dagens	praksis	så	har	vi	lov	til	å	gjøre	
kjønnsbestemmelse	ved	X-bunden	sykdom	i	familien.	
Det	 man	 kan	 gjøre,	 er	 for	 eksempel	 å	 HLA-type	 det	
befruktede	egget	 for	å	 lage	donor	søsken.	Fra	et	slikt	
forlikelig	 donorsøsken	 kan	 man	 da	 ta	 stamceller	 fra	
navlestrengsblod	 eller	 man	 kan	 ta	 benmargsceller.	
Ofte,	også	 i	Mehmet-saken,	 så	ville	det	nok	være	 for	
lite	stamceller	å	få	fra	navnestreng,	og	man	måtte	gjøre	
en	benmargsaspirasjon.	Man	kan	behandle	søsken	for	
eksempel	 ved	 kreft,	 genetiske	 sykdommer,	 man	 kan	
tenke	seg	at	man	kan	ta	organer	og	transplantere,	selv	
om	det	kanskje	ligger	litt	lenger	frem	i	tiden.	Kjønns-
seleksjon	er,	slik	Arne	Sunde	snakket	om,	ikke	aktuelt	
i	 Norge,	 men	 i	 andre	 land.	 Andre	 indikasjoner	 som	
sansedefekter	og	intelligens	ligger	nok	også	litt	frem	i	
tid,	og	som	vi	hørte	så	er	det	vanskelig.	Og,	vi	kan	velge	
fostre	med	spesielle	egenskaper.	Som	Arne	Sunde	sa,	så	
er	dette	vanskelig,	men	jeg	tror	at	dette	kanskje	ikke	er	
fullt	så	vanskelig	som	han	mener.	Det	kan	vi	kanskje	
diskutere	etter	mitt	foredrag.

Det	er	klart	at	disse	teknikkene	har	vakt	debatt,	og	det	
skal	de	også	gjøre.	Som	det	ble	sagt,	så	skal	man	møte	
disse	med	ydmykhet,	og	det	er	ikke	sikkert	at	noen	av	
oss	 har	 rett	 til	 å	 forvalte	 sannheten	 i	 disse	 spørsmå-
lene.	Det	synes	jeg	er	et	godt	utgangspunkt.	Dette	er	i	
hvert	fall	såpass	kontroversielt	at	en	ledende	kanadisk	
forsker	på	preimplantasjonsdiagnostikk	nylig	gikk	ut	
og	sa	at	han	ville	slutte	å	bruke	denne	teknikken	fordi	
han	fant	den	for	etisk	vanskelig	å	benytte.

Det	var	nylig	et	eget	supplement	i	Pediatric	Research	
om	 bruk	 av	 stamceller	 og	 disse	 teknikkene,	 hvor	
alvoret	i	dette	ble	trukket	frem	på	en	fin	måte:

”When applied to human biology, this inquiry reopens 
the most fundamental questions concerning the very 
definition of life and the adequacy of our current 
scientific approach to inform discussion of the ethical 
dilemmas raised by our new perspectives and powers.”	
(WB	Hurnblut,	Pediatric	Research	2006;59:4R-12R)

Dette	tror	jeg	er	noe	av	det	debatten	dreier	seg	om,	og	
skal	dreie	seg	om.

Soria	Moria-erklæringen	åpner	for	begrenset	bruk	av	

Kliniske og etiske perspektiver på PGD

Ola Didrik Saugstad
Professor ved Rikshospitalet og UiO
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preimplantasjonsdiagnostikk.	 Jeg	 understreker	 ordet	
begrenset.

Helse-	 og	 omsorgsdepartementet	 har	 som	 dere	 vet	
akkurat	 kommet	 med	 et	 høringsnotat	 om	 endring	 i	
bioteknologiloven,	 med	 undertittelen	 ”Forskning	 på	
overtallige	befruktede	egg	og	begrenset	bruk	at	preim-
plantasjonsdiagnostikk”.	Departementet	skriver	at:

”Videre bør reguleringen av PGD ses i sammenheng 
med at det nå foreslås å åpne for forskning på overtal-
lige befruktede egg. Med en adgang til å forske på over-
tallige befruktede egg, vil man kunne ha mulighet til å 
bygge opp en kompetanse innen PGD i Norge.”	(Helse	
og	Omsorgsdepartementet,	2006)

De	setter	altså	en	sammenheng	mellom	forskning	på	
overtallige	 befruktede	 egg	 og	 PGD.	 Videre	 skriver	
departementet	at:

”Det sentrale kriteriet i vurderingen av om PGD skal 
tilbys som behandling, har vært at det skal dreie seg 
om alvorlig, arvelig sykdom. Departementet foreslår at 
dette vilkåret videreføres.”

”Departementet er imidlertid av den oppfatning at 
dersom PGD kan utelukke alvorlig, arvelig sykdom når 
det er stor fare for at et par kan få et alvorlig sykt barn, 
vil det være etisk akseptabelt å tilby slik behandling.”

Et	viktig	spørsmål,	som	Laila	Dåvøy	allerede	har	stilt,	
er	hva	det	menes	med	en	alvorlig,	arvelig	sykdom?	Det	
tror	jeg	det	er	viktig	at	vi	diskuterer,	ikke	bare	her,	men	
også	i	den	fremtidige	debatten.

Hva	er	alvorlig,	arvelig	sykdom?	Bioteknologinemndas	
mindretall	 sier	 at	 en	 alvorlig,	 arvelig	 sykdom	 er	 en	
tilstand	som	gir	store	smerter	og	tidlig	død.	Departe-
mentet	sier	at	en	alvorlig,	arvelig	sykdom	er	en	sykdom	
som	 reduserer	 livslengden	 og	 livskvalitet,	 og	 bruker	
som	 eksempel	 beta-talassemi,	 altså	 Mehmet-saken,	
hvor	det	er	en	forventet	 livslengde	på	40	-	50	år	med	
dagens	terapeutiske	muligheter.

Alvorlig,	arvelig	sykdom	skal	være	en	tilstand	som	er	
uten	behandlingsmuligheter,	det	vil	si	uten	en	kurativ	
behandling.	 Som	 Bioteknologinemndas	 flertall	 sier:	
dersom	 det	 finnes	 tilfredsstillende	 behandling,	 vil	
sykdommen	ikke	lenger	være	alvorlig.	Nå	ønsker	ikke	
departementet	å	gi	noen	liste	over	hva	som	menes	med	

en	alvorlig	sykdom.	Det	er	mulig	det	er	klokt,	fordi	vi	
som	jobber	med	syke	barn	og	syke	familier,	vi	vet	at	en	
tilstand	som	kan	arte	seg	som	alvorlig	 for	én	 familie	
kanskje	ikke	er	like	alvorlig	for	en	annen.	Ofte	er	det	
de,	 for	 å	 bruke	 de	 ordene,	 litt	 ”lettere”	 sykdommene	
som	 er	 den	 største	 belastning	 for	 en	 familie.	 Det	 er	
mulig	 det	 er	 klokt,	 men	 på	 den	 annen	 side,	 så	 har	
departementet	åpnet	opp	for	en	skjønnsmessig	vurde-
ring	 av	 hva	 som	 er	 en	 alvorlig	 sykdom.	 Arne	 Sunde	
nevnte	 allerede	 nå	 at	 Klagenemnda	 kanskje	 er	 i	 ferd	
med	å	liberalisere.	Faren	ved	at	man	ikke	spesifikt	sier	
hva	som	er	en	alvorlig	sykdom,	er	selvfølgelig	at	dette	
veldig	 fort	 kan	 liberaliseres.	 Derfor	 er	 det	 viktig	 at	
dette	blir	diskutert.

Man	 må	 også	 se	 på	 sannsynligheten	 for	 at	 en	 slik	
tilstand	 vil	 inntreffe,	 det	 må	 være	 en	 alvorlig	 mono-
gen	 eller	 kromosomal	 arvelig	 sykdom	 som	 kvinnen	
og/eller	manen	er	bærer(e)	av.	Det	må	være	stor	fare	for	
at	barnet	vil	arve	den	aktuelle	genfeilen	eller	kromoso-
manomalien,	og	det	må	også	være	høy	penetrans,	det	
vil	si	høy	risiko	for	at	et	barn	som	arver	genfeilen	eller	
kromosanomalien	blir	affisert	av	sykdommen.	Dette	er	
noen	av	de	tilleggskriterier	som	departementet	stiller.	
Men,	som	nevnt;	”det	overlates	til	det	medisinskfaglige	
skjønn	å	avgjøre	hvorvidt	det	foreligger	en	tilstrekkelig	
høy	 risiko	 for	 alvorlig,	 arvelig	 sykdom”.	 Nå	 kan	 det	
kanskje	virke	som	at	det	er	ikke	det	medisinske	skjønn	
dette	 overlates	 til;	 det	 overlates	 til	 en	 klagenemnd.	
Det	er	riktig	som	Arne	Sunde	sa,	og	dette	synes	jeg	er	
veldig	interessant:	det	er	de	ikke-medisinske	medlem-
mene	der	som	fører	an.

Hva	 med	 et	 embryo	 som	 har	 en	 bærestatus,	 altså	 et	
embryo	som	ikke	selv	vil	bli	sykt,	men	som	bærer	dette	
videre:	 skal	 man	 unngå	 å	 sette	 inn	 et	 embryo	 med	
bærestatus?	 Departementet	 sier	 at	 målet	 for	 behand-
lingen	 er	 ikke	 å	 utrydde	 sykdommen,	 men	 å	 hjelpe	
en	 familie	med	å	 få	et	 friskt	barn.	Dette	synes	 jeg	er	
et	litt	vanskelig	punkt,	at	det	ikke	er	et	mål	å	utrydde	
sykdommen,	 men	 det	 er	 kanskje	 formulert	 slik	 for	
å	 være	 litt	 forsiktig.	 Men,	 hvis	 det	 ikke	 finnes	 andre	
egg,	 skal	paret	 selv	 ta	beslutningen.	 Jeg	 føler	kanskje	
at	departementet	nå	løper	fra	et	ansvar	her.	Det	er	et	
vanskelig	spørsmål,	selvfølgelig,	som	man	kan	disku-
tere	–	jeg	har	ikke	noe	klart	svar	på	dette.

Hva	med	vevstyping	i	kombinasjon	med	preimplanta-
sjonsdiagnostikk?	Det	gir	mulighet	til	å	hjelpe	foreldre	
som	er	bærere	av	alvorlig,	arvelig	sykdom	slik	at	de	kan	
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få	et	barn	uten	den	aktuelle	sykdommen.	Og	så	kan	man	
da	 i	 tillegg	velge	ut	et	egg	med	samme	vevstype	som	
ved	et	allerede	sykt	barn.	Man	kan	da	på	denne	måten	
få	en	vevsforlikelig	donor	for	et	sykt	søsken.	Dette	er	jo	
Mehmet-saken,	og	det	den	saken	reiste	var	jo	enkelt-
individet	versus	prinsippet	om	ikke	å	sortere.	Og	dette	
ble	jo	et	sjokk,	tror	jeg,	for	den	norske	offentlighet	når	
den	plutselig	fikk	kastet	dette	innover	seg.	Nå	så	man	
et	enkeltindivid	mot	prinsippet	som	Stortinget	hadde	
diskutert	 bare	 noen	 måneder	 i	 forveien.	 Man	 hadde	
vært	enige	om	at	dette	er	prinsipper	som	vi	ønsker	å	ta	
vare	på	i	vårt	samfunn	–	så	møter	man	enkeltindividet,	
og	man	klarer	ikke	å	holde	fast	ved	disse	prinsippene.	
Dette	er	den	hverdagen	vi	som	jobber	i	klinisk	medisin	
står	i	hver	eneste	dag.

Jeg	skal	ikke	gå	detaljert	igjennom	Mehmet-saken,	men	
kort	oppsummert:		En	gutt	på	6	år	har	beta-talassemi,	
og	han	vil	uten	en	benmargstransplantasjon	dø	i	løpet	
av	noen	tiår.	Det	er	ingen	forlikelige	nære	slektninger.	
Vi	vet	at	en	fremmed	benmarg	vil	gi	rimelige	resultater,	
men	ikke	så	gode	som	med	en	forlikelig	benmarg	fra	
søsken.	Mehmets	foreldre	søkte	derfor	om	tillatelse	til	
å	gjøre	preimplantasjonsdiagnostikk	og	 sette	 inn	det	
eller	de	eggene	som	var	HLA-forlikelig	med	Mehmet	
og	som	ikke	hadde	sykdomsgenet.	Tanken	var	å	høste	
fra	 navlestreng;	 det	 tror	 jeg	 var	 urealistisk	 her	 fordi	
Mehmet	var	6	år	og	ville	ikke	fått	nok	stamceller	fra	en	
navlestreng,	slik	at	man	ville	måtte	gjøre	en	benmarg-
stransplantasjon	fra	søskenet.	Dette	ville	kunne	gjøre	
ham	frisk.	Nå	vet	vi	at	i	akkurat	dette	tilfellet	gikk	ikke	
dette	bra,	men	det	er	vel	bare	et	spørsmål	om	tid	før	
disse	teknikkene	vil	 fungere	mye	bedre	enn	de	gjør	i	
dag.

Jeg	mener	at	denne	saken,	og	tilsvarende	saker,	reiser	
flere	problemstillinger.	Jeg	skal	trekke	frem	fem	slike.	
Den	første	har	vi	allerede	snakket	om:	1)	Er	det	riktig	
å	 ”designe”	 –	 jeg	 liker	 ikke	 det	 begrepet	 –	 babyer?		
Hvis	 ja,	hvor	skal	grensen	gå?	Ved	HLA-forlikelighet	
eller	 andre	 genetiske	 markører?	 2)	 Er	 det	 riktig	 å	
lage	 donorsøsken,	 og	 er	 det	 etisk	 forsvarlig	 å	 fjerne	
én	eller	 to	celler	 fra	et	embryo?	3)	Hvilke	 langtidsef-
fekter	 (inkludert	 psykologiske)	 har	 dette	 på	 de	 som	
blir	 født	 etter	at	man	har	fjernet	 en	celle	 eller	 to?	Vi	
vet	at	metoden	er	forbudt	i	flere	delstater	i	USA	fordi	
man	er	usikker	på	 langtidseffektene.	4)	Hvor	effektiv	
er	behandlingen?	Det	siste	punktet	5)	er	hensyn	til	det	
syke	barns	 liv	og	helse	–	det	er	 jo	spesielt	aktuelt	 for	
meg	som	barnelege.

I	en	debatt	om	dette	er	vi	nødt	til	å	veie	disse	punktene	
opp	mot	hverandre,	spesielt	punkt	1	og	2	mot	punkt	
5.	Den	norske	debatten,	Mehmet-debatten,	mener	jeg	
manglet	 dette	 avveiningsperspektivet.	 Kanskje	 vi	 nå	
kan	komme	inn	i	 litt	roligere	farvann	og	få	en	seriøs	
debatt	om	disse	punktene	og	hvordan	vi	kan	veie	dem	
opp	mot	hverandre,	for	å	prøve	så	godt	vi	kan	å	finne	
en	farbar	vei.

Hva	 med	 komplikasjoner?	 Så	 langt	 har	 man	 ikke	
funnet	 en	 øket	 risiko	 for	 misdannelser	 etter	 preim-
plantasjonsdiagnostikk.	 Men	 det	 er	 ikke	 så	 mange	
barn	som	er	fulgt	opp,	og	det	har	ikke	vært	særlig	lang	
oppfølgningstid.	Det	var	en	studie	som	ble	publisert	for	
noen	år	siden	hvor	man	brukte	en	litt	annen	teknikk:	
man	fjernet	pollegemet	for	genetisk	diagnostikk	på	109	
barn,	 og	 fulgte	 barnene	 i	 nyfødtperioden.	 Man	 fant	
da	 ingen	øket	risiko;	 fødselsvekten	var	normal,	og	så	
videre.	Men	vi	vet	fra	erfaring	fra	andre	forhold	innen	
medisinen	 at	 det	 kan	 komme	 overraskelser.	 Jeg	 tror	
det	er	viktig	at	vi	har	et	langtidsperspektiv	og	at	disse	
barna	må	følges	opp	over	en	lang	tid,	før	vi	kan	være	
helt	sikre	på	at	dette	er	en	ufarlig	metode.
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Hvor	effektiv	er	behandlingen?	Så	langt	har	den	kanskje	
ikke	vært	så	effektiv.	I	en	artikkel	i	JAMA	(mai	2004)	
ble	det	rapportert	at	5	av	9	forsøk	ga	suksess.	Men	det	er	
selvfølgelig	et	spørsmål	om	tid	før	denne	behandlingen	
blir	mye	mer	effektiv	–	kanskje	den	allerede	er	det.

Det	er	klart	det	er	legitimt	å	kjempe	for	sitt	eget	barns	
helse,	 slik	 som	 foreldrene	 til	 Mehmet	 gjorde.	 Det	 er	
også	 legitimt	 å	 fremme	 barns	 helse.	 Mange	 sier	 det	
er	uetisk	å	ikke	kjempe	for	syke	barn	for	å	gjøre	dem	
friske.	Det	er	jeg	helt	enig	i,	men	på	en	annen	side	må	
også	 fosteret	ha	 rettigheter	og	må	 forsvares,	og	dette	
må	da	veies	opp	mot	hverandre.	Det	er	 først	når	alle	
fakta,	som	jeg	prøver	å	formidle	nå,	er	på	bordet,	at	vi	
kan	å	en	saklig	etisk	debatt.

Jeg	skal	være	litt	forsiktig	med	å	si	noe	om	embryoers	
eller	fosters	moralske	status.	Det	er	mange	her	i	salen	
som	kan	si	mer	om	det	enn	meg,	ut	fra	en	filosofisk/
etisk	 synsvinkel.	 Jeg	 vil	 bare	 oppsummere	 noe	 som	
jeg	oppfatter	som	relativt	ny	kunnskap	når	det	gjelder	
biologiske	 poenger.	 Det	 diskuteres	 jo	 når	 embryoer	
eller	foster	skal	tillegges	personstatus,	og	noen	vil	si	at	
når	et	embryo	er	14	dager	gammelt,	 i	gastrulasjonen,	
når	 ”primitiv	 strengen”	 er	 dannet,	 og	 nerveplaten	
dannes	rett	etter,	da	er	embryoet	et	menneske	som	skal	
tillegges	menneskelig	status.

Nå	 er	 det	 slik	 at	 zygoten	 er	 forskjellig	 fra	 alle	 andre	
celler.	 Den	 inneholder	 de	 biologiske	 prinsipper	 som	
kan	føre	til	et	fullt	utviklet	menneske.	Det	som	var	nytt	
for	 meg,	 jeg	 satt	 og	 leste	 om	 dette	 i	 forbindelse	 med	
dette	seminaret,	er	at	allerede	i	zygoten	er	lengdeaksen	
tilstede,	altså	allerede	zygoten	begynner	å	spesialisere	
seg.	Det	som	er	nytt	nå,	er	at	selv	for	en	blastocyst,	selv	
på	8-cellerstadiet,	ser	vi	at	cellene	er	ikke	helt	like	–	de	

har	faktisk	begynt	å	spesialisere	seg,	og	vokser	asym-
metrisk.	 De	 er	 ikke	 helt	 like,	 slik	 man	 trodde	 inntil	
nylig.

Noen	mener	at	 implantasjonen	er	 et	punkt	hvor	den	
moralske	 status	 økes.	 Implantasjonen	 skjer	 ved	 dag	
6.	 Men	 det	 er	 en	 prosess	 som	 går	 over	 tid,	 kanskje	 i	
5-6	 dager.	 Kanskje	 er	 det	 bare	 et	 skritt	 videre	 i	 en	
kontinuerlig	utvikling.	Da	er	spørsmålet:	 får	man	da	
en	moralsk	status	over	5-6	dager,	eller	får	man	det	for	
eksempel	ved	dag	6?

Noen	vil	si	at	moralsk	status	skal	knyttes	til	visse	funk-
sjoner,	for	eksempel	det	å	kjenne	smerte.	Et	spørsmål	
som	 etikere	 da	 vil	 stille,	 er	 om	 mer	 funksjon	 vil	 gi	
mer	verdi?	Dette	tror	jeg	er	et	vanskelig	kriterium	for	
etikere.	Slik	jeg	oppfatter	biologien,	støtter	forskningen	
mer	 og	 mer	 at	 utviklingen	 er	 kontinuerlig,	 og	 at	 det	
ikke	er	mulig	å	sette	et	skille,	biologisk	sett.	Biologisk	
sett	må	vi	lære	å	si	at	zygoten	er	spesialisert,	og	så	må	
man	være	så	ærlig	å	si	at	det	er	et	menneske,	men	man	
ønsker	å	ikke	gi	det	den	verdi	som	man	vil	gi	et	senere	
foster	–	av	andre	grunner	–	men	man	bør	kanskje	ikke	
omskrive	og	si	at	det	ikke	er	et	menneske.

En	 fersk	artikkel	viste	noe	av	det	 jeg	 sier:	 at	allerede	
på	 4-cellerstadiet	 så	 ser	 vi	 en	 differensiering	 av	 de	
forskjellige	 cellene	 (Edwards	 RG.	 Reprod	 Biomed	
2005;11:761-76).

La	 meg	 oppsummere	 litt	 av	 problemstillingene	 som	
har	dukket	opp	i	kjølvannet	av	Mehmet-saken.	Det	er	
100	forskjellige	genetiske	sykdommer,	hvis	ikke	flere.	
Spørsmålet	er	hvordan	og	hvor	man	skal	sette	grensen	
for	 sykdommens	alvorlighetsgrad,	og	hvem	som	skal	
sette	denne	grensen	–	her	i	Norge	ser	det	for	øyeblikket	
ut	til	å	være	en	klagenemnd.

Et	spørsmål,	som	Arne	Sunde	var	inne	på:	skal	vi	satse	
på	 utenlandske	 institusjoner	 og	 sende	 til	 behandling	
der,	eller	skal	vi	bygge	ut	det	norske	fagmiljøet?	Da	må	
vi	bygge	det	opp	til	et	topp	internasjonalt	nivå,	selvføl-
gelig.	Den	ene	løsning	er	ikke	etisk	sett	bedre	enn	den	
andre,	men	jeg	er	enig	med	Arne	Sunde,	og	mener	at	
skal	vi	gjøre	dette,	så	bør	vi	satse	på	egne	krefter;	holde	
dette	i	landet	og	gi	ressurser	til	det.	Jeg	synes	det	burde	
være	en	selvsagt	ting,	egentlig,	så	Sunde	har	min	støtte	
i	hvert	fall	på	det	punktet.

Preimplantasjonsgenetisk	 screening	 har	 vært	 nevnt	
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–	det	er	 ikke	aktuelt	nå,	men	hva	med	fremtiden?	Vi	
har	hørt	at	jo	flere	egenskaper	vi	tester	på,	jo	flere	egg	
trenger	 vi.	 Hvis	 man	 tester	 på	 én	 genfeil,	 kreves	 det	
ett	embryo,	to	genfeil	–	fire	embryoer,	ti	genfeil	–	100	
embryoer.	Men	slik	 jeg	har	 forstått	 litteraturen,	så	er	
det	 ikke	 så	 langt	 inn	 i	 fremtiden	 før	 man	 har	 evnen	
til	å	masseprodusere	egg	–	kanskje	et	uendelig	antall	
egg	–	og	man	har	kanskje	snart	tilgang	på	automatiske	
metoder	for	å	gjøre	preimplantasjonsdiagnostikk.	I	litt	
fjern	fremtid	kan	man	forandre	humane	gameter,	eller	
tidlige	embryoer,	med	formål	å	perfeksjonere.	Jeg	ville	
gjerne	høre	Arne	Sundes	synspunkter	på	det,	for	slik	
jeg	har	forstått	det,	så	er	det	faktisk	relativt	raskt	at	vi	
har	muligheten	til	å	få	et	utall	befruktete	egg	fra	hvert	
enkelt	par	som	man	kan	teste	–	kanskje	hundrevis	av	
egg	hvert	enkelt	par.	Derfor	ble	det	sagt,	i	en	TV-serie	
som	 gikk	 på	 National	 Geographic	 ved	 påsketider,	
at	dette	er	 fremtiden,	og	 jeg	har	fått	bekreftet	det	 fra	
amerikansk	hold	også.

I	nær	fremtid	–	hvor	nær	kan	vi	sikkert	diskutere	–	vil	
derfor	paret	ha	adgang	til	mange	flere	egg	enn	de	15	
eller	maksimalt	30	man	snakker	om	i	dag.	Det	betyr	at	
et	par	vil	kunne	velge	mellom	hundrevis	av	egenskaper.	
Jeg	synes	at	politikerne	i	hvert	fall	skal	vite	om	dette,	
og	at	de	skal	ta	dette	med	i	betraktning.	Teknologien	er	
foreløpig	kostbar,	og	det	er	reist	spørsmål	og	bekymring	
om	at	man	i	fremtiden	vil	få	en	genetisk	underklasse	av	
dem	 som	 ikke	 kan	 betale	 seg	 ut	 av	 genetisk	 sykdom	
eller	attraktive	egenskaper.

Jeg	 er	 ikke	 egentlig	 her	 for	 å	 si	 noe	 om	 embryonale	
stamceller,	 men	 jeg	 kunne	 ikke	 la	 være	 å	 si	 litt	 om	
den	siste	utviklingen	der	fordi	jeg	synes	den	er	veldig	
spennende.	 Vi	 vet	 at	 bruk	 av	 embryonale	 stamceller	
er	etisk	problematisk	 for	mange,	og	det	er	også	usik-

kert	 hvordan	 de	 kan	 brukes	 på	 mennesker,	 og	 det	
ligger	 kanskje	 langt	 frem	 i	 tid	 å	 bruke	 dem.	 Adulte	
stamceller	er	etisk	mindre	problematisk,	men	kanskje	
mindre	 effektivt	 enn	 embryonale.	 Det	 er	 kortere	 vei	
til	klinisk	bruk	for	adulte	enn	embryonale	stamceller.	
Selv	om	det	er	 litt	utenfor	emnet	mitt,	vil	 jeg	bare	si	
at	 det	 nå	 utvikles	 en	 ny	 metode,	 som	 heter	 Altered 
Nuclear Transfer	 (ANT).	 Denne	 kan	 kanskje	 løse	 en	
del	 av	de	etiske	dilemmaer	vi	 står	overfor.	Ved	 stan-
dardmetoden	 (Dover-metoden)	 fjerner	 man	 kjernen	
fra	en	kroppscelle,	en	somatisk	celle,	og	putter	den	inn	
i	et	egg	hvor	man	har	fjernet	cellekjernen	og	så,	ved	å	
påføre	elektrisk	strøm,	får	man	startet	celledeling.	Ved	
ANT	bruker	man	den	samme	teknologien,	men	man	
klarer	å	forandre	cellekjernen	før	den	føres	inn	i	egget,	
og	disse	forandringene	fører	til	at	det	ikke	skapes	noe	
embryo,	 bare	 pluripotente	 stamceller.	 Disse	 har	 ikke	
evnen	til	å	organiseres	og	utvikle	seg	videre,	men	deler	
seg	kun	til	stamceller.	Dette	blir	altså	mer	å	regne	som	
en	cellekultur.	Hvis	denne	metoden	holder	vann,	har	
den	faktisk	løst	veldig	mange	av	de	problemer	som	vi	
skal	diskutere	når	vi	snakker	om	stamceller	og	etiske	
forhold.

De	valg	samfunnet	gjør	i	dag	vedrørende	bruk	av	disse	
teknikkene	 vil	 danne	 den	 etiske	 og	 praktiske	 platt-
formen	 for	 fremtidens	 teknikker.	 Det	 er	 slik	 at	 når	
disse	metodene	er	aksepterte,	vil	det	etiske	grunnlaget	
dette	 bygger	 på	 bli	 plattform	 for	 fremtidens	 praksis.	
Derfor	er	grunnlagget	vi	legger	i	dag	så	viktig.	Derfor	
er	det	også	så	flott	at	vi	har	dette	seminaret	i	dag,	og	jeg	
håper	at	vi	får	en	god	debatt.

Jeg	 mener	 at	 det	 må	 være	 lov	 å	 være	 uenig	 om	 bruk	
av	 moderne	 bioteknologi,	 men	 jeg	 blir	 i	 grunnen	
skremt	 når	 ledende	 politikere	 sier	 at	 de	 har	 ingen	
motforestillinger	 mot	 bruk	 av	 preimplantasjonsdiag-
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nostikk	 og	 forskning	 på	 befruktede	 egg	 ved	 å	 bruke	
embryonale	 stamceller.	 Det	 er	 det	 som	 skremmer	
meg	–	ikke	det	at	folk	er	uenig	med	meg,	eller	har	et	
annet	syn,	men	at	man	ikke	har	motforestillinger.	Jeg	
synes	kanskje	at	de	dårlige	erfaringer	man	høstet	ved	
å	 prøve	 å	 bruke	 fostervev	 og	 fosterceller	 i	 behand-
lingen	 av	 blant	 annet	 Parkinsons	 sykdom,	 og	 at	 det	
nå	kanskje	kommer	metoder	til	å	utvikle	embryonale	
stamceller	 som	 ikke	 er	 etisk	 kontroversielle,	 tilsier	
at	 vi	 skal	 skynde	 oss	 langsomt	 i	 disse	 spørsmålene.	

Spørsmål og kommentarer etter innlegget

Arne Sunde

Det	har	vært	gjort	forsøk	på	å	dyrke	fram	modne	egg	
fra	umodne	egg	i	20-25	år.	Tar	du	tar	ut	en	liten	bit	av	
eggstokken	–	ikke	større	enn	et	lite	fyrstikkhode	–	så	
er	det	1000	egg	der.	Så	det	har	så	klart	vært	et	mål	for	
dem	som	driver	med	assistert	befruktning	å	kunne	lage	
egg	av	de.	Grunnen	til	det	har	ikke	vært	preimplanta-
sjonsdiagnostikk,	men	jenter	som	skal	til	kreftbehand-
ling.	Altså	å	kunne	fryse	ned	eggstokken	din.	Folk	har	
brukt	masse	energi	på	det	–	det	har	resultert	i	én	mus	
så	langt	–	for	10	år	siden;	”Eggbert”.	”Eggbert”	var	en	
zoologisk	hage	av	eksotiske	sykdommer.	Det	vi	 lærte	
av	Eggbert	var	at	det	å	dyrke	egg	ut	ifra	en	eggstokk,	
det	er	så	langt	inn	i	fremtiden	at	vi	engang	ikke	tør	å	
spå	om	det	annet	i	sånne	17-mai	taler	som	vi	har	hørt,	
hvor	noen	prøver	å	få	penger	til	forskning.	I	realiteten	
er	gapet	fra	et	umodent	egg	til	et	modent	egg	så	fullt	av	
ting	vi	ikke	kjenner	til	og	så	fullt	av	fallgruver,	at	det	
er	ingen	som	tør	å	bruke	det	på	mennesker	på	lang	tid	
fremover.	Det	er	helt	fundamentale	ting	vi	ikke	klarer	å	
løse	for	øyeblikket.	Jeg	så	det	samme	programmet	som	
deg,	og	vil	kalle	det	17.mai-taler	fra	ende	til	annen.	Det	
hadde	ikke	noe	fundament	i	virkeligheten	–	dessverre,	
for	vi	skulle	gjerne	fått	det	til.

Hans Petter Aarseth

Det	er	mulig	at	jeg	misforsto	deg,	Saugstad,	men	mente	
du	at	HLA-testing,	i	tillegg	til	vanlig	genetisk	diagnos-
tikk,	utgjorde	en	tilleggsrisiko	for	senskader?

Ola Didrik Saugstad

Nei,	det	mente	jeg	ikke.

Fra salen

(Utelatt)	

Ole Didrik Saugstad

Det	 er	 mulig	 jeg	 tar	 feil,	 men	 det	 jeg	 har	 sett	 ut	 fra	
Klagenemndas	 behandlinger,	 kan	 kanskje	 tyde	 på	 at	
det	 skjer	 en	 oppmykning.	 Jeg	 tror	 at	 etter	 hvert	 som	
man	får	–	selv	om	det	tar	lenger	tid	enn	det	National	
Geographic	 ga	 inntrykk	 av	 –	 metoder	 hvor	 man	 har	
mulighet	til	å	teste	på	flere	egenskaper,	så	blir	presset	
på	helsevesenet	fra	publikum	og	politikere	større.	Jeg	
tror	 at	 alle	 vi	 som	 lever	 i	 dag	 vi	 kanskje	 vil	 fortones	
som	stokk	konservative	for	neste	generasjon,	om	30	år.	
Vi	skal	ikke	helt	utelukke	det,	men	det	er	ikke	så	godt	
å	si.	Slike	debatter	svinger	jo	mellom	liberalisering	og	
innstramming	 og	 så	 videre,	 så	 jeg	 vet	 ikke.	 Men	 jeg	
synes	 det	 er	 viktig	 at	 vi	 i	 hvert	 fall	 diskuterer	 dette	
og	prøver	å	følge	med,	og	prøver	å	bli	enig	om	hva	vi	
mener	med	alvorlig	sykdom	og	 ikke-alvorlig	sykdom	
–	men	det	er	ikke	lett.

Lisbeth Tranebjærg

For	å	kunne	gjøre	det	du	sier,	må	man	jo	en	klar	korre-
lasjon	mellom	en	genetisk	testbar	ting,	og	en	konkret	
egenskap.	Det	er	kanskje	der	gapet	er	enormt	stort.	Det	
er	også	forskjeller	mellom	sykdommer;	for	diabetes	for	
eksempel,	som	kan	skyldes	mange	forskjellige	ting,	vil	
det	være	en	fraksjon	som	det	kan	gjøres	en	diagnostikk	
for,	men	dette	er	vanskeligere	å	forestille	seg	for	langt	
de	fleste	 tilfellene	fordi	vi	har	en	 interaksjon	mellom	
mange	forskjellige	gener.

Jeg	 vil	 gjerne	 ta	 opp	 et	 spørsmål	 som	 ingen	 har	 rørt	
ved	 enda:	 skal	 vi	 sette	 grensen	 ved	 arvelig	 eller	 ikke	
arvelig	sykdom?	I	de	Danske	medier	har	tilfeller	med	
ikke-arvelige	tilstander	vært	mye	omtalt,	for	eksempel	
spesielle	typer	anemi	(blodmangel)	og	leukemi.	Det	er	
bare	et	spørsmål	om	tid	før	vi	får	en	tilsvarende	sak	i	
Norge,	og	vi	får	en	ny	Mehmet-sak.	Jeg	mener	derfor	
man	 må	 tenke	 litt	 videre,	 og	 ikke	 begrense	 seg	 til	 å	
snakke	om	arvelig.	Det	er	da	også	en	stigmatisering	av	
arvelige	tilstander.

Et	annet	spørsmål	jeg	har	lyst	til	at	vi	skal	ta	med	oss	i	
diskusjonen,	går	på	dette	med	alvorlig,	arvelig	sykdom	
og	sykdom	som	debuterer	sent.	Det	kan	god	være	en	
alvorlig	sykdom	som	Huntingtons	eller	voksne	kreft-
former	hvor	en	 liten	andel	er	arvelig.	I	noen	familier	
kan	 det	 være	 ønsker	 om	 PGD-diagnostikk	 for	 dette.	
Dette	 må	 man	 også	 forholde	 seg	 til.	 Jeg	 er	 enig	 med	
Hans	 Petter	 Aarseth:	 vi	 har	 et	 rammeverk	 for	 å	 ta	
stilling	til	det	i	de	etablerte	kriteriene.	Man	skal	være	
utrolig	varsom	med	å	legge	inn	navn	på	sykdommer	i	
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lister.	I	det	øyeblikket	man	har	laget	en	liste,	så	kommer	
det	en	ny	tilstand	som	tilfeldigvis	ikke	er	på	listen,	som	
er	 like	alvorlig.	Dette	blir	en	kunstig	avgrensning,	så	
her	må	man	være	utrolig	varsom.

Ola Didrik Saugstad

Det	er	jeg	ikke	uenig	i.	Jeg	sa	at	departementet	kanskje	
hadde	 gjort	 noe	 klokt,	 men	 at	 det	 også	 kan	 være	 en	
fallgruve	her,	så	jeg	ville	også	være	meget	forsiktig	med	
å	sette	opp	en	slik	liste.

Lisbeth Tranebjærg

I	 tillegg	er	mange	 sykdomsdiagnoser	er	beskrivende,	
altså	 deskriptive,	 og	 faktisk;	 det	 å	 ha	 cystisk	 fibrose-
mutasjoner	gir	ikke	nødvendigvis	for	samme	sykdom	
hos	de	individer	som	blir	født	med	den.	Så	vår	kunn-
skap	om	den	differensieringen	blir	mer	og	mer	nyan-
sert.
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Det	 har	 vært	 veldig	 gledelig	 å	 høre	 på	 de	 to	 forrige	
foredragsholderne	–	veldig	lærerikt,	og	jeg	gleder	meg	
til	 resten	av	dagen.	 Jeg	er	glad	 for	at	også	 jeg	 får	 lov	
til	å	bidra	med	mine	vurderinger.	Tittelen	jeg	er	blitt	
gitt	 for	 foredraget	 er	 ”PGD,	 forskning	 på	 befruktede	
egg	 og	 stamcelleforskning	 sett	 fra	 en	 bioteknologisk	
forsker	med	bakgrunn	i	islam”.

Jeg	vil	begynne	med	å	si	at	jeg	til	daglig	jobber	jeg	ved	
Bioteknologisenteret	i	Oslo.	Jeg	jobber	med	proteiner,	
og	 studerer	 deres	 funksjoner	 knyttet	 til	 sykdommer.	
Jeg	arbeider	altså	ikke	direkte	med	problemstillingene	
som	er	 temaet	 for	dagens	møte.	 Jeg	er	heller	 ikke	en	
islamsk	 lærd,	 men	 jeg	 tar	 likevel	 utfordringen	 om	 å	
holde	dette	foredraget.

Så,	hvorfor	er	 jeg	her,	og	hva	skal	 jeg	snakke	om?	Jo,	
jeg	har	en	generell	interesse	for	bioteknologi	–	og	jeg	
føler	at	 jeg,	og	alle	andre,	har	et	ansvar	 for	å	påse	at	
etiske	normer	følges	i	forskningen.	Vi	må	ha	et	over-
våkningssystem	–	for	å	si	det	slik	–	men	det	er	også	et	
ansvar	for	oss	å	påse	at	nødvendig	forskning	utføres;	
at	det	ikke	blir	for	restriktivt.	Man	er	nødt	til	å	kunne	
utarbeide	 nye	 behandlingsstrategier	 for	 bekjempelse	
av	sykdom.

Altså;	 jeg	 ønsker	
ikke	 å	 involvere	
meg	 i	 forskning	 som	
direkte	 strider	 mot	
islamsk	 lære,	 men	 jeg	
ønsker	 også	 å	 delta	 i	
samfunnsdebatten	 og	
bidra	 med	 alternative	
ideer	 som	 kanskje	
kan	 være	 til	 hjelp	 for	
utforming	av	 lover	og	
regler	 i	 fremtiden.	 Jeg	
er	 altså	 ingen	 islams	
lærd,	 så	 jeg	 håper	 jeg	
tilgis	om	jeg	gjør	noen	feil	i	det	jeg	sier	her	i	dag.

Jeg	 spurte	 meg	 selv;	 hvordan	 skal	 jeg	 gå	 frem?	 Jeg	
kunne	kanskje	tatt	frem	konklusjonene	fra	forskjellige	
islamske	organisasjoner	og	si	at	”sånn	er	det”,	men	det	
er	 lite	 lærerikt,	og	man	forstår	 ikke	hvorfor	man	har	
kommet	 fram	 til	 disse	 konklusjonene	 hvis	 man	 ikke	
forstår	hvilke	premisser	som	ligger	bak.	Så	isteden	vil	
jeg	fortelle	hvordan	jeg	–	en	muslim	–	går	frem	for	å	
søke	svar	på	noe	jeg	ikke	er	sikker	på.

Det	første	man	skal	gjøre,	er	å	gå	til	de	såkalte	primære	
kilder.	Der	står	Koranen	øverst.	Ifølge	islam	er	Koranen	
Guds	ord,	som	er	formidlet	via	profeten	Mohammed,	
fred	være	med	ham	(fvmh).	Men	det	er	viktig	å	huske	
på	at	Koranen	ikke	er	en	vitenskapelig	bok,	hvor	man	
kan	slå	opp	og	lett	finne	svar	på	det	man	lurer	på,	men	
den	 kan	 gi	 veiledning.	 Den	 ble	 overlevert	 stykkevis	
for	over	1400	år	siden.	Hvis	man	ikke	finner	svarene	i	
Koranen,	så	kan	man	gå	videre	til	Hadith	eller	Sunna	
–	det	er	profetens	sedvane,	det	han	sa	og	gjorde	–	og	
prøve	å	finne	svar	der.	

Hvis	man	ikke	finner	svar	der	heller,	kan	man	gå	videre	
i	rekken,	til	Ijmaa	(konsensusen	blant	islamske	lærde	),	
qyias	(deduktiv	analogi)	og	til	f.eks.	samfunnsnytten.	
Dette	tilsammen	danner	grunnlaget	for	det	som	kalles	
Sharia.	Sharia	er	det	som	er	islamsk	lov	og	rett.	I	mediene	
så	 får	 man	 jo	 inntrykk	 av	 at	 Sharia	 dreier	 seg	 om	

PGD, forskning på befruktede egg og stamcelleforskning 
sett fra en bioteknologisk forsker med bakgrunn i islam

Farrukh A. Chaudhry
Dr., Universitetet i Oslo
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pisking	og	kutting	av	hender,	men	Sharia	er	faktisk	litt	
mer	enn	det.	Hovedhensikten	med	Sharia	er	å	kombi-
nere	det	skrevne	ord	med	det	aktuelle	samfunnet,	og	
prøve	å	finne	frem	til	pragmatiske	løsninger,	og	prøve	
å	 maksimere	 nytten	 for	 samfunnet.	 Derfor	 er	 Sharia	
fleksibel,	og	avhengig	av	tid,	sted	og	situasjon.	Det	som	
ikke	var	tillatt	for	100	år	siden,	kan	kanskje	være	tillatt	
nå,	fordi	samfunnet	har	endret	seg.

Det	 er	 slik	 at	 selv	 om	 vi	 ønsker	 å	 være	 objektive	 og	
prøver	 å	 gjøre	 objektive	 vurderinger,	 så	 fanges	 vi	 jo	
alltid	av	noen	grunnleggende	holdninger.	Med	tanke	
på	 forskning	 på	 befruktede	 eggceller,	 vil	 jeg	 trekke	
frem	tre	essensielle	faktorer	som	jeg	mener	har	betyd-
ning	 for	de	konklusjoner	vi	kommer	 frem	til:	Kunn-
skap,	slektskap	(eller	ekteskap)	og	synet	på	livet.

Kunnskap

Det	står	veldig	mye	om	kunnskap	i	både	Koranen	og	
det	profet	Mohammed	(fvmh)	har	sagt.	Jeg	har	funnet	
frem	 noen	 utdrag.	 Det	 absolutt	 første	 verset	 som	 ble	
åpenbart	profeten	var:

”Les i din Herres navn! Han som skaper, skaper 
mennesket av en liten seig klump. Les! Se, Herren er den 
store velgjører, som ved (å la føre i) pennen har under-
vist, undervist mennesket om ting det ikke kjente”	(En	
seig	klump	96:1-5)

Det	å	lese,	undervise,	å	bli	kjent	med	ting	man	ikke	vet,	
det	kommer	fra	dette.	

Et	annet	eksempel	er	dette:

”….Si, ’Er de vel like, – de som vet og de som ikke vet?’ 
Kun de som har hjertets forstand viser eftertanke.”	

(Skarene,	39:12)

Hele	 tiden	 er	 det	 slik	 at	 de	 som	 har	 kunnskap	 favo-
riseres.	Tanken	bak	dette	er	at	de	som	har	kunnskap	
vil	være	bedre	i	stand	til	å	verdsette	Guds	skaperverk.	
Derfor	 er	 det	 veldig	 viktig	 å	 hele	 tiden	 øke	 ens	 eget	
kunnskapsnivå.	Det	er	direkte	oppfordringer	til	å	søke	
kunnskap,	som	her:	

”Dere skarer av dsjinner og folk, om dere er i stand til å 
trenge gjennom himmelens og jordens regioner, så gjør 
det! Dere trenger ikke gjennom uten autorisasjon. (Den	
barmhjertige,	55:33).

Så	det	oppfordres	 til	å	 søke	kunnskap,	men	samtidig	
settes	det	grenser,	fordi	hvis	man	ikke	har	Guds	vilje,	
så	vil	man	ikke	klare	det.	

Mohammed	(fvmh)	har	også	sagt	noe	om	kunnskap,	
blant	annet:

	”Blekket i pennen til en lærd er mer verdifull enn blodet 
til en martyr.”

Han	har	også	sagt,	noe	som	jeg	vil	oversette	slik:

”En lærd er opphøyet blant tilbedere som en lysende full-
måne er blant stjerner” og ”En som går en vei for å søke 
kunnskap, vil Allah veilede ham en vei til paradiset”.	

Ofte	tolkes	dette	slik	at	hvis	du	må	velge	mellom	f.eks.	
en	 forelesning	 og	 resitering	 i	 moskeen,	 så	 skal	 man	
faktisk	velge	forelesningen.

Slektskap (eller ekteskap)

Det	andre	grunnleggende	begrepet	var	slektskap	(eller	
ekteskap).	Islam	anbefaler	mennesker	å	leve	sammen.	
Det	 er	 faktisk	 ikke	 lov	 å	 isolere	 seg	 fra	 resten	 av	
samfunnet,	og	man	frarådes	å	leve	i	sølibat.

Islam	betrakter	ekteskapet	som	selve	fundamentet	for	
samfunnet	 og	 for	 familien	 –	 så	 det	 verdsettes	 høyt.	
Forskjellige	steder	i	Koranen	står	det	om	betydningen	
av	ekteskap,	for	eksempel	at	det	gir	”ro”	og	”kjærlighet”,	
”slektene	består”	og	”slektskap	ved	blod	og	ekteskap”.	
(fra	Grekerne	30:21;	Kvinnene,	4:1;	Kriteriet	25:56).

Men,	 det	 poengteres	 hele	 tiden	 at	 en	 involvering	 av	
en	tredjepart	er	forbudt.	Om	det	er	utenomekteskape-



1�
Åpen høring �6. april �006

lige	forhold,	sæddonasjon	eller	surrogatmor,	så	er	det	
forbudt.	Fordi	slektskapet	er	så	viktig,	så	er	det	sånn	
at	man	heller	ikke	anbefaler	direkte	adopsjon	av	barn,	
men	heller	fostring	av	barn;	for	barnet	skal	beholde	sin	
egen	identitet	og	sitt	eget	slektsnavn.

Liv

Siste	punkt	var	det	som	har	med	liv	å	gjøre.	Man	skiller	
mellom	nafs	(som	inkluderer	både	legemet	og		person-
lighet)	og	ruuh	(sjelen).	Til	sammen	danner	dette	livet.	
Livet	er	hellig	i	islam.	Koranen	sier:

”Den som redder et menneske, skal ansees som hadde 
han reddet hele menneskeheten”	 (Det	 dekkede	 bord,	
5:32)

Derfor	 er	 alle	 tiltak	 for	 å	 redde	 liv	 i	 utgangspunktet	
legitime,	og	det	er	kun	ytterst	få	grunnleggende	prin-
sipper	som	ikke	kan	brytes.	Det	er	litt	uenighet	blant	
muslimer	 om	 organdonasjon	 og	 lignende,	 men	 de	
fleste	tillater	det.	Muslimene	var	da	også	blant	de	som	
tidligst	–	i	det	første	årtusenet	–	startet	disseksjoner.

Så,	til	det	vanskeligste	spørsmålet.	Hvis	vi	klarer	å	bli	
enige	om	når	selvstendig	liv	oppstår,	så	klarer	vi	også	å	
bli	enige	om	alle	konklusjonene.	Men	det	er	der	uenig-
heten	ligger.	Jeg	har	funnet	frem	det	verset	i	Koranen	
det	oftest	henvises	til	når	man	snakker	om	dette:

”Vi skapte mennesket av en leirmasse. Senere la Vi ham 
som en sæddråpe i sikker forvaring. Så gjorde Vi dråpen 
til en kime, dette til det minste foster, og i fosteret formet vi 
knokler, og knoklene dekket Vi med kjøtt. Så frembragte 
Vi ham som en ny skapning. Velsignelsesrik er Gud, 
den beste skaper. Så, efter dette, skal dere visselig dø. 
Og så vil dere bli gjenoppvekket på Oppstandelsens dag”		
(De	troende	23:12-16)

Det	folk	ofte	merker	seg	med	dette,	det	er	at	dette	er	en	
sekvens;	”så…”.	Man	får	først	dannet	en	form,	og	så	får	
man	en	ny	skapning.	Man	mener	at	det	er	der	sjelen	
kommer	inn	i	bildet.

En	annen	referanse	er	denne:

” ... I begynnelsen skapte Han mennesket av leire. Så 
frembragte Han dets avkom av en slump skrøpelig væske, 
formet ham, og blåste Sin ånd i ham, – og Han har gitt dere 
hørsel, syn og forstand. Lite takknemlighet viser dere.”	

(Tilbedelse,	32:6-9)

Dette	 er	 fra	 en	 norsk	 utgave	 av	 Koranen,	 oversatt	 av	
Einar	Berg,	slik	at	noen	av	ordene	er	fornorsket	(f.eks.	
fra	 ”dråpe”	 til	 ”sæddråpe”).	 Igjen	 så	 er	 slik	 at	 først	
dannes	formen,	så	blåses	den	guddommelig	ånd.

Man	har	altså	nok	en	gang	en	sekvens,	men	problemet	
er	når	besjelingen	finner	sted?	Det	finner	man	ikke	 i	
Koranen.	Går	man	til	profetens	utsagn,	så	finner	man	
dette:

”Kimen til enhver av dere er i mors liv for 40 dager som 
nutfa (”dråpe”), så som en alaqa (noe klebrig) i 40 dager, 
så som en mughda (”kjøttmasse”), og så sendes en engel 
for å blåse liv i dere.”	(al-Bukhari	&	Muslim)

Igjen	denne	prosessen,	altså:	 først	 formen,	så	oppstå-
else	av	livet.	Det	er	to	fraksjoner	blant	muslimer	her.	
Noen	mener	at	det	er	40	dager	for	hver	av	disse	fasene,	
mens	andre	mener	at	de	samlet	utgjør	40	dager.	Svaret	
har	vidtrekkende	konsekvenser,	for	eksempel	for	abort.	
Sharia,	islamsk	lov,	skiller	mellom	et	reelt	og	et	moralsk	
liv,	og	majoriteten	setter	det	skillet	på	ca.	120	dager.	

Abort	er	generelt	ikke	tillatt	i	islam,	men	på	grunn	av	
denne	inndelingen	så	tillates	det	i	helt	spesielle	situa-
sjoner:	Dersom	mors	helse	står	på	spill,	ved	voldtekt	og	
ved	misdannelser	hos	barnet.	Men,	det	poengteres	hele	
tiden	av	dette	er	en	kontinuerlig	prosess,	så	hvis	man	
må	gjøre	det,	så	skal	det	gjøres	på	et	så	tidlig	tidspunkt	
som	overhodet	mulig.

Denne	debatten	har	engasjert	muslimer,	fordi	den	har	
betydning	for	holdningen	til	for	eksempel	forskning	på	
stamceller	og	befruktede	egg.	Man	begynte	å	arbeide	
med	disse	spørsmålene,	og	en	av	de	første	store	dekla-
rasjonene	kom	i	1991,	da	man	i	Kairo	samlet	represen-
tanter	–	forskere,	religiøse	ledere,	filosofer,	samfunns-
vitere,	politikere	og	så	videre	–	fra	mange	muslimske	
land.	 På	 dette	 tidlige	 tidspunktet	 konkluderte	 man	
ikke	med	noe,	men	man	utformet	det	generelle	prin-
sippet	for	hva	man	kunne	tillate	innen	dette	feltet.	

Det	man	sa	da	var	at	all	forskning	må	i	utgangspunktet	
ha	interesse	for	menneskeheten.	Det	må	ikke	være	til	
skade	 for	 individet,	 fosteret,	 menneskeheten	 eller	
samfunnet,	man	må	respektere	kompetente	personers	
selvstendighet,	 det	 må	 være	 akademisk	 integritet	 og	
det	 må	 være	 et	 rettferdig	 system;	 det	 må	 ikke	 favo-
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risere	 enkelte	 individer	 fremfor	 andre,	 eller	 enkelte	
samfunnsgrupper	fremfor	andre.

Men	man	så	det	store	potensialet	i	slik	forskning,	så	det	
man	videre	konkluderte	var	at	her	lå	det	mulighet	for	
økt	kunnskap,	blant	annet	 for	 infertilitetsbehandling	
og	prevensjon	–	prevensjon	er	i	de	fleste	deler	av	islam	
tillatt.	Man	så	muligheten	for	behandling	av	forskjel-
lige	sykdommer,	der	 i	blant	kreft	og	behandling	eller	
reduksjon	av	medfødte	sykdommer.	Så	generelt	hadde	
man	en	positiv	holdning.

Jeg	skal	prøve	å	knytte	sitatene	og	det	jeg	har	sagt	til	
fire	forskningsfelt;	embryonale	stamceller,	preimplan-
tasjonsdiagnostikk	(PGD),	genterapi	og	kloning.

Når	 det	 gjelder	 stamceller	 fra	 voksne	 tror	 jeg	 vi	 er	
ganske	enige	–	det	 er	 tillatt	 så	 lenge	man	har	aksept	
fra	individet	de	kommer	fra.	Når	det	gjelder	embryo-
nale	stamceller	er	uenigheten	mye	større.	Embryonale	
stamceller	 ansees	 for	 å	 være	 ”humane	 av	 natur”.	 De	
innholder	genetisk	materiale,	DNA,	de	har	kromoso-
male	strukturer	og	potensial	til	å	kunne	utvikle	seg	til	
et	selvstendig	menneske.

Men	de	som	ønsker	litt	mer	liberale	grenser,	påpeker	
at	selv	sædceller	og	eggceller	som	destrueres	har	dette	
potensialet,	 under	 de	 rette	 omstendigheter.	 Det	 man	
hele	 tiden	prøver	å	 få	 frem,	er	 skillet	mellom	et	 reelt	
liv	og	et	potensielt	liv.	Potensielt	liv	kan	ikke	ignoreres,	
men	det	er	likevel	bedre	å	gjøre	noe	der	enn	å	gjøre	det	
på	reelle	mennesker.	Derfor	har	man	kommet	frem	til	
at	 begrenset	 forskning	 på	 stamceller	 kan	 tillates.	 Jeg	
skal	komme	tilbake	til	dette.

Når	det	gjelder	preimplantasjonsdiagnostikk,	så	er	det	

slik	 at	 familieplanlegging	 er	 lovlig,	 og	 det	 anbefales	
fordi	man	ønsker	det	beste	for	familien.	Det	er	påbudt	
for	en	muslim	å	aktivt	engasjere	seg	for	å	bedre	sin	og	
andres	 situasjon,	 og	 Mohammed	 (fvmh)	 har	 sagt	 at	
”Det eksisterer ingen sykdom som det ikke også finnes 
behandling for, unntatt døden og alderdommen”.	 (Al-
Bukhari)	Så	 sykdom	oppfattes	 ikke	 som	en	 straff	 fra	
Gud	–	det	er	snarere	en	prøve	for	det	enkelte	individ,	
og	en	prøve	for	samfunnet.	Hvis	vi	ikke	har	et	behand-
lingstilbud,	 så	 er	 det	 kanskje	 fordi	 vi	 ikke	 har	 nok	
kunnskap.

Ekteskapet	er	hellig,	 sunne	og	 friske	barn	er	med	på	
å	opprettholde	ekteskapet,	og	behandlingen	av	 infer-
tilitet	er	derfor	høyt	aktet	–	det	bidrar	til	å	stabilisere	
familiestrukturen.	 Av	 det	 følger	 at	 screening	 for	
medfødte	 lidelser	 i	 pre-sjel-fasen	 er	 tillatt,	 men	 det	
skal	 gjøres	 på	 et	 så	 tidlig	 tidspunkt	 som	 overhodet	
mulig.	Det	er	altså	bedre	å	gjøre	det	der,	enn	å	gjøre	det	
etter	implantasjonen,	fordi	da	snakker	man	om	abort.	
Men	det	er	ikke	lov	med	genetisk	seleksjon,	inkludert	
kjønnsseleksjon.

Man	anvender	 samme	prinsipper	på	genterapi.	Tera-
peutisk	 genterapi	 på	 somatiske	 celler,	 og	 stamceller,	
tillates.	 Av	 samme	 grunn;	 andre	 genterapier	 som	
har	 som	 mål	 å	 endre	 karakteristika,	 egenskaper,	 hos	
mennesket,	tillates	ikke.	Det	er	slik,	i	følge	Koranen,	at	
variasjonen	er	en	del	av	skaperverket.

Når	 det	 gjelder	 kloning,	 så	 er	 det	 slik	 at	 ”genetic	
engineering”	og	kloning	tillates	for	planter,	mikroor-
ganismer	og	dyr,	 så	 lenge	det	 ikke	volder	 skade	eller	
smerte.	Reproduktiv	kloning	av	mennesker	tillates	ikke	
–	det	ble	slått	fast	i	1997	og	det	er	i	samsvar	med	lover	
ellers	 i	verden.	Men,	man	åpner	for	 ikke-reproduktiv	
kloning,	fordi	man	ser	på	det	som	en	måte	å	fremskaffe	
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kunnskap,	som	i	fremtiden	vil	kunne	ha	en	terapeutisk	
betydning	–	som	nevnt	tenker	man	da	spesielt	på	infer-
tilitet.	Disse	vuderingene	er	basert	på	gjeldende	kunn-
skap	om	hvilke	teknikker	som	er	tilgjengelig,	og	man	
tar	derfor	forbehold	om	at	ny	kunnskap	kan	resultere	i	
videre	presisering	av	gjeldende	retningslinjer.	

Den	 foreløpig	 endelige	 fatwaen	 –	 konsensus	 og	
islamske	anbefaling	–	innen	dette	feltet	kom	i	2003,	på	
et	møte	i	Mekka	(Islamic	Jurisprudence	Council	of	the	
Islamic	World	League).	Man	konstaterte	at	stamceller	
har	evnen	til	å	kunne	differensiere	til	forskjellige	celle-
typer,	 og	 at	 de	 har	 potensial	 for	 behandlingen	 av	 en	
rekke	sykdommer.	Man	konstaterte	også	at	stamceller	
kan	 komme	 fra	 forskjellige	 kilder,	 embryo	 (blastula	
stadiet),	aborterte	foster,	placenta	eller	navlestreng,	barn	
og	voksne,	og	terapeutisk	kloning.	Det	som	avgjør	om	
det	er	tillatt	 innenfor	islam	er	det	egentlige	opphavet	
og	 intensjonen	 med	 forskningen,	 og	 ikke	 hva	 man	
gjør.	Så	stamcelleforskning	er	tillatt,	dersom	cellene	er	
lovlige,	det	vil	si:	de	stammer	fra	voksne	eller	barn	som	
har	gitt	tillatelse,	de	stammer	fra	foster	dersom	det	er	
spontanabortert,	eller	terapeutisk	abortert	i	henhold	til	
Sharia,	altså	for	eksempel	at	man	ønsker	å	redde	mor	og	

fosteret	dør.	Videre	tillater	man	forsøk	på	overflødige	
zygoter	etter	in vitro-fertilisering.	Stamcelleforskning	
er	 ikke	 tillatt	dersom	cellene	kommer	 fra	kilder	som	
fra	islams	ståsted	regnes	som	ulovlige,	som	provosert	
abort,	planlagt	overflødig	fertilisering,	og	reproduktiv	
kloning.

For	å	oppsummere:	å	søke	kunnskap	og	å	redde	liv	er	
viktig	 i	 islam.	 Det	 oppmuntres	 derfor	 sterkt	 til	 fors-
kning.	Man	skiller	mellom	et	reelt	liv	og	et	potensielt	
liv,	 og	 derfor	 tillates	 begrenset	 terapeutisk	 forskning	
på	 embryoer,	 og	 screening	 på	 medfødte	 sykdommer.	
Jo	tidligere	stadier,	jo	bedre.	Når	det	gjelder	forskning	
på	 embryonale	 stamceller,	 er	 kilden	 og	 intensjonen	
avgjørende.	Forskning	tillates	kun	på	”lovlige”	celler.	

Forskningen	skal	ikke	ha	noen	kommersiell	interesse,	
den	skal	ikke	ha	som	mål	å	endre	egenskaper,	det	inklu-
derer	kjønnsseleksjon,	man	skal	ikke	screene	for	vevs-
forlikelighet	(jf.	Mehmet-saken).	Ekteskapet	er	hellig,	
så	man	tillater	ikke	involvering	av	en	tredjepart.

Den	 generelle	 holdningen	 er	 altså	 at	 man	 må	 ikke	
forby	forskningen,	men	man	må	ha	mer	kontroll.	Man	
anbefaler	sterkt	å	ha	sterke,	sentrale	forskningsenheter/
sentre	som	ikke	har	forbindelse	til	industrien,	og	som	
er	underlagt	streng	regulering	og	overvåking.	Videre	
skal	 forskning	kun	være	 tillatt	utført	av	kompetente,	
autoriserte	personer.

En	muslimsk	forsker	som	har	hatt	stor	innflytelse	på	
utformingen	av	de	gjeldende	retningslinjene	for	stam-
celle-forskning	har	sagt	følgende:

“Research on stem cells is regarded as an act of faith in 
the ultimate will of God, as long as such an intervention 
is undertaken with the purpose of improving human 
health”	(Abdulaziz	Sachedina,	University	of	Virginia).

Forskning	på	stamceller	er	ikke	bare	en	mulighet,	ikke	
bare	et	potensial,	men	faktisk	en	sosial	forpliktelse	for	
å	kunne	bringe	frem	nye	behandlingsmetoder	–	men	
forskningen	skal	foregå	under	strenge	reguleringer.
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Sammen	med	resten	av	Bioteknologinemnda,	har	 jeg	
vært	involvert	i	arbeidet	med	revisjonen	av	biotekno-
logiloven.	 Jeg	snakker	 ikke	her	på	vegne	av	nemnda,	
men	mye	av	det	jeg	sier	vil	nok	være	uttrykk	for	tanker	
som	har	vært	oppe	til	diskusjon	i	forbindelse	med	dette	
arbeidet.	 Jeg	 skal	 snakke	 om	 PGD	 primært,	 men	 vil	
også	komme	inn	på	grensedragningen	mellom	arvelig	
og	ikke-arvelig	sykdom	i	forhold	til	vevstyping.

Jeg	 vil	 begynne	 med	 å	 ta	 for	 meg	 det	 problematiske	
ordet	“sortering”.	Veldig	mange	misliker	at	dette	ordet	
brukes	 i	 debatten,	 mens	 andre	 liker	 det.	 Jeg	 skal	 si	
litt	om	grensedragningen	mellom	mulige	 syn	på	hva	
akseptabel	kontra	uakseptabel	sortering	er.	Vanligvis	
benyttes	 jo	 ordet	 i	 sammenheng	 med	 at	 alt	 som	 er	
sortering	er	problematisk	av	natur.	Som	en	illustrasjon	
på	det,	har	 jeg	et	 sitat	her	 fra	nettsiden	 til	Organisa-
sjonen	 Menneskeverd,	 som	 sier	 at:	 ”Å	 sykdomsteste	
befruktede	egg	for	å	finne	de	eggene	man	ønsker	å	sette	
inn	i	livmoren,	er	å	sorterere	mennesker.	Vi	velger	noe	
fremfor	 noe	 annet,	 ut	 i	 fra	 egenskaper	 og	 gener.	 Det	
er	 gradering	 av	 menneskeverdet	 og	 en	 trussel	 for	 et	
samfunn	hvor	det	er	plass	til	alle”.	Det	gir	oss	en	ganske	
treffende	oppsummering	av	sorteringsanklagen.

I	mange	sammenhenger	er	begrepet	sortering	kanskje	
noe	vagt,	fordi	det	skal	en	del	fortolkningskunst	til	for	
å	si	at	det	er	sortering	man	holder	på	med,	for	eksempel	
ved	tradisjonell	fosterdiagnostikk.	I	PGD-sammenheng	
så	sorterer	man	befruktede	egg	bokstavelig	talt.	Vi	må	
velge	hvilket	embryo	som	skal	implanteres,	hvilke	som	
skal	destrueres	og	eventuelt	hvilke	som	skal	fryses	ned.	
Altså,	noen	sorteres	ut	–	det	er	de	syke	som	skal	ut	og	
de	friske	som	skal	inn.	Rent	bokstavelig	er	det	derfor	
ingen	 tvil	om	at	det	er	 sortering	vi	driver	med.	Men	
det	er	et	langt	sprang	fra	denne	faktiske	beskrivelsen	
av	hva	vi	gjør,	til	en	vurdering	av	at	dette	er	”sortering”	
i	 den	 moralsk	 klanderverdige	 betydningen,	 altså	 en	
eller	annen	form	for	krenkelse	mot	embryoet	og/eller	
mot	 ideen	 om	 et	 inkluderende	 samfunn.	 Dette	 vil	
komme	an	på	veldig	mange	faktorer.	Organisasjonen	
Menneskeverd	vil	trolig	legge	mye	vekt	på	at	mennes-
keverdet	oppstår	ved	befruktningen;	de	vil	nok	være	

tilbøyelig	til	å	svare	ja	
på	 spørsmålet	 om	 et	
embryo	er	en	person	i	
moralsk	forstand.

Men	 det	 finnes	 flere	
fortolkninger	av	sorte-
ringsanklagen.	”Sorte-
ring”	handler	primært	
om	 funksjonshem-
mede	 mennesker	 som	
allerede	 eksisterer	 i	
samfunnet,	 vil	 noen	
mene.	Et	”sorteringssamfunn”	vil	da	være	et	samfunn	
som	 forskjellsbehandler	 funksjonshemmede	 eller	
virker	krenkende	på	 funksjonshemmede.	Fosterdiag-
nostikk	og	PGD	kan	tenkes	å	få	ringvirkninger	for	de	
som	 allerede	 lever	 i	 samfunnet.	 Dårligere	 levekår	 er	
en	tenkbar	mulighet,	men	mindre	toleranse	og	inklu-
deringsvillighet	 er	 kanskje	 mer	 sannsynlige	 konse-
kvenser.	Dette	er	i	og	for	seg	empiriske	hypoteser	som	
kan	testes	ut	gjennom	et	godt	forskningsdesign.	

Ved	 PGD	 unngår	 man	 abortsituasjonen.	 I	 stedet	
handler	 det	 om	 utvelging	 av	 embryoer	 før	 graviditet	
har	 oppstått.	 Umiddelbart	 synes	 det	 som	 et	 etisk	
fremskritt	 sett	 i	 forhold	 til	 fosterdiagnostikken.	 På	
den	annen	side	så	er	abort	delvis	privatisert	 i	Norge,	
og	det	handler	om	kvinnens	rett	til	å	bestemme	over	
egen	kropp	i	form	av	å	avslutte	et	uønsket	svangerskap.	
PGD	er	noe	annet,	fordi	utvelgingen	og	destruksjonen	
av	 embryoer	 her	 må	 skje	 i	 offentlig	 regi.	 Det	 er	 ikke	
lenger	snakk	om	at	det	er	råderetten	over	egen	kropp,	
som	muliggjør	at	bestemte	liv	ikke	realiseres.	I	stedet	
er	det	vurderinger	av	livskvalitet,	alvorlig	sykdom	og	
funksjonshemming	 som	 er	 legitimeringsgrunnlaget	
for	 at	 samfunnet	 kan	 legge	 tilrette	 for	 utvelgingen	
av	embryoer.	I	større	grad	enn	i	 fosterdiagnostikken,	
så	kan	man	 trolig	hevde	at	ved	PGD	står	 samfunnet	
ansvarlig	for	de	valg	som	gjøres	i	laboratoriet.

Et	 annen	 element	 ved	 ”sortering”	 er	 den	 eventuelle	
innvirkningen	 på	 foreldreskapet	 som	 institusjon	 i	
samfunnet.	Tanken	om	at	man	som	foreldre	står	 i	et	
slags	 ubetinget	 forpliktelsesforhold	 overfor	 ens	 eget	
barn,	 er	 en	 sterk	 grunnintuisjon	 i	 de	 fleste	 kulturer.	

Å velge barn med PGD: 
Hva er etisk akseptabel sortering?
Berge Solberg
Førsteamanuensis, NTNU
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Om	barnet	vårt	utsettes	for	en	ulykke	og	får	en	varig	
funksjonshemming,	 vil	 vi	 likevel	 ta	 hånd	 om	 det.	
Tanken	på	at	vi	skulle	skyve	det	vekk,	fordi	det	ikke	var	
dette	barnet	vi	hadde	”bestilt”,	ville	fortone	seg	grotesk	
i	de	flestes	ører.	Kan	 så	denne	analogien	opplyse	oss	
i	 forhold	 til	 PGD?	 I	 noen	 grad	 treffer	 den	 muligens	
fosterdiagnostikken.	 Her	 vil	 man	 ofte	 stå	 overfor	
situasjoner	hvor	man	har	å	gjøre	med	ønskede	gravi-
diteter,	og	dermed	ønskede	fremtidige	barn	som	man	
har	inngått	forpliktende	relasjoner	med.	Når	så	foster-
avviket	påvises,	tilbys	man	å	oppheve	den	forpliktende	
relasjonen	som	er	inngått	med	barnet,	gjennom	abort.		
Denne	 kritikken	 er	 imidlertid	 langt	 vanskeligere	 å	
rette	 mot	 PGD.	 Ved	 PGD	 finnes	 ikke	 ”barnet	 mitt”	
og	heller	ingen	emosjonelle	bindinger	mellom	mor	og	
embryo.	 I	 stedet	 står	 man	 overfor	 en	 utvelgelsespro-
sess	i	laboratoriet,	hvor	man	nettopp	prøve	å	finne	det	
individet	som	det	på	et	senere	tidspunkt	skal	oppstå	en	
binding	til.	

Enda	 et	 aspekt	 ved	 ”sortering”:	 Fostre	 og	 embryoer	
blir	 instrumentalisert.	 Man	 får	 en	 slags	 forsettlig	
kvalitetskontroll,	 i	 særdeleshet	 ved	 PGD.	 Det	 kan	 se	
ut	 som	 om	 det	 reduserer	 embryoers	 egenverdi,	 med	
økt	vekt	på	embryoers	verdi	 for	andre.	Selv	om	man	
mener	at	 et	 embryo	 ikke	er	 en	person	 i	betydningen	
noe	som	kan	tilskrives	menneskeverd,	så	er	det	likevel	
mulig	 å	 snakke	 om	 en	 ”instrumentalisering”	 forstått	
som	en	økt	tingliggjøring	av	det	før-personale	livet.	Og	
kanskje	berører	dette	menneskelivs	verdighet	i	en	eller	
annen	forstand	likevel.	

En	av	dem	som	mener	det,	er	den	tyske	filosofen	Jürgen	
Habermas.	 Han	 skrev	 for	 noen	 år	 siden	 boken	 Den 
menneskelige naturs fremtid	(oversatt	til	norsk	av	Arne	
Johan	Vetlesen	i	2003)	hvor	han	går	inn	i	spørsmålet	
rundt	PGD-debatten	i	Tyskland.	Mange	av	problemene	
som	diskuteres	der,	er	relevant	for	vår	diskusjon	i	dag.	
Det	 første	 sitatet	 jeg	vil	 trekke	 frem	er	dette:	 ”Er	det	
forenlig	med	menneskelivets	verdighet	å	bli	avlet	under	
forbehold	og	først	etter	en	genetisk	undersøkelse	å	bli	
erklært	for	eksistens-	og	utviklingsverdig?”	(s.	46)

Filosofers	 oppgave	 er	 som	 kjent	 å	 stille	 spørsmål,	 og	
jeg	 synes	 spørsmålet	 er	 godt	 stilt.	 Man	 kan	 ha	 ulike	
meninger	om	hva	som	er	gode	svar,	men	jeg	tror	enig-
heten	 vil	 være	 større	 om	 at	 spørsmålet	 er	 treffende	 i	
forhold	 til	 debatten.	 Habermas	 deler	 ikke	 synet	 om	
at	embryoet	er	en	person	i	moralsk	forstand.	Han	vil	
innta	et	annet	standpunkt,	man	kan	kalle	det	liberalt,	

men	samtidig	vil	han	mene	at	dette	ikke	gir	oss	noen	
fribillett	 til	 forskning	 på	 og	 utvelging	 av	 befruktede	
egg:	 ”Begge	 sider	 [i	 abortdebatten]	 synes	 å	 overse	 at	
noe	kan	gjelde	som	”indisponibelt”	også	når	det	ikke	
inntar	 status	 av	 et	 rettssubjekt…	 Noe	 kan	 av	 gode	
grunner	 være	 unndratt	 vår	 disposisjon,	 uten	 å	 være	
”ukrenkelig”.”	(s.	64)

Den	 posisjonen	 kaster	 et	 oppklarende	 lys	 over	 den	
norske	 bioteknologidebatten.	 Siden	 tidlig	 på	 1980-
tallet	har	det	politiske	klimaet	vært	delt	 i	 to	blokker.	
KrF,	SV,	Senterpartiet,	V	og	Høyre	har	stått	mot	Arbei-
derpartiet	 og	 Frp.	 Førstnevnte	 blokk	 har	 forsøkt	 å	
verne	om	det	Habermas	kaller	”det	fremvokste”,	mens	
sistnevnte	 blokk	 ikke	 har	 sett	 med	 like	 stor	 skepsis	
på	 ”det	 frembrakte”.	 Teknologioptimismen	 har	 altså	
vært	større	 i	sistnevnte	blokk,	 for	å	si	det	med	andre	
og	enklere	ord.	

Så	 kom	 Mehmet-saken	 inn	 i	 debatten,	 og	 oppløste	
denne	blokkdelingen.	Vi	fikk	en	ny	politisk	situasjon,	
hvor	Arbeiderpartiet,	Frp,	SV	og	Senterpartiet	utgjorde	
det	nye	bio-flertallet.	Hvordan	stemmegivningen	blir	
når	en	revidert	bioteknologilov	 igjen	skal	opp	 i	Stor-
tinget,	er	imidlertid	per	dags	dato	uklart.	”Bioteknolo-
giloven	må	endres	–	igjen”	sa	Olav	Gunnar	Ballo	i	april	
2006,	og	da	mente	han	ikke	at	man	skulle	liberalisere	
ytterligere,	 men	 snarere	 at	 man	 måtte	 stramme	 inn	
igjen.	Dispensasjonsnemnda	for	PGD	har	fått	for	stor	
makt,	mener	Ballo,	fordi	samtlige	søknader	har	fått	ja.	
Hvordan	 SV	 vil	 gå	 i	 forhold	 til	 bioteknologisk	 opti-
misme	eller	skepsis,	er	derfor	vanskelig	å	spå	i	dag.

Et	 flertall	 på	 Stortinget	 vedtok	 dette	 9.	 juni	 2005	 at	
man	 ville	 at	 det	 skulle	 åpnes	 for	 en	 begrenset	 bruk	
av	PGD	og	det	er	det	 som	videreføres	 i	Soria	Moria-
erklæringen.	Det	er	viktig	å	understreke	at	dette	var	et	
vedtak	fra	Stortinget.	Det	er	derfor	vi	nå	har	et	forslag	
om	 endring	 av	 bioteknologiloven.	 Det	 store	 spørs-
målet	man	måtte	stille	seg	etter	dette	vedtaket	var	hva	
som	eventuelt	representerer	en	”begrenset	bruk”?	Og	
er	 ”begrenset	bruk”	det	 samme	som	”etisk	 forsvarlig	
bruk”?	Hvordan	ville	en	”ubegrenset	bruk”	av	PGD	se	
ut?	Hva	slags	ansikter	kan	vi	knytte	til	de	forskjellige	
praksisene	”begrenset”	og	”ubegrenset”?	

For	å	kaste	lys	over	det,	så	skal	jeg	se	litt	på	det	histo-
riske	formålet	med	PGD;	Hva	eller	hvem	er	PGD	utvi-
klet	for,	og	for	hvilken	hensikt?	Målgruppen	for	PGD	
er	høyrisikoparene	for	alvorlig	arvelig	sykdom.	Her	så	

��



�3
Åpen høring �6. april �006

man	 muligheten	 for	 å	 kunne	 trygge	 svangerskap	 og	
familieplanlegging	 for	 utsatte	 familier,	 uten	 at	 noen	
måtte	betale	kostnaden	med	selektiv	abort.

Den	etiske	gevinsten	er	altså	at	man	unngår	abort	og	
redselen	 for	 en	 abortvalgsituasjon.	 Det	 er	 en	 etisk-
emosjonell	 gevinst.	 Det	 er	 ikke	 skapt	 noen	 binding	
mellom	 embryoet	 og	 kvinnen.	 ”Barnet	 mitt”	 eller	
”barnet	vårt”	er	ikke	tilstede	ennå.	Her	er	et	sitat	fra	
Dagbladet	 i	 2001,	 fra	 en	 berørt	 part,	 som	 målbærer	
nettopp	et	slikt	syn:	”Jeg føler ikke at vi sorterer liv. Jeg 
har allerede et sykt barn, og et barn som er bærer. Vi 
ønsker ikke noe prakteksemplar av et barn, vi ønsker 
et barn uten DMD. (...) Men det er klart at også vi har 
mange tanker om rett og galt. Spørsmålet om når et 
liv begynner er vanskelig. Jeg er abortmotstander, men 
velger bort syke egg. Kanskje er det dobbeltmoral. (...) 
Men jeg velger ikke bort et foster, et bevisst liv. Det er 
ikke noe hjerte som slår eller armer og bein som kan sees 
på ultralyd.”	(Dagbladet,	”Retten	til	liv,”	16.06.01)	Her	
er	det	 en	klar	oppfatning	at	dette	 er	 en	etisk	gevinst	
i	 forhold	 til	 at	 man	 slipper	 å	 bli	 konfrontert	 med	 de	
vanskelige	spørsmålene	i	fosterdiagnostikken.

Dispensasjonsnemnda,	 som	 behandler	 ”unntaks-
søknadene”	 fra	 loven,	 har	 behandlet	 en	 god	 del	
PGD-saker	 allerede.	 En	 del	 mener	 at	 denne	 nemnda	
har	sagt	ja	i	altfor	mange	saker.	Disse	sakene	er	delvis	
anonymisert,	men	de	ligger	tilgjengelig	på	nettsidene	
www.klagenemnda.no.	 Denne	 tilgjengeligheten	 er	
interessant,	for	det	gir	folk	flest	en	direkte	mulighet	til	
selv	å	vurdere	saksinnhold,	alvorlighetsgrad	og	etiske	
vurderinger	 i	 hvert	 enkelt	 tilfelle.	 Etter	 min	 mening	
så	 er	 det	 tunge	 og	 alvorlige	 historier	 man	 finner	 på	
disse	nettsidene.	Alle	som	er	kritisk	til	klagenemndas	
angivelig	”liberale	holdning”,	bør	i	alle	fall	ta	seg	bryet	
med	å	lese	gjennom	enkeltsakene,	for	så	å	vurdere	om	
de	fastholder	sin	kritikk.	Det	at	man	stort	sett	har	sagt	
ja	til	alle,	er	ikke	automatisk	et	bevis	på	at	”anything	
goes”.	Det	kan	også	være	flere	andre	forklaringer	som	
tidvis	har	vært	nevnt,	som	at	sakene	som	kommer	på	
nemndas	bord	er	nøye	silt	ut	fra	medisinsk-genetiske	
institusjoner	på	forhånd,	og	ikke	minst	at	det	har	ligget	
en	kø	av	tunge	søknader	som	har	ventet	på	muligheten	
til	å	gjøre	PGD	i	Norge.

Hvis	 vi	 ser	 litt	 på	 hva	 slags	 saker	 som	 er	 behandlet,	
så	 kan	 vi	 dele	 disse	 inn	 i	 ulike	 kategorier	 og	 se	 om	
det	 er	 noen	 etisk	 relevante	 forskjeller.	 De	 aller	 fleste	
sakene	handler	om	alvorlig	arvelig	sykdom	med	tanke	

på	det	fremtidige	barnet:	Hvordan	kan	vi	unngå	at	vi	
får	et	barn	som	vil	få	den	samme	sykdommen	som	et	
eksisterende	barn	har,	eller	som	vi	vet	det	er	risiko	for	i	
familien?	Så	er	det	en	situasjon	som	er	relativt	lik,	men	
med	en	tilleggskomponent	at	svangerskapet	berøres	 i	
stor	grad,	altså	det	har	vært	gjentatte	spontanaborter	i	
svangerskapet	som	følge	av	såkalte	translokasjoner	og	
andre	 ting,	 og	 dette	 kommer	 som	 et	 tilleggsmoment	
at	man	ønsker	å	sikre	et	trygt	svangerskap	og	skape	et	
friskt	barn.	Den	etiske	vurderingen	av	de	to	er	relativt	
lik,	etter	mitt	syn	i	hvert	fall.	

Men	 så	 kommer	 vevstypingen	 som	 det	 har	 vært	
snakket	om	som	et	annet	spørsmål	hvor	man	ikke	bare	
skal	unngå	at	det	 fremtidige	barnet	man	skaper	 ikke	
får	en	arvelig	sykdom,	men	man	skal	i	tillegg	forsøker	å	
redde	eller	forlenge	livet	til	et	eksisterende	barn.	Dette	
var	altså	Mehmet-saken	i	et	nøtteskall,	og	det	var	den	
første	 saken	 som	 dispensasjonsnemnda	 behandlet.	
Dispensasjon	ble	gitt,	og	alt	gikk	overraskende	bra	i	den	
forstand	at	Mehmets	mor	ble	gravid	med	et	barn	uten	
anlegg	 for	 thalassemi	 og	 samtidig	 vevsforlikelig	 med	
Mehmet.	 Men	 tragisk	 nok	 spontanaborterte	 moren,	
og	 stamceller	 fra	det	døde	 fosteret	ble	 ikke	hentet	ut	
på	Rikshospitalet.	Mehmet	var	 like	 langt.	 I	 etterkant	
har	Ballo	sagt	at	han	burde	sagt	nei	i	Mehmet-saken:	
”Jeg burde, uten å klandre andre, sagt at jeg ikke kunne 
være med på å skape et barn som skulle bli et middel 
for et født søsken.”	(Vårt	Land,	11.	juni).	Her	ser	man	
at	argumentasjonen	rundt	barn	som	formål	i	seg	selv,	
kommer	sterkt	inn	i	forhold	til	vevstypingen.	Ballo	og	
flere	 med	 ham	 opplever	 at	 et	 nytt	 barn	 skapes	 i	 den	
hensikt	at	det	skal	brukes	som	et	middel,	eller	terapeu-
tikum,	for	et	eksisterende	barn.	

Men	 som	 sagt	 må	 man	 ikke	 glemme	 at	 hensikten	 er	
å	redde	liv.	Dette	må	legges	 i	”nytteskålen”,	og	det	er	
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lang	 tradisjon	 i	medisinsk-etiske	vurderinger	at	man	
veier	nytte	på	den	ene	siden	mot	risiko	og	skade	på	den	
annen	siden.	Å	redde	eller	forlenge	livet	til	et	alvorlig	
sykt	 eksisterende	 barn	 er	 et	 tungt	 etisk	 hensyn.	 I	 de	
andre	tilfellene	hvor	vi	bruker	PGD	”bare”	for	å	lage	et	
nytt	friskt	barn,	så	kan	man	faktisk	ikke	putte	tilsva-
rende	mye	i	”nytteskålen”.	Denne	bruken	av	PGD	synes	
mer	utsatt	for	”egoisme-argumentet”	om	at	foreldre	her	
ønsker	bare	å	sikre	sin	egen	livskvalitet.	Sånn	sett,	så	
kunne	man	faktisk	snu	saksforholdet	trill	rundt,	og	si	
at	muligheten	til	å	gjøre	vevstyping	i	forhold	til	eksiste-
rende		syke	barn,	etisk	sett	er	en	bedre	begrunnet	bruk	
av	 preimplantasjonsteknikken	 enn	 der	 hvor	 foreldre	
”bare”	ønsker	å	lage	et	friskt	barn.	

Etter	mitt	syn,	slik	i	hvert	fall	jeg	fortolket	debatten	i	
Stortinget	våren	2004,	så	tenkte	man	langs	slike	linjer	
en	 stund,	 fordi	 det	 var	 Mehmet-saken	 som	 kom	 og	
lagde	unntak	 i	den	gamle	bioteknologiloven.	Man	ga	
oppdraget	 om	 unntaksbehandling	 til	 Dispensasjons-
nemnda,	og	ønsket	trolig	at	de	skulle	si	ja	i	Mehmet-
saken,	 men	 slett	 ikke	 i	 ”alle	 de	 andre”	 sakene.	 Men	
”alle	de	andre”	sakene	var	nettopp	saker	hvor	vevsty-
ping	ikke	var	involvert.	Og	skulle	man	sagt	nei	her,	så	
måtte	det	ha	blitt	begrunnet	med	at	vevstyping	etisk	
sett	er	en	mer	høyverdig	bruk	av	PGD	enn	PGD	uten	
vevstyping.	 Dispensasjonsnemnda	 gjorde	 selv	 denne	
etiske	 vurderingen,	 og	 kom	 til	 at	 vevstyping	 var	 det	
mest	problematiske.	Tok	de	feil	her?

Vi	kan	belyse	dette	spørsmålet	ved	å	studere	hvordan	
en	praksis	ville	ha	sett	ut	som	bare	tillot	PGD	i	de	tilfelle	
hvor	hensikten	var	å	redde	et	eksisterende	barn	med	en	
alvorlig	sykdom.	For	å	bruke	språket	til	Imanuel	Kant:	
Hvordan	ville	maksimen	eller	regelen	for	vår	handling	
i	dette	tilfellet	ha	sett	ut?	Her	er	et	forslag:	

”Preimplantasjonsdiagnostikk skal bare tillates ved 
arvelig sykdom om man kan lage et nytt menneske som 
ikke utelukkende er et formål i seg selv, men som også 
kan brukes som et middel for andre.”	

Om	 man	 beskriver	 handlingsregelen	 vår	 slik,	 og	 jeg	
mener	faktisk	en	slik	beskrivelse	er	tro	mot	situasjons-
innholdet,	så	får	man	trolig	øye	på	at	det	etisk	høyver-
dige	 straks	 ble	 mer	 problematisk.	 Dispensasjons-
nemndas	resonnement	blir	forståelig:	De	sa	at	Mehmet	
var	den	vanskelige	saken,	og	sier	vi	ja	i	Mehmet-saken,	
så	må	vi	si	ja	til	de	andre	som	er	mindre	problematisk,	
hvilket	 innebar	 bruken	 av	 PGD	 for	 ”bare”	 å	 lage	 et	

friskt	barn.	

Det	 interessante	 i	 akkurat	 denne	 sammenheng	 er	 at	
en	 tung	 nytteskål	 er	 et	 argument	 som	 ikke	 slår	 inn	
på	 den	 måten	 det	 bruker	 å	 gjøre	 i	 medisinsk	 etikk.	
Henvisningen	 til	 spesifikk	 nytte	 av	 det	 fremtidige	
barnet	 i	 forhold	 til	 dets	 biologi	 og	 identitet,	 styrker	
ikke	 nødvendigvis	 saken.	 Tvert	 i	 mot,	 så	 slår	 etiske	
motforestillinger	 inn	 for	 fullt	 fordi	 nyttebetraktnin-
gene	 synes	 å	 kunne	 stå	 i	 et	 motsetningsforhold	 til	
sterke	 intuisjoner	 om	 frihet	 og	 verdighet	 for	 barnet	
som	 skal	 bli	 til.	 Vektingen	 synes	 nesten	 motsatt:	 Jo	
mer	du	kan	putte	i	nytteskålen	som	begrunnelse	for	å	
skapet	et	barn	av	en	bestemt	type,	desto	verre.	Vi	kan	
jo	 alle	 forsøke	 å	 reflektere	 over	 hvorfor	 vi	 eventuelt	
mener	det	er	slik.				

I	tråd	med	disse	tankene	kan	man,	etter	min	mening,	
forsøke	 å	 lage	 en	 skjematisk	 oversikt	 over	 de	 mange	
bruksområdene	 for	 PGD	 som	 samtidig	 uttrykker	 en	
etisk	vurdering.	Øverst		har	man	den	tradisjonelle	legi-
timeringen	av	PGD,	som	PGD	for	bortvalg	av	alvorlig	
arvelig	sykdom	(se	figur	under).	

Mer	 problematisk,	 ifølge	 argumentasjonen	 over,	 kan	
man	hevde	at	kombinasjonen	av	PGD	for	bortvalg	av	
alvorlig	arvelig	sykdom	pluss	vevstyping	er.	Enda	mer	
problematisk	fremstår	tilvalg	av	vevstype	ved	alvorlig,	
ikke-arvelig	 sykdom.	 Et	 stort	 flertall	 i	 Bioteknologi-
nemnda	 støttet	 denne	 vurderingen.	 Fra	 noens	 syns-
punkt	så	fortoner	en	forskjellsbehandling	av	arvelig	og	
ikke-arvelig	sykdom	seg	som	kunstig.	Mange	vil	også	
si	at	det	uttrykker	en	”genetisk	eksepsjonalisme”	–	de	
sykdommene	som	kalles	arvelig	behandles	annerledes	
enn	de	ikke-arvelige	av	en	eller	annen	ukjent	grunn.
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Tanken	her	er	å	 forankre	 forskjellsbehandlingen	 i	en	
slags	 historisk	 begrunnelse.	 PGD	 og	 IVF	 gjøres	 av	
risikopersoner	 for	 arvelig	 sykdom	 fordi	 utvelging	 av	
de	befruktede	eggene	er	 fundamentalt	nødvendig	 for	
å	få	til	et	friskt	barn.	Man	går	gjennom	hormonkurer,	
kunstig	 befruktning	 og	 gentesting,	 fordi	 det	 er	 helt	
nødvendig	for	å	få	til	et	friskt	barn.	Fokuset	ligger	på	
barnet	som	skal	bli	til.	

Selv	 når	 vevstyping	 ble	 gjort	 i	 tillegg	 ved	 arvelig	
sykdom,	 så	 ser	 situasjonen	 noenlunde	 lik	 ut.	 Man	
kunne	hevde	at	PGD	ble	tilbudt	foreldrene	til	Mehmet	
fordi	 de	 skulle	 få	 lov	 til	 å	 få	 et	 nytt	 friskt	 barn	 uten	
talassemi.	Sekundært,	i	og	med	at	de	likevel	skulle	få	
lov	til	å	lage	et	friskt	barn	uten	talassemi,	så	kunne	de	
gjøre	en	vevstyping	som	ville	sikre	at	det	friske	barnet	
de	valgte	ut,	også	 kunne	 redde	Mehmet.	 I	media	 ble	
det	 fremstilt	 som	 at	 denne	 dispensasjonen	 uteluk-
kende	 var	 gitt	 for	 å	 redde	 Mehmet.	 Selv	 om	 det	 kan	
være	vanskelig	å	skille	det	ene	fra	det	andre	her,	så	kan	
det	 være	 verdt	 å	 tenke	 gjennom	 om	 det	 forholdt	 seg	
slik	eller	ei.	

Når	 vi	 går	 til	 boks	 tre	 (se	 figuren)	 og	 snakker	 om	
vevstyping	ved	 ikke-arvelig	 sykdom,	 så	 ser	vi	at	 IVF	
overhodet	 ikke	 hadde	 vært	 nødvendig	 for	 å	 lage	 et	
nytt	 barn	 i	 denne	 settingen.	 Hormonkurer,	 kunstig	
befruktning,	osv.,	 introduseres	her	utelukkende	 for	å	
redde	 livet	 til	 et	 eksisterende	 barn.	 Fokuset,	 uttrykt	
gjennom	reproduksjonsmetoder,	medisinering,	tester,	
osv.,	 er	 ikke	 lenger	 på	 barnet	 som	 skal	 bli	 til,	 men	
utelukkende	på	det	syke	barnet	som	finnes.	I	den	grad	
man	vil	trekke	inn	temaet	instrumentalisering	her,	så	
mener	jeg	derfor	at	det	er	grunnlag	for	å	snakke	om	en	
større	grad	av	instrumentalisering	jo	lenger	ned	man	
kommer	på	den	skisserte	stigen.	Kanskje	kan	det	være	
fornuftig	å	sette	grensen	enten	ved	boks	én,	eller	to,	og	
si	at	det	finnes	grunner	for	å	ekskludere	boks	tre	selv	
om	man	har	akseptert	boks	to.

Den	 siste	 boksen	 er	 PGD	 og	 tilvalg	 av	 ikke-terapeu-
tiske	egenskaper.	Det	er	for	eksempel	kjønnsseleksjon,	
som	har	vært	nevnt	her,	og	det	finnes	ande	eksempler	
som	bevisst	valg	av	egenskaper	som	gjør	barnet	funk-
sjonshemmet.	 Et	 eksempel	 på	 dette	 siste	 har	 vært	 at	
døve	 foreldre	har	ønsket	døve	barn,	og	at	kortvokste	
foreldre	 ønsker	 kortvokste	 barn.	 Man	 bruker	 denne	
metoden	til	bevisst	å	lage	mennesker	med	et	økt	eller	
nedsatt	funksjonsnivå,	for	at	man	skal	få	et	barn	”i	sitt	
bilde”.	Jeg	mener	en	slik	bruk	av	PGD	representerer	en	

ytterligere	grad	av	tingliggjøring	av	fremtidige	barn.	

Et	par	ting	til	slutt:	Hvor	vanskelig	er	egentlig	spørs-
målet	 om	 PGD?	 Etter	 min	 mening	 burde	 det	 være	
mulig	 å	 sette	 rimelige	 grenser	 for	 dette	 tilbudet.	 For	
det	 første,	 så	 forutsetter	 PGD	 assistert	 befruktning.	
Hvem	vil	gjennomgå	assistert	befruktning	om	det	ikke	
finnes	tungtveiende	grunner	for	å	skulle	gjøre	det?	Det	
er	vanskelig	å	tenke	seg	at	et	ønske	om	PGD	skulle	bre	
om	seg	til	det	store	lag	av	befolkningen,	utover	de	helt	
spesielle	 og	 små	 høyrisikogruppene.	 Det	 finnes	 altså	
avgrensede	grupper	som	helt	klart	er	målgruppen	for	
disse	 behandlingene.	 Det	 er	 store	 kostnader	 invol-
vert,	 så	 kostnadsargumentet	 kommer	 også	 inn	 og	
stiller	 krav	 til	 at	 her	 må	 det	 være	 regulering.	 Det	 er	
kompetente	målgrupper	i	den	forstand	at	familier	med	
arvelig	sykdom	har	mye	kunnskap	om	sykdommen	og	
mange	har	barn	som	er	funksjonshemmet	eller	alvorlig	
sykt	 fra	 før.	Uvitenhet	og	ubetenksomhet	er	 trolig	et	
mindre	problem	her	enn	på	andre	områder.	Målgrup-
pene	har	tradisjonelt	hatt	et	gjennomtenkt	forhold	til	
diskusjoner	knyttet	til	funksjonshemming,	livskvalitet	
og	menneskeverd.	

Hva	er	da	det	 store	 spørsmålet	 i	vår	 tid?	 Jo,	vi	 ser	at	
spørsmålet	om	ultralyd	er	et	stort	spørsmål	i	og	med	
at	det	berører	mange	flere.	Spørsmålet	om	de	mange	
kontra	de	få	er	et	stort	epidemiologisk	spørsmål,	men	
også	et	stort	etisk	spørsmål.	Hvor	mye	skal	vi	tenke	over	
de	prinsipielle	spørsmålene	som	er	tunge	og	vanskelige	
men	som	kanskje	angår	relativt	få,	og	hvor	mye	skal	vi	
tenke	over	de	spørsmål	som	angår	mange?	Det	går	60	
000	kvinner	til	ultralyd	hvert	år,	mens	vi	snakker	om	
20-25	individer	i	forhold	til	PGD.	Nå	handler	ultralyd	
primært	om	noe	helt	annet	enn	det	å	velge	barn,	det	
handler	om	medisin,	fostermedisin.	Men	jeg	vil	gjengi	
et	 utdrag	 av	 et	 avisintervju	 med	 en	 av	 Danmarks	
ledende	forskere	på	feltet	fosterdiagnostikk:

”Professor Ann Tabor, fra Københavns Universitet, 
fortalte om de gode erfaringene med denne ordningen 
[tidlig ultralyd og blodprøver] i Danmark. En studie 
hun har ledet, viste at 90 prosent av fostre med Downs 
syndrom, eller alvorlige misdannelser, ble avdekket alle-
rede i 12. svangerskapsuke. Studien førte til at danske 
myndigheter innførte nye retningslinjer for fosterdiag-
nostikk høsten 2004. Tabor understreket at målet ikke 
er at det skal fødes færre barn med Downs syndrom, 
men at kvinner selv skal få anledning til å ta et valg.”	
(Adresseavisen	4.	februar	2006)
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Fosterdiagnostisk	 bruk	 av	 ultralyd,	 er	 også	 en	 del	 av	
debatten	 om	 ”sortering”,	 og	 det	 var	 et	 tema	 som	 ble	
diskutert	mye	i	forhold	til	bioteknologiloven	av	2003.	
Det	skal	legges	til	at	i	den	samme	artikkelen	så	føyer	
den	 norske	 fostermedisineren	 Sturla	 Eik-Nes	 til	
oppdagelsen	av	hjertefeil	som	legitimering	for	en	even-
tuell	 innføring	av	 tidlig	ultralyd	 i	Norge,	men	denne	
terapeutiske	begrunnelsen	har	ikke	vært	til	stede	i	det	
danske	 programmet.	 Danskene	 har	 et	 sterkere	 fokus	
på	retten	til	å	velge	barn,	og	å	kunne	få	vite	i	forhold	til	
kromosomavvik	for	eventuelt	å	ta	abort.	

Denne	 problemstillingen	 er	 stor	 i	 volum	 og	 den	 har	
også	 en	 hel	 rekke	 medisinsk-etiske	 utfordringer	 som	
ikke	 er	 nevnt	 her.	 Det	 kan	 være	 verdt	 å	 trekke	 dette	
elementet	 inn	 i	 betraktningene	 om	 PGD.	 Mange	
frykter	skråplanet	som	vi	angivelig	beveger	oss	ut	på	
ved	 å	 lovfeste	 en	 adgang	 til	 PGD.	 Men	 da	 bør	 man	
studere	 ”rammevilkårene”	 som	 omgir	 PGD:	 Hvilke	
naturlige	begrensninger	finner	vi	her,	og	i	hvilken	grad	
er	det	sannsynlig	at	det	hele	sklir	ut	i	en	retning	som	
vi	overhodet	ikke	kan	stå	inne	for?	Så	lenge	vi	klarer	å	
holde	praksisene	som	går	på	utvelging	og	seleksjon	av	
fremtidige	 barn	 innenfor	 høyrisikogrupper	 primært	
–	altså	som	et	tilbud	til	de	som	har	tenkt	nøye	gjennom	
situasjonen,	 som	 det	 er	 lett	 å	 gi	 veiledning	 til,	 som	
det	er	lett	å	ha	oversikt	over,	osv.	–	så	tror	jeg	vi	er	på	
trygg	grunn.	PGD	ser	ut	som	et	område	hvor	dette	bør	
være	 mulig.	 Kanskje	 er	 altså	 de	 etiske	 utfordringene	
med	fosterdiagnostisk	ultralydteknologi	vel	så	store	på	
dette	feltet.

Jeg	 startet	 med	 Habermas	 sitt	 spørsmål	 om	 det	 er	
forenlig	 med	 vår	 verdighet	 som	 mennesker	 å	 bli	
avlet	 under	 det	 forbehold	 som	 en	 genetisk	 test	 av	 et	
befruktet	 egg	 representerer.	 Et	 mulig	 svar	 er	 at	 ”avl	
under	 forbehold”	 kan	 ta	 mange	 ulike	 former	 og	 gis	

mange	 ulike	 begrunnelser.	 Fosterdiagnostikk	 i	 Kina	
er	noe	helt	annet	enn	 fosterdiagnostikk	 i	Norge.	Det	
samme	vil	være	tilfelle	med	PGD.	Derfor	gjelder	det	å	
finne	en	måte	å	forankre	og	å	regulere	denne	praksisen	
i	vår	kultur	som	er	forenlig	med	det	samfunnet	vi	lever	
i,	 som	vi	ønsker	skal	være	et	 inkluderende	samfunn,	
hvor	det	er	respekt	og	toleranse	for	annerledeshet.	Det	
forslag	 til	 endringer	 av	 bioteknologiloven	 som	 blir	
fremmet	i	Stortinget	ved	enden	av	2006,	er	i	tråd	med	
den	praksis	som	allerede	har	etablert	seg	 i	Dispensa-
sjonsnemnda	 etter	 to	 års	 virksomhet.	 Studerer	 man	
denne	praksisen	og	disse	sakene	nøye,	er	det	etter	min	
mening	vanskelig	 å	 få	øye	på	 ”sorteringssamfunnet”.	
Den	”avl	under	forbehold”	som	kommer	til	uttrykk	her	
synes	i	mine	øyne	å	være	forenlig	med	menneskelivets	
verdighet.	 Habermas	 sitt	 spørsmål	 er	 godt	 stilt,	 men	
vi	må	 ikke	glemme	at	det	er	mulig	å	 svare	 ja	på	det.	
Og	ønsker	man	at	PGD	skal	kunne	være	del	av	helse-
vesenets	praksis	i	Nroge,	så	bør	man	aller	først	sjekke	
at	man	etisk	sett	mener	man	kan	forsvare	denne	type	
sortering.
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Jeg	 er	 altså	 utdannet	 sosialantropolog,	 så	 dere	 får	
være	overbærende	med	min	 litt	manglende	presisjon	
i	forhold	til	det	medisinske.	Jeg	skal	forsøke	å	fastsette	
noen	av	de	kulturelle	dimensjonene	som	eggcellene	er	
en	del	av	i	Norge.	Det	var	veldig	spennende	å	høre	Dr.	
Chaudhry	 før	 i	 dag	 som	 tok	 utgangspunktet	 i	 islam.	
I	 min	 presentasjon	 vil	 det	 religiøse	 ikke	 gis	 noen	
eksplisitt	plass,	men	i	andre	deler	av	mitt	materiale	så	
kommer	det	kristelig	religiøse	tydeligere	til	uttrykk.

Jeg	vil	først	identifisere	noen	viktige	dimensjoner	i	den	
norske	 partipolitiske	 debatten	 omkring	 eggdonasjon,	
for	så	å	presentere	hvordan	utvalgte	informanter	fore-
stiller	seg	egget	og	eggets	rolle	i	unnfangelse	og	repro-
duksjon.	 Både	 blant	 politikere	 og	 hos	 mine	 utvalgte	
informanter	diskuteres	eggets	betydning	i	tilknytning	
til	 moderskapet,	 og	 jeg	 ønsker	 å	 bidra	 til	 en	 bevisst-
gjøring	omkring	det	faktum	at	kulturelle	forestillinger	
påvirker	 oss	 til	 å	 tenke	 omkring	 eggdonasjon.	 Jeg	
ønsker	å	stille	spørsmål	ved	hvorvidt	ny	teknologi	og	
ny	 vitenskapelig	 kunnskap	 virker	 destabiliserende	 i	
den	forstand	at	den	rokker	ved	kulturelle	symboler	og	
kulturelle	praksiser,	eller	om	man	kan	se	den	motsatte	
virkning	at	ny	teknologi	og	ny	kunnskap	fastholder	og	
vedlikeholder	 allerede	 eksisterende	 kulturelle	 forstå-
elser	og	verdensanskuelser.

Jeg	 har	 altså	 et	 empirisk	 materiale	 som	 består	 av	
intervjuer	av	mennesker	som	på	ulike	måter	er	berørt	
av	 lovgivningen	 rundt	 assistert	 befruktning,	 enten	 i	
forhold	 til	 egne	 individuelle	 kropper	 –	 det	 kan	 være	
medisinsk	infertile	heteroseksuelle	par,	homoseksuelle	
og	 lesbiske	par,	eller	single	heteroseksuelle	og	homo-
seksuelle.	Ellers	 inngår	også	mennesker	som	selv	har	
vært	donorer,	og	da	mener	jeg	sæddonorer,	for	det	har	
vært	 veldig	 vanskelig	 å	 få	 tak	 i	 eggdonorer	 ettersom	
det	er	forbudt	i	Norge.	Jeg	har	også	gjort	intervju	med	
mennesker	 som	 er	 kunnskaps-	 og	 normprodusenter	
innenfor	 feltet	 assistert	 befruktning	 og	 foreldreskap.	
I	tillegg	har	jeg	gjort	analyse	av	utvalgte	Stortingsde-
batter	om	egg-	og	sæddonasjon,	og	det	er	da	fra	debatten	

rundt	 den	 seneste	
bioteknologiloven	som	
var	revidert	i	2003.

Dette	 arbeidet	 er	 en	
del	av	et	doktorgrads-
prosjekt,	 som	 baserer	
seg	 på	 en	 etnografisk	
tilnærming.	 Mitt	
empiriske	materiale	er	
delt	i	tre:

i)	 intervju	 med	
mennesker	som	på	en	eller	annen	måte	ses	som	berørt	
av	 endringene	 i	 bioteknologiloven	 i	 forhold	 til	 sine	
egne	 individuelle	 kropper:	 det	 kan	 være	 medisinsk	
infertile	heteroseksuelle	par,	homoseksuelle	og	lesbiske	
par,	eller	single	heteroseksuelle	og	homoseksuelle,	eller	
også	mennesker	som	selv	har	vært	donorer	(mer	spesi-
fikt	 som	 har	 vært	 sæddonorer	 –	 siden	 eggdonasjon	
er	og	har	vært	 forbudt	 i	Norge,	så	sier	det	seg	selv	at	
innenfor	en	norsk	kontekst	har	det	vært	vanskelig	å	få	
tak	i	eggdonorer	til	informantgruppen).		

ii)	 intervju	 med	 mennesker	 som	 er	 kunnskaps-	 og	
normprodusenter	 i	 forhold	 til	 det	 samme	 feltet.	 I	
praksis	har	denne	gruppen	bestått	av	filosofer	og	sosio-
loger.

iii)	analyser	av	de	faktiske	stortingsdebattene	omkring	
bioteknologiloven,	 og	 spesielt	 omkring	 sæddonasjon	
og	eggdonasjon.	

Kulturelle	konstruksjoner	av	moderskap	–	og	av	eggdo-
nasjon	–	gjøres	på	ulike	nivåer	–	og	på	ulike	’steder’.	Og	
min	tilnærming	bygger	på	at	lovutforming,	ekspertise	
og	berørte	grupper	utgjør	ulike,	men	sentrale	felt	i	den	
her	prosessen.	I	denne	presentasjonen	vil	jeg	konsen-
trere	meg	om	punkt	i)	og	punkt	iii),	altså	politikere	og	
lekfolk.

Og	jeg	vil	starte	med	politikerne.	Her	er	et	utsagn	fra	
Høyres	representant:

”Ved at man tillater eggdonasjon, bryter man et av de 
hittil mest ubrytelige bånd: at mor er mor, og at	 det 

Eggcellen - en del av selve moderskapet? 
En kulturanalyse av eggcellens betydninger i den norske debatten
om eggdonasjon

Kristin Hestflått Spilker
Stipendiat ved NTNU
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biologiske båndet mellom kvinnen som føder, og barnet, 
er udiskutabelt. Hvilken rett har vi til å fjerne dette 
båndet?”	(Beate	Heieren	Hundhammer	(H)).

Her	ser	vi	at	eggdonasjon	”bryter	det	mest	ubrytelige	
bånd”.	Et	ubrytelig	bånd	er	ikke	noe	som	menes	boksta-
velig,	men	metaforisk.	Dette	båndet	som	er	ubrytelig,	
er	 ikke	 et	 konkret	 bånd.	 Det	 er	 med	 andre	 ord	 en	
metafor.	 Metaforen	 bygger	 kanskje	 på	 navlestrengen	
–	som	er	et	konkret	bånd	mellom	mor	og	barn	–	men	
dette	 båndet	 brytes	 jo	 som	 kjent.	 Metaforbruk	 er	 et	
tegn	på	at	man	 ikke	 snakker	om	konkrete	 størrelser,	
men	metaforiske,	kulturelle	størrelser.

Sitatet	 er	 et	 eksempel	 på	 det	 jeg	 var	 inne	 på	 innled-
ningsvis,	 de	 symbolske	 aspekter	 knyttet	 til	 eggdona-
sjon,	 og	 i	 videre	 forstand;	 symbolske	 aspekter	 som	
videre	 er	 knyttet	 til	 reproduksjon	 og	 slektskap	 mer	
generelt.	Poenget	mitt	her	er	at	den	måten	vi	snakker	
om	biologi	på,	er	kultur.

Det	neste	utsagnet	kommer	fra	Arbeiderpartiets	repre-
sentant:

”Arbeiderpartiet ser det som et mål å hjelpe kvinner som 
er ufrivillig barnløse og som er ufruktbare. Vi ser dette 
som en sykdom – det kan være en konsekvens av en 
sykdom – og i så måte føler vi at når vi har kunnskapen, 
har faktisk samfunnet og vårt helsevesen et ansvar for 
å gi disse kvinnene en behandling. Vi har lenge hjulpet 
menn som ikke har vært befruktningsdyktige, gjennom 
å akseptere sæddonasjon. Arbeiderpartiet ser ikke de 
prinsipielle forskjellene mellom eggdonasjon og sæddo-
nasjon, og mener at også menn som er gift med kvinner 
som ikke er befruktningsdyktige, skal ha muligheter for 
å bli biologisk far til eget barn når det er mulig.”	(Britt	
Hildeng	(A)).

Her	ser	vi	at	Arbeiderpartiet	har	en	mer	rasjonalistisk,	
og	det	man	kan	si	modernistisk,	perspektiv	om	kunn-
skapen	 og	 teknologien	 og	 det	 offentlige	 helsevesens	
ansvar.

Vi	kan	også	si	at	de	har	en	argumentasjon	her	som	går	
på	hva	som	følger	hvis	vi	har	kunnskapen;	kunnskap	
=	tilbud.	Det	blir	en	litt	umulig	teknologisk	determi-
nisme,	 hvis	 en	 samtidig	 ønsker	 kunnskapsutvikling,	
eller	hvis	man	ønsker	kunnskapsutvikling	og	samtidig	
innser	at	helsetilbudet	har	økonomiske	grenser.	Vi	ser	
for	 øvrig	 at	 AP	 her	 bruker	 et	 likestillingsargument,	
og	bruker	det	 ’begge	veier’,	 for	det	 første	vises	det	til	
at	eggdonasjon	fungerer	 likestillende	for	kvinner	ved	
at	 en	 nå	 også	 kan	 hjelpe	 ufruktbare	 kvinner,	 men	 at	
eggdonasjon	 også	 er	 likestillende	 for	 menn	 ved	 at	
det	hjelper	 ’menn	som	er	gift	med	kvinner	 som	 ikke	
er	 ”befruktningsdyktige”.	 Ordvalget	 ”befruktnings-
dyktig”	–	jeg	har	tatt	tak	i	slike	termer	–	det	kan	også	
være	verdt	å	merke	seg,	som	et	eksempel	på	hvordan	
kroppslige	prosesser	knyttet	til	reproduksjon	ofte	flyter	
over	i	hverandre;	strengt	tatt	er	det	kun	heteroseksuelle	
par	som	sammen	kan	være	befruktningsdyktige.	Nok	
et	 eksempel	 på	 Arbeiderpartiets	 likestillingselement	
kommer	her:

”I Norge skal det altså fortsatt være lov å bli kunstig 
befruktet med sæd fra en sædgiver, men ikke med egg fra 
en eggiver. Men er det ikke slik at […] Kristelig Folkeparti 
er engstelig for at nasjonale restriksjoner for barnløse vil 
føre til slike eksempler, at folk reiser for eksempel til USA 
for å få egg? Synes representanten Woie Duesund at det 
er god likestillingspolitikk å tillate kunstig befruktning 
med sæd, men ikke med egg?”	(Gunn	Olsen	(A))

Her	 vises	 det	 både	 til	 likestilling	 mellom	 kjønn,	 og	
også	til	Arbeiderpartiets	argument	om	at	det	ikke	skal	
lages	skiller	mellom	dem	som	kan	reise	til	utlandet	for	
behandling	og	dem	som	må	nøye	seg	med	det	norske	
helsevesenet.

Neste	utsagn	er	fra	Kristelig	Folkeparti:

”For Kristelig Folkeparti er det viktig at en ikke sorterer 
bort uønskede barn. For oss er det viktig at en ikke velger 
ut fra arveegenskaper, og vi mener at eggdonasjon gir et 
annet biologisk opphav enn ved sæddonasjon, som er et 
enklere inngrep. […]I forbindelse med eggdonasjon kan 
det bli vanskelig å vite hva det er som er en biologisk 
mor, og hva som er den sosiale mor. Vi ønsker at det 



��
Åpen høring �6. april �006

skal være avklart, at det skal være den biologiske mor. 
Det må heller ikke bli sånn at en gjør det så enkelt at 
det nærmest blir en menneskerett å få barn. Så vi skiller 
mellom sæddonor og eggdonor.”	 (Åse	G.	W.	Duesund	
(KrF))

Representanten	 fra	 KrF	 knytter	 her	 eggdonasjon	 til	
muligheten	til	å	sortere	egg,	altså	til	preimplantasjons-
diagnostikk,	hvilket	i	utgangspunktet	da	er	noe	annet	
enn	eggdonasjon.	Dette	har	andre	vært	inne	på	tidli-
gere	 i	dag.	Det	er	vanskelig	å	 se	at	 eggdonasjon	med	
nødvendighet	vil	bidra	til	sortering	på	en	annen	måte	
enn	sæddonasjon.	Til	en	viss	grad	kan	en	si	at	det	er	
motsatt,	at	fordi	sæddonasjon	nettopp	er	det	som	her	
kalles	 ‘et	enklere	 inngrep’	så	vil	det	på	en	måte	være	
lettere	å	velge	arveegenskaper	ved	å	anvende	sæddona-
sjon	 –	 fordi	 sæddonasjon	 er	 en	 enklere	 måte	 å	 velge	
ut	 arveegenskaper	 på.	 For	 det	 andre	 kommer	 dette	
utsagnet	 inn	 på	 at	 det	 oppstår	 vanskeligheter	 med	 å	
skille	 hva	 som	 er	 den	 biologiske	 og	 hva	 som	 er	 den	
sosiale	mor.	Et	slikt	skille	mellom	biologisk	og	sosialt	
foreldreskap,	har	vi	egentlig	vært	vant	 til	å	håndtere.	
Men	noe	annet	er	at	det	på	sett	og	vis	blir	to	biologiske	
mødre.	

Mot	 slutten	av	 sitatet	 ser	vi	at	 representanten	under-
streker	skillet	mellom	egg-	og	sæddonasjon,	altså	at	det	
ikke	er	direkte	sammenlignbart,	og	derfor	heller	ikke	
nødvendigvis	bør	likestilles	–	dette	med	likestilling	er	
noe	som	går	igjen.

Et	nytt	sitat	fra	Høyre:

”Jeg stiller meg også helt uforstående til argumentet 
om like stilling mellom mann og kvinne, som Arbei-
derpartiet trekker fram i sin begrunnelse for å likestille 
sæd- og eggdonasjon. Det er ikke alt som kan, eller bør, 
likestilles. Det å bære fram og føde et barn har bestandig 
vært kvinnens oppgave. La oss håpe at det fortsatt vil 
være slik. Det har aldri vært noen tvil om hvem som 
har vært den biologiske mor, mens den biologiske far 
ikke bestandig har vært like godt kjent – kanskje til 
og med helt ukjent. Derfor blir sæddonasjon noe helt 
annerledes.”	(Beate	Heieren	Hundhammer	(H))

Debatten	 om	 eggdonasjon	 representerer	 et	 felt	 hvor	
det	er	legitimt	å	si	at	det	ikke	er	alt	som	kan	eller	bør	
likestilles,	 og	 forskjeller	 rundt	 egg-	 og	 sæddonasjon	
blir	 altså	 en	 sjelden	 anledning	 hvor	 det	 er	 legitimt	 å	
diskutere	kjønnsforskjeller.

Som	de	fleste	her	er	klar	over,	så	er	Arbeiderpartiet	det	
eneste	partiet	som	går	inn	for	å	åpne	for	at	eggdona-
sjon	skal	bli	et	offentlig	medisinsk	tilbud	i	Norge,	mens	
Kristelig	Folkeparti	er	det	partiet	som	sterkest	posisjo-
nerer	seg	som	motstandere	av	et	slikt	tilbud.

”AP sto også alene om å tillate eggdonasjon. De ønsket 
det ut fra et likestillingsbehov. Flertallet så det sterke 
båndet som er mellom mor og barn – og det uheldige i å 
få en livmor-mor og en genetisk mor. Tidligere har alltid 
den biologiske moren vært den samme. Men teknikken 
til et nytt morsbegrep ligger der.”	(Åse	G.	W.	Duesund	
(KRF))

Dette	siste	sitatet	 fra	den	politiske	debatten	oppsum-
merer	på	en	fin	måte	de	viktigste	linjene	i	den	norske	
debatten	 om	 eggdonasjon.	 Her	 ser	 vi	 først	 i	 sitatet	
poenget	om	likestilling,	så	båndet	mellom	mor	og	barn	
og	til	sist	både	biologien	og	tradisjonen	stilt	opp	mot	
den	nye	teknologien.

Så	 foreløpig	 har	 jeg	 gitt	 noen	 eksempler	 på	 det	 jeg	
mener	 er	 de	 tre	 viktigste	 argumenter	 i	 den	 norske	
partipolitiske	debatten	om	eggdonasjon.

Likestilling:	 Hvis	 vi	 tillater	 sæddonasjon,	 så	 bør	 vi	
tillate	eggdonasjon.	Det	er	et	punkt	som	veldig	mange	
er	innom,	og	ikke	alle	er	enige	at	argumentet	er	gyldig,	
men	man	er	enig	om	at	man	går	 innom	den	dimen-
sjonen.

Biologi:	 Dette	 punktet	 aktualiserer	 mange	 spørsmål.	
Hva	 er	 den	 relative	 status	 mellom	 genetisk	 mor	 og	
livmor-mor,	hva	er	arvemateriale:	er	gener	et	synonym	
for	biologi	–	brukes	det	slik	–	eller	er	gener	mer	enn	
biologi?

Tradisjon:	Hvem	som	er	mor	har	alltid	vært	 sikkert,	
mens	far	har	alltid	vært	mer	tvilsom.	Dette	siste	punktet	
ses	ikke	som	en	motsetning	til	det	forrige	punktet	om	
biologi,	men	som	samvirkende	–	både	biologi	og	sosial	
tradisjon	tilsier	at	egget	og	den	biologiske	mor	er	ett.	

Jeg	 vil	 nå	 gå	 inn	 i	 en	 annen	 del	 av	 mitt	 empiriske	
materialet	mitt,	og	se	på	hvordan	eggcellen	beskrives	
og	kontekstualiseres	av	informanter	som	er	hentet	ut	
fra	den	gruppen	som	jeg	har	betegnet	som	‘berørte’	i	
forhold	til	sine	egne	individuelle	kropper’.

De	første	følgende	utsagn	kommer	fra	lesbiske	kvinner,	
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og	disse	informantene	har	til	felles	er	at	de	enten	lever	
med	barn,	eller	ønsker	å	bli	mødre.	Det	 første	sitatet	
fra	de	som	er	i	en	prosess	hvor	de	forsøker	å	bli	gravid	
med	anonym	donor	i	Danmark:

”For meg er det sånn at egget kan være månen eller sola, 
så er sædcellene alle planetene rundt. […] Er det ikke 14 
dager siden vi var på hytta og så på måneformørkelsen? 
Da tenkte jeg faktisk på det, for da ble månen helt 
knallrød, og da tenkte jeg at du ser ut som en eggcelle 
der du er. Og alle de voldsomme planetene som driver 
og beveger seg rundt henne.”

For	meg	minner	dette	utsagnet	om	det	heliosentriske	
verdensbilde;	hvor	egget	har	fått	solas	plass.	Her	har	vi	
et	sitat	til:

”Altså, alle de tingene der er jo avhengige av hverandre, 
altså det er et samspill, men hvis man skal rangere 
så ville jeg satt egget øverst. Jeg har kanskje ikke noe 
god grunn for det, det er jo selvsagt helt avhengig av 
sædcella.”

Dette	er	også	et	utsagn	som	rommer	at	egget	betyr	mer,	
altså	mer	enn	sædcellen.

”Jeg tror egget er størst. Jeg tror det er minst 10 ganger 
større. Ja, minst, jeg mener altså vesentlig større, kanskje 
det er derfor det også havner øverst, altså på min liste.”

Dette	viser	til	en	dimensjon	som	er	veldig	viktig	i	alle	
informantgruppene;	 at	 eggcellene	er	 større,	og	at	det	
også	er	mange	flere	sædceller	enn	eggceller.

Neste	 utsagn	 er	 hentet	 fra	 en	 gravid,	 heteroseksuell	
kvinne:

”Jeg har en ide om at eggcellen har mer betydning. Jeg 
fikk meg et sjokk når jeg holdt på med biologi i fjor, og 
så leste jeg om kloning, og man så jo for seg en boom 
med kloning av amerikanske kjæledyr, men de ville ikke 
klone kjæledyrene sine, fordi de ble ikke like, selv om 
man tok ut da, alt det vi kaller arvemateriale, og klonet, 
så ble de ikke like, og det ble forklart med at proteinene 
i eggcellen, for da tar man altså bare kromosomene og 
sprøyter inn i en ny eggcelle, og så vokser det, og det 
er stamcellene, og jeg har ikke alle detaljene, men da 
er det vertfall proteinene i den eggcellen som påvirker 
kromosomene på forskjellig måte. Så om du tar akkurat 
samme kromosom-materialet i to forskjellig egg, så 
vil resultatet bli forskjellig, fordi eggene i seg selv, uten 
arvemateriale, eller det vi kaller arvemateriale da, som 
er kromosomer, inneholder informasjon, som påvirker.. 
[…] Nei, så jeg tror at egget betyr mer.	”

Jeg	 synes	 dette	 utsagnet	 er	 spesielt	 interessent	 fordi	
eggcellens	overordnede	betydning	forsøkes	underbygd	
av	 biologisk	 kunnskap	 og	 ny	 vitenskap.	 Eggcellens	
merverdi	består	her	av	at	egget	er	mer	enn	kromoso-
menes	 arvemateriale	 –	 altså	 at	 eggcellen	 –	 i	 motset-
ning	til	sædcellen	–	har	egne	substanser,	ved	siden	av	
kromosomene,	 som	har	betydning	 for	arvemateriale.	
Mens	 jeg	arbeidet	med	dette	materialet,	 så	kom	også	
et	 stort	 oppslag	 i	 Klassekampen,	 en	 helside,	 fra	 fors-
kningsjournalisten	Bjørn	Vassnes	som	kunne	vise	til	at	
nå	har	de	nettopp	funnet	ut	at	også	sædceller	har	andre	
substanser	 enn	 bare	 arvemateriale	 –	 derfor	 er	 de	 nå	
likestilt	 igjen.	Som	dere	ser,	 likestillingsdiskursen	får	
også	innvirkning	på	hvordan	vitenskapen	presenteres.

Om	dere	ikke	har	lagt	merke	til	det	så	langt	så	er	det	
slik	at	eggcellen	vekselvis	omtales	som	altså:	en	eggcelle	
–	eller	et	egg.	Slik	er	det	også	i	dette	utsagnet.	Dette	er	
gjennomgående	i	alle	mine	informantgrupper.	Og	det	
er	 ellers	 mye	 i	 mitt	 materiale	 som	 har	 fått	 meg	 til	 å	
lure	på	om	det	er	hønse-egget	som	er	modell	for	våre	
forestillinger	om	det	som,	for	de	fleste	av	oss,	er	kvin-
nemenneskets	usynlige	eggcelle…	Vi	hørte	også	Arne	
Sunde	 i	morges	 snakket	om	 ’skallet’,	og	det	 er	mulig	
at	det	var	pedagogisk	(Arne	Sunde:	Det	er	et	skall)	–	i	
noen	bøker	står	det	en	hinne,	i	andre	står	det	skall.

I	 forbindelse	 med	 regulering	 av	 nye	 teknologier	 og	
ny	 kunnskap,	 så	 har	 det	 vært	 veldig	 mye	 snakk	 om	
befruktet	 egg	 og	 ubefruktet	 egg.	 I	 mitt	 materiale	
så	 finner	 jeg	 at	 det	 her	 skillet	 mellom	 befruktet	 og	
ubefruktet	 egg	 veldig	 ofte	 blir	 borte	 –	 faktisk	 i	 alle	
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informantgruppene.	 For	 hva	 er	 egentlig	 et	 befruktet	
egg?	 Er	 ikke	 et	 befruktet	 egg	 først	 og	 fremst	 ikke	
bare	noe	mer,	men	også	noe	kvalitativt	 annet	enn	et	
ubefruktet	egg?	Nå	har	vi	brukt	ordet	zygote,	og	det	jeg	
som	lekperson	i	denne	sammenhengen	leser	meg,	er	at	
et	befruktet	egg	mer	presist	kunne	vært	kalt	zygote.

Jeg	 vil	 nå	 gå	 videre	 på	 et	 aspekt	 som	 ikke	 ble	 nevnt	
eksplisitt	i	den	politiske	debatten	omkring	eggdonasjon,	
som	handler	om	seksualitet.	Følgende	utsagn	kommer	
fra	 en	 heteroseksuell	 mann,	 som	 gjennom	 noen	 år	
har	 vært	 anonym	 sæddonor	 gjennom	 det	 offentlige	
helsevesenet.	Jeg	spør	han	om	han	selv	–hypotetisk	sett	
–	kunne	 tenke	 seg	at	han	og	hans	partner	kunne	bli	
foreldre	ved	hjelp	av	anonym	sæddonasjon;	med	andre	
ord	at	hans	kone	kunne	bli	gravid	ved	hjelp	av	sæd	fra	
en	annen	mann:

”Nei, det har jeg ikke tenkt på. Jeg tror nok at i en sånn 
sammenheng, så ville vi kanskje foretrekke å adoptere. 
Men, og en av grunnene til det er at da ville den ene 
være biologisk forelder og den andre ikke være det. Jeg 
har ikke tenkt mye på det altså, men jeg ville kanskje få 
en sånn hanrei-følelse.”

I	ordboken	er	begrepet	hanrei	forklart	som	“en	bedratt	
ektemann”.	At	reproduksjon	er	nært	knyttet	til	seksu-
alitet	og	kjønn,	kommer	også	fram	I	følgende	utsagn,	
som	på	en	litt	flåsete	måte	kommenterer	begge	deler:

“En ting er at menn sprer sine gener ved sæddonasjon, 
en annen ting er hvis vi (kvinner) skulle begynne å strø 
om oss med egg.”

I	min	tolkning	er	dette	et	eksempel	på	at	reproduktiv	
atferd	knyttes	sammen	med	normer	for	seksuell	atferd.	
Utsagnet	er	på	mange	måter	et	ekko	av	både	biologis-
tiske	 darwinistiske	 forklaringsmodeller,	 blandet	 med	
noen	mer	moralske	perspektiver	på	kjønn	og	kjønns-
roller.

For	 å	 oppsummere:	 Ser	 vi	 her	 en	 biopolitikk	 som	 er	
formet	ut	fra	(altså	i	norsk	sammenheng)	en	sampro-
duksjon	av	natur	og	kultur?	Er	biologi,	som	da	er	tenkt	
på	som	natur,	samprodusert	med	tradisjon	og	kultur.	
Natur	og	kultur	blir	i	min	analyse	stående	på	samme	
side	og	forsterker	hverandre,	men	blir	stående	i	motset-
ning	 til	 en	 tredje	 viktig	 samtidig	 ressurs	 som	 da	 er	
likestillingdiskursen.	Ut	fra	de	tre	nevnte	hovedargu-
menter	som	jeg	trakk	ut	av	den	partipolitiske	debatten;	

biologi,	tradisjon	og	likestilling,	så	er	det	mulig	å	si	at	
den	norske	debatten	om	eggdonasjon	handler	om	en	
slik	samkonstruksjon	av	det	naturlige	og	kulturlige.	

Mens	 en	 kunne	 tenke	 seg	 at	 biologi	 og	 tradisjon	 sto	
i	et	motsetningsforhold	som	menneskets	henholdsvis	
lære	 og	 tro,	 så	 har	 jeg	 forsøkt	 å	 gi	 eksempler	 da	 på	
hvordan	 biologisk	 kunnskap	 og	 tradisjonsforståelse	
tilpasses	 og	 bidrar	 til	 å	 bekrefte	 hverandre.	 Selv	 om	
man	 erkjenner	 at	 teknologien	 til	 et	 nytt	 morsbegrep	
finnes,	 som	 det	 ble	 uttrykt,	 så	 blir	 det	 slikt	 at	 heller	
enn	 at	 teknologien	 endrer	 moderskapets	 symbolinn-
hold,	så	bidrar	teknologien	til	å	reartikulere	og	befeste	
moderskapets	 symbolske	 relasjoner.	 Både	 ny	 tekno-
logi	og	ny	kunnskap,	samt	likestillingsargument,	blir	
slik	satt	 i	parentes	og	natur	og	kultur	blir	stående	på	
samme	 side	 i	 denne	 saken,	 men	 i	 motsetning	 til	 en	
annen	viktig	samtidig	diskurs:	 likestillingsdiskursen.	
Jeg	har	altså	forsøkt	å	vise	at	i	forhold	til	eggdonasjon	
er	det	formet	en	biopolitikk	basert	på	en	samproduk-
sjon	 av	 biologisk	 kunnskap	 og	 tradisjonsforståelser.		

Spørsmål og kommentarer etter innlegget 
 
Lisbeth Tranebjærg

Hvor	 mange	 informanter	 har	 du	 hatt,	 og	 hva	 slag	
spørsmål	 er	 det	 som	 åpner	 intervjusituasjonen?	 Det	
kan	ha	litt	betydning	for	å	tolke	resultatene	dine?

Kristin Hestflått Spilker

Spørsmålet	om	antall	intervjuer	er	ikke	yndlingsspørs-
målet	 til	 antropologer.	 Det	 ser	 vi	 ikke	 som	 så	 veldig	
relevant.	Men	i	denne	informantgruppen	har	jeg	rundt	
25	 dybdeintervjuer.	 Det	 er	 en	 blanding	 av	 åpne	 og	
lukkede	spørsmål.	 Jeg	har	en	 tematisk	 intervjuguide,	
og	er	innom	noen	bestemte	tematiseringer.	Jeg	har	for	
eksempel	 gått	 helt	 konkret	 inn	 på	 sædcellens	 betyd-
ning	 i	 forhold	 til	 sædcellen,	 og	 også	 på	 endringene	
i	 den	 siste	 bioteknologiloven	 –	 for	 dette	 er	 ganske	
informerte	 grupper	 som	 følger	 med	 i	 debatten.	 Men	
spørsmålene	var	åpne,	og	lydopptak	av	intervjuene	ble	
analysert	i	ettertid.

Arne Sunde

Innenfor	 eggdonasjon	 så	 har	 spørsmålet	 hele	 tiden	
vært	 hvordan	 går	 det	 med	 barnet,	 hvordan	 går	 det	
med	mor,	hvordan	går	det	med	morskapet?	Det	ser	ut	
som	om	det	går	utrolig	bra,	som	det	gjør	 i	sæddona-
sjon.	Mor	er	mor.	Når	mor	er	gravid,	er	hun	like	gravid	
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som	andre,	og	har	samme	følelser	for	barnet.	Det	går	
like	bra	med	barnene,	i	forhold	til	skolepresentasjoner	
og	fysiske	aktiviteter	og	annet,	så	man	skal	lete	lenge	
etter	 ”bivirkningsargumenter”	 for	 barn	 og	 mor.	
Båndet	mellom	barnet	og	mor,	er	i	hvert	fall	tilstede.	
Vi	 hører	 ofte	 i	 forbindelse	 med	 eggdonasjon	 at	 dette	
er	”unaturlig”	det	jeg	kaller	unaturlighetsargumentet.	
Hele	medisinen	hviler	jo	kulturelt	på	unaturlighet.	Det	
er	det	biologiske	grunnlaget	vårt.	Vi	setter	inn	andres	
hjerter	og	nyrer,	og	berger	folk	fra	infeksjoner.

Kristin Hestflått Spilker

Ja,	 nå	 ga	 du	 meg	 en	 veldig	 fin	 anledning	 til	 å	 si	 noe	
annet	 som	 kom	 frem	 i	 materialet	 mitt.	 Det	 er	 at	 det	
er	veldig	stor	forskjell	på	om	folk	blir	spurt	om	hva	de	
prinsipielt	mener	om	ting	og	hva	de	synes	om	ting,	og	
når	vi	kommer	 inn	på	konkrete	 enkeltmennesker	og	
livssituasjoner,	og	problemstillingen	blir	satt	 inn	i	en	
sammenheng.	 For	 i	 de	 aller	 fleste	 familier	 og	 slekter	
”er	det	rot	 i	regnskapet”.	Det	er	folk	nesten	ikke	klar	
over,	for	når	man	begynner	å	spørre	veldig	konkret	om	
hvordan	 de	 biologiske	 båndene	 går,	 har	 man	 nesten	
glemt	det.	Så	det	er	veldig	viktig	å	få	frem	at	samtidig	
som	man	tenker	seg	noe	som	kan	kalles	en	biologise-
ring	eller	en	genetisering,	så	er	det	altså	motsatte	beve-
gelser	som	faktisk	gjør	at	vi	organiserer	oss	på	kryss	og	
tvers,	og	det	har	vi	egentlig	alltid	gjort.

Lisbeth Tranebjærg

Det	jeg	har	lyst	til	å	si,	i	forhold	til	kommentaren	fra	
Arne	Sundes	foredrag,	at	de	undersøkelser	som	er	gjort	
av	barn	som	er	unnfanget	av	disse	unaturlige	assisterte	
metoder,	har	jo	til	fulle	vist	at	det	er	barn	som	omgitt	
av	så	meget	kjærlighet	og	omsorg,	og	at	de	er	så	ønsket	
at	det	går	riktig	godt	med	dem.

Kristin Hestflått Spilker

Det	er	gjort	en	del	undersøkelser,	særlig	i	USA	og	også	
i	Sverige,	på	hvordan	det	er	gått	med	barn	som	er	født	
ved	donasjon:	Det	ser	ut	til	å	gå	riktig	bra.	

Vigdis Songe-Møller

Jeg	sitter	 i	Den	nasjonale	forskningsetiske	komité	for	
medisin	(NEM),	og	er	filosof.	Du	sa	at	det	går	bra	med	
disse	barna.	Men	da	lurer	jeg	på	hva	slags	type	åpenhet	
har	man	overfor	barna?	Det	er	 jo	et	problem	når	det	
gjelder	 anonym	 sæddonasjon,	 at	 de	 fleste,	 etter	 hva	
jeg	har	lest,	sosiale	fedrene	ikke	ønsker	at	barnet	skal	
vite	at	de	egentlig	har	en	annen	biologisk	far.	Dette	er	
ting	som	det	 ikke	snakkes	om,	samtidig	som	selvføl-

gelig	veldig	mange	vet	det.	Det	kan	altså	være	en	 litt	
problematisk	situasjon	at	det	er	innebygget	en	løgn,	på	
en	måte,	i	familiesituasjonen.	Når	det	gjelder	eggdona-
sjon,	så	er	jo	tross	alt	det	prinsipielt	litt	annerledes	enn	
sæddonasjon.	Jeg	føler	det	var	litt	sånn	underkommu-
nisert	i	det	du	sa.	Fordi	barna	får	jo	tross	alt	to	mødre,	
på	en	litt	annen	måte	enn	det	barnet	som	får	som	får	
to	fedre	–	fordi	det	har	vært	inne	i	den	ene	moren,	men	
har	genetisk	arv	fra	den	som	gir	egget.	Får	disse	barna	
greie	 på	 den	 litt	 kompliserte	 familiestrukturen	 der,	
eller	satser	man	her	også	på	at	dette	skal	ikke	fortelles	
til	barn?

Kristin Hestflått Spilker

I	Norge	er	jo	eggdonasjon	forbudt,	men	hvis	vi	ser	til	
Sverige	så	har	de	omtrent	 lik	 lovgivning	på	eggdona-
sjon	som	sæddonasjon.	De	samme	reglene	gjelder,	så	
anonymiteten	er	opphevet.	 I	Danmark	opererer	man	
vel	med	anonymitet,	men	der	er	en	bevegelse	i	lovgiv-
ninger	akkurat	nå.

Lisbeth Tranebjærg

Et	barn	som	adopteres	har	jo	også	to	mødre.	Når	det	
gjelder	 adopsjon	 av	 utenlandske	 er	 jo	 dette	 ganske	
synlig.	 Dem	 går	 det	 jo	 gjennomgående	 riktig	 godt,	
så	 det	 i	 seg	 selv	 å	 ha	 to	 mødre	 trenger	 ikke	 at	 bli	 et	
problem.

Vigdis Songe-Møller

Det	 ene	 er	 jo	 rent	 sosialt,	 at	 du	 er	 blitt	 adoptert.	 Du	
har	jo	tross	alt	en	kroppslig	forbindelse	med	to	ulike	
mødre.	Det	er	i	hvert	fall	for	meg	en	tydelig	forskjell.

Arne Sunde

I	all	donasjon	så	er	det	viktig	å	skille	mellom	to	ting:	
at	donor	skal	være	kjent,	og	at	det	skal	være	kjent	for	
barnet.	Nå	begynner	vi	å	få	erfaring	med	den	svenske	
loven	–	Sverige	var	det	 første	 landet	som	sa	at	donor	
skal	være	kjent.	I	80	prosent	av	tilfellene	ble	det	nesten	
ikke	 fortalt	 til	 barnet.	 Altså;	 foreldrene	 holder	 det	
hemmelig.	Barnet	har	teknisk	sett	en	rett	til	å	få	vite	
hvem	donor	er,	men	de	blir	ikke	fortalt	at	de	er	donor-
barn,	så	de	får	ikke	utløst	den	retten.

Vidar von Düring

Jeg	 arbeider	 sammen	 med	 Arne	 Sunde.	 Jeg	 har	 lang	
erfaring	 med	 sæddonasjon,	 og	 det	 problemet	 du	 tok	
opp	 med	 hemmeligholdelse	 overfor	 barna,	 som	 var	
tradisjon	tidligere,	var	opphav	til	en	del	slike	familie-
hemmeligheter.	Det	vi	i	har	erfart,	er	at	det	er	hemme-
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ligholdelsen	overfor	barnet	som	er	det	mest	skadelige.	
Vårt	råd	til	parene	har	derfor	vært	å	informere	barnene	
om	donasjon	–	informer	barna.	Det	vi	ser	i	Sverige,	er	
at	en	går	tilbake	10-20	i	 tiden:	nå	har	de	igjen	sluttet	
å	informere	barna.	Anonymitetsprinsippet	har	fått	en	
helt	motsatt	virkning	enn	det	vi	synes	er	riktig.	

Kristin Hestflått

Jeg	ville	bare	si	at	i	forhold	til	debatten	om	anonymitet	
ved	sæddonasjon,	så	har	det	også	vært	en	utvikling	i	
forhold	til	hvordan	det	argumenteres,	fordi	at	mens	det	
ser	 ut	 som	 på	 50-tallet	 var	 argumentet	 nettopp	 med	
svakheten	ved	at	man	lever	på	en	løgn,	og	at	det	er	en	
hemmelighet	 i	 familien,	 med	 alle	 de	 implikasjoner	
det	får,	så	er	debatten	nå	mye	mer	knyttet	til	biologisk	
identitet	og	retten	til	å	vite	om	sine	genetiske	forbin-
delser.	 Det	 er	 jo	 på	 en	 måte	 to	 vidt	 forskjellige	 ting,	
så	vi	ser	at	debatten	endrer	seg	–	meningsinnholdet	i	
debatten	forskyves.

Lisbeth Tranebjærg

Jeg	vil	bare	tilføye	at	det	er	jo	en	påstand	at	alle	barn	
er	så	ivrige	etter	å	få	vite	sitt	biologiske	opphav.	Jeg	har	
faktisk	 ikke	 sett	 noen	 dokumentasjon	 på	 det,	 så	 jeg	
synes	vi	skal	være	varsomme	med	det	argumentet.
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Jeg	har	jobbet	som	genetisk	veileder	i	14	år,	ved	senter	
for	 medisinsk	 genetikk	 og	 molekylær	 medisin.	 For	
tiden	 er	 jeg	 stipendiat	 finansiert	 av	 Forskningsrådet	
via	 FUGE-programmet.	 Min	 forskning	 er	 knyttet	 til	
arvelig	kreft,	men	jeg	har	også	én	klinikkdag	 i	uken,	
for	å	prøve	å	holde	tritt	med	utviklingen	innenfor	det	
genteknologiske	fagfeltet.

I	2004	ledet	professor	Gerd	Kvale	en	søknad	til	Fors-
kningsrådet	om	å	få	bygge	opp	et	 forskningsnettverk	
som	 skulle	 se	 på	 psykososiale	 og	 etiske	 sider	 knyttet	
til	genetiske	sykdommer.	Gruppen	som	sto	bak	denne	
søknaden	fikk	penger,	og	vi	har	dannet	et	forsknings-
nettverk	 som	 jeg	 skal	 presentere	 for	 dere	 om	 litt.	 I	
tillegg	skal	jeg	snakke	om	hva	en	genetisk	veileder	er,	
behovet	 for	genetisk	veiledning	 i	 årene	 som	kommer	
og	hva	vi	må	vektlegge	i	veiledningen	både	for	prena-
taldiagnostikk	generelt	og	PGD	spesielt.	Utfordringer	
i	den	genetiske	veiledningssamtalen	knyttet	opp	mot	
PGD	skal	også	belyses.	Til	slutt	vil	jeg	også	presentere	
noen	preliminære	data	fra	en	masteroppgave	som	har	
utgått	 fra	 den	 svenske	 delen	 av	 forskningsnettverket	
vårt:	”Patients’	experiences	of	PGD”.

Gerd	Kvale	har	altså	ledet	dette	arbeidet,	og	nettverket	
vårt	består	av	representanter	fra	Senter	for	medisinsk	
genetikk	 på	 Haukeland	 sykehus,	 Det	 psykologiske	
fakultet	 i	 Bergen,	 Det	 medisinske	 fakultet	 i	 Bergen,	
St.	 Olavs	 Hospital	 her	 i	 Trondheim,	 ved	 avdeling	 for	

patologi	 og	 medisinsk	 genetikk,	 Uppsala	 Universitet	
i	 Sverige,	 Århus	 og	 så	 har	 vi	 også	 en	 PhD-kandidat	
fra	USA.	Stipendiatet	mitt	går	ut	fra	dette	nettverket,	
og	 jeg	har	veiledere	både	 fra	det	psykologiske	og	det	
medisinske	fakultet.	Genetisk	veiledning	befinner	seg	
mer	enn	noe	annet	fagfelt	i	skjæringspunktet	mellom	
fagene	medisin	og	psykologi,	 slik	 at	det	 følges	meget	
naturlig	og	berikende	å	ha	veiledere	 fra	begge	 fagfel-
tene.

Når	 det	 gjelder	 prenatal	 diagnostikk	 i	 Helseregion	
vest,	som	vi	er	ansvarlig	for,	så	har	vi	ca.	250	par	som	vi	
veileder	hvert	år.	De	aller	fleste	av	disse	er	på	aldersin-
dikasjon.	Så	lenge	jeg	har	jobbet	som	genetisk	veileder,	
har	det	vært	en	veldig	stabil	tilstrømming	av	pasienter.	
I	år	ser	vi	en	markant	økning,	og	det	er	nok	på	grunn	
av	innføring	av	dobbelttest.	Vanligvis,	når	vi	ser	mars	
måned,	 så	har	vi	veiledet	vel	75	pasienter,	 i	år	har	vi	
veiledet	 125.	 Antall	 morkakeprøver	 administrert	 fra	
vår	 avdeling	 (når	 vi	 ser	 bort	 ifra	 ultralydfunn,	 altså	
på	indikasjon	arvelige	sykdommer	i	familien)	var	12	i	
fjor.	Det	er	også	ganske	stabilt	etterspørsel	etter	denne	
testen	–	og	dette	antallet	kan	være	en	grov	indikasjon	
på	søknader	om	PGD	i	fremtiden	fra	vår	avdeling.

Men	før	jeg	går	videre,	så	har	jeg	lyst	til	å	fortelle	dere	
om	hva	en	genetisk	veileder	er,	og	hvorfor	det	vil	bli	
behov	for	genetisk	veiledning	i	årene	som	kommer.

En	genetisk	veileder	skal	ikke	bli	ekspert	i	den	medi-
sinske	 genetikk	 –	 det	 har	 vi	 leger	 med	 spesialitet	 i	
fagfeltet	 som	 er,	 og	 vi	 skal	 heller	 ikke	 bli	 ekspert	 på	
laboratoriediagnostikk	 –	 det	 har	 vi	 laboratoriefolk	
som	er.	Men	genetiske	veiledere	må	kunne	en	del	om	
disse	fagfeltene,	pluss	en	del	andre	fagfelt,	for	å	kunne	
gjøre	det	vi	ønsker	å	bli	 ekspert	 i,	nemlig	å	 formidle	
genetisk	informasjon	slik	at	våre	brukere	skjønner	hva	
det	 dreier	 seg	 om.	 I	 tillegg	 skal	 en	 genetisk	 veileder	
drive	 oppfølgning	 og	 omsorg	 av	 enkeltpersoner	 eller	
familier	 hvor	 det	 foreligger	 opphopning	 av	 sykdom.	
Arbeidsoppgavene	 til	 genetiske	 veiledere	 er	 altså	 i	
første	omgang	knyttet	opp	mot	informasjonsaspektet	
og	omsorgsaspektet.

Dersom	PGD	utbygges	i	Norge,	kan	vi	genetiske	veile-
dere	ha	en	sentral	posisjon	i	koordineringen	av	denne	

Genetisk veiledning og PGD

Cathrine Bjorvatn
Stipendiat og genetisk veileder, Universitetet i 
Bergen og Haukeland universitetssykehus
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virksomheten.	Vi	har	etter	hvert	ganske	god	erfaring	
fra	andre	deler	av	genetikken	med	å	koordinere	virk-
somhetene	hvor	mange	spesialister	er	involvert,	og	vi	
kjenner	godt	til	de	utfordringer	som	følger	i	kjølvannet	
av	flerfaglige	samarbeid.

Genetiske	 veileder	 er	 ingen	 beskyttet	 yrkestittel	 i	
Norge.	Vi	jobber	med	å	få	i	stand	en	autorisasjonsord-
ning,	og	det	ser	ut	som	at	utdannelsen	blir	permanent.	
Etterspørselen	 etter	 genetisk	 veiledning	 vil	 antakelig	
bare	øke	på	i	årene	som	kommer.	Utviklingen	innenfor	
det	 genteknologiske	 fagfeltet	 har	 gjort	 det	 mulig	 å	
diagnostisere	 et	 økende	 antall	 arvelige	 sykdommer	 i	
laboratoriet,	slik	som	kreft,	arvelige	former	for	hjerte-
/karsykdommer	 eller	 PGD.	 Mange	 av	 disse	 testene	
vil	 være	 prediktive,	 det	 vil	 si	 at	 de	 predikerer,	 eller	
forutsier,	noe	om	en	persons	fremtidige	risiko	for	å	bli	
syk.	 Informasjonsbehovet	 forut	 for	 slike	 tester	og	 for	
å	få	hjelp	til	å	forstå	konsekvensene	av	disse	testene	er	
stort.	Foreløpig	er	informasjonsrettighetene	til	pasien-
tene	godt	hjemlet	i	bioteknologiloven.

Vi	har	hatt	en	ganske	markant	økning	i	etterspørselen	

etter	genetisk	veiledning	de	siste	årene	og	det	har	de	
andre	 medisinsk-genetiske	 avdelingene	 i	 Norge	 også	
erfart.	

Og	 la	 meg	 presisere,	 genetisk	 veiledning	 blir	 gitt	 av	
både	spesialister	i	medisinsk	genetikk,	og	av	genetiske	
veiledere.	I	dag	er	det	vel	20-25	ikke-leger	som	driver	
med	genetisk	veiledning,	og	vi	har	til	dels	varierende	
bakgrunn,	 selv	 om	 de	 fleste	 av	 oss	 har	 et	 relevant	
hovedfag.	 Politikerne	 våre	 har	 sett	 viktigheten	 av	 å	
skolere	 folk	 som	 skal	 drive	 med	 genetisk	 veiledning,	
og	 Sosial-	 og	 helsedirektoratet	 har	 fullfinansiert	 en	
prøveordning	 nettopp	 for	 utdannelse	 av	 genetiske	
veiledere,	ved	Universitetet	i	Bergen.	Vi	fikk	anledning	
til	å	prøve	ut	to	kull,	før	vi	ble	evaluert	av	en	interna-
sjonal	komité.	Vi	fikk	en	bra	evaluering	og	prosjektet	
er	nå	videreført.

Genetisk	 veiledning	 kan	 defineres	 som	 en	 kommu-
nikasjonsprosess	 mellom	 to	 eller	 flere	 personer	 som	
tar	 for	 seg	 utfordringer	 og	 spørsmål	 forbundet	 med	
forekomsten,	 eller	 risiko	 for	 forekomst,	 av	 en	 arvelig	
sykdom	i	familien.

Dette	 innbefatter	blant	annet	at	vi	må	hjelpe	pasien-
tene	 med	 å	 forstå	 medisinske	 fakta.	 Innenfor	 PGD-	
veiledningen	ser	vi	mange	utfordringer.	Fagfolk	er	til	
dels	uenige	og	til	dels	usikre	om	ulike	risiko	profiler	og	
suksessrate,	dette	skaper	alltid	betydelige	utfordring	i	
veiledningen.	

Videre	 innbefatter	 dette	 å	 hjelpe	 pasienten	 til	 å	
forstå	hvordan	arvelige	faktorer	bidrar	til	forekomst	
av	sykdommen,	og	å	 forstå	hvilke	valg	som	finnes,	
og	de	begrensninger	 som	 følger	med.	Noen	ganger	
så	 må	 vi	 også	 hjelpe	 pasientene	 med	 å	 velge	 de	
handlemåtene	som	synes	mest	adekvat	 i	 lys	av	den	
enkeltes	ståsted	for	eksempel	religiøs	overbevisning.	
Andre	ganger	igjen,	så	må	vi	hjelpe	pasienten	med	å	
tilpasse	seg	den	sykdommen	som	går	igjen	i	familien	
og	 det	 faktum	 at	 denne	 sykdommen	 kan	 inntreffe	
igjen	 enten	 hos	 dem	 selv	 eller	 hos	 noen	 som	 står	
dem	nær.	

Genetisk	veiledning	kan	altså	ses	på	som	en	kommu-
nikasjonsprosess.	 I	 forbindelse	 med	 både	 prenataldi-
agnostikk	 og	 PGD,	 blir	 kvinnen	 og	 paret	 utsatt	 for	
mange	 ulike	 valgsituasjoner.	 Det	 første	 valget	 går	 i	
hovedtrekk	ut	på	om	metoden	er	noe	som	passer	dem	
eller	ikke.	Dersom	de	velger	å	gå	videre	med	prenatal-
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diagnostikk,	så	skal	en	omfattende	veiledning	gis,	og	
i	denne	prosessen	så	må	paret	 ta	 stilling	 til	 en	rekke	
spørsmål	av	etisk	og	eksistensiell	karakter:	Når	starter	
et	liv?	Har	jeg	en	moralsk	rett	til	å	ta	et	valg	om	abort?	
Kan	jeg	leve	videre	med	et	slikt	valg?	Hvilke	ressurser	
har	jeg	for	å	ta	meg	av	et	barn	med	spesielle	omsorgs-
behov?	Hvordan	er	min	livssituasjon	nå?	Hva	sier	min	
tro	om	disse	tingene?	Dette	er	spørsmål	som	pasienten	
ofte	mer	eller	mindre	har	tenkt	bevisst	gjennom,	før	de	
kommer	til	oss.	

Målet	med	en	veiledning	er	å	sette	kvinnen	eller	paret	
i	stand	til	å	forstå	de	ulike	valgsituasjonene	de	har,	og	
forstå	følgene	av	disse,	slik	at	de	kan	fatte	beslutninger	
på	 et	 best	 mulige	 grunnlag	 og	 forhåpentligvis	 vil	 de	
falle	ned	på	den	beslutningen	som	passer	best	for	dem.	
Erfaringen	fra	vår	avdeling	–	og	her	må	jeg	understreke	
at	foreløpig	er	den	sparsom	–	er	sammenfallende	med	
det	en	hører	de	andre	medisinsk-genetiske	avdelingene	
erfarer.	Forskning	utgått	fra	våre	svenske	samarbeids-
partnere	understøtter	også	dette,	noe	jeg	skal	komme	
tilbake	til	siden.

Hva	sier	våre	erfaringer	med	å	veilede	PGD-pasientene?	
Pasientene	 tar	 selv	 initiativ	 til	 informasjon	om	PGD.	
De	 har	 alle	 sykdomserfaring	 ofte	 fra	 meget	 alvorlige	
uhelbredelige	sykdommer.	Ofte	er	en	av	de	vordende	
foreldrene	bærer	av	en	balansert	kromosomfeil	eller	en	
enkeltgen-sykdom.	 Mange	 har	 hatt	 flere	 seinaborter.	
De	 har	 ofte	 et	 sterkt	 barneønske.	 Vår	 avdeling	 har	
vært	 involvert	 i	 7	 søknader	 om	 PGD	 siden	 2004.	 I	
bioteknologiloven	paragraf	2-14	er	genetisk	veiledning	
påbudt.	”Før	preimplantasjonsdiagnostikk	foretas,	skal	
kvinnen	eller	paret	gis	genetisk	veiledning	og	informa-
sjon.”	Slik	jeg	har	forstått	det,	er	ordet	’skal’	et	ganske	
kraftig	ord	i	lovtekstsammenheng,	og	det	levner	ingen	

tvil	om	hva	kvinnen	har	rett	på,	og	vi	har	plikt	til	å	gi.

Når	 vi	 leser	 forslaget	 til	 ny	 lovtekst	 i	 høringsnotatet	
om	 endring	 i	 bioteknologiloven	 som	 departementet	
kom	med,	ser	vi	til	vår	glede	at	rettighetene	til	gene-
tisk	 veiledning	 i	 forbindelse	 med	 PGD	 ikke	 er	 svek-
kede,	snarere	tvert	 imot.	Det	er	en	egen	paragraf	om	
samtykke:	 ”Før	 preimplantasjonsdiagnostikk	 foretas,	
må	paret	som	søker	behandling	gi	skriftlig	samtykke”	
(paragraf	2A-5),	og	det	er	også	en	om	genetisk	veiled-
ning:	 ”Før	 preimplantasjonsdiagnostikk	 foretas,	 skal	
paret	ha	mottatt	genetisk	veiledning	og	 informasjon,	
herunder	 informasjon	 om	 risiko	 forbundet	 med	
behandlingen,	belastningen	 for	kvinnen	og	sannsyn-
ligheten	for	å	lykkes	med	behandlingen”	(paragraf	2A-
6).	Disse	spørsmålene	må	jo	være	avklart	før	vi	setter	i	
gang	med	PGD	i	Norge.

PGD	 består	 av	 ulike	 steg,	 slik	 Arne	 Sunde	 også	 har	
vært	 inne	på	 tidligere	 i	dag.	Selve	 forutsetningen,	og	
det	som	må	være	en	forutsetning	for	å	søke	om	PGD,	er	
at	det	foreligger	en	kjent	molekylær-genetisk	diagnose.	
Ved	 første	genetiske	veiledning,	må	paret	 informeres	
om	de	ulike	reproduktive	alternativene	som	foreligger.	
Fordeler	og	begrensninger	med	de	ulike	metodene	må	
gjennomgås.	 Prosedyrer	 må	 gjennomgås.	 Risiko	 og	
suksessrate	må	diskuteres,	og	vurdering	om	tilstanden	
faller	 innenfor	 rammene	 for	 PGD.	 Videre	 må	 det	
skrives	 en	 søknad	 til	 Dispensasjonsnemnda	 –	 som	
den	ikke	skal	hete	det	 lenger,	men	får	et	annet	navn.	
Akkurat	denne	biten	om	på	hvilket	nivå	vurderingen	
i	den	nye	nemda	skal	ligge,	er	jo	også	noe	som	må	bli	
gjenstand	for	diskusjon	før	dette	settes	i	gang.	

Før	 PGD-starter,	 må	 den	 genetiske	 testen	 utvikles	
og	evalueres.	Nesten	alle	familier	er	unike	forhold	til	
genetiske	varianter,	og	trenger	dermed	en	spesialdes-
ignet	test.	Testen	må	ofte	evalueres	på	prøvematerialet	
fra	 paret	 og/eller	 et	 spesielt	 familiemedlem.	 Utred-
ningen	er	ofte	komplisert	og	tidkrevende.	Når	dette	er	
gjort,	kan	paret	henvises	til	en	IVF-klinikk,	hvor	IVF-
behandling	 bestemmes.	 Aldersgrensen	 må	 vurderes	
også.	Når	laboratorieutredningen	er	klar,	kan	IVF	og	
PGD	starte.	Kvinnen	blir	hormonbehandlet,	egget	tas	
ut	og	befruktes	med	mannens	spermier.	Og	på	dag	tre	
gjennomføres	det	 en	embryobiopsi	og	én	 til	 to	 celler	
blir	 tatt	ut	 til	en	diagnostisk	 test.	Testen	har	en	tids-
begrensning	 og	 dette	 stiller	 selvfølgelig	 høye	 krav	 til	
nøyaktighet	og	kvalitetssikring	av	de	laboratoriene	som	
skal	drive	med	dette.	Gjenværende	del	av	embryo	blir	
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holdt	i	kultur	til	fjerde	dag,	og	dersom	ønsket	resultat	
foreligger,	implanteres	dette	i	kvinnens	livmor.

Etter	å	ha	hørt	på	de	ulike	foredragene	i	dag,	så	er	det	
jo	klart	 at	det	 foreligger	nok	utfordringer	 med	PGD,	
selv	om	noen	av	disse	vil	bli	 løst	relativt	raskt,	 så	vil	
andre	 forbli	 vanskelige	 i	 lang	 tid	 framover.	 I	 veiled-
ningssammenheng	 så	 har	 jeg	 lyst	 til	 å	 understreke	
noen	utfordringer	som	vi	må	forholde	oss	til.	Ved	PGD	
er	det	ofte	en	lang	og	omfattende	forberedelse.	Her	er	
mange	spesialister	involvert	og	vi	må	samkjøre	veiled-
ningen	 av	 disse	 pasientene.	 Få	 ting	 er	 mer	 slitsomt	
og	angstprovoserende	 for	pasienter	 enn	å	møte	ulike	
spesialister	 som	gir	en	ulik	 risikoprofiler	og	suksess-
ratetall.	En	samkjøring	der	er	fryktelig	viktig.	Det	må	
også	 foreligge	 en	 plan	 for	 kvalitetssjekk	 og	 sikre	 rett	
svar.	Spørsmål	om	kvinnen	skal	gjennomgå	ytterligere	
prenataldiagnostikk	som	ledd	i	verifisering	av	svar	må	
også	overveies.	I	så	fall	så	må	nye	risikoestimater	gis	til	
paret.	Suksessrate	må	også	diskuteres,	når	vi	ser	i	litte-
raturen,	 så	 varierer	 den	 fra	 sted	 til	 sted,	 men	 mange	
opererer	med	ca.	20	prosent.	PGD	må	vel	i	dag	kunne	
kalles	eksperimentell	medisin.

Innledningsvis	 så	 fortalte	 jeg	 dere	 at	 vi	 har	 et	 fors-
kningsnettverk,	med	blant	annet	samarbeidspartnere	
fra	 UiB	 og	 Universitetet	 i	 Uppsala.	 Vi	 veileder	 hver-
andres	 studenter	 og	 ofte	 kommenterer	 vi	 hverandres	
arbeider.	t.	Fra	den	svenske	armen	i	dette	samarbeidet,	
foreligger	 det	 nå	 en	 mastergradsoppgave	 i	 genetisk	
veiledning	 nettopp	 om	 tematikken	 PGD.	 Helena	
Malmgren	 har	 levert	 en	 interessant	 masteroppgave	
om	dette	temaet.	Den	oppgaven	er	under	forberedelse	
til	publisering,	og	jeg	har	fått	tillatelse	til	å	dele	noen	
tall	med	dere	i	dag.	Jeg	ber	om	forståelse	for	dette	er	
upubliserte	data	og	derfor	ikke	kan	gjengies	på	trykk.	
[Resultatene	er	utelatt	i	påvente	av	publisering.]

Til	tross	for	at	det	er	relativt	liten	erfaring	med	PGD	i	
Norge	synes	jeg	likevel	at	det	utkrystalliserer	seg	visse	
behov	som	må	være	viktige	minstekrav	for	at	en	kan	
lykkes	 med	 PGD	 her	 i	 landet.	 Jeg	 tror	 disse	 kraven	
sammenfaller	 med	 det	 som	 ble	 sagt	 i	 foredraget	 til	
Arne	Sunde.	Vi	må	ha	et	medisinsk-genetisk	miljø	for	
å	 veilede	 pasientene.	 Vi	 må	 ha	 en	 IVF-klinikk	 som	
forstår	behovene	til	PGD-pasientene	og	at	disse	parene	
har	 noen	 andre	 behov	 enn	 vanlige	 IVF-pasienter.	 Vi	
må	 ha	 et	 IVF-laboratorium	 til	 å	 ta	 biopsi	 av	 befruk-
tede	egg,	en	molekylærgenetisk	gruppe	som	kan	utføre	
undersøkelser	 på	 enkeltceller	 fra	 et	 befruktet	 egg,	

et	 kompetent	 miljø	 som	 kan	 ivareta	 kvinnen,	 paret	
og	 fosteret	 gjennom	 svangerskapet	 –	 også	 når	 det	
mislykkes.	Vi	må	ha	gode	oppfølgingsrutiner	av	disse	
barna,	 også	 når	 de	 blir	 født,	 og	 kanskje	 det	 er	 lurt	 å	
følge	med	dem,	undersøke	hvordan	det	går	med	dem	
videre	i	livene	deres.	Og	vi	må	ha	en	systematisk	regis-
trering	av	hvordan	parene	opplever	PGD-situasjonen.	

Jeg	 tror	at	PGD	i	 lang	 tid	 framover	vil	være	beheftet	
med	 mange	 utfordringer	 både	 avetisk	 og	 medi-
sinsk	 karakter	 og	 dermed	 vil	 det	 også	 foreligge	 en	
god	 del	 veiledningsmessige	 utfordringer.	 Like	 fullt,	
og	 kanskje	 nettopp	 derfor,	 så	 blir	 jo	 dette	 fagfeltet	
spennende	 å	 følge	 med	 i	 årene	 som	 kommer.		

Spørsmål og kommentarer etter innlegget

Berge Solberg

Jeg	lurer	på	hva	erfaringene	så	langt	er	i	veiledningen	
ved	PGD?	Som	vi	ser,	så	er	suksessraten	kanskje	så	lav	
som	 20	 prosent.	 Er	 det	 noen	 som	 ombestemmer	 seg	
når	 de	 innser	 dette,	 og	 heller	 velger	 å	 bli	 gravid	 på	
naturlig	måte	 for	 så	 fortsette	med	 tradisjonell	 foster-
diagnostikk?

Cathrine Bjorvatn

Når	 de	 nå	 kommer	 i	 gang	 med	 prosessen	 og	 hører	
tallene	 knyttet	 til	 suksessraten,	 og	 hvor	 omfattende	
dette	egentlig	er,	så	er	det	i	alle	fall	ett	par	jeg	vet	om	
som	er	litt	betenkt.	Men	vi	kjenner	få	par	i	denne	situa-
sjonen,	bare	syv,	så	det	er	vanskelig	for	meg	å	trekke	
noen	generelle	konklusjoner.	Men	 jeg	vil	 tro	at	dette	
er	ting	de	har	reflektert	over,	og	ofte	også	har	reflektert	
over	før	de	kommer	til	oss.

Vigdis Songe-Møller

Jeg	 bare	 lurer	 på	 hva	 det	 innebærer	 at	 suksessraten	
at	 20	 prosent.	 Er	 det	 20	 prosent	 av	 kvinnene	 som	
faktisk	 blir	 gravide,	 eller	 som	 føder,	 eller	 er	 det	 20	
prosent	av	de	befruktede	eggene?	Et	annet	spørsmål:	
Belastningen	for	kvinnen	har	vært	nevnt	flere	ganger.	
Jeg	 lurer	 på	 –	 er	 den	 stor?	 Og	 hvis	 den	 er	 stor,	 vet	
man	hvordan	det	går	med	alle	disse,	hvis	det	er	riktig	
forstått,	 80	prosent	av	kvinnene,	 som	 ikke	 får	noen	
resultater.	Altså,	hva	vet	vi	om	hva	den	belastningen	
fører	til	senere?
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Cathrine Bjorvatn

Slik	 jeg	 har	 forstått	 det	 er	 suksessraten	 knyttet	 opp	
til	 hvert	 forsøk.	 Sånn	 at	 veldig	 mange	 av	 parene	 må	
gjennom	 mange	 forsøk.	 Da	 kommer	 vi	 også	 inn	 i	
andre	 medisinske	 problemer,	 sånn	 som	 hva	 skjer	
med	disse	kvinnene	som	blir	hormonstimulert	veldig	
mange	ganger.	Angående	belastningen,	så	vil	jeg	si	at	
i	denne	hovedoppgaven,	som	vil	bli	publisert	snart,	så	
sammenlikner	de	også	kvinner	som	har	tatt	PGD	og	
har	 hatt	 tradisjonell	 prenatal	 diagnostikk	 tidligere.	
Og	 så	 spør	 de;	 hva	 er	 mest	 belastende?	 Det	 kommer	
ganske	 klart	 fram	 at	 PGD	 er	 mer	 fysisk	 belastende	
mens	 vanlig	 prenatal	 diagnostikk	 oppleves	 som	 mer	
psykisk	belastende.

Lisbeth Tranebjærg

Om	parene	ender	med	å	få	et	barn,	så	fortoner	alt	seg	
som	for	andre	pasienter.	Har	man	et	godt	resultat	 til	
slutt,	så	blir	det	lettere	å	akseptere	belastningen.

Cathrine Bjorvatn

Det	viste	seg	å	ikke	være	sånn.	De	hadde	ikke	opplevd	
mer	 stress,	 så	 suksessraten	 hadde	 ingen	 innvirkning	
på	hvilken	opplevelse	de	hadde.

Arne Sunde

Suksessraten	er	også	avhengig	av	indikasjonsstillingen.	
Det	 er	 dårligere	 resultater	 for	 visse	 typer	 kromoso-
mavvik	en	ved	monogene	sykdommer.	Så	de	svenske	
dataene	er	kunstig	dårlige,	 fordi	de	har	valgt	å	gå	på	
en	gruppe	som	er	vanskelig.	 Jeg	vet	at	 for	eksempel	 i	
Göteborg	så	har	de	bortimot	gitt	opp	å	jobbe	kromoso-
mavvik.	Når	det	gjelder	psykisk	belastning	med	IVF,	så	
er	jo	det	helt	åpenbart,	og	vi	har	jo	de	vanlige	infertile	
pasientene.	Noen	av	dem	sier	at	det	ikke	er	verre	enn	
å	gå	til	tannlegen,	og	andre	sier	at	det	er	det	verste	de	
har	vært	med	på.

Cathrine Bjorvatn

Det	har	du	litt	rett	i,	men	vi	må	også	se	på	det	at	halv-
parten	gravide	kvinner	over	38	kommer	til	prenataldi-
agnostikk,	så	vi	må	også	regne	med	kvinnen	selv	har	
gjort	 en	 vurdering	 før	 hun	 kommer	 til	 oss.	 De	 som	
kommer	blir	ikke	nødvendigvis	kastet	inn	i	prenatal-
diagnostikk,	selv	om	mange	blir	det.

Olga Solberg

Jeg	 jobber	 på	 Senter	 for	 sjeldne	 diagnoser	 og	 mitt	
arbeidesfelt	 er	 Huntingtons	 sjukdom.	 Jeg	 en	 av	 dem	
som	får	tilgang	til	å	informere	om	preimplantasjons-

diagnostikk.	 Huntingtons	 sjukdom	 opptrer	 jo	 gjerne	
i	40-årsalderen	og	dette	er	jo	barn/individer	som	blir	
født	friske.	Jeg	synes	det	reiser	seg	et	spørsmål	i	denne	
sammenheng,	fordi	man	kan	teste	på	embryo	om	indi-
videt	blir	sykt,	kan	hende	blir	det	først	sykt	når	det	er	
40,	eventuelt	60,	70	år.	En	slik	test	avgjør	om	det	skal	
få	 lov	 til	 å	 leve	eller	 ei.	Det	andre	 spørsmålet	gjelder	
veiledningen.	Blir	foreldrene	spurt	om	omsorgsevnen?	
For	grunnen	til	at	de	får	tillatelse	til	preimplantasjons-
diagnostikk	 er	 jo	 at	 en	 av	 foreldrene	 blir	 syk,	 og	 det	
kan	skje	mens	barnet	er	mindreårig.	Jeg	vet	at	i	Stor-
britannia	har	man	i	regelverket	en	bestemmelse	om	at	
foreldrene	må	på	et	vis	kunne	si	at	omsorgsevnen	blir	
ivaretatt	når	den	ene	blir	syk,	mens	i	Norge	har	 ikke	
det	vært	et	tema.	Har	du	noen	erfaringer	på	dette?

Cathrine Bjorvatn 

Nei,	det	har	jeg	ingen	erfaring	fra.

Lisbeth Tranebjærg

Ved	Huntingtons,	som	er	en	dominant	arvelig	sykdom,	
så	kan	man	forvente	at	en	av	foreldrene	som	søker	om	
PGD	selv	blir	sykt,	når	det	barnet	som	kommer	friskt	
ut	etter	PGD	er	blitt	unnfanget.	

Jeg	vil	gjerne	spørre:	Hva	er	signalene	fra	Huntington-
familiene?	For	før	man	kunne	velge	prenatal	diagnos-
tikk	var	det	stor	etterspørsel	teoretisk.	En	annen	ting	
er	hva	som	skjedde	når	det	faktisk	ble	mulig.	Har	du	
fått	 noen	 signaler	 fra	 Huntington-familiene	 om	 de	
etterspør	PGD?

Olga Solberg

I	utgangspunktet	er	det	veldig	få	som	tar	testen,	det	er	
bare	10-15	av	risikopersonene	som	tar	en	test,	det	vil	
si	veldig	mange	barn	blir	født	uten	at	dette	er	et	tema.	
Det	jeg	føler	nå	i	blant	de	unge	som	kommer,	er	at	det	
i	opinionen	er	en	forventning	om	at	nå	finnes	denne	
teknikken,	så	de	føler	nesten	et	moralsk	press	til	å	teste	
fosteret.	Det	synes	jeg	er	litt	uheldig,	fordi	at	de	kanskje	
ikke	selv	ønsker	det.	Dessuten	kommer	en	av	dem	til	
å	bli	syk,	og	da	får	man	også	spørsmålet	om	deres	eget	
liv,	altså	om	”hadde	mine	foreldre	ønsket	dette	når	de	
laget	meg”.	Så	det	er	litt	både	og.	Jeg	tror	den	moralske	
pekefingeren	er	i	tankene	på	de	som	kommer	og	spør.

Lisbeth Tranebjærg

Det	reiser	i	hvert	fall	spørsmålet	om	hvor	sent	debuterer	
sykdommer,	og	åpningen	for	PGD	knyttet	 til	det.	Det	
gjelder	også	arvelige	kreftformer	og	andre	sykdommer.
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Inga Bjørnevoll

Jeg	 er	 genetisk	 veileder	 her	 på	 St.	 Olavs	 Hospital.	 I	
forhold	 til	 dette	 med	 Huntingtons,	 så	 tenkte	 jeg	 litt	
på	det	som	Berge	Solberg	snakket	om	tidligere	i	dag,	
hvor	du	forskyver	noe	av	etikken	i	problemstillingen.	
For	tidligere	så	har	det	ikke	vært	noe	etterspørsel	etter	
å	gjøre	prenatal	diagnostikk	for	å	avbryte	et	svanger-
skap	med	et	friskt	barn	som	får	sykdom	senere	i	livet.	
Stort	sett	virker	det	som	at	det	har	vært	problematisk	
for	disse	parene:	Men	nå	når	det	er	mulig	å	gjøre	PGD	
så	spør	dem	etter	det.	Fordi	da	ser	man	at	den	etiske	
avveiningen	blir	annerledes.	Så	jeg	tror	nok	at	denne	
nye	 gruppen	 nå	 spør,	 men	 jeg	 lurer:	 Er	 det	 innvilget	
PGD	 på	 Huntingtons,	 eller	 er	 det	 den	 saken	 som	
behandles	i	dag?

Olga Solberg

Nei,	det	er	innvilget.

Cathrine Bjorvatn

Det	er	viktig,	i	veiledningen,	å	kunne	hjelpe	folk	til	å	
kunne	si	nei	til	videre	forsøk.	For	noen	kvinner	vil	det	
ligge	et	press	for	å	gå	igjennom	dette	gang	på	gang.	Det	
ligger	i	veiledningens	natur	å	prøve	å	hjelpe	paret	fram	
til	den	løsningen	som	passer	best	for	dem.
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Jeg	kommer	til	å	bruke	det	meste	av	tiden	på	å	fortelle	
om	status	for	stamcelleforskningen,	men	jeg	skal	også	
komme	innom	etiske	implikasjoner.	Som	dere	vet,	så	
står	det	mellom	stamceller	 fra	 fødte	 individer,	 soma-
tiske	stamceller,	eller	stamceller	fra	embryo,	som	er	et	
produkt	av	IVF.	Dette	er	altså	stridstemaet,	men	også	
mulighetenes	tema.

Jeg	 vil	 i	 stor	 grad	 diskutere	 somatiske	 stamceller,	 og	
stille	dem	opp	mot	de	embryonale	stamceller.	Jeg	skal	
ta	for	meg	hvilke	muligheter	disse	forskjellige	typene	
stamceller	gir,	og	hva	som	er	umulig.	Noen	tror	at	en	
stamcelle	 kan	 puttes	 inn	 hvor	 som	 helst	 i	 kroppen,	
og	 så	 er	 jobben	 gjort.	 Men	 så	 enkelt	 er	 det	 ikke.	 En	
stamcelle	har	også	”naboer”,	og	det	er	viktig	å	få	frem	
at	stamcellen	må	være	i	stand	til	å	kommunisere	med	
naboene,	det	er	helt	avgjørende	for	stamcellens	funk-
sjon.

Det	som	har	vært	mye	diskutert	,	og	som	Sem-erklæ-
ringen	 baserte	 seg	 på,	 er	 om	 man	 kan	 få	 en	 hvilken	
som	 helst	 stamcelle	 i	 kroppen	 vår	 til	 å	 gå	 i	 hvilken	
som	helst	retning	man	vil.	Jeg	skal	diskutere	hva	som	
står	 igjen	av	 fakta	på	dette	området.	 Jeg	ønsker	også	
å	 vektlegge	 terapi,	 for	 der	 ligger	 mange	 av	 de	 etiske	
problemene,	 med	 hensyn	 til	 hvilken	 stamcellekilde	
man	skal	bruke.

Hva	er	en	stamcelle?	Jo,	det	er	en	celle	som	kan	dele	seg	
både	til	å	fortsatt	være	en	stamcelle,	eller	differensieres	
til	en	celle	med	andre	egenskaper.	Greier	en	celle	ikke	
begge	deler,	er	den	ikke	en	stamcelle.

Vi	starter	med	en	zygote	(se	figuren	til	høyre).	Dette	er	
den	ultimate	stamcellen,	og	den	vil	lage	et	miljø	som	
gjør	det	mulig	å	gå	til	det	som	står	til	høyre	på	figuren.	
Vi	snakker	om	den	cellen	som	totipotent;	den	kan	bli	
til	hele	oss.	Den	kan	bli	både	til	en	placenta	(morkake),	
og	den	kan	bli	til	alle	kroppens	celler	og	vev.

Etter	hvert	som	vi	får	differensiering	til	de	ulike	vevene,	
så	avtar	stamcellenes	evne	til	å	kunne	bli	til	mye	annet.	
Vi	har	altså	et	hierarki	av	stamceller	fra	den	totipotente	

til	stamceller	med	mer	begrenset	potensiale	som	bare	
gir	opphav	til	én	celletype	(monopotente).

Vi	trenger	stamceller	ikke	bare	under	embryogenesen,	
men	 også	 når	 vi	 sitter	 her	 vi	 sitter.	 Figuren	 på	 neste	
side	 viser	 hvor	 vi	 finner	 stamceller.	 Alle	 vevene	 i	
kroppen	ser	ut	til	å	ha	stamceller.	Disse	benevnes	av	en	
eller	annen	grunn	fortsatt	adulte	stamceller	på	norsk.	
Bedre	 er	 det	 å	 kalle	 dem	 somatiske	 stamceller,	 altså	
kroppsstamceller.	

Vi	 vet	 alle	 at	 vi	 trenger	 nye	 blodceller.	 Vi	 trenger	
faktisk	å	lage	flere	ganger	1011	blodceller	pr.	dag	–	det	
er	 et	 helt	 ufattelig	 tall.	 Dette	 starter	 altså	 med	 blod-
stamceller	som	er	i	benmargen.	Videre	trenger	vi	å	ha	
’stativet’	oppe	–	altså	skjelettet.	Det	fornyes	hele	tiden.	
Huden	fornyes,	og	i	tarmen	er	det	også	mye	slitasje.	Vi	
har	altså	en	fornying	hele	tiden	i	fra	stamceller	som	er	
i	kroppen	vår.	Det	vil	si	at	i	kroppen	vår	er	det	en	stor	
turnover,	og	det	må	etterfylles.

For	 noen	 vev	 har	 det	 hersket	 mye	 usikkerhet	 vedrø-
rende	om	det	er	en	etterfylling	eller	ikke;	særlig	hjerne	
og	hjerte.	Jeg	skal	komme	litt	tilbake	til	det.	Listen	på	
neste	side	viser	noen	av	stamcellene	i	kroppen.	Dette	er	
ikke	en	fullstendig	liste.	Øyne	er	for	eksempel	utelatt,	
men	 det	 er	 faktisk	 stamceller	 i	 øyet,	 de	 nydanner	
hornhinne,	 og	 også	 på	 netthinnen	 er	 det	 stamceller.	
Riktignok	 avtar	 evnen	 til	 å	 ’holde	 butikken	 gående’	
over	tid,	men	det	skal	jeg	komme	tilbake	til.

Blodstamcellen	befinner	seg	 inne	 i	 rørknoklene	våre.	

Status for stamcelleforskning - etiske implikasjoner

Steinar Funderud
Professor ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF
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Den	 kan	 utvikle	 seg	 til	 å	 bli	 til	 alle	 blodcellene	 i	
kroppen	vår.	I	beinmargen	er	det	også	en	mesenkymal	
stamcelle,	 og	 den	 kan	 bli	 til	 bein,	 brusk,	 sener	 og	
fettvev	 og	 beinmargsstroma,	 og	 noen	 mener	 også	
hjertemuskelceller,	 men	 det	 foreligger	 ikke	 data	 som	
underbygger	 dette.	 Dette	 er	 altså	 en	 viktig	 stamcelle	
for	 å	 holde	 ’stativet’	 vårt	 oppe.	 I	 huden	 er	 det	 stam-
celler	som	enten	kan	gå	opp	til	hudlaget,	epidermis,	og	
danne	ny	hud,	eller	gå	ned	i	hår	follikkelen	og	danne	
nytt	hår.	(se	figur	nedenfor)

I	tynntarmen	er	det	stamceller	som	kan	bli	til	de	funk-
sjonelle	cellene	som	er	nødvendige	for	at	tarmen	skal	
kunne	ta	opp	næringsstoffer.	Det	er	selvsagt	ekstremt	
viktig	at	dette	holdes	ved	like.

Er	det	 så	noen	 fornying	 i	hjernen?	Det	er	 i	hvert	 fall	
stamceller	 i	 ventrikkel-området,	 og	 i	 hippocampus,	
men	fortsatt	ikke	klarlagt	i	hvilken	grad	neurale	stam-
celler	deltar	i	reparasjon	i	hjernen.	De	neurale	stamcel-
lene	som	befinner	seg	der	kan	bli	til	de	tre	hovedtypene	
av	nerveceller.

Også	i	hjertet	er	det	stamceller.	Dette	er	noe	man	har	
diskutert	lenge,	men	man	har	nå	altså	kommet	frem	til	
at	det	er	stamceller	også	der.	Disse	stamcellene	kan	gi	
celler	som	danner	blodkar	i	hjertet,	hjertemuskelceller,	
og	til	glatte	muskelceller.

Stamcellene	 må	 holdes	 under	 kontroll.	 Tenk	 bare	 på	
hvordan	 det	 ville	 blitt	 om	 blodstamcellene	 ikke	 var	
under	 kontroll;	 med	 den	 voldsomme	 hastigheten	 de	
normalt	dannes,	ville	det	garantert	blitt	for	mange	eller	
for	 få	hvis	dette	 ikke	var	 tette	kontrollmekanismer.	 I	
tilfellet	 blodstamceller	 kommer	 det	 eksterne	 signaler	
fra	bla.	hjernen	om	at	det	er	behov	for	flere	blodceller.	
Disse	signalene	mottas	av	stamceller	og	celler	i	stam-
cellens	 nabolag	 (stamcellenisjen).	 Summen	 av	 slike	
eksterne	signaler	og	dialogen	av	celler	i	stamcellenisjen	
utgjør	kontrollen	av	stamcellen.	Hvis	det	ikke	kommer	
noe	eksternt	signal	vil	stamcellen	kunne	holdes	i	sjakk	
i	sin	nisje.	Det	er	helt	avgjørende	at	denne	kontrollen	
ikke	 svikter,	 og	 det	 er	 ut	 fra	 dette	 eksemplet	 at	 vi	
ikke	bare	kan	putte	en	stamcelle	inn	i	kroppen	og	så	
ordner	alt	seg	selv	–	slik	man	av	og	til	får	inntrykk	av	
i	avisene.	

Det	forskes	derfor	 i	dag	mye	på	hvordan	stamcellene	
kontrolleres,	og	hva	som	skal	til	for	at	en	stamcelle	som	
kommer	inn	i	et	vev	og	kan	gjøre	den	jobben	den	skal	
gjøre.

Transdifferensiering	 er	 et	 tema	 som	 har	 fått	 mye	
oppmerksomhet.	 Figuren	 på	 neste	 side	 viser	 en	
rørknokkel,	og	 i	den	befinner	det	seg	blodstamceller,	
og	de	andre	mesenkymale	stamcellene.	I	tiden	etter	år	
2000	og	litt	fremover,	så	fikk	vi	inntrykk	av	at	vi	kunne	
ta	for	eksempel	en	nervecelle	og	få	den	til	å	bli	en	blod-
celle,	 eller	 en	hvilken	som	helst	 annen	celle	vi	måtte	
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ønske.	Eller	en	kunne	ta	en	stamcelle	fra	beinmarg	å	
få	den	til	å	bli	en	funksjonell	nervecelle.	Det	var	dette	
vi	 fikk	 høre,	 og	 det	 var	 også	 dette	 Sem-erklæringen	
baserte	 seg	 på:	 Det	 var	 ikke	 behov	 for	 å	 jobbe	 med	
embryonale	 stamceller,	 fordi	 somatiske	 stamceller	
hadde	 tilstrekkelig	 potensiale.	 Dessverre	 er	 det	 ikke	
slik	 selv	 om	 svært	 mange	 publikasjoner	 framholdt	
somatiske	 stamceller	 kunne	 transdifferensieres.	 Det	
som	rapporteres	i	disse	publikasjonene	er	ikke	usant,	
men	problemet	er	at	cellene	er	dyrket	under	betingelser	
som	er	svært	kunstige	slik	at	forskjellige	gener	skrus	på	
som	ikke	har	med	funksjon	in vivo	å	gjøre.

Jeg	skal	si	litt	om	hvorfor	det	er	slik.	Det	er	tre	typer	
lag	som	dannes	i	tidlig	embryo;	endoderm,	mesoderm	
og	 ectoderm.	 Under	 embryogenesen	 ”gåes”	 alle	 trin-
nene	fra	en	befruktet	eggcelle	til	de	ulike	dermene,	og	
seinere	de	ulike	celler	og	vev.	Slik	at	hvis	en	celle	for	
eksempel	har	utviklet	seg	gjennom	alle	trinnene	på	den	
mesodermale	”gren”,	så	er	det	lite	trolig	at	en	stamcelle	
utviklet	gjennom	programmet	på	denne	grenen		skal	
kunne	hoppe	over	fra	dette	utviklingsprogrammet	og	
starte	et	program	som	tilhører	en	ny	gren.	Dette	er	et	
driftsikkert	system	som	naturen	har	utviklet	gjennom	
millioner	 av	 år,	 og	 ikke	 noe	 som	 vi	 kan	 manipulere	
endimensjonalt	med	i	laboratoriet.

Til	 nå	 har	 jeg	 snakket	 om	 mulighetene	 og	 begrens-
ningene	til	de	somatiske	stamcellene.	Jeg	skal	nå	ta	for	
meg	embryonale	stamceller.

Fem	 dager	 etter	 befruktning	 av	 et	 egg	 har	 vi	 et	 pre-
embryo	 kalt	 en	 blastocyst.	 Cellene	 i	 den	 indre	 celle-
massen	i	blastocysten	er	pluripotente	og	kan	bli	til	alle	
kroppens	 celler	 og	 vev.	 Det	 er	 utviklet	 cellelinjer	 fra	
slike	celler	–	embryonale	stamceller	(ES).	Vi	har	hørt	

at	ES	kan	bli	til	hva	det	måtte	være	av	celler	som	kunne	
brukes	til	å	reparere	hva	det	måtte	være	av	ødelagt	vev.	
Dette	er	hva	vi	hører	fra	de	som	er	tilhengere	av	fors-
kning	på	ES,	men	er	det	så	enkelt	i	virkeligheten?

ES	 er	 helt	 klart	 en	 meget	 viktig	 celle	 for	 grunnfors-
kning,	for	det	er	enormt	mye	å	lære	om	biologien	ved	
å	 la	 den	 differensiere,	 for	 å	 studere	 trinnene	 fra	 en	
befruktet	eggcelle	til	celler	i	de	ulike	vevene.

Har	man	skaffet	seg	kunnskap	om	disse	 trinnene,	så	
har	 man	 også	 lært	 noe	 om	 biologiens	 prosesser	 mot	
vev	og	organer.	En	slik	kunnskap	vil	være	av	svært	stor	
betydning	for	å	utvikle	legemidler	med	spesifikk	virk-
ning.	Mange	av	de	legemidlene	vi	har	i	dag	har	dess-
verre	ikke	tilstrekkelig	spesifisitet.	Store	internasjonale	
firmaer	satser	derfor	stort	på	forskning	på	ES	både	for	
utvikling	og	testing	av	nye	legemidler.

Hva	så	med	ES	og	regenerativ	medisin,	vil	de	embryo-
nale	stamcellelinjene	vi	har	i	dag	kunne	dekke	terapi-
behovet	 i	 framtiden?	 Gitt	 at	 ES	 kan	 differensieres	 til	
ønsket	 celletype	 kommer	 vi	 ikke	 utenom	 spørsmålet	
om	vevsforlikelighet	på	samme	måte	som	ved	organ-
transplantasjoner	ellers.	Det	blir	en	stor	oppgave	å	få	
fram	mange	nok	cellelinjer	til	at	vi	får	vevstyper	nok	til	
å	kunne	matche	dem	som	skal	ta	i	mot	cellene.	Hvis	det	
ikke	er	match	med	vevstypen,	så	blir	de	jo	avstøtt.	Vil	
vi	få	store	nok	cellebanker?	En	annen	utfordring	er	at	
det	har	det	vist	seg	at	når	man	dyrker	disse	cellene,	så	
er	genomene	ikke	stabile:	De	pådrar	seg	mutasjoner	og	
amplifiksjoner	av	enkelte	kromosomer	under	dyrking.	
Det	arbeides	derfor	med	å	få	fram	dyrkingsbetingelser	
som	ikke	påvirker	cellene	negativt.	Dette	blir	viktige	
spørsmål	å	 løse,	 for	hvem	tør	vel	å	sette	 inn	en	celle,	
hvis	man	ikke	har	orden	på	dette?

Noen	øyner	et	håp	om	å	løse	vevstypeproblematikken.	
Teknologien	bak	sauen	Dolly	vil	i	enkeltes	øyne	redde	
problemet	med	vevstype.	Men	selv	om	Dolly	så	ut	som	
en	sau	skal	gjøre	viste	det	seg	at	ikke	alt	for	fullkom-
ment.	Hun	var	full	av	feil,	og	hadde	i	tillegg	til	organ-
svikt	 flere	 sykdommer.	 Nylig	 var	 Woo	 Suk	 Hwang	
verdensmester	etter	at	han	rapporterte	å	ha	lykkes	med	
”Dolly-teknikken”	i	menneske,	men	bare	i	et	drøyt	år,	
før	han	ble	han	tatt	for	juks.

Woo	Suk	Hwang	prøvde	få	frem	embryonale	stamceller	
fra	 pasienter	 med	 en	 genetisk	 betinget	 sykdom.	 Han	
kunne	tenke	seg	å	differensiere	slike	celler	for	å	se	når	
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defekten	manifisterte	seg.	Den	medisinske	muligheten	
i	dette	er	 jo	fantastisk.	Problemet	er	bare	at	foreløpig	
har	 ingen	 fått	 til	 kjerneoverføringsteknologien	 hos	
mennesker.	Det	virker	i	dyr,	og	det	er	et	kanskje	bare	
et	spørsmål	om	tid	før	dette	 lar	seg	gjennomføre	hos	
menneske.	Selv	om	det	skulle	la	seg	gjøre	teknisk	sett	
er	 det	 viktig	 å	 være	 oppmerksom	 på	 at	 dette	 ikke	 er	
en	sikker	metode	biologisk	sett.	Jeg	nevnte	problemene	
Dolly	hadde,	og	la	meg	si	litt	mer	om	dette.	Hvis	jeg	for	
eksempel	 tar	en	celle	 fra	min	hud,	så	er	mesteparten	
av	genene	i	cellekjernen	fra	den	cellen	”sovende”.	Hvis	
jeg	putter	den	inn	i	en	tom	eggcelle,	så	skal	altså	min	
gamle	skrøpelige	kjerne	plutselig	skru	på	de	 inaktive	
genene	 i	 løpet	 av	 kort	 tid.	 Det	 er	 klart	 at	 dette	 ikke	
er	en	prosess	som	fikses	på	en	time	eller	to.	Normalt	
skjer	dette	over	tid	under	modning	av	kjønnscellene.	
Det	sier	seg	selv	at	disse	prosessene	vanskelig	 lar	seg	
kontrollere	i	reagensrøret.	Denne	metoden	frembrakte	
riktignok	en	sau	som	brekte,	men	mange	av	organene	
var	dårlige.	Og	tenk	bare	på	alle	kjerneoverføringene	
som	ikke	nådde	fram	til	å	bli	en	sau.	Suksessraten	var	
av	forståelige	grunner	svært	lav.

Slik	 jeg	 ser	 det,	 er	 dette	 en	 blindvei	 når	 det	 gjelder	
terapi,	 men	 kan	 kanskje	 være	 viktig	 for	 å	 studere	
sykdomsutvikling.

I	 tillegg	 til	 de	 biologiske	 problemene	 med	 kjerneo-
verføringsteknikken	 kommer	 de	 etiske	 spørsmålene	
knyttet	 til	 fremskaffing	 av	 egg.	 Erfaringene	 så	 langt	
tilsier	at	det	er	behov	for	et	stort	antall.	De	aller	fleste	
land,	også	USA,	legger	inn	i	lovverket	at	det	ikke	skal	
være	 lov	å	selge	egg.	Men	 i	USA	kan	du	 likevel	 selge	
egg,	og	du	får	mellom	$	10	000	og	$	40	000	for	egget	
ditt.	Det	er	utrolig	hvordan	USA	er:	På	den	ene	siden	er	
det	ikke	lov,	på	den	andre	siden	kan	du	selge	det	i	det	
frie	markedet.

Figuren	til	i	neste	kolonne	viser	legemet	vårt.	Stikkor-
dene	for	det	jeg	skal	snakke	om	nå,	er	behov,	forven-
tinger	 og	 muligheter	 for	 celleterapi.	 ”Verktøyene”	 vi	
har	å	rutte	med	er	embryonale	stamceller	og	somatiske	
stamceller.	Spørsmålet	er	hvilken	stamcellekilde	som	
vil	 sette	 oss	 i	 stand	 til	 å	 reparere	 et	 ikke-funksjone-
rende	vev	eller	organ.

Figuren	 viser	 aktuelle	 sykdommer:	 I	 hjernen	 har	 vi	
Parkinsons	 og	 Alzheimer	 og	 så	 videre.	 I	 hjertet	 har	
vi	 hjerteinfarkt	 og	 i	 blodet	 har	 vi	 blodsykdommer,	 i	
muskler	og	ledd	kan	vi	også	ha	sykdommer,	og	så	har	

vi	diabetes	og	et	elendig	skjelett	med	problemer	i	knær	
og	hofter.

Hva	har	vi	da	å	by	på	for	å	rette	på	dette?	Av	det	jeg	har	
sagt	tidligere,	så	fremgår	det	at	det	ikke	bare	er	å	sette	
inn	stamcellene	i	skadet	vev	sånn	uten	videre.

Hva	 er	 så	 status	 innen	 regenerativ	 medisin?	 Med	
hensyn	 til	 embryonale	 stamceller	 så	 er	 det	 så	 langt	
bare	ett	firma,	Geron,	som	har	søkt	om	godkjennelse	
for	å	sette	slike	celler	inn	i	pasient.	Det	gjaldt	en	fase	1-
studie,	altså	en	studie	for	å	finne	ut	om	det	i	dette	hele	
tatt	er	mulig,	en	slags	sikkerhetstest,	som	ikke	egentlig	
har	 til	 hensikt	 å	 kurere.	 I	 denne	 studien	 handlet	 det	
om	å	sette	inn	i	ryggmargen	neurale	celler	derivert	fra	
embryonale	stamceller	hos	pasienter	med	tverrsnitts-
lesjon.	I	forutgående	forsøk	i	en	rottemodell	har	Geron	
sett	 en	 positiv	 effekt	 av	 en	 slik	 behandling.	 Geron	
har	 også	 på	 hold	 en	 type	 forsøk	 hvor	 de	 skal	 gå	 inn	
i	 hjernen	 med	 ES-deriverte	 celler.	 Grunnen	 til	 at	 de	
prøver	seg	på	ryggmarg	og	hjerne,	er	at	dette	er	såkalte	
immunpriviligerte	 områder.	 Det	 vil	 si	 at	 immunap-
paratet	 ikke	 kommer	 til	 i	 samme	 grad	 som	 kroppen	
forøvrig,	 slik	 at	 man	 her	 kan	 sette	 inn	 en	 celle	 som	
ikke	matcher	vevstypemessig.	Derfor	velger	de	altså	å	
starte	forsøkene	med	ES	i	disse	områdene	av	kroppen	
først.

Sverige	har	ligget	langt	framme	i	forskning	og	terapi	
av	 pasienter	 med	 Parkinsons	 sykdom.	 De	 har	 bl.a.	
satt	 inn	 celler	 fra	 føtale	 hjerner	 for	 å	 erstatte	 tapte	
dopaminproduserende	celler	med	varierende	resultat.	
Noen	 sentre	 har	 gjort	 det	 bra,	 andre	 har	 ikke	 hatt	
effekt	det	hele	tatt,	men	studiene	viser	at	det	kanskje	
er	 mulig	 med	 celleterapi	 hos	 pasienter	 med	 denne	
sykdommen.
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Jeg	skal	utdype	det	jeg	sa	om	celleterapi	i	forbindelse	
hjerteinfarkt,	og	bruke	det	som	et	eksempel	på	hvordan	
enkelte	 kliniske	 miljøer	 tilnærmer	 seg	 regenerativ	
medisin.	 Som	 resultat	 av	 et	 infarkt	 vil	 hjertemuskel-
celler	miste	tilførsel	av	blod	og	dø.	Spørsmålet	blir	om	
det	 er	 mulig	 å	 sette	 inn	 stamceller	 eller	 andre	 celler	
som	kan	erstatte	tapt	vev.	Siden	hjerteinfarkt	er	en	stor	
sykdomsgruppe	settes	det	store	resurser	i	jakten	på	en	
terapi.	Fra	studier	i	dyremodeller	er	det	vist	man	kan	
få	positiv	effekt	av	å	sette	inn	bl.a.	celler	fra	beinmarg.	
Dette	har	ført	til	flere	studier	hvor	blodceller	fra	bein-
marg	settes	inn	i	infarktområde	hos	pasienter.	I	enkelte	
små	 studier	 er	 det	 rapportert	 positive	 effekter	 av	 en	
slik	behandling	mens	andre	 ikke	har	 funnet	bedring	
i	pumpekapasitet.	Hjertekirurgene	på	Rikshospitalet-
Radiumhospitalet	HF	avsluttet	nettopp	en	stor	studie	
med	slike	celler	og	fant	ingen	effekt	av	å	sette	inn	slike	
celler.	Kanskje	egentlig	ikke	overraskende	når	man	vet	
at	 bare	 0,01	 prosent	 av	 slike	 celler	 er	 stamceller	 og	 i	
tillegg	 ikke	 stamceller	 som	en	 ikke	ville	 vente	 skulle	
gi	hjerteceller.		Det	man	i	beste	fall	kunne	håpe	på,	var	
bare	 at	 de	 innsatte	 cellene	 ga	 en	 lokal	 inflammasjon	
som	 indirekte	 kunne	 helbredelse.	 Slike	 studier	 får	 i	
avisene	oppslag	som	stamcelleforskning.

En	 annen	 side	 ved	 dette,	 er	 at	 også	 hjertet	 ser	 ut	 til	
å	 være	 et	 selvfornyende	 organ.	 Det	 man	 etter	 hvert	
har	oppdaget	er	at	det	finnes	stamceller	i	hjertet	som	
kan	aktiveres	til	å	bli	til	både	muskelceller	og	til	kar.	
Etter	 et	 infarkt	 øker	 faktisk	 stamcelleproduksjonen.	
Spørsmålet	blir	derfor	om	det	vil	være	mulig	med	en	
endogen	stimulering	av	disse	cellene	i	gjenoppbygging	
av	tapt	pumpefunksjon.	Problemet	er	at	dette	gjelder	
mest	når	man	er	ung,	dvs.	det	er	da	vi	har	flest	stam-
celler	 –	 tallene	 er	 annerledes	 når	 man	 blir	 eldre.	 Så	
infarkt	er	noe	man	kanskje	får	for	sent	hvis	man	skal	
reparere	det	selv?

Det	er	 selvfølgelig	en	attraktiv	 tanke	at	man	kanskje	
kan	 reparere	 ved	 endogen	 stimulering	 av	 stamceller.	
Vi	har	allerede	et	eksempel	på	at	endogen	stimulering	
lar	seg	gjøre.	Erythropoitin	(EPO)	er	et	slikt	eksempel.	
Vi	vet	at	EPO	virker	inn	på	blodstamceller	og	fører	til	
økt	produksjon	av	røde	blodceller.	Andre	faktorer	vil	
sikkert,	som	en	konsekvens	av	økt	stamcelleforskning	
bli	avdekket	og	på	den	måten	åpne	veien	for	endogen	
stimulering.	

Det	er	for	eksempel	utført	kliniske	forsøk	for	å	stimu-
lere	 til	 dannelse	 av	 dopaminproduserende	 celler.	 I	

disse	 forsøkene	 ble	 en	 kapsel	 som	 inneholdt	 celler	
som	produserte	en	nervestimulerende	faktor	satt	 inn	
i	hjernen.	Fremtidens	celleterapi	blir	derfor	kanskje	en	
kombinasjon	av	innsatte	stamceller	eller	stamcellede-
riverte	celler	i	kombinasjon	med	endogen	stimulering	
via	tilsatt	vekstfaktor.			

En	 kort	 oppsummering:	 Somatiske	 stamceller	 er	 ikke	
lett	å	få	tak	i,	i	kroppen.	De	er	få,	og	det	er	vanskelige	å	
isolere	dem.	De	er	vanskelig	å	dyrke,	og	vanskelige	å	diffe-
rensiere,	men	etikken	er	uproblematisk.	For	embryonale	
stamceller	er	det	omvendt:	Etikken	er	problematisk,	men	
de	er	lettere	å	dyrke	og	differsiere.	Anvendbarhet	og	tera-
pimuligheter	går	foreløpig	klart	i	favør	av	de	embryonale	
stamcellene	 med	 de	 forbehold	 som	 er	 nevnt	 tidligere.	

Spørsmål og kommentarer etter innlegget 
 
Laila Dåvøy

Jeg	 forstår	 det	 slik	 at	 kliniske	 forsøk	 som	 er	 i	 gang,	
bruker	adulte	stamceller	og	ikke	embryonale.	Kan	du	
antyde	 når	 vi	 kan	 få	 kliniske	 studier	 på	 embryonale	
stamceller?

Steinar Funderud

FDA	har	til	godkjenning	en	protokoll	med	ryggmarg	
og	hjerne,	som	jeg	nevnte.	Jeg	har	inntrykk	av	at	den	er	
rett	ved	å	bli	tillatt.	Fagfolk	på	den	type	vev	i	Norge	er	
litt	skremt	over	dette,	for	man	kan	få	vanvittige	smerter	
når	man	setter	inn	de	cellene	i	ryggmargen,	men	det	er	
kanskje	en	annen	problemstilling.

Arne Sunde

Jeg	 kommer	 faglig	 sett	 fra	 den	 andre	 kanten,	 og	 er	
omgitt	av	embryonale	stamcellefolk	hele	tiden.	Høyst	
sannsynlig	 kommer	 vi	 til	 å	 se	 veldig	 lite	 terapi	 ved	



��
Åpen høring �6. april �006

embryonale	stamceller	direkte.	De	kommer	til	å	være	
helt	nødvendige	og	viktig	forskningsverktøy	i	en	lang	
periode	 fremover,	men	målet	kommer	helt	klart	 til	 å	
være	å	manipulere	ens	egne	vevs	stamceller.	De	aller	
fleste	 som	 jobber	 med	 embryonale	 stamceller,	 ser	 på	
dem	som	forskningsverktøy.

Steinar Funderud

Min	mening	er	at	det	vil	være	atskillig	mindre	risika-
belt	å	stimulere	stamcellene	med	eksterne	faktorer	når	
de	sitter	i	sitt	rette	miljø	enn	å	sette	inn	celler	differen-
siert	til	ønsket	celle	i	laboratoriet.
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Jeg	 har	 blitt	 bedt	 om	 å	 presentere	 det	 internasjonale	
forskningsprosjektet	som	jeg	leder,	og	som	har	tilsva-
rende	tittel	som	mitt	foredrag.	

Vi	snakker	altså	om	moralsk	status.	En	som	er	skolert	i	
etikk,	vil	si:	Hvorfor	bruker	dere	moralsk	og	ikke	etisk,	
i	og	med	at	det	er	et	spørsmål	om	refleksjon,	tenkning	
og	lære?	Det	har	mest	å	gjøre	med	at	begrepet	moralsk	
status	er	blitt	et	internasjonalt	begrep	som	brukes	både	
i	filosofi	og	 i	 teologi,	og	dermed	så	har	man	overtatt	
det.	Det	man	mener	med	det,	er	hvilke	etiske	plikter	
vi	har,	i	dette	tilfellet	overfor	menneskelige	embryoer,	
i	 form	av	å	skulle	beskytte	og	 ta	vare	på	deres	 liv	og	
kropp.	 Hovedproblemstillingen	 er	 oppsummert	 i	
bildet	under.

Dette	er	et	tverrfaglig	prosjekt	med	biologer,	filosofer	
og	 teologer.	 Vi	 trekker	 også	 veksler	 på	 flere	 andre	
profesjoner.	Fordi	det	er	en	rekke	forskjellige	delemner,	
og	 fordi	 det	 er	 ulike	 profesjoner	 inne	 i	 bildet,	 så	 er	
det	 naturligvis	 også	 mange	 forskjellige	 metoder	 som	
benyttes.	

Prosjektgruppa	består	av	disse	personene:

-	Professor	Øyvind	Baune,	UiO	(filosof)	
-	Seniorrådgiver	Ole	Johan	Borge,	Bioteknologi-
nemnda	(biolog)	
-	Professor	Steinar	Funderud,	Radiumhospitalet	
(biolog)	

-	Professor	Dagfinn	
Føllesdal,	UiO	(em.)	
(filosof)	
-	Professor	Gunnar	
Heiene,	Menighetsfa-
kultetet	(teolog)	
-	Professor	Lars	
Østnor,	Menighetsfa-
kultetet	(teolog)

Disse	 deltar	 også	 i	
prosjektet:

-	Professor	Daniel	Callahan,	New	York	(grunnlegger	
og	i	mange	år	direktør	ved	det	verdenskjente	The	
Hastings	Center	i	New	York)	
-	Professor	LeRoy	Walters,	Washington	(Kennedy	
Institute	of	Ethics)	
-	Professor	Egbert	Schroten,	Utrecht	(em.)	(teolog	fra	
Ethics	Institute)	
-	Dr.	Theo	A.	Boer,	Utrecht	(teolog	fra	Ethics	Institute)

Aktiviteter	og	tidsplan	vises	i	figurene	øverst	på	neste	
side.

Jeg	går	nå	over	til	hoveddelen	av	foredraget,	nemlig	å	
gi	en	rapport	fra	dette	prosjektet	slik	det	står	pr.	i	dag.	
Det	 vil	 jeg	 gjøre	 ved	 å	 formidle	 en	 del	 standpunkter	
som	 er	 kommet	 fram	 gjennom	 dette	 prosjektet,	 og	
de	argumentene	som	er	blitt	brukt.	Dette	er	fordi	jeg	
opplever	 det	 slik	 at	 i	 den	 fasen	 vi	 nå	 er	 inne	 i,	 med	
forslaget	om	en	ny	bioteknologilov	og	høringen	av	den,	
så	er	det	viktig	å	få	fram	posisjoner	og	argumenter	som	
er	brakt	på	banen.

Jeg	 trekker	 først	 fram	 det	 som	 er	 kommet	 fra	 biolo-
gisk	og	medisinsk	hold.	Biologen	Ole	Johan	Borge	har	
jobbet	med	forskjellige	biologiske	strategier	for	å	fram-
bringe	 humane,	 embryonale	 stamceller	 (hES-celler).	
Han	har	skissert	en	rekke	ulike	alternativer	for	å	skaffe	
hES-celler	 med	 tanke	 på	 medisinsk	 forskning:	 Nylig	
befruktede,	overtallige	egg,	slik	de	kan	finnes	tilgjenge-
lige	i	en	infertilitetsklinikk,	også	frosne	overtallige	egg	
som	kan	tines	opp,	og	dernest	egg	som	blir	befruktet	
med	henblikk	på	forskning,	og	som	framskaffes	fra	et	
par	 i	 forbindelse	 med	 behandling	 av	 infertilitet	 eller	

Humane embryoers moralske status med henblikk 
på stamceller til forskning og terapi
Lars Østnor
Professor, Menighetsfakultetet



��
Åpen høring �6. april �006

ved	at	de	blir	gitt	spesielt	til	forskningsformål.	Videre:	
døde	embryoer	hvor	det	 likevel	kan	være	levedyktige	
celler	 en	 viss	 periode,	 og	 dertil	 embryo-biopsi	 hvor	
man	tar	enkeltceller	fra	et	3-4	dager	gammelt	embryo.	
For	det	sjette:	genetisk	defekte	embryoer	hvor	man	kan	
skaffe	 hES-cellelinjer	 med	 vedkommende	 embryos	
avvik.	 For	 det	 sjuende:	 somatisk	 cellekjerne-overfø-
ring,	slik	vi	nå	har	hørt	også	gjennom	det	forrige	fore-
draget	 i	 forbindelse	 med	 såkalt	 terapeutisk	 kloning.	
Tilsvarende	 somatisk	 cellekjerne-overføring,	 men	 da	
til	egg	fra	dyr.	For	det	niende:	overføring	av	endrede,	
somatiske	cellekjerner	som	ikke	vil	kunne	utvikle	en	
fullbåren	embryo.	For	det	tiende:	redifferensiering	av	
somatiske	celler	–	det	skal	jeg	komme	tilbake	til	om	et	
lite	øyeblikk.	For	det	ellevte:	planlagt,	defekt	embryo	
hvor	man	sørger	for	at	embryoet	på	et	tidlig	stadium	er	
ute	av	stand	til	å	utvikle	seg	fram	til	termin	for	fødsel,	
og	endelig:	partenogenese	som	er	et	biologisk	begrep	
som	betyr	jomfrufødsel,	hvor	ubefruktede	egg	settes	i	
gang	med	å	utvikle	seg	til	tidlig	embryonalt	stadium.

Borge	 har	 også	 spurt:	 Hvilke	 kriterier	 kan	 vi	 bruke	
for	 å	 se	 om	 det	 er	 noen	 av	 disse	 strategiene	 som	 er	

mer	 akseptable	 enn	 andre?	 Han	 har	 særlig	 brukt	 tre	
kriterier.	 Han	 spør:	 Er	 det	 noen	 av	 disse	 strategiene	
som	innebærer	destruksjon	av	humane	embryoer?	Det	
gjelder	særlig	de	tre	første	alternativene.	Videre:	Er	det	
veier	 som	 medfører	 en	 mulighet	 for	 å	 klone	 allerede	
levende	mennesker?	Det	er	naturligvis	de	to	alternati-
vene	for	somatisk	cellekjerne-overføring.	Og	det	tredje	
kriteriet:	Er	det	gode,	 forskningsmessige	grunner	 for	
gjennomføring?	 Med	 disse	 kriteriene	 ender	 han	 opp	
med	å	si	at	det	er	to	alternativer	som	er	særlig	interes-
sante	som	veier	til	etablering	av	hES-cellelinjer,	nemlig	
alternativ	 5:	 oppsplitting	 av	 normale	 embryoer,	 eller	
alternativ	6:	uthenting	av	cellelinjer	fra	embryoer	som	
har	 alvorlige,	 genetiske	 feil.	 Han	 har	 stilt	 opp	 disse	
alternativene	med	tanke	på	en	videre	debatt	og	evalu-
ering.

Philippe	 Collas,	 biolog,	 har	 drøftet	 spørsmålet	 om	
omprogrammering	 av	 celler	 og	 har	 kommet	 spesielt	
tilbake	til	det	ene	av	disse	tolv	alternativene:	Ompro-
grammering	av	celler	og	cellekjerner	fra	én	type	soma-
tisk	celle	til	en	annen.	Reprogrammering	av	en	celle-
kjerne	kan	skje	når	den	overføres	til	et	ubefruktet	egg,	

��
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og	det	kan	resultere	i	pluripotente,	embryonale	stam-
celler	 fra	 klonede	 embryoer	 på	 blastocyststadiet.	 En	
slik	praksis	gir	basis	for	å	starte	med	nye	programmer	
for	differensiering	 i	 stamceller	eller	allerede	differen-
sierte	celler.	Da	kan	man	gjøre	bruk	av	ekstrakter	fra	
en	 valgt	 celletype	 som	 man	 ønsker	 at	 spesialiserte	
celler	 som	 for	 eksempel	 hudceller	 skal	 endres	 til,	 og	
så	 ”bader”	 man	 disse	 cellene	 i	 eksempelvis	 stamcel-
leekstrakt.	Slik	endrer	de	sine	egenskaper	i	retning	av	
stamcellelignende	celler.	 Så	kan	de	videre	 redifferen-
sieres	 til	 spesialiserte	 celler.	 Ifølge	 Collas	 er	 dette	 en	
effektiv	måte,	eller	det	kan	komme	til	å	bli	det,	og	han	
er	opptatt	av	at	man	med	den	unngår	en	rekke	av	de	
etiske	og	juridiske	problemene	som	er	knyttet	til	human	
kloning	 og	 til	 produksjon	 av	 hES-celler.	 Men	 ifølge	
Collas	gjenstår	det	fremdeles	ytterligere	forskning	for	
å	sikre	seg	at	disse	omprogrammerte	cellene	ikke	har	
genetiske	forstyrrelser,	og	at	endringene	er	langvarige.	
Men	i	alle	tilfelle	kan	metoden	gi	økt	biologisk	innsikt	
og	 forhåpentligvis	også	være	 til	nytte	 for	behandling	
av	skader	og	sykdommer.	

Iver	Langmoen	har	i	samarbeid	med	Joel	Glover	drøftet	
spørsmålet	om	muligheten	for	å	bruke	stamceller	til	å	
reparere	hjerneskader.	Han	har	gjort	oppmerksom	på	
at	vi	lenge	har	levd	i	den	troen	at	vi	kommer	til	verden	
og	lever	med	et	bestemt	antall	hjerneceller,	og	blir	de	
skadet,	så	er	de	tapt,	og	ingen	kan	repareres.	Men	det	
har	kommet	publikasjoner	som	snur	om	på	dette,	slik	
vi	også	hørte	fra	Steinar	Funderud.	En	interessant	ting	
når	det	gjelder	produksjon	av	stamceller	i	hjernen,	som	
Langmoen	 har	 pekt	 på,	 er	 at	 fysisk	 trening	 og	 det	 å	
tilhøre	 et	 godt,	 stimulerende,	 intellektuelt	 miljø	 vil	
sørge	for	å	øke	produksjonen	av	stamceller	i	hjernen.	
Han	 har	 også	 gjort	 oss	 oppmerksom	 på	 at	 det	 blant	
dem	som	jobber	med	dette,	er	en	fare	for	å	”overselge”	
opplysninger.	Men	man	regner	med	at	stamceller	kan	
være	i	stand	til	å	kurere	enkelte	hjerneskader.	I	denne	
sammenhengen	 må	 vi	 ha	 i	 tankene	 det	 som	 også	
Steinar	Funderud	var	 inne	på,	at	det	 i	hjernen	dreier	
seg	om	ekstremt	komplekse	systemer.

Jeg	skal	nå	gå	over	til	bidrag	som	er	levert	fra	et	mer	
allmenn-etisk	samfunnsperspektiv.	LeRoy	Walters	fra	
Washington	 har	 skissert	 fem	 forskjellige	 ordninger	
som	foreligger	i	ulike	land	når	det	gjelder	spørsmålet	
om	 forskning	 på	 hES-celler.	 For	 det	 første:	 Forbud	
mot	forskning	på	humane	embryoer,	slik	vi	 inntil	nå	
har	 hatt	 i	 Norge,	 i	 Irland,	 Italia,	 Polen	 og	 Østerrike.	
For	det	andre:	Tillatelse	 til	 forskning	på	eksisterende	

hES-cellelinjer,	men	ikke	etablering	av	nye	slike	linjer	
ved	å	destruere	embryoer.	Altså	slik	man	for	eksempel	
har	det	i	Tyskland.	For	det	tredje:	Tillatelse	til	å	fram-
bringe	nye	hES-cellelinjer,	men	bare	gjennom	å	bruke	
overtallige	embryoer,	som	for	eksempel	i	Danmark	og	
Nederland.	For	det	fjerde:	Som	det	 forrige,	men	også	
med	 tillatelse	 til	 cellekjerne-overføring,	 slik	man	har	
det	for	eksempel	i	Storbritannia,	og	for	det	femte:	Som	
alternativ	tre,	men	også	tillatelse	til	å	benytte	i	invitro-
fertilisering	for	å	produsere	nye	hES-cellelinjer.

I	mars	2005	vedtok	FN’s	hovedforsamling	en	 resolu-
sjon	hvor	det	blant	annet	heter:

“Member States are called upon to prohibit all forms of 
human cloning inasmuch as they are incompatible with 
human dignity and the protection of human life.”		

Vi	vet	jo	at	det	som	var	et	stort	diskusjonstema,	var	hva	
man	la	i	begrepet	“human	cloning”	i	denne	sammen-
hengen	–	det	var	ikke	entydig.

LeRoy	 Walters	har	 spurt:	 Hvorfor	 er	 det	 slik	 at	 fors-
kning	på	hES-celler	har	blitt	akseptert	så	raskt	i	mange	
land?	 Han	 har	 pekt	 på	 tre	 hovedgrunner	 til	 det.	 For	
det	første:	Muligheten	for	behandling	av	sykdommer.	
For	det	andre:	Naturvitenskapsfolk	er	nysgjerrige	etter	
ny	kunnskap,	og	for	det	tredje:	Det	eksisterer	et	stort	
antall	overtallige	egg	i	frossen	tilstand.

Nederlenderen	 Egbert	 Schroten	 har	 vært	 opptatt	 av	
den	gjeldende	lovgivningen	og	praksisen	i	europeiske	
land	 med	 henblikk	 på	 forskning	 på	 hES-celler.	 Han	
har	startet	ved	å	henvise	til	artikkel	18	i	den	europeiske	
“Convention	on	Human	Rights	and	Biomedicine”	hvor	
det	heter:	

“Where the law allows research on embryos in vitro, 
it shall ensure adequate protection of the embryo. The 
creation of human embryos for research purposes is 
prohibited.”

Det	betyr	at	det	blir	de	enkelte	 land	som	må	avgjøre	
dette,	 og	 han	 har	 konstatert	 at	 det	 i	 Europa	 landene	
imellom	 er	 en	 grunnleggende	 uenighet	 om	 hva	 som	
er	embryoers	moralske	status.	”The	European	Group	
on	 Ethics	 in	 Science	 and	 New	 Technologies	 to	 the	
European	 Commission”	 har	 forkastet	 dannelsen	 av	
embryoer	 utelukkende	 for	 forskningsformål.	 De	 går	
inn	 for	 forskning	 på	 stamceller	 fra	 andre	 kilder	 enn	
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humane	embryoer,	men	avviser	ikke	prinsipielt	soma-
tisk	cellekjerne-overføring.	

En	publikasjon	fra	Europarådet	i	2003	er	interessant,	så	
jeg	vil	bruke	noen	sekunder	på	den:	”The	Protection	of	
the	Human	Embryo	In	Vitro”.	I	denne	publikasjonen	
er	det	konstatert	at	det	er	fire	grunnleggende	forskjel-
lige	 oppfatninger	 i	 Europa	 når	 det	 blir	 spørsmål	 om	
den	moralske	statusen	til	menneskelige	embryoer.	For	
det	første	har	vi	dem	som	sier	at	et	befruktet	egg	er	”a	
human	being”	og	har	en	ukrenkelig	verdi	og	en	rett	til	
liv.	På	den	andre	siden	har	vi	dem	som	sier	at	et	embryo	
er	en	celleklump	som	har	liten	eller	ingen	moralsk	verdi	
og	ikke	trenger	noen	spesiell	beskyttelse.	Så	har	vi	to	
mellomposisjoner.	Den	ene	er	den	hvor	man	sier	at	et	
befruktet	egg	utvikler	seg	gradvis	til	”a	human	being”,	
og	 det	 har	 fulle	 rettigheter	 fra	 et	 bestemt	 tidspunkt,	
nemlig	når	det	er	levedyktig.	Den	andre	mellomposi-
sjonen	er	delvis	lik,	men	likevel	litt	forskjellig,	idet	man	
sier	at	det	skjer	en	utvikling	i	retning	av	større	verdi,	
men	det	er	full	beskyttelse	først	fra	fødselsøyeblikket	
av.	Egbert	Schroten	har	konstatert	at	også	i	det	organet	
som	heter	Konferansen	av	europeiske	kirker	(KEK),	er	
det	et	stort	mangfold	av	standpunkter	når	det	gjelder	
hvilken	status	humane	embryoer	har.

Egbert	 Schroten	 selv	 opererer	 med	 to	 kategorier	 av	
embryoer.	For	det	første	snakker	han	om	de	embryoer	
som	er	et	ledd	i	det	han	kaller	”a	parental	project”.	Det	
er	de	som	foreldrene	tenker	seg	skal	bli	opphav	til	gravi-
ditet	og	til	barn.	For	det	andre	er	det	de	embryoene	in	
vitro	som	ikke	er	innenfor	rammen	av	et	slikt	prosjekt.	
Egbert	Schroten	mener	at	vi	kan	differensiere	mellom	
disse	to	gruppene	av	embryoer	når	det	gjelder	hva	slags	
beskyttelse	de	skal	ha.	Det	gir	oss	etter	hans	mening	
en	 mulighet	 for	 å	 akseptere	 etisk	 at	 man	 framstiller	
embryoer	 spesifikt	 for	 forskning,	 fordi	 det	 aldri	 har	
vært	tenkt	at	de	skal	bli	en	del	av	et	foreldreprosjekt.	
Overtallige	embryoer	kan	etter	hans	tenkning	brukes	
på	samme	premiss	til	forskningsformål.

Nå	skal	jeg	gå	over	til	de	filosofiske	bidragene.	Daniel	
Callahan	 ved	 The	 Hastings	 Center	 i	 New	 York	 har	
diskutert	 spørsmålet	 om	 det	 medisinske	 framskrittet	
generelt.	Han	har	gjort	gjeldende	at	det	er	nødvendig	
ikke	bare	å	diskutere	embryoers	moralske	status,	men	
også	 den	 medisinske	 forskningens	 moralske	 status.	
Han	 har	 spurt:	 Er	 den	 avanserte	 medisinske	 utvik-
lingen	en	etisk	plikt,	og	hvilken	medisinsk	forskning	
skal	gis	prioritet?	Hvordan	skal	vi	balansere	hensynet	

til	investering	i	medisinsk	utvikling	i	forhold	til	andre	
former	for	vitenskapelig	og	økonomisk	framgang?	Selv	
har	Callahan	gjort	seg	til	talsmann	for	at	det	som	må	
være	 orienteringspunktet,	 det	 er	 hva	 som	 tjener	 det	
felles	gode	i	samfunnet.	På	det	grunnlaget	sier	han	at	
medisinsk	forskning	ikke	er	en	etisk	plikt	som	har	auto-
matisk	prioritet	 framfor	andre	oppgaver	 i	samfunnet	
som	 for	 eksempel	 utdannelse,	 arbeid,	 velferd	 og	 så	
videre.	Han	har	også	pekt	på	at	det	er	en	rekke	dårlige	
argumenter	som	stundom	er	 i	bruk	når	det	gjelder	å	
argumentere	 for	 forskning:	”Hvis	 ikke	vi	gjør	det,	 så	
vil	andre	land	gjøre	det”,	eller	”Hvis	ikke	vi	gjør	det,	
så	vil	vi	miste	vårt	kommersielle	fortrinn”,	eller	”Hvis	
ikke	vi	gjør	det,	så	reiser	våre	vitenskapsfolk	til	andre	
land.”	Man	har	ofret	alt	 for	 liten	oppmerksomhet	på	
det	som	han	kaller	 for	denne	forskningens	”mantra”,	
nemlig	det	at	det	er	en	etisk	plikt	å	drive	slik	forskning	
på	grunn	av	de	mange	livene	som	kan	bli	reddet.	Han	
har	 spurt:	 Hvorfor	 er	 det	 så	 liten	 oppmerksomhet	
omkring	 de	 økonomiske	 interessene	 hos	 dem	 som	
støtter	 stamcelleforskning,	 både	 forskere	 selv	 og	 den	
bioteknologiske	industrien?	Hvorfor	er	såkalte	slippery	
slope-argumenter	 så	 fort	og	 lettvint	blitt	 avvist?	Han	
har	pekt	på	at	vi	ikke	trenger	å	gå	lenger	tilbake	enn	til	
1998	for	å	finne	at	det	var	helt	utenkelig	at	man	skulle	
danne	embryoer	til	forskningsformål.	Callahans	egen	
posisjon	er	da:

”the moral claims of the embryo are weak… but then the 
moral claims of research possibilities are even weaker”.

Så	 har	 vi	 en	 annen	 filosof,	 tyskeren	 Otfried	 Höffe	
fra	 Tübingen,	 som	 har	 belyst	 spørsmålet	 om	 human	
kloning.	Han	konstaterte	at	det	er	en	stor	støtte	blant	
naturvitenskapsfolk,	etikere,	 jurister	og	politikere	for	
å	si	nei	til	kloning.	Men	hva	mener	vi	da	med	kloning?	
Jo,	noen	ganger	tenker	vi	bare	på	reproduktiv	kloning,	
andre	 ganger	 inkluderer	 vi	 også	 terapeutisk	 kloning.	
Höffe	 fant	 at	 det	 er	 tre	 innlysende	 argumenter	 mot	
kloning	 i	 omfattende	 betydning.	 Det	 ene	 er	 risikoen	
for	feil	og	misdannelser.	Det	andre	er	at	med	hensyn	
til	mennesker	 så	har	også	alvorlig	handikappede	rett	
til	liv.	Det	tredje	er	at	det	ville	være	synd	hvis	alle	skal	
være	det	 samme,	 fordi	vi	vil	alle	være	ulike.	Når	det	
gjelder	 terapeutisk	kloning,	 så	har	han	startet	med	å	
ta	 opp	 terminologien,	 for	 allerede	 den	 er	 vanskelig.	
’Terapeutisk	kloning’	 står	nemlig	 i	 fare	 for	å	 love	 for	
mye	med	tanke	på	behandling	av	sykdommer.	Derfor	
foretrekker	han	selv	 terminologien	 ’research	cloning’	
som	en	forkortelse	for	kloning	med	sikte	på	biomedi-
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sinsk	og	terapeutisk	forskning.	De	som	er	supportere	
av	forskningskloning	og	orienterer	seg	ut	fra	formålet,	
de	vil	peke	på	at	embryo	i	en	tidlig	fase	fortjener	bare	
et	begrenset	vern,	at	siktemålet	er	tjeneste	for	medisin	
og	 at	 ethvert	 mulig	 større	 gode	 er	 overordnet	 etiske	
innvendinger.	 De	 som	 er	 kritikere	 og	 mer	 plikte-
tisk	 orientert,	 de	 vil	 si	 at	 man	 utnytter	 begynnende,	
menneskelig	 liv,	 og	 at	 dette	 er	 kritikkverdig	 selv	 om	
man	har	gode	formål	med	det.

For	 Höffe	 var	 det	 avgjørende	 spørsmålet	 hvilken	
status,	i	betydningen	krav	på	vern,	som	tilkommer	den	
menneskelige	 massen	 av	 celler.	 Han	 ville	 selv	 argu-
mentere	ut	fra	den	oppfatningen	at	arten	innebærer	at	
mennesker	gis	verd	som	personer	fordi	de	har	bestemte	
karaktertrekk	 som	 selvrespekt	 og	 bevissthet	 om	 seg	
selv.	Dette	mener	han	kommer	til	uttrykk	i	selve	beteg-
nelsen	Homo sapiens,	nemlig	en	naturens	art	med	evne	
til	fornuft.	Hans	konklusjon	var	at	forskningskloning	
er:	”ethically	and	legally	worrying”.	

Dr.	Theo	A.	Boer	fra	Utrecht	har	fokusert	spesielt	på	
spørsmålet	 om	 “personhood”	 og	 det	 å	 være	 person,	
som	blant	 både	 filosofer	og	 teologer	 har	 spilt	 en	 stor	
rolle	 når	 det	 gjelder	 spørsmålet	 om	 forståelsen	 av	
embryoer.	Og	han	har	spurt:	Er	det	å	være	person,	å	
ha	”personhood”,	er	det	vilkåret	for	at	man	skal	vernes	
som	 tidlige	 embryoer?	 Da	 har	 han	 brukt	 begrepet	
personhood	i	en	etisk	mening	som	tjener	til	å	identi-
fisere	hvem	som	tilhører	det	menneskelige	fellesskapet	
og	 har	 rettigheter	 som	 finnes	 der.	 ”Personhood”	
blir	på	filosofisk	hold	gjerne	 forstått	 som	noe	som	er	
udelelig.	Enten	har	man	det,	eller	så	har	man	det	ikke.	
De	som	hevder	at	embryoers	verdier	stiger,	de	bruker	
åpenbart,	 ifølge	Boer,	 andre	 trekk	enn	”personhood”	
som	basis	for	å	tilskrive	verdi	før	fødselen.	Dette	åpner	
for	 å	 reflektere	 over	 andre	 grunnlag	 for	 å	 vurdere	
embryoforskning	som	etisk	 tema	enn	spørsmålet	om	
hvorvidt	 embryoer	 er	 personer	 eller	 ikke.	 Han	 har	
pekt	 på	 særlig	 fire	 hensyn	 som	 han	 mener	 er	 andre	
etiske	verdier	enn	det	å	være	en	person,	med	tanke	på	
spørsmålet	 om	 plikten	 til	 å	 verne	 om	 embryoer.	 For	
det	 første:	Likhetsargumentet	 som	innebærer	at	vern	
om	prenatalt	liv	kan	gjøre	det	lettere	også	å	respektere	
postnatalt,	menneskelig	liv.	For	det	andre:	Den	kropps-
lige	kontinuiteten	mellom	et	embryo	og	en	voksen	som	
han	mener	er	en	analogi	også	til	respekten	som	vi	har	
for	 døde,	 tidligere	 personer.	 For	 det	 tredje:	 Prenatalt	
liv	 i	 skikkelse	 av	 et	 embryo	 innebærer	 en	 potensiell,	
menneskelig	person	i	kraft	av	sin	kapasitet.	Og	til	sist:	

På	grunn	av	usikkerheten	vår	når	det	gjelder	embry-
oers	 moralske	 status,	 skal	 vi	 holde	 oss	 til	 prinsippet	
“the	benefit	of	the	doubt”.

Professor	 Øyvind	 Baune,	 filosof	 på	 Blindern,	 har	
drøftet	 spørsmålet	 om	 potensiell	 person	 og	 om	 det	
er	 et	 relevant	 argument	 når	 det	 gjelder	 embryoers	
moralske	status.	Han	har	undersøkt	ulike,	alternative	
svar	på	denne	problemstillingen	og	kommet	til	at	det	
som	har	bredest	støtte	fra	filosofisk	hold,	er	det	synet	at	
moralsk	status	oppnås	gjennom	en	graduell	utvikling	
av	relevante	egenskaper.	Selv	vil	Baune	appellere	til	våre	
etiske	 intuisjoner	 og	 hevde	 at	 disse	 kan	 vi	 bearbeide	
filosofisk	ved	en	metode	som	jeg	ikke	skal	gå	inn	på	nå,	
men	som	han	har	hentet	fra	den	amerikanske	filosofen	
John	 Rawls.	 Det	 leder	 ham	 til	 følgende	 konklusjon:	
	
“And that ascribes some moral status to the embryo, 
which means that it should not be used for whatever 
purpose. But it should not prevent the use of embryos in 
medical research and treatment …”.

Dagfinn	 Føllesdal,	 pensjonert	 filosofiprofessor	 fra	
Blindern,	har	jobbet	med	etikkteoretiske	spørsmål	om	
hvordan	 vi	 drøfter	 og	 begrunner	 standpunkter	 i	 en	
etisk	debatt,	særlig	med	henblikk	på	stamcelleproble-
matikken.

Selv	har	jeg	analysert	hvordan	de	kristne	kirkene	har	
tenkt	angående	spørsmålet	om	forskning	på	embryoer.	
Det	viser	 seg	at	det	 er	 en	bred	enighet	mellom	orto-
dokse	kirker,	den	romersk-katolske	kirke	og	en	rekke	
protestantiske	kirker	om	at	bruk	av	hES-celler	til	fors-
kning	og	terapi	er	uakseptabelt	ut	fra	kristen	bioetikk.	
På	den	andre	siden	er	det	noen	protestantiske	kirker	
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som	 vurderer	 slik	 forskning	 og	 terapi	 positivt	 i	 ulik	
grad.	Det	er	 interessant	at	uenigheten	er	 større	blant	
enkeltteologer	–	det	er	mer	enighet	kirkene	i	mellom.	

Jeg	har	funnet	noen	hovedargumenter	på	kirkelig	hold.	
Blant	dem	som	er	mot	forskning	på	hES-celler,	er	det	
følgende	tre	argumenter:	For	det	første	har	vi	det	som	
jeg	kaller	for	spesifisitets-argumentet,	hvor	man	sier	at	
mennesket	er	en	unik	skapning.	Det	er	gitt	eksistens	
ved	en	guddommelig	akt,	og	det	har	rett	til	å	leve	og	
ikke	bli	skadet.	Det	andre	argumentet	er	kontinuitets-
argumentet	 hvor	 man	 sier	 at	 det	 er	 en	 utvikling	 fra	
konsepsjonen	 av.	 Vi	 har	 ikke	 noen	 muligheter	 til	 å	
differensiere	 mellom	 forskjellige	 stadier	 og	 operere	
med	forskjellige,	etiske	verdier	på	disse	ulike	stadiene.	
Det	 tredje	 argumentet	 er	 potensialitets-argumentet,	
nemlig	 embryoets	 mulighet	 for	 å	utvikle	 seg	 til	 å	bli	
en	fullbåren,	menneskelig	person	og	følgelig	med	krav	
på	vern.

De	 kirkene	 som	 er	 positive	 til	 slik	 forskning,	 de	
bruker	hovedsakelig	to	argumenter:	Det	ene	det	er	en	
gradering	av	embryoets	utvikling	i	faser,	hvor	man	vil	
si	 at	 det	 er	 en	 tidlig	 fase	 uten	 individualitet	 og	 uten	
personalitet.	 Det	 andre	 argumentet	 er	 naturligvis	 de	
forventede	mulighetene	for	en	behandling	av	alvorlige	
sykdommer.	

Kollega	 professor	 Gunnar	 Heiene	 ved	 Menighetsfa-
kultetet	 har	 evaluert	 de	 forskjellige	 teologiske	 argu-
mentene,	 og	 han	 har	 innledningsvis	 spurt	 hvilken	
rolle	teologiske	argumenter	kan	tildeles	 i	en	offentlig	
samfunnsdebatt	om	bioetiske	emner.	Han	har	svart	ved	
hjelp	av	Jürgen	Habermas	sin	interessante	forelesning	
i	Bergen	i	forbindelse	med	at	han	fikk	Holberg-prisen	

i	november	2005.	Der	appellerte	Habermas	til	det	han	
kalte	for	“complementary	learning	process”.	Han	sier	
at	 i	 våre	 samfunn	må	de	 sekulære	borgerne	 lære	 seg	
å	verdsette	og	lytte	til	religiøse	bidrag	og	argumenter.	
På	den	andre	siden	må	de	religiøse	borgerne	lære	seg	å	
formulere	og	begrunne	sine	argumenter	i	et	språk	som	
er	tilgjengelig	for	alle.	

Gunnar	Heiene	har	trukket	fram	forskjellige	posisjoner	
som	jeg	ikke	nå	skal	gå	inn	på	i	detalj.	Den	første	er	en	
mer	konservativ,	romersk-katolsk	teolog.	Den	andre	er	
en	mer	moderat	 romersk-katolsk	 teolog.	Så	er	det	 en	
konservativ,	protestantisk	posisjon	og	til	slutt	en	mer	
liberal,	protestantisk	posisjon.	Disse	personene	–	alle	
amerikanere	-	er:

a)	Richard	M.	Doerflinger:	menneskelig	liv	er	en	konti-
nuitet	med	livsrett.

b)	Lisa	Sowle	Cahill:	begrenset	åpning	for	forskning	på	
hES-celler.

c)	Gilbert	Meilender:	et	embryo	er	en	person	=	en	som	
har	en	historie,	skal	vernes.

d)	Ted	Peters:	’personhood’	forutsetter	’communion’,	og	
’dignity’	er	utledet	av	vårt	mål,	ikke	av	vårt	opphav.

Peter	 Dabrock	 hentet	 vi	 fra	 Marburg.	 Han	 er	 sosia-
letiker	 og	 teolog.	 Vi	 ville	 inkludere	 et	 perspektiv	 fra	
Tyskland	 og	 debatten	 der.	 Dabrock	 hevdet	 at	 det	 er	
stor	usikkerhet	blant	oss	om	hvordan	vi	skal	vurdere	
begynnelsen	av	menneskelivet,	bortsett	fra	at	en	eller	
annen	 form	 for	 beskyttelse	 må	 det	 tilkomme	 dette	
livet,	men	hvorfor,	hvordan	og	 i	hvilken	utstrekning,	
det	 er	 vi	 uenige	 om	 i	 våre	 samfunn,	 og	 det	 er	 man	
uenig	om	også	innenfor	tysk	protestantisme.	Men	han	
har	 samtidig	 påpekt	 at	 det	 som	 er	 karakteristisk	 for	
protestantismen,	er	at	det	finnes	stor	grad	av	frihet	til	
etisk	refleksjon	med	basis	i	bibelske	og	reformatoriske	
grunnsetninger.	 Han	 konstaterte	 at	 man	 kan	 argu-
mentere	for	menneskeverd	og	livsrett	for	embryoer	ut	
fra	tanken	om	at	mennesket	er	skapt	i	Guds	bilde	og	
blir	rettferdiggjort	ved	tro.	Mer	allment	kan	man	i	den	
offentlige	 sfæren	 henvise	 til	 mennesket	 som	 “bodily	
reason”,	 det	 at	 man	 har	 evne	 til	 kommunikasjon,	 og	
han	knyttet	den	til	selve	den	fysiske	eksistensen.

Hittil	har	jeg	forholdt	meg	i	hovedsak	refererende.	Nå	
avslutter	 jeg	med	en	 selvstendig	 refleksjon,	og	 jeg	vil	
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gjøre	 det	 ut	 fra	 to	 perspektiver.	 For	 det	 første	 er	 jeg	
for	 min	 egen	 del	 kritisk	 og	 avvisende	 til	 forsøket	 på	
å	 argumentere	 ved	 å	 innføre	 en	 skjelning	 mellom	 to	
kategorier	av	embryoer,	nemlig	de	som	ikke	er	tiltenkt	
en	utvikling	henimot	fødsel,	og	de	som	er	planlagt	å	
skulle	bli	fullbårne	barn.	I	et	slikt	tilfelle	bygger	man	
sin	distinksjon	på	intensjonen,	og	det	medfører	at	det	
blir	menneskers	hensikt	med	det	foreliggende	livet	som	
bestemmer	hvorvidt	det	er	et	menneskelig	liv	som	har	
krav	på	vern	eller	 ikke.	Konkret	uttrykt	så	betyr	det:	
Det	blir	foreldre,	leger,	forskere	og	eventuelt	andre	som	
bestemmer	 om	 et	 embryo	 er	 et	 verneverdig	mennes-
keliv	eller	ikke.

For	det	andre:	Utgangspunktet	for	min	egen	tenkning	
på	dette	punktet	er	følgende:	Mennesket	er	en	levende,	
kroppslig	 størrelse	 som	 tilhører	 arten	 menneske.	
Det	avgjørende	er	 ikke	hva	vi	er	 i	betydningen	egen-
skaper	og	kvaliteter.	Min	ansats	 til	 forestillingen	om	
mennesket	 i	 denne	 sammenhengen	 når	 det	 gjelder	
moralsk	 status,	 det	 er	 tanken	 om	 at	 mennesket	 er	 et	
unikt	relasjonsvesen.	Med	det	mener	jeg	tre	relasjoner.	
For	 det	 første:	 den	 sosiale.	 Vi	 er	 alle	 medlemmer	 av	
menneskeslekten,	og	allerede	fra	konsepsjonen	av	har	
vi	 et	 forhold	 til	 mor	 og	 far	 og	 eventuelt	 til	 helseper-
sonell	 hvis	 det	 har	 vært	 slike	 med	 i	 forbindelse	 med	
fertiliseringen.	 Vi	 kjennetegnes	 fra	 dag	 én	 av	 det	
som	 kanskje	 er	 det	 mest	 karakteristiske	 ved	 å	 være	
menneske,	nemlig	på	den	ene	siden	avhengighet,	hjel-
peløshet	og	sårbarhet	og	samtidig	på	den	andre	siden	
også	 muligheter	 for	 utvikling	 og	 evner.	 Den	 andre	
relasjonen	er	den	økologiske.	Ethvert	menneskelig	liv	
eksisterer	i	forhold	til	naturen,	og	vi	er	en	del	av	den	i	
kraft	av	å	være	et	kroppslig	vesen.	Vi	inngår	alle	i	det	
samlede,	økologiske	universet	og	i	en	spesiell	forstand,	
naturligvis,	 i	 den	 levende	 delen	 av	 naturen.	 Og	 fra	
første	 øyeblikk	 er	 vi	 avhengige	 av	 materiell	 tilførsel	
som	trekker	veksler	på	jordens	bestanddeler.	Dette	er	
allmennmenneskelig	 innsikt.	 Den	 tredje	 relasjonen	
er	et	slags	tros-	og	livssynspremiss,	nemlig	relasjonen	
til	 Gud.	 Ethvert	 menneskelig	 liv	 er	 ifølge	 kristen	 tro	
et	 resultat	 av	 kreative	 krefter	 nedlagt	 i	 skaperverket.	
Teologisk	uttrykt:	Mennesket	er	skapt	av	Gud,	og	livet	
mottas	som	gave	fra	ham.	Men	dette	er	jo	ikke	eksklu-
sivt	teologi.	Det	er	beslektet	med	oppfatninger	som	vi	
finner	 også	 i	 andre	 religioner	 og	 i	 ulike	 livssyn	 hvor	
man	kan	ha	metafysiske	perspektiver	som	innebærer	
en	tenkning	om	at	livet	er	noe	hellig,	eller	at	det	er	et	
mysterium.	 Det	 er	 altså	 ikke	 menneskets	 rasjonalitet	
eller	 potensialitet,	 men	 det	 er	 dets	 relasjonalitet	 som	

gir	det	en	helt	spesifikk	verdi.	Etter	mitt	syn	er	denne	
verdien	ikke	selververvet,	den	er	heller	ikke	tildelt	av	
andre	 mennesker,	 men	 den	 er	 tilsagt	 i	 samsvar	 med	
den	plasseringen	som	vi	har	i	tilværelsen.	Menneskelig	
liv	har	det	vi	kan	kalle	eksistensverdi,	uansett	livsfase	
og	uavhengig	av	biologiske,	psykiske	og	andre	empi-
riske	egenskaper.	Verdien	i	kraft	av	det	å	være	til	og	ha	
liv	betyr	en	plikt	til	å	beskytte	dette	livet,	til	å	ta	vare	
på	dets	uskaddhet	og	integritet	og	til	å	vise	omsorg	for	
den	svake.	Etter	mitt	syn	er	destruksjon	av	embryoer	
på	grunn	av	 forskning	eller	 terapi	 i	 strid	med	denne	
moralske	statusen.

 
Spørsmål og kommentarer etter innlegget 
 
Hans Petter Aarseth

Tusen	takk	skal	du	ha	for	en	meget	interessant	innfø-
ring	 i	 alle	 de	 refleksjoner	 som	 det	 går	 an	 å	 gjøre	 seg	
over	et	vanskelig	problem.	Det	er	jo	da	slik	at	her	er	det	
nesten	bare	fantasien	som	setter	grenser	for	hva	man	
finne	ut	er	akseptabelt	eller	ikke,	tror	jeg,	og	man	kan	
jo	velge	sine	argumenter	ut	fra	veldig	mange	forskjel-
lige	ståsteder.

Ann Jones

Når	det	gjelder	verdien	av	et	embryo;	hva	er	ditt	syn	på	
det	i	forbindelse	med	overtallige	embryoer	etter	IVF-
behandling?

Lars Østnor

Ja,	jeg	er	helt	enig	i	at	det	naturligvis	finnes	argumenter	
av	 den	 typen	 som	 nå	 er	 framme	 i	 offentligheten	 i	
forbindelse	med	den	nye	loven.	Men	for	å	si	det	på	den	
måten:	Det	 største	problemet	her,	det	opplever	 jeg	er	
dannelsen	av	et	stort	antall	overtallige	egg	som	vi	ikke	
får	bruk	for.	Nå	er	ikke	jeg	biolog,	så	jeg	vet	ikke	hva	
som	er	praktisk	mulig,	men	jeg	skulle	ønske	at	vi	hadde	
fokusert	mer	på	det	store	antallet,	og	de	lagrene	som	vi	
har	både	i	vårt	eget	land	og	i	USA.	Jeg	ville	heller	ha	
fokusert	mer	på	den	problematikken.

Hans Petter Aarseth

Det	er	sikkert	riktig,	men	da	er	det	vel	igjen	slik	at	skal	
man	få	til	det,	så	forutsetter	det	at	man	kan	forske	på	
befruktede	egg.

Lars Østnor

Ja,	jeg	er	ikke	ute	etter	å	si	at	det	her	er	enkle	svar	og	
raske	løsninger,	og	at	det	er	sånn	at	det	er	svart-hvitt-
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alternativer.	Men	samtidig	synes	jeg	kanskje	at	vi	har	
gjort	en	erfaring	med	in vitro-fertiliseringen	som	over	
tid	har	vist	å	ha	ført	med	seg	en	del	etiske	problemer	
som	 vi	 kanskje	 ikke	 tenkte	 på	 og	 var	 klar	 over	 den	
gangen	det	ble	satt	i	gang.	

Hans Petter Aarseth

Det	tror	jeg	vi	alle	kan	være	enige	i.	

Berge Solberg

I	USA	så	er	mange	av	den	formening	at	embryo-dona-
sjon	er	løsningen	på	problemet	med	overtallige	befruk-
tede	egg.	Er	dette	noe	du	ville	vært	tilhenger	av?

Lars Østnor

I	utgangspunktet	er	jeg	vel	ikke	så	glad	for	noen	former	
for	donasjon,	enten	det	er	egg	eller	sæd	eller	embryoer,	
så	jeg	tror	ikke	det	uten	videre	vil	få	min	støtte.
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Den	 3.	 april	 offentliggjorde	 Regjeringen	 sitt	 forslag	
til	 endring	 av	 bioteknologiloven.	 Representanter	 for	
opposisjonen	 på	 Stortingen	 var	 raskt	 på	 banen	 og	
karakteriserte	 prosessen	 som	 ”råkjøring”,	 resultatet	
som	 ”hastverksarbeid”	 og	 innholdet	 som	 ”rystende	
lesning”.	En	alternativ	tolkning,	som	jeg	vil	argumen-
tere	 for,	 er	 at	 lovendringsforslaget	 representerer	 en	
ansvarliggjøring	av	norsk	biopolitikk	og	et	forsøk	på	å	
skape	balanse	i	det	etiske	regnskap.	

Jeg	vil	i	innlegget	fokusere	på	tre	forhold:	Overselgings-
problemet	i	stamcelleforskningen,	skyldproblemet	–	her	
er	det	kanskje	teologen	i	meg	som	kommer	frem	–	og	
arbeidet	med	internasjonale	retningslinjer	for	embry-
onal	stamcelleforskning.	Bakgrunnen	for	de	to	første	
punktene	er	et	NFR-finansiert	forskningsprosjekt	som	
har	til	hensikt	å	undersøke	de	ulike	kontroversene	som	
finnes	 innen	stamcelleforskning:	 “Going	 to	 the	 roots	
of	the	stem	cell	controversy”.	Det	siste	punktet	knytter	
seg	 til	 at	 jeg	 er	 medlem	 av	 en	 internasjonal	 komité	
som	 ble	 etablert	 i	 januar	 2006	 i	 kjølvannet	 av	 stam-
celleforskningsskandalen	 i	 Seoul.	 Komiteen	 har	 hatt	
som	mandat	å	utarbeide	internasjonale	spilleregler	for	
stamcelleforskere.	Målet	er	å	avlevere	vårt	guidelines-
forslag	 til	 oppdragsgiveren	 (International	 Society	 of	
Stem	Cell	Research)	i	slutten	av	juni	2006.

Jeg	vil	starte	med	en	prolog:	”Meir og meir lærde han å 
forstå, at det ikkje kunne nytta å ’tru på bonden’. Han 
hugsa den kallen, som han gjekk burt etter bygdine 
skitin og svart og gróv i moldi og tenkte berre på det som 
gav i gryta, full av hat og mistru til autoritet og daning 
og upplysning…”	(A.	Garborg,	Bondestudentar).

Jeg	 kommer	 selv	 fra	 en	 bondegård,	 så	 jeg	 følte	 meg	
truffet	av	Garborgs	agrare	tvisyn.	Så	hva	kan	man	lære	
av	bondens	svarte	jord	og	skitne	hender?	

Første	tentative	svar:	Man	lærer	at	før	man	kan	høste	
av	det	man	har	sådd	fordres	så	vel	steinplukking	som	
luking	av	ugras	og	utynning	av	planter.

Andre	tentative	svar:	Man	lærer	at	før	man	kan	høste	

av	det	man	har	sådd	er	
skitne	hender	noe	man	
ikke	kommer	utenom:	
Vekst	som	gir	grøde	er	
sjelden	 et	 resultat	 av	
de	rene	henders	virke,	
alene.	Det	har	bonden	
alltid	visst,	på	tross	av	
sin	 angivelige	 ’mistru	
til	autoritet	og	daning	
og	 upplysning’,	 for	
igjen	å	sitere	Garborg.

Tredje	 tentative	 svar:	
Heller	 ikke	på	andre	områder	hvor	man	vil	høste	av	
det	som	sås	finnes	det	en	vei	utenom	de	skitne	hender:	
Intet	fremskritt	–	ei	heller	innen	medisinsk	forskning	
og	utvikling	–	etterlater	oss	rene	og	plettfrie.	Ethvert	
fremskritt	har	også	sine	etiske	kostnader.

Fjerde	 tentative	 svar:	 Heller	 ikke	 i	 den	 etiske	 regn-
skapsføring	 av	 stamcelleforskningen	 bør	 de	 negative	
talls	aritmetikk	underslås.

Hvilke	 spørsmål	 er	 det	 vi	 så	 kaller	 etiske	 i	 stamcel-
leforskningen?	 Hva	 skiller	 etiske	 spørsmål	 fra	 andre	
spørsmål	 i	 denne	 sammenheng?	 Forskningsmessige	
spørsmål?	 Medisinske	 spørsmål?	 Juridiske	 spørsmål?	
Politiske	spørsmål?

Igjen	 noen	 tentative	 svar:	 Først,	 etiske	 spørsmål	 i	
denne	 sammenhengen	 er	 spørsmål	 som	 på	 et	 eller	
annet	vis	berører	eller	virker	inn	på	vårt	verdisyn	og	
vår	persepsjon	av	etiske	verdier.	Et	annet	mulig	svar:	
Etiske	 spørsmål	 i	 denne	 sammenhengen	 er	 spørsmål	
som	genererer	eksplisitt	begrunnet	eller	intuitivt	erfart	
uenighet	 mellom	 berørte	 parter.	 Som	 for	 eksempel	
uenigheten	 mellom	 nåværende	 regjering	 og	 deler	 av	
opposisjonen	 på	 Stortinget,	 eller	 mellom	 nåværende	
statsråder	 og	 deler	 av	 de	 samme	 partienes	 politikere	
på	Stortinget.	

Hvilke	 etiske	 verdier	 er	 det	 stamcelleforskningen	
berører	eller	utfordrer?	Noen	tentative	svar:

Den	utfordrer	menneskeverds-idealet.	Uansett	hvilket	
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syn	 man	 har	 på	 fosterets	 moralske	 status,	 humane	
embryoers	moralske	status,	befruktede	eggs	moralske	
status,	 så	 utfordrer	 stamcelleforskningen	 menneske-
verdsidealet.

Den	 utfordrer	 formålsparagrafen	 i	 den	 nåværende	
bioteknologiloven,	 altså	 idealet	 om	 at	 man	 skal	
utvikle	bioteknologien	på	en	måte	som	gjør	at	vi	får	et	
samfunn	der	det	er	plass	til	alle.	Den	utfordrer	videre	
det	 såkalte	 konsistens-idealet	 i	 etikken.	 Også	 i	 etisk	
argumentasjon	må	det	være	et	minimum	av	konsistens	
–	sammenheng	–	for	at	man	skal	kunne	tro	på	de	syns-
punkter	 som	 fremmes.	 Den	utfordrer	dessuten	 skyld	
og	medansvarlighets-idealet	 og	 sist,	men	 ikke	minst,	
sannferdighets-idealet.	 Jeg	 vil	 fokusere	 hovedsakelig	
på	de	to	siste	idealene	som	utfordres,	men	skal	først	si	
litt	om	de	tre	første.

Nåværende	 bioteknologilov	 utfordrer	 menneskeverd-
sidealet,	ettersom	vi	har	et	destruksjonspåbud	i	loven	
som	 sier	 at	 etter	 5	 år	 i	 fryseboksen,	 skal	 overtallige	
befruktede	 egg	 destrueres.	 Dette	 påbud	 tyder	 på	 at	
selv	KrF	 ikke	anser	befruktede	eggs	menneskeverd	å	
være	på	høyde	med	fødte	menneskers	verd.	Den	disku-
sjonen	kan	vi	jo	ta	etterpå.	På	en	måte	utfordrer	også	
dette	påbud	formålsparagrafen,	ettersom	dette	påbud	
jo	nettopp	ikke	hjemler	en	plass	for	alle	i	samfunnet.	
Dersom	Stortingsflertallet,	da	de	foretok	de	innstram-
ninger	som	kom	med	forrige	revisjon,	virkelig	mente	
alvor	med	dette	idealet,	hvorfor	sørget	man	ikke	for	at	
det	da	ble	åpnet	for	at	overtallige	befruktede	egg	kunne	
adopteres	av	ufrivillige	barnløse	uten	egen	evne	 til	 å	
produsere	befruktede	egg,	slik	tilfellet	for	eksempel	er	
med	lesbiske	par	eller	enslige	kvinner.	Det	kunne	vært	
én	måte	å	hindre	at	overtallige	befruktede	destrueres.	

Ved	 første	 behandlingsforsøk	 lykkes	 22	 prosent	 av	
behandlingene.	Ved	tredje	forsøk,	er	man	kommet	opp	
i	53	prosent.	Det	betyr	at	 troen	på	at	man	kan	klare	
å	 bare	 ta	 ut	 de	 eggene	 som	 man	 faktisk	 lykkes	 med	
bare	representerer	en	skrivebordsmulighet.	En	praksis	
med	 å	 ta	 ut	 bare	 de	 eggene	 man	 benytter	 ved	 hvert	
behandlingsforsøk	 ville	 dessuten	 utsette	 hver	 enkelt	
kvinne	 for	 større	 risiko,	 ettersom	 mange	 kvinner	 da	
ville	måtte	gjennomgå	flere	hormonstimuleringer	 for	
å	 lykkes.	 Det	 å	 hormonbehandle	 kvinner	 for	 at	 man	
skal	 ta	 ut	 egg,	 er	 i	 seg	 selv	 forbundet	 med	 betydelig	
ubehag,	selv	om	det	her	selvfølgelig	er	variasjon	blant	
kvinnene.	Dette	er	også	en	’utgiftspost’	som	må	telles	
med	i	den	etiske	regnskapsføringen.

Når	 det	 gjelder	 konsistensidealet	 er	 totalforbudet	
i	 bioteknologiloven	 mot	 forskningsmessig	 bruk	 av	
overtallig	befruktede	egg	og	embryonale	stamceller	et	
forbud	som	bryter,	eller	i	hvert	fall	kommer	på	kolli-
sjonskurs	 med,	 konsistensidealet.	 En	 lov	 som	 inne-
holder	et	totalforbud	mot	forskning	på	befruktede	egg,	
men	 intet	 tilsvarende	 importforbud	 mot	 eventuelle	
fremtidige	behandlingsresultatet	fra	den	forskning	på	
slike	egg	og	celler	i	utlandet,	vil	jeg	hevde	bryter	med	
nettopp	dette	idealet	i	etikken.	

Nå	hadde	man	mulighet	 til	 å	gjøre	 som	 i	 Irland:	Fra	
assistert	 befruktning	 ble	 en	 teknisk	 mulighet	 på	
begynnelsen	 av	 1980-tallet	 har	 man	 i	 Irland	 hatt	 et	
totalforbud	også	mot	å	bruke	denne	behandling.	Det	
norske	 Stortingsflertall	 valgte	 å	 lage	 totalforbud	 mot	
forskning	på	befruktede	egg,	men	ikke	å	implementere	
i	 loven	et	 tilsvarende	forbud	mot	å	 importere	fremti-
dige	mulige	behandlingsresultater	fra	denne	forskning	
i	andre	land.

Så	 til	 nåværende	 utfordringer	 mot	 skyld	 og	 medan-
svarlighets-idealet,	og	mot	sannferdighets-idealet.	En	
lov	 som	 inneholder	 et	 totalforbud	 mot	 forskning	 på	
befruktede	 egg	 og	 embryonale	 stamceller,	 men	 intet	
tilsvarende	 importforbud	 mot	 eventuelle	 fremtidige	
behandlingsresultater fra	den	forskning	på	slike	egg	og	
celler	som	foregår	i	utlandet	neglisjerer	spørsmålet	om	
skyld	og	medansvarlighet	i	stamcelleforskningen.

I	 årets	 første	 nummer	 av	 Regenerative	 Medicine	 har	
min	gode	kollega	Søren	Holm	foretatt	en	veldig	skarp-
sindig	analyse	og	kritikk	av	nettopp	dette	argumentet:

”’Are countries that ban human embryonic stem cell 



�6
Åpen høring om preimplantasjonsdiagnostikk og forskning på befruktede egg

research hypocritical?’	In this paper I analyze whether 
countries that ban human embryonic stem cell rese-
arch, but are likely to allow their citizens to be treated 
with stem cell-derived products are guilty of hypocrisy. 
I conclude that the charge of hypocrisy is much more 
difficult to sustain than many believe”	(S.	Holm,	Ethical	
Perspective,	Regenerative	Med.	(2006)	1(3)).

Holm	er	forøvrig	prosjektleder	for	prosjektet:	“Going	
to	 the	 roots	 of	 stem	 cell	 research”	 ved	 Seksjon	 for	
Medisinsk	Etikk.

Så	 til	 de	 nåværende	 utfordringer	 til	 sannferdighet-
sideal.	I	Sosialkomiteens	innstilling	om	humanmedi-
sinsk	 bruk	 av	 bioteknologi	 m.m	 (bioteknologiloven).	
Innst.	 O.	 nr.	 16	 (2003-2004),	 begrunnet	 flertallet	 sitt	
nei	til	forskning	på	embryonale	stamceller	med	“at	så	
langt	 har	 forskningen	 på	 adulte	 stamceller	 vist	 mest	
lovende	resultater”,	og	la	til:	“norske	forskere	har	høstet	
stor	internasjonal	anerkjennelse	for	sine	resultater	ved	
å	forske	på	adulte	stamceller”.

Det	siste	sitatet	medfører	klart	riktighet,	for	en	studie	
i	 Nature	 Biotechnology	 i	 mai	 2002	 vakte	 betydelig	
internasjonal	 oppmerksomhet,	 og	 ble	 også	 premiert	
med	 to	 lederartikler	 i	 samme	 nummer.	 (Håkelien	
A-M,	 Landsverk	 HB,	 Robi,	 JM,	 Skålhegg	 BS,	 Collas	
P.	Reprogramming	fibroblasts	 to	express	T-cell	 func-
tions	 using	 cell	 extracts.	 Nature	 Biotechnology	 May	
2002;	 20:	 460-466)	 Studien	 omhandler	 er	 en	 veldig	
fascinerende	in	vitro	metode	for	å	studere	stamcellers	
oppførsel,	 avhengig	 av	 slags	 ”mat”	 de	 får.	 Artikkelen	
er	meget	nøkternt	skrevet.	Budskapet	er	at	dette	er	en	
mulig	 metode	 for	 å	 studere	 stamcellers	 oppførsel	 in	
vitro,	avhengig	av	hva	slags	næringsmidler	de	gis.	

Det	 hører	 imidlertid	 med	 til	 den	 historien	 at	 denne	
studien	ble	stort	slått	opp	i	norske	media.	For	eksempel	
meldte	Dagbladet	over	hele	førstesiden	at	norske	forskere	
hadde	funnet	metoden	som	“kan	bli	framtidas	middel	
mot	diabetes,	Parkinsons	sykdom	og	kreft”	(“Kan	ha	
løst	 stamcellegåten”,	 Dagbladet	 7.05.02).	 Dagsavisen	
hadde	et	oppslag	som	ikke	hadde	den	like	hardtslående	
tittel,	men	 i	 intervjuet	 tar	prosjektlederen	bladet	helt	
fra	munnen	og	sier	at	gruppens	funn	vil	i	tillegg	kunne	
bidra	til	å	finne	en	kur	mot	aids.	(“Omgår	kloning	ved	
celleprogrammering”,	Dagsavisen,	3.05.02).

Disse	 oppslagene	 kom	 på	 det	 tidspunktet	 daværende	
regjering	jobbet	med	den	innstillingen	som	ble	sendt	

til	 Stortinget,	 og	 min	 påstand	 er	 at	 nettopp	 disse	
avisoppslagene	 influerte	 direkte	 på	 Sosialkomiteens	
innstilling.	

Hvilke	 etiske	 verdier	 er	 det	 så	 stamcelleforskningen	
bør	søke	å	fremme	eller	virkeliggjøre?	

Jeg	vil	fokusere	på	tre	tentative	svar.	Det	første	er	opplys-
ningsidealet:	 å	 synliggjøre	 stamcelleforskningens	
mange	gjenstående	grunnforskningsutfordringer.

Det	 andre	 er	 sannferdighetsidealet:	 å	 fremme	 salget	
av	 sannferdige	 påstander	 om	 stamcelleforskningens	
nåværende	muligheter	og	begrensninger.

Det	 tredje	 er	 å	 synliggjøre	 de	 etiske	 kostnadene	
forbundet	med	å	forflytte	forskningen	fra	grunnfors-
kningsstadiet	til	kliniske	utprøvinger.	

Figuren	over	viser	en	liste	med	de	grunnforskningsut-
fordringer	man	sliter	med	å	løse	i	dag:

Ingen	av	disse	utfordringene	har	man	pr.	i	dag	funnet	
en	entydig	løsning	på.

I	 en	 rapport	 som	 ble	 publisert	 i	 2002	 av	 en	 komité	
etablert	av	The	House	of	Lords	i	England,	skrives	det:

“From the evidence we have received we are clear that 
over the next few years most studies on stem cells, whether 
adult, fetal or embryonic in origin, will be basic research. 
This research will not in itself be therapeutic, but will be 
undertaken with the aim of gaining the understanding 
necessary if stem cells are to be used widely for therapeutic 
benefit.”	 (House	of	Lords.	 Stem	Cell	Research:	Report	
from	The	Select	Committee.	2002	Feb.	13:2.12).
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Dette	er	viktig	å	få	frem:	Hva	er	status?	Hvor	langt	er	
man	kommet?	Langt	over	90	prosent	av	den	stamcel-
leforskning	som	drives	i	dag	er	grunnforskning.	Man	
er	 ikke	 kommet	 dit	 at	 man	 i	 særlig	 stort	 monn	 kan	
begynne	de	første	prekliniske	studier	før	man	så	i	neste	
omgang	 kan	 starte	 med	 kliniske	 studier	 hvor	 man	
involverer	 større	 grupper	 av	 pasienter.	 Det	 bringer	
meg	 til	 sannferdighetsidealet	 og	 det	 terapeutiske	
salgsproblem.	 Stamcelleforskningen	 både	 i	 Norge	 og	
andre	land	har	til	nå	vært	preget	av	en	dobbelt	form	for	
terapeutisk	overselging.	Dette	er	et	sitat	fra	en	annen	
artikkel	av	S.	Holm:

“The benefits that are put into the balance to justify the 
sacrifice are mainly the therapeutic potential promised 
by stem cell therapy. The public presentation of the bene-
fits of stem cell research has often been characterized by 
the promise of huge and immediate benefits. Like with 
many other scientific breakthroughs the public has been 
promised real benefits within 5-10 years, i.e. in this case 
significant stem cell therapies in routine clinical use. 
Several years have now elapsed of the 5-10 years and 
the promised therapies are still not anywhere close to 
routine clinical use”	(Holm	S.	The	ethical	case	against	
stem	 cell	 research,	 Cambridge	 Quarterly	 of	 Health	
Care	Ethics,	2003).

Dette	er	det	viktig,	også	når	man	skal	revidere	en	lov,	
å	ta	inn	over	seg.	

Type	 1-overselgingen	 er	 den	 type	 overselging	 som	
embryonale	 stamcelleforskere	 har	 drevet,	 og	 fortsatt	
driver:	 Forskning	 på	 humane	 embryonale	 stamceller	
vil	 generere	 terapeutiske	 resultater	 mye	 hurtigere	
enn	 forskning	 på	 stamceller	 fra	 fødte.	 Forskning	 på	
humane	 embryonale	 stamceller	 utgjør	 den	 eneste	
veimulighet	frem	til	terapi	for	visse	sykdommer.	Dette	
vet	forskerne	i	dag	ikke	med	sikkerhet	–	hvilke	celler	
som	i	fremtiden	vil	være	de	cellene	man	er	avhengige	
av	i	konkret	pasientbehandling.	Den	andre	typen	over-
selging	nevnte	jeg	at	man	ser	spor	av	i	Odelstingspro-
posisjonen	og	i	Sosialkomiteens	innstilling:	Forskning	
på	adulte	stamceller	er	terapeutisk	lovende,	eller	som	
det	sto	i	innstillingen:	”mest”	lovende.		

Dette	 bringer	 meg	 til	 det	 jeg	 har	 kalt	 for	 sannfer-
dighetsidealet	 og	 det	 ’embryonale’	 restproblem:	 Det	
er	urealistisk	å	tro	at	det	vil	bli	mulig	å	forstå	de-	og	
redifferensieringsprosessene	uten	å	bruke	embryonale	
stamceller,	altså	celler	som	befinner	seg	i	udifferensiert	

tilstand	 –	 og	 som	 vi	 vet	 med	 sikkerhet	 at	 befinner	
seg	der.	Selv	om	de	fleste	av	disse	forsøkene	sannsyn-
ligvis	 vil	 kunne	 gjennomføres	 på	 embryonale	 stam-
celler	hentet	 fra	dyr,	vil	det	 likevel	være	nødvendig	å	
sammenlikne	 resultatene	 med	 situasjonen	 i	 humane	
embryonale	celler	før	det	etisk	sett	vil	være	forsvarlig	
å	 gå	 videre	 med	 kliniske	 forsøk.	 Følgelig	 synes	 det	
vanskelig	å	komme	forbi	en	viss	forskningsmessig	bruk	
av	humane	embryonale	stamceller	som	kontrollceller.	

Det	 kan	 godt	 være	 at	 dette	 er	 bare	 i	 den	 fasen	
hvor	 man	 strever	 med	 å	 løse	 grunnforsknings-
utfordringene,	men	det	vet	man	ikke	i	dag.	Men,	
det	man	vet,	og	det	som	det	er	utbredt	konsensus	
om	blant	 stamcelleforskerne	 internasjonalt,	 er	at	
vi	trenger	i	hvert	fall	embryonale	stamceller	som	
kontrollceller	inntil	vi	vet	om	det	forskerne	tror	at	
man	har	klart	å	få	til	med	å	benytte	adulte	stam-
celler,	 virkelig	holder	vann,	kan	 reproduseres	og	
så	videre.

Her	 er	 et	 annet	 sitat	 fra	 House	 of	 Lords-rapporten,	
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som	 viser	 hvorfor	 vi	 trenger	 embryonale	 stamceller	
som	kontrollceller:

“If scientists are to dedifferentiate adult stem cells to 
pluripotency, prior to redifferentiation into a new cell 
type for therapeutic purposes, they must know whether 
they have done this correctly and whether the process is 
safe”.	(House	of	Lords	Report	2002:	3.18).	

Så	 til	 det	 som	 jeg	 har	 kalt	 sannferdighetsidealet	 og	
framtidighetens	 situasjon.	 Selv	 om	 det	 i	 fremtiden	
skulle	 vise	 seg	 at	 forskning	 på	 humane	 embryonale	
stamceller	vil	bli	overflødig,	vet	forskere	i	dag	altfor	lite	
til	med	sikkerhet	å	kunne	forutsi	hvilken	retning	fors-
kningen	i	dag	burde	beveget	seg	for	å	oppnå	de	beste	
resultatene.	Derfor	er	det	også	for	tidlig	nå	å	avskjære	
noen	 av	 de	 forskningstraseer	 som	 faktisk	 eksisterer.	
Selv	om	det	i	framtiden	skulle	vise	seg	at	forskning	på	
humane	 embryonale	 stamceller	 vil	 bli	 overflødig,	 er	
bekreftelsen	av	en	slik	hypotese	avhengig	av	at	det	i	dag	
nettopp	tillates	en	viss	grad	av	embryonal	 stamcelle-
forskning	for	å	løse	de	ni	grunnforskningsproblemene	
som	ble	nevnt	ovenfor.	

Det	bringer	meg	til	sjette	og	siste	spørsmål:	Hvordan	
kan	 transparensen	 –	 gjennomsikteligheten	 –	 i	 stam-
celleforskningen	økes?

Woo	 Suk	 Hwang-skandalen,	 eller	 Gerald	 Schatten-
skandalen,	eller	Sør	Korea-skandalen,	eller	hva	vi	skal	
kalle	den,	har	i	hvert	fall	gjort	det	klinkende	klart	at	
det	 er	 viktig	 å	 få	 på	 plass	 internasjonale	 spilleregler.	
Det	 er	 for	 mye	 cowboy-virksomhet	 som	 har	 blitt	
drevet.	 Det	 er	 viktig	 å	 få	 spilleregler	 som	 muliggjør	
størst	 mulig	 transparens	 eller	 gjennomsiktighet	 i	
denne	forskningen.	

I	 den	 komiteen	 som	 jeg	 sitter,	 er	 det	 et	 forslag	 som	
nettopp	 går	 på	 dette.	 Jeg	 har	 ledet	 arbeidet	 med	 den	
delen	av	forslaget	og	det	vi	drøftet	på	møtet	i	natt	var	
foreslaget	 om	 opprettelsen	 av	 en	 internasjonal	 ”early	
warning”,	 ”early	 anticipation”-body.	 Begrunnelsen	 er	
som	følger:	

“New ethical challenges in the conduct of stem cell 
research that are on the horizon cannot be adequa-
tely addressed by existing international ethical codes 
or practices…In terms of implementation, we would 
recommend the creation, under the auspices of ISSCR 
or an international organization of equal or greater 

stature, of a independent body with the appropriate 
spectrum of expertise (scientific, legal, ethical …) to 
provide guidance and to implement an early anticipa-
tion/early warning mechanism for providing forecasts 
and projections of how this area of science is developing 
and to identify potential controversies in the horizon”	
(ISSCR’s	Ethics	TF).	

Dette	 er	 viktig.	 På	 en	 måte	 er	 den	 viktigste	 kapital	 i	
stamcelleforskning,	 som	 i	 all	 annen	 forskning,	 tillit.	
Taper	man	tillit,	så	taper	man	veldig,	veldig	mye.

“The process of identification of international ethical 
standards and practices should include concerted efforts 
to engage people throughout the world in honest and 
realistic conversations about the science and ethics of 
stem cell research and its emerging applications. It is 
important to be open, realistic and transparent about 
issues relating to human stem cell research, taking 
care not to overstate expectations. It is important to 
draw clear lines between basic research and preclinical 
studies, between preclinical studies and clinical trials, 
to safeguard against the danger of having humans serve 
prematurely as experimental subjects in human stem 
cell research”	(Ibid.).

Dette	er	et	viktig	arbeid	også	på	det	språklige	området.	
Det	har	vært	altfor	mye	bruk	av	ordet	’terapi’	i	debat-
tene	 om	 stamcelleforskning.	 Det	 gjelder	 også	 navnet	
på	det	nye	magasinet:	”Regenerative	Medicine”.	Det	gir	
assosiasjoner	 om	 at	 man	 er	 kommet	 mye	 lengre	 enn	
man	har.	

Neste	tentative	svar	er	hentet	fra	en	veldig	interessant	
leder	i	Nature,	fra	januar	i	år:

“In the wake of the Hwang scandal, journals have been 
reviewing their refereeing procedures. Following a 
survey of experts, here are Nature’s thoughts on papers 
about cloning [altså forskning som har til hensikt å 
etablere embryonale stamcellelinjer], with an invita-
tion to comment… In the light of all that has happened 
[Hwang-skandalen], we think it sensible from now on 
to ask authors to provide not only nuclear but also 
mitochondrial DNA fingerprints for all cloning papers 
submitted to Nature [altså en innskjerping, og et mye 
større krav ilt dokumentasjon]”	 (NATURE,	 Editorial,	
Standards	 for	 papers	 on	 cloning	 Vol.	 439,19	 January	
2006,	p.	243).
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Og	i	fortsettelsen	av	samme	leder	står	det	videre:	”In	
the	case	of	papers	reporting	new	embryonic	stem-cell	
lines,	nuclear	DNA	fingerprints	of	the	lines	should	be	
presented	for	comparison	with	existing	 lines,	 to	help	
rule	out	sample	mishandling	(intentional	or	accidental)	
or	contamination	with	other	cell	lines”	(Ibid).

Det	 disse	 uttalelser	 illustrerer	 er	 de	 store	 tekniske	
utfordringer	og	grader	av	usikkerhet	som	knytter	seg	
til	tolkning	av	denne	typen	forskningsresultater.	

Fortsettelsen	lyder:	“How much data should be provided 
when papers are submitted? Authors of cloning papers 
should always present enough data to document the 
logical flow and efficiency of a cloning procedure. But 
we may in addition require authors to provide raw data 
on request, for inspection by reviewers or editors. This 
allows an additional level of verification should ques-
tions arise during the review process, by ensuring that 
the data presented in the paper are an accurate inter-
pretation of the raw data”	(Ibid).

Dette	 er	 veldig	 viktige	 og	 konkrete	 forsøk	 på	 å	 lage	
transparens.

Videre	 fortsetter	 lederen:	 ”…in the best interests of 
science, we encourage researchers embarking on land-
mark cloning studies to seek independent verification 
themselves, and to include a report of these findings in 
their initial submission. And keeping in mind the prin-
ciple that extraordinary claims require extraordinary 
proof, Nature may in rare cases demand it”.

Dette	er	forskning	som	er	gjenstand	for	en	enorm	poli-
tisk	og	forskningsmessig	interesse,	og	også	for	interesse	
fra	den	generelle	befolkningen.

Og	så:	“Regardless of what repository is used [altså hva 
slags stamcellebank det er snakk om], we urge scientists 
embarking on what are likely to be landmark cloning 
studies to ensure that critical samples are properly 
stored for later verification. As part of this procedure, 
an independent scientist not involved in the study 
should obtain and store cells from the nuclear donor, 
oocyte donor and the resulting animal or stem-cell 
line (or oversee their deposition in a repository). This 
precaution is especially important in the case of human 
donors, where it may not be possible to go back to the 
subjects to obtain additional tissues for later verifica-
tion”	(Ibid).	

Igjen	 snakker	 vi	 om	 en	 veldig	 viktig	 praktisk	
kjøreregel.

Tredje	 tentative	 svar	 er	 hentet	 fra	 rapporten	 som	
University	of	Pittsburgh	laget	i	forbindelse	med	at	deres	
egen	forsker,	Gerald	Schatten,	står	som	seniorforfatter	
på	 to	av	de	artiklene	 som	var	 involvert	 i	 forsknings-
skandalen	 i	 Sør-Korea.	 Helt	 på	 slutten	 av	 rapporten	
kommer	 komiteen	 med	 følgende	 oppfordring	 til	 sitt	
eget	universitet:

”We recommend that the University consider amen-
ding [rette på] its Guidelines for Ethical Practices in 
Research to include a specific statement regarding the 
responsibilities of senior or corresponding authors of 
scientific publications. While these responsibilities may 
be generally recognized as routine procedures within the 
scientific community, this investigation has discovered 
how easily this responsibility can be disregarded, and 
the sad and unfortunate consequences that can result”.

Én	av	disse	studiene	var	studien	fra	2004	i	Nature	om	
kloningen	 av	 hunden	 Snoopy.	 Den	 viste	 seg	 å	 holde	
vann	–	den	var	ikke	en	fabrikasjon.	Snoopy	er	en	ekte	
klon.	Men	det	eneste	bidraget	Gerald	Schatten,	oppgitt	
som	“co-author”,	hadde	til	studien,	var	å	råde	Hwang	
til	 å	 bruke	 en	 profesjonell	 fotograf	 til	 å	 ta	 bilde	 av	
hunden.	 Komiteen	 mente	 det	 var	 tvilsomt	 om	 dette	
bidrag	 var	 tilstrekkelig	 for	 å	 kunne	 stå	 som	 medfor-
fatter…	I	granskingen	kom	det	også	fram	at	Schatten	
hadde	 mottatt,	 som	 konsulent	 for	 blant	 annet	 dette	
arbeidet,	$	40	000	fra	Hwang.	I	tillegg	kom	det	fram	
at	Schatten	ble	betalt	$	10	000	rett	over	bordet	for	sin	
deltagelse	i	den	pressekonferansen,	hvor	den	nå	fallerte	
2005-studien	ble	presentert.	

Her	 berører	 vi	 forøvrig	 et	 problem	 som	 har	 gjort	
arbeidet	 med	 internasjonale	 spilleregler	 på	 dette	
området	 mer	 delikat	 og	 utfordrende	 enn	 det	 som	
vanlig	 er.	 For	 mens	 veldig	 mange	 av	 forskningsfron-
tene	 i	 medisinsk	 forskning	 befinner	 seg	 i	 de	 vestlige	
industrialiserte	 landene	 er	 situasjonen	 annerledes	 i	
stamcelleforskningen	 og	 i	 preimplantasjonsdiagnos-
tikkforskningen.	For	på	disse	områder	er	også	mange	
asiatiske	og	muslimske	land	langt	fremme.	Og	da	blir	
det	plutselig	snakk	om	å	forsøke	å	lage	internasjonale	
spilleregler	som	omfatter	veldig	forskjellige	kulturelle	
kontekster.	I	tillegg	blir	det	også	snakk	om	å	lage	spil-
leregler	 mellom	 forskere	 som	 er	 briljante,	 men	 som	
har	et	kjempesvært	språkproblem.	Hvordan	skal	man	
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sikre	at	rettighetene	til	de	som	faktisk	har	utført	selve	
forskningsarbeidet	 sikres,	 og	 at	 ikke	 en	 del	 vestlige	
forskere,	som	dels	jobber	under	strengere	restriksjoner	
utnytter	sine	’fremmedkulturelle’	kollegers	begrensede	
språkferdigheter	i	engelsk.	

Det	 er	 viktig	 å	 sikre	 at	 dette	 blir	 gjennomsiktig,	 slik	
at	man	sikrer	de	ulike	partenes	interesser.	Nå	har	det	
jo	nylig	vært	en	kontrovers	om	Ian	Wilmut,	som	står	
som	førsteforfatter	på	den	berømte	artikkelen	i	Nature	
om	Dolly.	Men	det	viser	seg,	og	Ian	Wilmut	har	selv	
sagt	det,	at	han	er	ikke	den	som	har	gitt	hovedbidraget	
til	denne	studien.	Det	er	en	veldig	interessant	omtale	
av	denne	kontroversen	blant	annet	i	Science.	En	av	de	
impliserte	her,	var	altså	en	forsker	fra	et	ikke-engelsk-
språklig	 land,	 som	 angivelig	 hadde	 gjort	 veldig	 mye	
av	jobben	uten	at	vedkommende	dermed	ble	belønnet	
med	førsteforfatterskapet.

Her	er	det	snakk	om	mye	penger,	mye	prestisje,	mange	
muligheter	til	nye	midler	og	det	er	veldig	viktig	for	alle	
parter,	og	for	å	bevare	tilliten,	at	man	sikrer	spilleregler	
som	gjøre	transparensen	på	dette	området	best	mulig.

 
Spørsmål og kommentarer etter innlegget 
 
Hans Petter Aarseth

Det	er	jo	litt	interessant	at	det	virker	som	om	man	på	
en	måte	må	finne	opp	forskningsetikken	på	nytt	fordi	
man	har	fått	et	nytt	forskningsfelt.	De	problemene	du	
pekte	på	her,	de	er	 jo	 ikke	nye	–	vi	har	hatt	 akkurat	
de	samme	diskusjonene	før,	men	nå	må	vi	ha	dem	om	
igjen.

Jan Helge Solbakk

Jeg	var	ansvarlig	for	en	konferanse	før	jul	om	forholdet	
mellom	religion	og	bioetikk,	hvor	man	brukte	 stam-
celleforskning	 og	 preimplantasjonsdiagnostikk	 som	
case.	

Blant	 foredragsholderne	 var	 en	 fremtredende	 kvin-
nelig	medisinsk	genetiker	fra	Saudi-Arabia	–	en	dypt	
troende	 muslim.	 En	 annen	 var	 en	 troende	 kvinnelig	
professor	i	jødisk	etikk.	Det	som	nok	var	en	øyeåpner	
for	en	del	av	de	norske	deltakerne,	var	at	innenfor	både	
jødisk	 og	 muslimsk	 religion	 og	 etikk,	 så	 er	 synet	 på	
preimplantasjonsdiagnostik	 og	 embryonal	 stamcel-
leforskning	mye	mindre	restriktivt.	Muslimene	mener	
for	eksempel	at	Allah	skaper	barnet	 rundt	120	dager	

etter	konsepsjonen.	Før	den	tid,	og	så	lenge	det	er	snakk	
om	 inngrep	 innenfor	 familiekonteksten,	 så	 oppfattes	
slike	inngrep	som	etisk	uproblematiske.	Veldig	mye	av	
internasjonal	medisinsk	forskningsetikk	er	imidlertid	
utviklet	 innenfor	 en	 kristenkulturell	 kontekst,	 hvor	
embryoets	moralske	 status	 fremheves	mer.	Det	er	på	
en	måte	vi	som	har	hatt	det	verdimessige	overtaket.	Og	
plutselig	har	vi	et	forskningsfelt	hvor	forskningsfron-
tene	fordeler	seg	forskjellig	fra	andre	felt	innen	medi-
sinsk	forskning.	Det	gjør	at	man	får	en	del	nye,	harde	
utfordringer	i	forskningsetikken.	Det	er	andre	spillere	
som	har	kommet	på	banen,	og	de	hevder	naturlig	nok	
sitt	livs-	og	verdisyn.

Fra salen

Innledningsvis	 var	 du	 inne	 på	 moralsk	 konsistens.	
Jeg	har	også	alltid	lenet	meg	på	at	det	må	være	en	viss	
moralsk	 konsistens	 for	 å	 kunne	 hevde	 det	 man	 gjør.	
Men	jeg	hørte	et	veldig	interessant	og	tankevekkende	
foredrag	av	Bjørn	Hoffmann	på	et	møte	 som	Biotek-
nologinemnda	 i	 høst	 arrangerte	 om	 forskning	 på	
befruktede	egg.	Der	kom	det	 frem	noen	perspektiver	
som	i	hvert	fall	jeg	tenker	litt	på.	Eksempelet	var	Indias	
hellige	 kuer:	 Skal	 ikke	 den	 indiske	 befolkning	 dra	
nytte	av	de	resultatene	som	resten	av	verden	forsker	på	
i	forhold	til	kuer,	siden	de	selv	ikke	kan	gjøre	det?	Med	
andre	ord:	Skal	alle	forske	på	alt,	og	dersom	man	ikke	
gjør	det,	så	har	man	heller	ingen	rett	til	å	kunne	bruke	
andres	 resultater?	 Hva	 slags	 kommentarer	 har	 du	 til	
Hoffmanns	tilnærminger	her?

Jan Helge Solbakk

I	 siste	 del	 av	 foredraget	 som	 jeg	 bestemte	 meg	 for	
ikke	 å	 ikke	 bruke	 tid	 på	 nå,	 der	 foreslår	 jeg	 at	 det	
ville	være	andre	muligheter.	Norge	kan	opprettholde	
et	 forbud	 mot	 forskning	 på	 embryonale	 stamceller.	
For	ved	siden	av	tillit	og	penger	og	hjernekraft,	så	er	
den	viktigste	begrensningen	 i	dag	 tilstrekkelig	antall	
overtallige	befruktede	egg	som	kan	benyttes	i	stamcel-
leforskningen.	 Det	 er	 klart	 at	 Norge	 kunne	 opprett-
holde	forbudet,	men	si	at	ok,	for	å	redusere	det	totale	
globale	 antall	 overtallige	 befruktede	 egg	 som	 brukes	
i	forskning,	så	kan	vi	i	stedet	for	å	destruere	våre	egg,	
for	eksempel	eksportere	dem	til	Sverige,	hvor	de	driver	
denne	forskningen.	Det	ville	være	én	måte	å	være	med	
på	å	betale	noe	av	de	etiske	kostnadene	forbundet	med	
denne	 forskning.	 Langt	 over	 90	 prosent	 av	 de	 diag-
nostiske	og	behandlingsmessige	tilbud	som	vi	bruker	
på	 norske	 pasienter	 er	 importert	 utenfra.	 Kanskje	 er	
det	viktig	å	fokusere	på	hvordan	vi	kan	være	med	på	



61
Åpen høring �6. april �006

å	 betale	 tilbake	 noe	 av	 alle	 de	 fruktene	 vi	 høster	 fra	
andre	lands	forskning.	Vi	er	et	lite	land,	men	størrelsen	
på	et	land	er	ikke	bestemmende	for	hvor	stort	ansvar	
man	bør	være	med	å	ta	når	det	gjelder	de	etiske	kost-
nadene	av	forskning.	Fordi	i	mange	land,	også	de	som	
driver	 embryonal	 stamcelleforskning,	 er	 det	 enighet	
om	at	det	er	store	etiske	kostnader	knyttet	til	å	drive	
forskning	 på	 spirer	 til	 menneskeliv.	 Enten	 man	 liker	
det	eller	ikke.

Fra salen

Til	ditt	 spørsmål,	Hans	Petter	Aarseth,	om	vi	nå	må	
nyskrive	 forskningsetikken,	 så	 synes	 jeg	 ikke	 Jan	
Helge	Solbakk	sa	alt	som	kunne	sies.	Det	er	klart	den	
internasjonale	situasjonen,	religiøst	og	kulturelt,	er	en	
del	av	dette,	slik	du	sa.	

Men	en	må	jo	spørre	om	ikke	også	spørsmålet	om	aner-
kjennelse,	internasjonal	anerkjennelse	–	nå	lever	vi	på	
en	 helt	 annen	 måte	 i	 globaliseringens	 tidsalder,	 også	
når	det	gjelder	forskningen	–	og	kommersialiseringen,	
også	er	såpass	dominerende	faktorer	i	forhold	til	den	
forskning	som	her	pågår,	at	det	kanskje	også	er	en	del	
av	svaret	til	spørsmålet	om	at	det	må	nye	kriterier	til,	på	
en	måte,	for	å	tekke	en	del	hull	i	forskningsetikken..

Fra salen (utelatt)

Jan Helge Solbakk

Det	er	veldig	viktige	påpekninger	du	gjør	her,	og	det	
var	derfor	også	 jeg	helt	 innledningsvis	 sa	at	det	 ikke	
bare	er	de	som	kan	gi	en	eksplisitt	begrunnelse	for	sin	
motvilje,	eller	for	sin	motsatte	vilje,	som	er	meningsbe-
rettiget.	Dette	med	moralske	intuisjoner,	dette	med	at	
ens	følelser	i	forhold	til	dette	er	begrunnet	i	historiske	
erfaringer,	dette	må	man	selvsagt	 lytte	 til.	Men,	alli-
kevel,	har	jeg	på	mange	måter	sympati	for	hovedbud-
skapet	i	Habermas	sin	verdensforelesning.	Alle	parter	
plikter	 å	 forsøke	 i	 størst	 mulig	 grad	 å	 oversette	 sine	
egne	verdioppfatninger	 til	et	 språk	som	forstås	av	de	
andre	partene.

Jeg	ble	 relativt	 rystet	 i	 sjelen	da	 jeg	 i	november	2005	
var	 foredragsholder	på	en	stor	 internasjonal	stamcel-
lekonferanse	i	London,	hvor	flere	av	tilhørerne	sa:	Den	
eneste	og	mest	effektive	måten	å	rydde	opp	i	dette,	er	å	
fjerne	de	religiøse	stemmene.	Det	er	jo	ganske	skrem-
mende,	 altså,	 hvis	 dette	 er	 utbredte	 holdninger.	 Som	
om	religiøse	stemmer	skulle	være	mindre	meningsbe-
rettiget.	Vi	er	sannsynligvis	nå	vitne	til	en	dramatisk	

tilbakekomst	av	 religionene	 i	det	offentlige	ordskifte.	
Vi	kan	gå	fra	land	til	land	–	på	en	måte	er	vi	vel	kanskje	
ikke	der	ennå	i	en	del	av	det	nordligste	Europa,	men	i	
verden	 for	øvrig…	Dette	må	vi	 ta	 innover	oss	både	 i	
den	nasjonale	og	internasjonale	biopolitiske	debatten.	

I	debatten	gjelder	kraften	i	de	bedre	argumenter,	men	
etikk	 handler	 ikke	 bare	 om	 å	 tale	 til	 intellektet.	 Det	
handler	om	å	tale	til	hele	mennesket,	til	hjertet,	følelser	
og	så	videre.	Det	er	på	en	måte	i	kampen	om	hjertene	
kampen	står.	Da	handler	det	i	siste	instans	om	å	klare	
å	levere	de	mest	overbevisende	argumentene,	i	betyd-
ningen	at	de	gir	mening	for	flest	mulig;	”Ja,	dette	kan	
jeg	leve	med”,	”Dette	kan	jeg	gå	for.”
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Et	etisk	dilemma	kan	nesten	defineres	som	et	problem	
der	vi	aldri	kan	finne	etisk	kostnadsfrie	løsninger.	Det	
kan	med	andre	ord	bety	at	vi	aldri	vil	bli	enige	om	hva	
som	er	best.	Vi	må	likevel	forsøke	å	finne	pragmatiske	
løsninger.

Dagens	tema	berører	oss	alle	personlig,	vil	jeg	påstå,	på	
en	eller	annen	måte.	Det	betyr	at	vi	faktisk	er	nødt	til	
å	finne	forståelse	for	hverandres	synspunkter,	og	vi	må	
gjøre	dette	ved	å	se	på	hverandres	argumenter.	 I	dag	
har	 vi	 fått	 en	 forbilledlig	 gjennomgang	 ikke	 bare	 av	
argumentene,	 men	 også	 premissene	 og	 historien.	 Jeg	
er	veldig	glad	for	at	vi	også	har	blitt	oppdatert	på	hva	
som	er	forskningsfronten,	fordi	det	er	veldig	vanskelig	
å	få	en	god	etisk	debatt	uten	å	også	ha	faktagrunnlaget.	
Vi	lærer	hele	tiden	nye	ting.

Tidspunktet	 for	 denne	 høringen	 er	 selvfølgelig	 ikke	
tilfeldig.	Vi	er	nå	midt	i	en	veldig	avgjørende	fase.	Vi	er	
i	en	høringsfase,	hvor	vi	alle	sammen	har	mulighet	for	
å	 komme	 med	 våre	 synspunkter	 og	 våre	 innspill.	 Vi	
har	i	dag	fått	høre	at	det	er	sendt	over	700	invitasjoner	
til	å	komme	med	høringssvar,	men	samtidig	er	vi	alle	
sammen	anmodet	om	å	fremme	våre	syn.	Spørsmålet	
er	ikke	bare	om	vi	har	hatt	god	nok	tid.	Kanskje	vil	vi	
aldri	ha	god	nok	 tid	 til	dette.	Det	 er	nå	en	gang	 slik	
med	vanskelige	diskusjoner,	at	vi	blir	aldri	ferdig	med	
dem	–	abortdebatten	viser	 jo	det.	Men	det	er	 faktisk	
også	et	valg	ikke	å	gjøre	noe.	Derfor	må	vi	alle	sammen	
jobbe	for	å	finne	pragmatiske	løsninger.	Det	er	nettopp	
derfor	 vi	 fire	 samarbeidspartnere,	 det	 vil	 si	 Norges	
forskningsråd	 ved	 programmene	 Etikk,	 samfunn	 og	
bioteknologi	og	Funksjonell	genomforskning	(FUGE),	
Sosial-	 og	 helsedirektoratet	 og	 Bioteknologinemnda	
har	 ønsket	 å	 sammenkalle	 til	 dette	 møtet	 for	 at	 vi	
kan	tenke	høyt	sammen	og	studere	hverandres	argu-
menter.

Det	er	også	på	vegne	av	alle	oss	samarbeidsorganisa-
sjoner,	at	 jeg	har	den	store	glede	av	å	 takke	alle	dere	
foredragsholdere	som	har	bidratt,	ikke	bare	for	at	dere	
ga	oss	 fagkunnskap,	men	også	for	at	dere	delte	argu-
mentasjonene	og	refleksjonene	deres	med	oss.	

Tusen	 takk	 også	 til	
ordstyrerne	 som	 ikke	
bare	 har	 holdt	 orden	
på	 debatten,	 men	
også	 har	 hentet	 ut	
ytterligere	 kunnskap	
fra	 foredragsholderne	
og	 publikum.	 Jeg	 vil	
også	spesielt	fremheve	
Helge	 Rynning,	 som	
er	 koordinator	 for	
dette	 store	 fagfeltet.	
Han	 har	 bidratt	 med	
både	solid	kunnskap,	innsikt	og	gode	innspill,	noe	som	
inspirerer	oss	alle.

Avslutning

Sissel Rogne
Direktør, Bioteknologinemnda
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Møteprogram

0900 - 0915  Åpning

	 	 Christina	I.M.	Abildgaard,	Avdelingsdirektør,	Norges	forskningsråd	og	medlem	av	Bioteknologinemnda

Sesjon: Preimplantasjonsdiagnostikk (PGD)
Ordstyrer: Lisbeth Tranebjærg, professor, København Universitet

 0915 - 0945  Genetisk testing av befruktede egg, hvorfor, hvordan og hva får vi vite? 

	 	 Arne	Sunde,	Professor,	NTNU	(Innlegget	er	utelatt	fra	rapporten)

0945 - 1015  Kliniske og etiske perspektiver på PGD

	 	 Ola	Didrik	Saugstad		Professor,	Rikshospitalet	
 

1015 - 1045  PGD, forskning på befruktede egg og stamcelleforskning sett fra en bioteknologisk forsker med  
  bakgrunn i islam  

	 	 Farrukh	A.	Chaudhry,	Dr.,	Universitetet	i	Oslo		

 
1045 - 1100  Pause

	 	
1100 - 1130  Om arbeidet med revisjon av bioteknologiloven

	 	 Kari	Sønderland,	Ekspedisjonssjef,	Helse-	og	omsorgsdepartementet	
 

1130 - 1200  Å velge barn med PGD: Hva er etisk akseptabel sortering?

	 	 Berge	Solberg,	Førsteamanuensis,	NTNU	
 

1200 - 1300  Lunsj

1300 - 1340  Eggcellen – en del av selve moderskapet? En kulturanalyse av eggcellens betydninger i den  
   norske debatten om eggdonasjon

	 	 Kristin	Hestflått	Spilker,	stipendiat,	NTNU	
 

 1340 - 1415  Genetisk veiledning og PGD

	 	 Cathrine	Bjorvatn	,	Stipendiat	og	genetisk	veileder,	Universitetet	i	Bergen	og	Haukeland		 	
		 	 universitetssykehus	
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1415 - 1430  Pause

Sesjon: Stamcelleforskning 
Ordstyrer: Hans Petter Aarseth, avdelingsdirektør, Sosial- og helsedirektoratet 

 1430 - 1500  Status for stamcelleforskning - etiske implikasjoner

	 	 Steinar	Funderud	,	professor,	Radiumshospitalet	

1500 - 1545  Humane embryoers moralske status med henblikk på stamceller til forskning og terapi - Et prosjekt i   
  prosess

	 	 Lars	Østnor,	professor,	Menighetsfakultetet	

1545 - 1600  Pause	

1600 - 1645  Etikk og transparens i stamcelleforskningen

	 	 Jan	Helge	Solbakk	,	professor,	Universitetet	i	Oslo

1645 - 1700  Pause

1700 - 1745  Stamcellepolitikk

	 	 Thorvald	Sirnes	,	forsker,	Rokkansenteret	(Innlegget	er	utelatt	fra	rapporten)

1745 - 1800  Avslutning

	 	 Sissel	Rogne,	direktør,	Bioteknologinemnda
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Aanderaa,	Stein	Magnus
Aarset,	Harald;	St.	Olavs	Hospital
Abildgaard,	Christina;	Norges	forskningsråd
Andersen,	Elisabeth;	FUGE
Aunaas,	Kirsten
Bachke,	Siri
Bjorvatn,	Cathrine;	Haukeland	Universitetssykehus
Bjørgen,	Tollef	Gimse
Bjørkmann,	Øyvind;	Nærings-	og	handelsdep.
Bjørnevoll,	Inga
Blaas,	Harm-Gerd	K.;	Nasjonalt	senter	for	fosterme-

disin
Brantberg,	Anne;	NSFM
Brattbakk,	Ingrid;	St.	Olavs	Hospital
Bye,	Kristin;	Laboratoriesenteret
Carlsson,	Anniken
Castberg,	Ragnhild;	Sosial-	og	helsedirektoratet
Chaudhry,	Farrukh	A.;	Universitetet	i	Oslo
Crosby,	Bente;	St.	Olavs	hospital
Dale,	Ola;	NTNU
Dalen,	Vibeke;	Sosial-	og	helsedirektoratet
Dåvøy,	Laila;	Stortinget
Düring,	Vidar	von;	St.	Olavs	Hospital	HF
Ek,	Christina;	Menneskeverd
Evenshaug,	Turid;	St.	Olavs	Hospital
Forsdahl,	Kirsti;	Høgskolen	i	Tromsø
Forus,	Anne;	Sosial-	og	helsedirektoratet
Foss,	Grethe;	Bioteknologinemnda
Funderud,	Ingrid;	NTNU
Funderud,	Jon;	NTNU
Gilde,	Bodil;	Patologi	og	Medisinsk	Genetikk
Grande,	Jan	Groven;	Inst.	for	tverrfaglige	kulturstu-

dier
Halum,	Magnus;	NTNU
Hernes,	Frank;	Kreftforeningen
Hestflått,	Kristin;	NTNU
Hjelt,	Knut	A.;	Bioteknologinemnda
Hoelsether,	Arnhild;	NTNU
Hofstad,	Eivor;	Tidsskriftet	Sykepleien
Holme,	Elisabeth;	Senter	for	sjeldne	diagnoser
Holmeide,	Anja;	Trøndelag	fylkeslag	for	Huntington	

sykdom
Hope,	Kristin	Lofthus;	Rokkansenteret
Instefjord,	Mari	Elin
Johannessen,	Baard;	Norsk	biologforening
Johansen,	Brit	Rønning

Johnsrud,	Ingar;	VG
Jones,	Ann	Holding;	NRK	P1
Kermit,	Patrick	Stefan;	NTNU
Kvamme,	Runar	S.;	Zulu	Film
Kvande,	Lise;	NTNU
Lavik,	Liss	Anne	S.;	Medisinsk	genetikk
Lein,	Arne;	Utredningsseksjonen	Stortinget
Lengali,	Hilde;	Menneskeverd
Levold,	Nora;	Inst.	tverrfaglige	kulturstudier
Lippe,	Berit;	St.	Olavs	Hospital
Lippert,	Tonje;	Legestudent
Ludvigsen,	Trond
Lægreid,	Astrid;	NTNU
Martinsen,	Hege;	Menneskeverd
Mathisen,	Ann	Mari;	NBL
Mjaaland,	Siri	Norges;	Veterinærhøgskole
Myrset,	Heidi	Lund;	Stem	Cell	Center
Nedberg,	Mari;	Universitetet	i	Bergen
Nordal,	Aud;	Statens	helsetilsyn
Nydal,	Rune;	Filosofisk	institutt
Offerdal,	Kristin;	St.	Olavs	Hospital
Opdalshei,	Ole	Alexander;	Kreftforeningen
Pettersen,	Hildegunn	Engeset;	St.	Olavs	Hospital
Proto,	Roberta;	NTNU
Qvigstad,	Elisabeth;	Sosial-	og	helsedirektoratet
Ramberg,	Tone
Renolen,	Ingrid;	Helse-	og	omsorgsdepartementet
Rogne,	Sissel;	Bioteknologinemnda
Rynning,	Helge;	Norges	Forskningsråd
Sand,	Ingeborg;	Strinda	vgs
Saugstad,	Ola	Didrik;	Universitetet	i	Oslo
Selbæk	Myhre,	Ronny	;NTNU
Sirnes,	Thorvald;	Rokkansenteret
Sjursen,	Wenche;	Seksjon	for	medisinsk	genetikk
Skage,	Torodd	Valan
Skanke,	Gørild;	NFU
Skille,	Bjørg;	Inderøy	videregående	skole
Skjeggestad,	Liv	Kjersti;	Menneskeverd
Skolbekken,	John-Arne;	NTNU
Sletholt,	Kjersti;	Norges	forskningsråd
Solbakk,	Jan	Helge;	Universitetet	i	Oslo
Solberg,	Berge;	NTNU
Solberg,	Olga;	Senter	for	sjeldne	diagnoser
Sogne-Møller,	Vigdis;	NEM
Spilde,	Ingrid;	forskning.no
Storås,	Sylvi;	Statens	helsetilsyn

Deltakerliste

6�



66
Åpen høring om preimplantasjonsdiagnostikk og forskning på befruktede egg

Sunde,	Arne;	NTNU
Sæther,	Mari
Sønderland,	Kari;	Helse-og	omsorgsdepartementet
Terserus,	Jill;	Sosial-	og	helsedirektoratet
Torp,	Ingrid	Synnøve
Totland,	Karin
Tranebjærg,	Lisbeth;	Universitetet	i	København
Ursin,	Lars;	NTNU
Voje,	Bente;	St.	Olavs	Hospital
Walseth,	Peter;	Menneskeverd
Wold,	Astri;	Fertilitetsseksjonen
Østnor,	Lars;	Det	teologiske	Menighetsfakultet

66



6�
Åpen høring �6. april �006

Tidligere møter arrangert av Bioteknologinemnda

-	Høring	om	preimplantasjonsdiagnostikk	(PGD).	28.	november	2005,	Oslo.
-	Hardangers	blomstrende	fruktnæring	–	hva	kan	vi	høste	i	fremtiden?	8.	september	2005,	Ullensvang
-	DNA-registrering	av	hele	befokningen?	13.	juni	2005,	Oslo
-	Navlestrengsblod	–	Status,	fremtidsmuligheter	og	privatfinansiert	lagring.	17.	mars	2005,	Oslo

-	Small	molecules	–	crucial	questions.	17.	september	2004,	Oslo
-	Genressurser	og	rettigheter.	2.	september	2004,	Tromsø
-	Et	barn	i	ditt	bilde.	16.	juni	2004,	Bergen
-	Sameksistens.	29.	april	2004,	Oslo
-	Fosterdiagnostikk.	29.	januar	2004,	Trondheim

-	Biobanker.	18.	desember	2003,	Trondheim
-	Fosterdiagnostikk	og	verdier.	31.	oktober	2003,	Oslo
-	Bioterrorisme	og	biologiske	våpen.	10.	juni	2003,	Oslo
-	Regulering	av	DNA-vaksiner	og	genterapi	på	dyr.	24.	april	2003,	Oslo
-	Biopatenter	og	EU’s	patentdirektiv.	Åpent	møte	10.	februar	2003,	Oslo
-	Benefit	or	harm?	Power	and	politics	behind	GM	food.	Åpent	møte	5.	februar	2003,	Oslo
-	Assessing	the	risk	from	transgenic	plants	–	The	next	step	forward.	Åpent	møte	3.-4.	februar	2003,	Høvik

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

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

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

-	Genteknologi	i	et	Nord–Sør-perspektiv.	Åpent	møte	13.	oktober	1999,	Oslo
-	Har	vi	alle	rett	til	å	få	barn?	Åpen	høring	7.	april	1999,	Bergen
-	Xenotransplantasjon	–	transplantasjon	fra	dyr	til	mennesker	–	vil	vi	ha	det?	Åpent	møte	30.	september	1998,	Oslo
-	Fra	kjøkkenbenk	til	fabrikk.	Genteknologi	og	industri.	Åpent	møte	18.	mars	1998,	Oslo
-	Genteknologi	i	et	10	–	årsperspektiv.	Hvor	var	vi?	Hvor	er	vi?	Hvor	går	vi?	Åpent	møte	27.	august	1997,	Oslo
-	Genteknologi	og	havbruk.	Åpent	møte	23.	april	1997,	Tromsø
-	Genmodifisert	mat:	konsekvenser	for	produsent	og	forbruker.	Åpent	møte	30.	august	1996,	Lillehammer
-	Gentesting	–	når	og	hvorfor.	Åpent	møte	21.	mars	1996,	Oslo
-	Vil	genteknologien	fremme	et	bærekraftig	landbruk	og	havbruk.	Åpent	møte	15.	september	1995,	Oslo
-	Bruk	av	fostervev.	Åpent	møte	8.	mars	1994,	Oslo
-	Genteknologi	og	mat.	Åpent	møte	19.	oktober	1994,	Oslo
-	Genteknologi	og	dyr.	Åpent	møte	10.	mars	1994,	Oslo
-	Patent	på	liv.	Åpent	møte	3.november	1993,	Oslo
-	Prøverørsmetoden	–	assistert	befruktning.	Åpent	møte	17.	mars	1993,	Oslo
-	Genmodifiserte	planter.	Åpent	møte	29.	oktober	1992,	Oslo

6�



Bioteknologinemnda
Postboks 522 Sentrum
0105 Oslo

Telefon: 24 15 60 20
Faks: 24 15 60 29

e-post: bion@bion.no
www.bion.no

R A P P O R T


