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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	rela-
sjon	 til	 mennesker,	 dyr,	 planter	 og	 mikroorganismer,	
skal	 nemnda	 bidra	 til	 opplysning	 og	 debatt.	 I	 sine	
vurderinger	skal	nemnda	spesielt	vektlegge	de	etiske	og	
samfunnsmessige	 konsekvenser	 ved	 bruk	 av	 moderne	
bioteknologi.	Bioteknologinemnda	har	21	medlemmer	
og	 observatører	 fra	 seks	 departementer.	 Bioteknologi-
nemnda	har	et	budsjett	på	ca.	7	millioner	kroner	for	2007.		
www.bion.no

Nasjonalt medisinsk museum

Nasjonalt	 medisinsk	 museum	 forvalter	 den	 norske	
medisinhistorien	med	en	samling	på	over	20	000	medi-
sinhistoriske	gjenstander,	bøker	og	fotografier.	Museet	
holder	 til	 på	 Norsk	 Teknisk	 Museum	 og	 har	 to	 faste	
utstillinger,	Sunn	sjel	i	et	sunt	legeme,	og	God	bedring!	
Mennesker,	 teknologi	 og	 viten	 på	 sykehus	 foruten	
temporærutstillinger,	omvisninger,	foredrag,	skoleopp-
legg	 og	 andre	 aktiviteter	 knyttet	 til	 medisinhistorisk	
forskning	og	formidling.	Nasjonalt	medisinsk	museum	
koordinerer	også	Medisinhistorisk	museumsnettverk,	
et	nasjonalt	nettverk	for	medisinhistoriske	museer	og	
samlinger	i	hele	landet.	www.tekniskmuseum.no
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Åpent møte om “reproduksjonsturisme”

Olav Hamran
Leder av Nasjonalt medisinsk museum 

I	 utstillingen	 Cyberstorken	 har	 blant	 annet	
biotek¬nologiloven	blitt	satt	på	museum.	Ikke	fordi	vi	i	
det	norske	samfunnet	er	ferdige	med	den,	ikke	fordi	den	
har	utspilt	sin	rolle	i	samfunnet	og	heller	ikke	fordi	vi	
her	ved	museet	ser	på	den	som	en	museumsgjenstand,	
slik	ordet	ofte	blir	brukt.

Snarere	tvert	om.

Ved	 norske	 museer	 arbeides	 det	 med	 å	 styrke	 funk-
sjonen	 som	 samfunnsdialoginstitusjoner.	 Mange	
museer	ønsker	–	ved	siden	av	å	være	gjenstands¬banker	
og	 minnebanker,	 og	 ved	 siden	 av	 å	 ta	 vare	 på	 for	
fortidig	materiell	kultur	inn	i	framtida	–	(også)	å	være	
arenaer	 for	 utforsking,	 undersøking	 og	 for	 refleksjon.	
Cyber¬storken	 er	 et	 bidrag	 til	 dette.	 Den	 er	 en	 såkalt	
hotspot-utstilling:	 En	 tematisk	 utstilling	 innenfor	 et	
dagsaktuelt	emne.	

Begreper	 som	 assistert	 befruktning,	 cyberstorken,	
fertilitetsturisme	 og	 reproduksjonsteknologi	 dekker	
emneområder	 som	 står	 til	 debatt	 i	 dagens	 samfunn.	
Derfor	har	vi	ønsket	å	flytte	disse	emnene	inn	i	museet,	
ikke	 for	 å	 ”sette	 dem	 på	 museum”,	 men	 for	 å	 bruke	
museet	som	en	arena	for	undersøkning	av	ting,	forhold	
og	 problemstillinger	 som	 ikke	 er	 avklarte,	 som	 det	 er	
så	mange	forskjellige	innfallsvinkler	til,	og	som	har	så	
mange	mulige	betydninger	og	implikasjoner.

Den	 største	 utstilte	 gjenstanden	 ved	 Norsk	 Teknisk	
Museum	er	en	Caravelle	fra	1959	–	SAS’	første	jetfly.	Flyet	
er	stort	og	gjør	et	bastant	inntrykk	på	den	besø¬kende.	En	
av	hovedgjenstandene	i	Medisinsk	museums	utstilling	
God	bedring!	er	en	nydelig,	detaljert	modell	av	Rikshos-
pitalet	slik	det	så	ut	før	flyttingen	til	Gaustad.	Modellen	
viser	blant	annet	hvilket	konglomerat	av	bygninger	og	
utbyggingstrinn	 som	 utgjorde	 hospitalet	 da.	 Og	 den	
viser	 hvordan	 ulike	 tankesett	 og	 helse-ideologier	 har	
kommet	til	uttrykk	og	har	vært	med	på	å	forme	syke-
huset	i	de	over	hundre	årene	sykehuset	lå	i	Pilestredet.	
Slik	sett	gir	modellen	et	talende	og	konsen¬trert	bilde	av	
norske	helse-	og	sykehushistorie.	Begge	disse	gjenstan-
dene,	flyet	og	sykehusmodellen,	snakker	ganske	høyt	til	
de	besøkende	på	vanlig	”muse¬umsk”	–	et	språk	mange	

forstår	 og	 bruker,	 og	
forventer	 innenfor	
museets	fire	vegger.

M i k r o i n j e k s j o n s -
kanylen	 som	 er	 utstilt	
i	 ”Cyberstorken”,	
snakker	 i	noen	grad	et	
annet	språk.	Den	er	for	
det	første	så	forfer¬delig	
mye	 mindre	 enn	 et	
jetfly.	Den	er	så	tynn	at	
den	fortsetter	etter	man	
ikke	kan	se	den	lenger.	Likevel	ser	vi	den,	og	den	sier	noe.	
Og	den	usynlige	spissen	rører	ved	kjernen	i	ett	eller	annet	
som	har	både	med	liv	og	ikke-liv	å	gjøre.	Den	peker	rett	
mot	det	vi	ofte	på	en	avvæpnende	måte	kaller	for	”etiske	
dilemmaer”,	som	når	det	sies	på	en	annen	måte,	er	noe	vi	
syns	er	fryktelig	vanskelig	å	vite	hva	vi	egentlig	skal	mene	
noe	om	–	om	vi	skal	mene	noe.	

Dette	 er	 noe	 av	 bakgrunnen	 for	 at	 Cyberstorken	 har	
landet	på	Nasjonalt	Medisinsk	Museum	/	Norsk	Teknisk	
Museum.	 Den	 inngår	 i	 en	 pågående	 moralsk,	 viten-
skapelig	 og	 politisk	 debatt.	 Den	 viser	 fram	 uavklarte	
problem¬stillinger	 og	 peker	 både	 mot	 prinsipielle	
spørsmål	og	konkrete	praksiser.	Og	det	er	derfor	vi	har	
gleden	i	dag	av	å	ønske	velkommen	til	dette	møtet	som	
er	et	 samarbeidsprosjekt	mellom	Bioteknologinemnda	
og	Nasjonalt	medisinsk	museum.	

Velkommen
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Henrik Treimo
Nasjonalt medisinsk museum  

Er	du	singel	kvinne	eller	mann,	lesbisk	eller	homofil,	
eller	i	et	heterofilt	parforhold?	Er	du	gammel	eller	ung?	
Trenger	 du	 egg,	 sæd	 eller	 ønsker	 et	 befruktet	 egg?	
Ønsker	du	en	donor	med	bestemte	egenskaper?	Trenger	
du	surrogat	til	å	bære	frem	barnet?	Vil	du	ha	gutt	eller	
jente?	Er	du	ute	etter	et	barn	med	bestemte	arveanlegg?	
Ønsker	du	å	foreta	behandlingen	i	kombinasjon	med	
ferie	under	palmer	og	sol?	Har	du	mye	penger	å	bruke	
eller	 er	 du	 ute	 etter	 et	 rimelig	 alternativ?	 Ønsker	 du	
kanskje	selv	å	bli	eggdonor,	 sæddonor,	eller	å	donere	
bort	befruktede	egg?	Uansett	–	det	ligger	et	tilbud	til	
deg	i	cyberspace.

Omkring	hvert	 syvende	heterofile	par	har	problemer	
med	 å	 bli	 gravide.	 I	 tillegg	 kommer	 de	 som	 lever	 i	
homofile	eller	lesbiske	parforhold,	eller	er	single,	som	
også	har	sterkt	ønske	om	å	få	barn.	Med	Cyberstorken	
ønsket	vi	å	presentere	en	verden	av	muligheter	for	dem	
som	ikke	har	adgang	til	å	få	barn	innenfor	det	norske	
lovverket.	

Når	drømmebarnet	kun	er	et	”museklikk	unna”,	 slik	
det	 framstilles	 av	 en	 av	 verdens	 mange	 tilbydere	 av	
slike	tjenester,	tematiseres	den	nære	koblingen	mellom	
private	 ønsker	 et	 verdensomspennende	 marked,	 de	
teknologiske	 mulighetene	 og	 grenseoverskridelser	 i	
forhold	til	natur,	lovgivning	og	verdensanskuelse.

Med	 Cyberstorken	 ønsket	 vi	 å	 etablere	 en	 scene	 for	
fascinasjon	og	refleksjon	i	ett.

I	 utstillingen	 presen-
teres	 gjenstander	
som	 til	 sammen	 skal	
illustrere	 ”state	 of	 the	
art”	 i	 forhold	 til	 de	
teknologiske	 mulig-
hetene	 som	 finnes	 for	
dem	 som	 drømmer	
om	 å	 få	 barn	 og	 av	
ulike	grunner	beveger	
seg	ut	i	et	sammensatt	
landskap	av	teknologi,	
vitenskap,	 marked,	
juss	 og	 kulturelle	 forestillinger,	 knyttet	 til	 assistert	
reproduktiv	teknologi.	Jeg	skal	ganske	kort	presentere	
noen	av	de	tingene	vi	har	stilt	ut,	og	ta	dere	med	på	en	
refleksjonsrunde	via	disse	gjenstandene.

Noe	av	det	første	som	slo	oss	var	det	enorme	tilbudet	
som	fantes	der	ute	og	som	var	tilgjengelig	via	Internett,	
tilbudt	via	brukervennlige	nettsider.	

For	å	illustrere	dette	poenget	har	vi	laget	en	nettkiosk	
–	 selve	 Cyberstorken	 –	 der	 publikum	 inviteres	 til	 å	
søke	 på	 henholdsvis	 sæddonor,	 eggdonor,	 befruktet	
egg,	 velg	 kjønn	 eller	 velg	 bort	 uønskede	 egenskaper,	
surrogat	 og	 tilbudspakke	 –	 eksempelvis	 feriereise	 til	
Barbados	i	kombinasjon	med	assistert	befruktning.

Vi	fant	at	det	var	hundrevis	om	ikke	tusenvis	av	tilby-
dere	 av	 slike	 tjenester	 verden	 over.	 Kiosken	 måtte	 vi	
begrense	 av	 utstillingstekniske	 hensyn,	 men	 vi	 har	

Erfaringene med utstillingen “Cyberstorken”

Cyberstorken utstilt på Teknisk museum. (Foto F.Larsen) ”Nettkiosken” der du kan klikke deg videre .
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forsøkt	å	gjenskape	det	vel	av	 tilbydere	der	ute	ved	å	
sette	opp	et	stort	banner	fylt	med	nettadresser.

Banneret	 kunnet	 vært	 både	 høyere	 og	 bredere,	 men	
det	 som	 var	 slående	 i	 tillegg	 til	 antall	 tilbydere,	 var	
måten	de	bød	seg	 fram	på.	På	 svært	mange	av	disse	
nettsidene,	 som	 både	 til	 tider	 er	 visuelt	 sett	 behage-
lige	og	brukervennlige,	skinner	det	gjennom	et	ønske	
om	 å	 kapre	 kunder,	 få	 deg	 til	 å	 velge	 nettopp	 denne	
klinikken,	eller	deres	produkter.	Det	er	problematisk	
å	bruke	begrepet	”varer”	og	”produkter”	om	mennes-
kelige	 substanser,	 men	 flere	 av	 nettsidene	 opererer	
med	”legg	 i	handlevognen”.	 I	 tillegg	er	det	påtakelig	
hvordan	de	har	 laget	slagord	som	umiddelbart	hører	
mer	 hjemme	 under	 markedsføring	 enn	 inn	 under	
veldedighet	eller	helse.

Slagordet	 “no matter the age, we can help fulfil the 
dream of expanding your loving family”,	 illustrerer	
et	poeng	om	at	det	er	et	tilbud	for	alle.	Til	tross	for	
at	folks	dypfølte	ønske	om	å	få	barn	møtes	av	et	til	
dels	 kommersielt	 marked	 av	 tilbud,	 er	 det	 også	 et	
åpent	 marked.	 Det	 er	 ingen	 som	 sorters	 ut	 herfra.	
Gamle,	single,	homofile,	lesbiske,	folk	med	spesielle	
sykdommer,	 –	 alle	 kan	 finne	 den	 hjelpen	 de	 har	
behov	for.	

Den	 norske	 lovgivingen	 på	 området	 –	 bioteknologi-
loven	er	blant	Europas	strengeste.	Det	er	kun	et	fåtall	
muligheter	som	tilbys,	og	det	er	kun	heterofile	par	som	
kan	få	hjelp	til	assistert	befruktning	i	Norge.	Drømmen	
om	å	få	barn	eksisterer	imidlertid	like	sterkt	blant	de	
som	ikke	passer	 inn	 i	 lovens	definisjon	av	hvem	som	
skal	få	slike	tilbud.	

For	å	illustrere	dette,	valgte	vi	å	sette	loven	på	museum	
–	sammen	med	noen	andre	utvalgte	gjenstander	som	
hver	forteller	en	liten	historie	om	dette	temaet:	

-	 En	 graviditetstest	 illustrerer	 at	 mange	 er	 ufrivillig	
barnløse.	

-	 Et	 lite	 glass	 og	 en	 plastsprøyte	 forteller	 at	 selv-
inseminasjon	er	en	enkel	og	anvendt	teknikk.	

-	 En	mikroinjeksjonskanyle	 illustrerer	hjelpen	labo-
ratoriet	kan	gi	ved	å	sette	en	enkelt	 sædcelle	 inn	 i	
et	egg.	

-	 En	 liten	delikat	 innpakning	med	 tittelen	”Pink	or	
Blue”	illustrerer	hvordan	ny	teknologi	gir	mulighet	
for	personlig	å	ta	egne	valg,	når	man	selv	kan	finne	
ut	om	man	har	en	gutt	eller	en	jente	i	magen	allerede	
etter	 sjuende	 svangerskapsuke.	 Dette	 kan	 gjøres	
enkelt	via	Internett.

Når	nettsidene	reklamerer	med	at	”Your	life	long	dream	
is	just	a	mouse	click	away”,	så	er	det	et	flertydig	utsagn.

Det	 er	 ikke	 noen	 enkel	 sak	 for	 dem	 som	 ønsker	 seg	
barn,	å	gå	til	det	skritt	å	reise	utenlands	for	å	få	hjelp.	
Mellom	folks	drøm	om	å	få	et	friskt	barn	og	det	tilbudet	
som	finnes	 i	 et	verdensomspennende	marked,	finnes	
hindre	av	mange	slag:	Man	skal	sette	seg	utover	norsk	
lov,	ta	inn	over	seg	moralsk	fordømmende	argumenter	
og	man	skal	betale	–	ofte	nokså	mye,	og	man	skal	tross	
alt	gjennom	en	grundig	personlig	reise.

En	kort	filmsekvens	i	utstillingen	viser	nordmenn	som	
har	reist	utenlands	for	å	få	barn.	Fire	eksempler	viser	
ulike	muligheter	for	å	skaffe	seg	barn,	hvis	man	ikke	
kan	få	det	innenfor	det	norske	lovverket.

Med	 Cyberstorken	 har	 vi	 forsøkt	 å	 skape	 et	 rom	
for	 refleksjon	 over	 kompleksiteten	 av	 relasjoner	 og	
koblinger	mellom	et	dypt	og	udiskutabelt	ønske	om	
å	få	barn,	teknologi,	vitenskap,	et	marked	av	tilbud,	
juss,	og	kulturell	kategorisering.	Om	vi	har	klart	det,	
er	 det	 opp	 til	 publikum	 å	 bedømme,	 men	 om	 våre	
besøkende	 i	 det	 minste	 opplever	 en	 form	 for	 ambi-
valens	eller	fascinasjon,	så	er	vi	kanskje	ganske	nær	
en	utstilling	av	”state	of	the	art”	i	 forhold	til	alle	de	
spørsmålene	 som	 temaet	 berører,	 men	 som	 ikke	 er	
besvart.

Derfor	er	vi	veldig	glade	for	at	alle	dere	har	kommet	
hit	i	dag,	for	å	diskutere	dette,	og	gå	mer	i	dybden	på	
dette	 temaet	 som	 Cyberstorken	 kun	 forsøksvis	 har	
presentert.
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Jeg	 er	 styreleder	 i	 foreningen	 Ønskebarn,	 tidligere	
Foreningen	for	ufrivillig	barnløse	(FUB).	Foreningen	er	
25	år	gammel,	og	i	forbindelse	med	jubileet	har	vi	blant	
annet	tatt	et	nytt	navn.	Det	nye	navnet	er	mer	positivt	og	
forteller	om	muligheter,	ikke	bare	det	triste.

Foreningens målgruppe

Foreningens	 målgruppe	 er	 par	 som	 trenger	 assistert	
befruktning	 på	 grunn	 av	 et	 fertilitetsproblem.	 Vi	 har	
etter	hvert	også	fått	medlemmer	blant	adopsjonsforeldre,	
de	 som	 bruker	 surrogat,	 de	 som	 er	 fosterforeldre	 og	
også	de	som	går	videre	uten	barn.	Vårt	formål	er	å	øke	
forståelsen	i	samfunnet	for	det	problemet	det	er	å	være	
barnløs,	å	arbeide	for	at	det	skal	bli	et	bedre	utrednings-	
og	behandlingstilbud	i	Norge,	og	at	vi	skal	gi	informasjon	
til	medlemmene	våre.

Vi	 tilbyr	 medlemsbladet	 Ønskebarn	 som	 kommer	 fire	
ganger	i	året,	og	en	nettside	(www.onskebarn.no).	På	nett-
siden	er	der	også	et	debattforum	hvor	det	er	mye	aktivitet;	
det	er	mange	flere	brukere	der	enn	vi	har	medlemmer.	
Vi	har	også	en	rådgivningstelefon,	og	vi	arrangerer	sorg-
grupper.

Utfordringen	for	vår	forening	er	at	det	vi	arbeider	med	
gjelder	 mange	 flere	 enn	 de	 som	 er	 medlemmer	 hos	
oss.	Det	er	mange	som	ikke	har	lyst	til	å	være	med	i	en	
forening	der	kriteriet	er	at	man	strever,	og	det	er	mange	
som	ikke	har	lyst	til	at	noen	skal	vite	om	dette	–	de	er	redd	
for	å	få	bladet	i	posten	og	slikt.	Det	er	vanskelig	å	få	folk	til	
å	stå	frem,	for	eksempel	når	pressen	ringer.	Det	er	mange	
som	spør	oss	om	tall,	men	da	må	vi	bare	si	at	vi	ikke	har	
tallene	de	ønsker	seg.	Vi	vet	ikke	hvor	mange	som	reiser	
til	utlandet	for	å	få	forskjellige	typer	behandling.

I	 dag	 skal	 jeg	 si	 litt	 om	 begrepsbruk,	 tilbudet	 i	 Norge,	
tilbud	 i	 utlandet	 –	 det	 vi	 hører	 om	 gjennom	 våre	
medlemmer,	og	hvilke	utfordringer	som	følger	med	dette.

Reproduksjonsturisme

Vi	synes	begrepet	 reproduksjonsturisme	 ikke	beskriver	
den	opplevelsen	 som	våre	medlemmer	beskriver.	Dette	

er	 tungvint,	 dyrt,	
emosjonelt	 slitsomt	
og	 stressende.	 En	 del	
reiser	 alene,	 fordi	 en	
ikke	 har	 økonomi	 til	
å	 være	 sammen	 hele	
den	 tiden	 man	 skulle	
ønske	man	kunne	være	
det.	 Medlemmene	
våre	 forteller	 om	 det	 å	
reise	 til	 Spania	 med	 et	
ullpledd,	 fullproppet	
med	 hormoner,	 og	 så	
få	innsatt	et	befruktet	egg.	For	så	å	karre	seg	tilbake	til	
hotellrommet	og	ligge	der	og	prøve	å	tenke	positivt.	Dette	
er	 ikke	noen	ferietur,	og	turen	er	et	nødvendig	middel,	
ikke	et	mål	i	seg	selv.

Et	 annet	 begrep	 er	 dette	 å	 ”designe	 en	 drømmebaby”.	
Det	som	er	vanlig	for	våre	medlemmer,	for	eksempel	ved	
eggdonasjon,	er	at	donor	blir	screenet	for	sykdommer,	og	
så	matchet	med	foreldrene	ut	fra	visse	karakteristikker,	
som	høyde,	vekt,	rase,	farge	på	øyner,	hud	og	hår	og	blod-
gruppe.	Dette	handler	ikke	om	å	velge	ut	en	kommende	
astronaut,	eller	noe	slikt.	Det	som	er	en	drømmebaby	for	
oss,	er	en	helt	vanlig	baby	som	skriker	og	gulper.

Tilbudet hjemme og ute

Tilbudet	 i	 Norge	 er	 til	 heterofile	 par,	 som	 kan	 få	 IVF	
(”vanlig”	prøverør;	in	vitro	fertilisering),	og	ICSI	(sædcelle	
satt	inn	i	eggcelle;	intracytoplasmatisk	spermieinjeksjon).	

Cyberstorken: Hvor den flyr og hvilke utfordringer 
den møter underveis 
Ingvild Brunborg Morton
Leder i foreningen Ønskebarn  

Drømmebabyen både skriker og gulper. Foto: privat.
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Vi	har	inseminasjon,	hvor	en	fører	inn	sæd,	og	man	kan	
også	 hente	 ut	 spermier	 fra	 testiklene	 for	 prøverørsbe-
handling.	Vi	har	også	sæddonasjon,	hvor	det	i	Norge	ikke	
lenger	er	anonym	donor.	

Tilbudet	 i	 utlandet	 er	 det	 samme	 som	 i	 Norge,	 med	
enda	mer.	Man	kan	 få	anonym	sæddonasjon,	noe	 som	
mange	er	interessert	i,	eggdonasjon	og	embryodonasjon.	
Ved	 embryodonasjon	 vil	 verken	 egg	 eller	 sæd	 kommer	
fra	 paret.	 Man	 kan	 også	 benytte	 surrogat.	 Vi	 har	 ikke	
vært	borti	så	mange	tilfeller	hvor	våre	medlemmer	har	
benyttet	 surrogat,	 men	 vi	 merker	 at	 det	 er	 en	 økende	
mengde	spørsmål	om	dette.	I	utlandet	kan	også	single	og	
lesbiske	få	sæddonasjon,	og	det	er	tilbud	om	PGD	(preim-
plantasjonsdiagnostikk).	

Hvor reiser Norske par?

Når	 det	 gjelder	 hvilke	 land	 som	 blir	 benyttet	 av	 nord-
menn,	 så	 ser	 vi	 at	 Danmark	 er	 vanlig	 når	 det	 gjelder	
sæddonasjon.	 Det	 gjelder	 både	 for	 par	 som	 ønsker	
anonym	sæddonasjon,	single	og	lesbiske.	For	eggdonasjon	
er	Finland	og	Spania	mye	benyttet,	og	også	Russland	og	
Latvia.	For	embryodonasjon	har	våre	medlemmer	stort	
sett	benyttet	Spania	og	Finland.	For	surrogat	så	benyttes	
USA	og	England,	og	India	og	Russland	benyttes	også	litt.

Hvem er det så som reiser til utlandet? 

Her	er	noen	eksempler	på	par	som	har	reist	utenlands	
for	assistert	befruktning:

-	 Noen	 stikkord	 om	 Anna	 og	 Anders:	 De	 er	 arki-
tekter	 og	 giftet	 seg	 da	 de	 var	 30	 år	 gamle.	 De	 er	
friske	og	forsøkte	å	få	barn	fra	de	var	32	år	gamle.	
De	oppdaget	etter	hvert	at	det	ikke	var	så	enkelt,	og	
gikk	en	runde	med	utredning.	Det	viste	seg	at	det	
var	mannen	som	ikke	hadde	noen	egnede	sædceller.	
De	fikk	tilbud	om	sæddonasjon	i	Norge,	men	som	vi	
så	ofte	hører	om,	så	var	dette	vanskelig	for	mannen.	
Han	kan	gå	med	på	mye,	man	at	det	skal	være	en	
kjent	sæddonor,	det	synes	han	blir	vanskelig.	Paret	
må	da	velge	om	de	skal	la	være	å	prøve	å	bli	gravide,	
eller	 reise	 til	 utlandet	 for	 å	 få	 anonym	 sæddonor.	
Som	så	mange	andre	par	reiste	de	til	Danmark.

-	 Bente	 og	 Bård,	 en	 sykepleier	 og	 en	 IT-konsulent,	
giftet	seg	25	år	gamle.	Bente	hadde	hele	tiden	visst	
at	hun	ikke	kunne	få	barn	på	vanlig	måte.	Hun	ble	
behandlet	for	kreft	som	barn,	og	eggene	hennes	kan	
derfor	ikke	brukes.	Hun	trenger	eggdonasjon	for	å	
kunne	bli	gravid,	og	det	får	man	ikke	i	Norge.	

-	 Cecilie	og	Christian	er	begge	lærere.	De	giftet	seg	
29	og	31	år	gamle	og	er	så	vidt	de	vet	friske.	De	har	
ikke	fått	barn,	og	en	runde	med	utredning	har	ikke	
avdekket	 noen	 sikker	 forklaring.	 De	 går	 gjennom	
tre	IVF-forsøk	i	Norge	uten	å	lykkes.	32	år	gammel	
får	Cecilie	beskjed	om	at	det	er	eggcellene	hennes	
det	ikke	er	noe	”fart	i”.	Dette	er	et	par	som	gjerne	
vil	prøve	eggdonasjon.

-	 Dina	 og	 Dorthe,	 en	 revisor	 og	 en	 førskolelærer.	
De	er	32	år	gamle	og	har	 inngått	 lesbisk	partner-
skap.	De	er	friske	og	ønsker	seg	barn.	Det	verserer	
mange	kreative	forslag	til	hvordan	lesbiske	kan	bli	
gravide	–	de	kan	bare	ta	seg	en	tur	på	byen	–	men	
de	 som	 ønsker	 den	 oppfølgingen	 og	 sikkerheten	
som	helsevesenet	gir,	kan	reise	til	Danmark	for	å	få	
inseminasjon	der.	

-	 Elin	 og	 Erik,	 en	 tannlege	 og	 en	 konsulent.	 De	
er	 samboere	 og	 friske.	 Under	 utredning	 ble	 det	
funnet	 litt	 endometriose	 hos	 Elin.	 Dette	 kan	 ha	
vært	 grunnen	 til	 at	 hun	 ikke	 ble	 gravid,	 men	 det	
vet	 ingen	 sikkert.	 De	 startet	 med	 private	 forsøk,	
tre	 stykker,	 mens	 de	 ventet	 på	 offentlige	 forsøk.	
Etter	at	et	offentlig	 forsøk	også	mislyktes,	 får	hun	
innspill	om	at	ting	kan	gjøres	annerledes	i	utlandet.	
Der	kan	de	prøve	andre	stoffer,	vente	lenge	med	å	
sette	 tilbake,	eller	 sette	 tilbake	flere	embryoer,	 for	
eksempel.	Det	er	mange	muligheter,	og	en	del	velger	
å	forsøke	tilbudet	i	utlandet.

Utfordringer parene møter

Jeg	har	laget	en	liste	med	utfordringer	man	møter	på	om	
man	velger	å	reise	til	utlandet.	

-	 Man	må	finne	og	velge	behandling	–	det	er	enorme	
muligheter,	og	en	møter	ofte	en	aggressiv	markedsfø-
ring.	

-	 Man	skal	samarbeide	med	norsk	helsevesen.	
-	 Reisen	til	utlandet,	og	økonomien	knyttet	til	dette,	er	

en	utfordring	i	seg	selv.	
-	 Hvis	en	lykkes	med	å	bli	gravid,	så	må	en	gjennom	

svangerskap	og	fødsel,	og	møte	helsevesenet	sammen	
med	barnet.	

-	 Barnet	 og	 andre	 skal	 ha	 informasjon,	 og	 en	 må	
forholde	 seg	 til	 de	 juridiske	 spørsmålene	 og	 andres	
holdninger.

Når	 det	 gjelder	 valg	 av	 behandling,	 så	 er	 noe	 av	 det	
vanskelige	å	vite	hvilke	av	tilbudene	som	er	gode,	og	hva	
det	betyr,	det	som	står	i	informasjonen	man	får.	Mange	
av	medlemmene	får	hjelp	av	de	som	driver	med	assistert	

�
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befruktning	i	Norge	til	å	orientere	seg	litt	om	hvor	en	skal	
se.	Det	er	et	stort	behandlingsapparat	utenfor	klinikken,	
i	 form	 av	 alternativ	 behandling	 som	 akupunktur	 og	
homøopati,	som	også	kommer	med	innspill.	Vår	forening	
og	medlemmene	seg	imellom	utveksler	informasjon,	og	i	
tillegg	er	det	mye	informasjon	på	Internett.	Det	som	er	
vanskelig	er	å	vite	hva	som	er	et	godt	tilbud.	Hvorfor	skal	
man	velge	bort	noen	av	tilbudene?	Hva	er	et	godt	resultat?	
Hva	er	riktig	pris	å	betale,	og	hva	ligger	i	prisforskjellen?	
Hva	er	best	i	test?	Dette	er	vanskelige	vurderinger,	og	en	
er	veldig	alene.	Det	er	en	stor	utfordring	å	klare	å	orien-
tere	seg.

En	 annen	 utfordring	 er	 å	 samarbeide	 med	 det	 norske	
helsevesenet.	 Noen	 må	 ha	 utredning,	 og	 så	 følger	 selve	
oppstarten	 av	 behandlingen	 med	 hormoner,	 ultralyd,	
måling	 av	 effekten	 av	 hormonene	 og	 påfølgende	 juste-
ringer.	 De	 flest	 bruker	 private	 institusjoner	 i	 Norge	 til	
dette,	slik	at	de	slipper	å	reise	til	Spania	hver	gang.	Det	
er	en	utfordring	å	finne	noen	som	samarbeider	godt.	Når	
man	har	fått	en	 innsetting,	og	eventuelt	blitt	gravid,	så	
må	en	ha	oppfølging.	De	som	har	gjort	dette	i	Norge	får	
oppfølging,	men	hvem	følger	opp	de	som	har	gjort	dette	i	
utlandet?	Det	kan	også	være	det	oppstår	komplikasjoner.	
En	annen	ting	er	sykemeldinger.	Skal	man	bli	sykemeldt	
av	en	fastlege	og	så	reise	til	utlandet?	Eller	skal	man	være	
borte	uten	å	bli	sykemeldt?

Når	 man	 skal	 få	 medisinsk	 behandling	 i	 utlandet,	 så	
møter	en	utfordringen	med	kvalitetssikring	av	klinikken.	
Språk	og	kommunikasjon	er	en	annen	utfordring.	Ofte	
må	man	kommunisere	på	engelsk,	selv	om	verken	paret	
eller	de	ansatte	på	klinikken	har	engelsk	som	førstespråk.	
Det	kan	gå	veldig	bra,	men	det	kan	også	bli	en	utfordring.	
Det	 kan	 være	 at	 man	 må	 reise	 alene	 uten	 partner,	 for	
eksempel	 av	 økonomiske	 grunner.	 Reisetidspunktet	
styres	ofte	av	behandlingens	forløp,	og	det	er	ikke	alltid	
mulig	 å	 bestille	 billetter	 god	 tid	 i	 forveien.	 Det	 kan	 bli	
både	vanskelig	og	dyrt	å	skaffe	seg	billetter	og	hotell	på	
kort	varsel.	I	tillegg	må	man	avklare	fravær	med	jobben.	
Skal	en	bruke	egenmeldinger?	Skal	en	fortelle	hvorfor	en	
er	borte?

Når	det	gjelder	økonomi,	så	er	behandlingen	dyr	i	seg	selv.	
I	tillegg	kommer	reise	og	hotell.	Noen	må	også	gjennom	
mange	forsøk.	Hvis	en	lykkes	med	å	bli	gravid,	så	er	spørs-
målet	hvem	som	skal	få	vite	hva.	Slik	som	det	er	i	dag,	så	
kontakter	man	helsevesenet	når	man	er	gravid,	og	der	er	
det	frivillig	å	oppgi	informasjon;	det	er	ingen	som	spør	deg	
om	barnet	er	ditt	og	din	manns	genetisk	sett.	Informa-

sjonen	er	basert	på	tillitt,	og	de	som	jobber	i	helsevesenet	
vet	at	 informasjon	spres	raskt.	Står	det	ett	 sted	at	dette	
er	eggdonasjon,	så	kopieres	den	informasjonen	og	henger	
ved	resten	av	behandlingen.	En	annen	ting	er	at	genetisk	
informasjon	kan	påvirke	behandlingen	av	barnet.	Hvis	
barnet	blir	sykt,	kan	legen	for	eksempel	spørre	om	det	er	
astma	i	familien,	og	da	må	paret	bestemme	seg	for	hva	de	
skal	fortelle	og	ikke	fortelle.

Informasjon	til	barnet	og	andre	er	en	stor	utfordring.	Tre	
stikkord	er	når,	hva	og	hvordan.	De	fleste	vil	gjerne	selv	
ha	kontroll	over	informasjonen	til	barnet.	Foreldrene	vil	
fortelle	ting	til	barnet	når	de	selv	mener	det	er	riktig,	og	
dette	kan	bli	vanskelig	om	alle	andre	vet,	og	om	andre	har	
synspunkter	rundt	dette.

Det	er	mange	juridiske	temaer	knyttet	til	dette.	Ved	bruk	
av	 surrogat	 må	 flere	 dokumenter	 ordnes	 før	 hjemreise.	
Skal	barna	ha	et	stempel	på	seg	som	”De	ulovlige	barna”,	
fordi	de	er	laget	på	en	måte	som	ikke	er	lov	i	Norge?		Jeg	
er	veldig	glad	for	at	det	i	invitasjonen	til	dette	møtet	ble	
fremhevet	 at	 ”Par	 eller	 enslige	 som	 foretar	 slike	 reiser	
bryter	ikke	norsk	lov!”.	

Når	 det	 gjelder	 holdninger,	 så	 opplever	 vi	 at	 det	 er	 lite	
kunnskap,	og	kanskje	er	det	en	frykt	for	det	ukjente?	Vi	
opplever	at	alt	rundt	dette	med	assistert	befruktning	er	
tabu.	I	tillegg	kan	vi	få	kommentarer	som	”Det	er	ikke	
ditt	barn”,	”Hvordan	er	det	å	gå	med	et	barn	i	magen	som	
ikke	er	ditt”,	og	så	videre.	Jeg	vil	si	at	det	er	et	tabu	å	få	slik	
hjelp	til	å	få	barn.

En	annen	kommentar	som	vi	 får	er:	”Dere	kan	jo	bare	
adoptere,	hvorfor	skal	dere	styre	sånn.”	Jeg	vil	si	at	adop-
sjon	er	en	flott	måte	å	bli	foreldre	på	for	de	som	ønsker	det,	
og	vi	har	mange	adoptivforeldre	blant	våre	medlemmer.	
Men,	det	er	stadig	strengere	krav	for	å	bli	godkjent,	så	det	
er	ikke	slik	at	alle	kan	adoptere.	Det	er	overskudd	av	folk	
som	ønsker	å	adoptere,	i	forhold	til	barn	som	blir	frigjort	
for	adopsjon.	Det	er	ikke	slik	at	det	står	mange	barn	rundt	
i	verden	som	bare	venter	på	å	bli	adoptert	til	Norge.	Noen	
sier	også	at	”Det	er	ingen	menneskerett	å	få	barn.”	Nei,	
det	er	det	selvfølgelig	ikke.	Men,	vi	mener	at	vi	har	rett	til	
å	få	behandling	for	vårt	fertilitetsproblem.	

Siden	vi	har	brukt	begrepet	reproduksjonsturisme,	så	vil	
jeg	bare	minne	om	at	Norge	er	vårt	nærmeste	ferieland	
–	ja	til	eggdonasjon	i	Norge.
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Spørsmål etter innlegget:

Sissel Rogne –	Du	problematiserte	eggdonasjon,	og	dette	
med	 ”de	 ulovlige	 barna”.	 Jeg	 trodde	 eggdonasjon	 sånn	
sett	ville	være	det	 enkleste,	 for	det	 er	 ingen	 som	stiller	
spørsmål	 ved	 om	 mor	 er	 mor,	 når	 du	 kommer	 og	 er	
gravid.	Det	vil	vel	bare	komme	frem	om	mor	ønsker	å	
sette	søkelyset	på	at	dette	ikke	er	hennes	genetiske	avkom.	
Jeg	 ville	 nesten	 si	 at	 det	 ville	 være	 litt	 merkelig	 å	 sette	
søkelyset	på	det,	 for	ellers	går	dette	helt	automatisk,	og	
mor	er	alltid	juridisk	mor.

Ingvild Brunborg Morton –	 Ja,	 men	 dilemmaet	 er	 at	
man	opplever	at	det	er	viktig	å	være	åpen	overfor	helse-
vesenet.	De	ønsker	å	dele	informasjonen,	men	da	får	de	
kommentarer	om	at	”det	er	ikke	ditt	barn”	og	slikt.	Det	er	
mange	som	ønsker	å	ufarliggjøre	dette,	og	som	tenker	at	
mor	er	mor.	De	bærer	frem	og	ammer	barnet,	og	har	en	
god	biologisk	tilknytning	til	det.

Sissel Rogne – De	har	altså	et	ønske	som	at	det	skal	stå	i	
egen	pasientjournal	at	de	har	fått	eggdonasjon?

Ingvild Brunborg Morton – Ja,	de	har	et	dilemma.	Jeg	
nevnte	en	kvinne	på	39	år;	hun	ønsker	ikke	fostervanns-
diagnostikk,	fordi	at	det	innebærer	en	risiko,	og	hun	vet	
at	donoren	er	30	år	og	frisk.	Men	så	har	hun	et	ønske	om	
å	være	åpen	om	hvorfor	hun	ikke	ønsker	dette.	I	tillegg	er	
som	nevnt	genetisk	informasjon	ikke	ubetydelig	når	det	
gjelder	vurdering	og	behandling	av	barnet,	og	det	er	en	
annen	grunn	til	å	ønske	å	være	åpen.

Sissel Rogne – Det	er	ganske	interessant,	for	da	oppfatter	
de	tilbudet	om	testing	etter	38	år	nesten	som	et	press	der	
de	må	føler	de	har	et	forklaringsbehov	om	de	ikke	ønsker	
tilbudet.

Ingvild Brunborg Morton – Ja,	det	stemmer.

Morten Dahle Andersen - Jeg	 er	 student.	 Har	 deres	
organisasjon	 noen	 etiske	 betenkeligheter	 ved	 bruk	 av	
surrogatmor?	 Dette	 er	 jo	 ellers	 ganske	 omdiskutert	 i	
samfunnet.

Ingvild Brunborg Morton – Vår	organisasjon	synes	det	
er	et	ganske	vanskelig	tema.	Vi	ser	på	det	som	annerledes	
enn	å	ta	imot	celler	eller	embryo.	Vi	ønsker	at	dette	skal	
opp	på	dagsorden	og	diskuteres.	Det	er	viktig	å	 ivareta	
både	den	som	får	barn	ved	bruk	av	surrogat	og	surrogaten,	
så	vi	ønsker	at	dette	skal	være	et	tema.	Vi	ser	at	det	er	et	
vanskelig	tema,	men	vi	tror	ikke	at	det	hjelper	å	glemme	at	

det	finnes.	Vi	har	folk	som	kontakter	oss,	der	det	er	nære	
familiemedlemmer	som	ønsker	å	stille	opp	som	surrogat	
gratis,	fordi	de	har	fulgt	denne	smerten	over	lang	tid.	Skal	
dette	være	lov,	eller	er	det	veldig	galt?	Vi	har	ikke	noe	svar,	
men	vi	synes	det	er	viktig	at	alle	parter	ivaretas.

Morten Dahle Andersen – Jeg	synes	det	er	veldig	bra	at	
dere	setter	det	på	dagsorden,	for	dette	er	et	viktig	spørsmål	
som	det	er	viktig	å	diskutere.	Men	hvis	det	for	eksempel	
er	et	enslig	menneske	som	bruker	surrogatmor,	så	kan	vel	
ikke	dette	mennesket	sies	å	få	behandling	for	fertilitet.	Da	
er	det	helt	andre	etiske	implikasjoner,	mener	jeg.

Ingvild Brunborg Morton –	Jeg	er	enig	i	at	det	ikke	blir	
helt	 rett	 å	 kalle	 det	 infertilitet	 at	 en	 enslig	 mann	 ikke	
kan	bære	frem	et	barn.	Men	vi	vet	at	dette	skjer,	at	det	
kommer	barn	til	Norge	etter	bruk	av	surrogat,	og	vi	må	
forholde	oss	til	det.

Kjell Arne Johansson – Jeg	 jobber	 med	 prioriterings-
etikk.	Jeg	synes	du	ga	et	veldig	bra	foredrag,	og	jeg	synes	
det	 var	 viktig	 å	 få	 innblikk	 i	 hvor	 vanskelig	 det	 kan	
være	å	få	tilgang	til	det	store	tilbudet	i	utlandet.	Jeg	har	
et	spørsmål	angående	det	å	ha	rett	til	å	få	barn,	som	du	
nevnte	på	slutten.	Du	sa	at	selvfølgelig	er	det	ingen	rett	å	
få	barn,	men	du	har	rett	på	behandling	av	et	patologisk	
fertilitetsproblem.	Har	Ønskebarn	tatt	et	standpunkt	til	
om	par	eller	enslige	som	er	infertile	av	andre	årsaker	ikke	
skal	ha	rett	til	å	få	barn?

Ingvild Brunborg Morton – Det	er	umulig	å	snakke	om	
en	menneskerett	 til	 å	 få	barn.	Hvis	 en	har	 en	 sykdom,	
kan	en	ikke	si	at	det	er	en	menneskerett	å	bli	frisk,	men	
det	er	en	menneskerett	å	få	behandling.	Vi	har	ikke	tatt	
et	 standpunkt	 for	 at	 noen	 ikke	 skal	 få	 et	 tilbud,	 men	
hovedmålgruppen	vår	er	par	i	fertil	alder.	Når	det	gjelder	
prioritering	i	forhold	til	økonomi	og	helsevesen,	så	er	det	
viktig	å	ha	et	litt	langt	tidsperspektiv	og	tenke	på	at	Norge	
faktisk	trenger	flere	barn.	Det	perspektivet	må	vi	ha	med	
når	vi	ser	på	budsjettet.

Kjell Arne Johansson – Slik	jeg	forstår	det,	mener	du	at	
de	med	patologisk	infertilitet	har	mer	rett	på	barn	enn	de	
uten	patologisk	infertilitet?

Ingvild Brunborg Morton – Nei,	jeg	har	ikke	uttalt	meg	
om	hvem	som	har	mest	rett	til	å	få	barn	–	det	er	ikke	min	
jobb	å	prioritere	hvem	som	skal	få	behandling.	Min	jobb	
er	å	vise	ansiktet	til	de	som	trenger	medisinsk	hjelp	til	å	
få	barn.
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Hovedpoenget	 mitt	 kan	 karikeres	 på	 følgende	 måte:	 I	
utgangspunktet	er	turisme	et	gode.	Dessuten	er	repro-
duksjon	 helt	 supert.	 Etter	 at	 Nietzsche	 omdefinerte	
menneskets	formål	og	annonserte	guds	død	i	1882,	har	
vi	gått	over	til	å	se	på	overlevelse	og	reproduksjon	som	
livets	mål.	Hvis	vi	setter	disse	to	sammen,	så	er	konklu-
sjonen	enkel:	Reproduksjonsturisme	er	supert.

Suvenirer

Som	turister	er	vi	vant	til	å	ta	med	oss	suvenirer	hjem	
fra	reiser	i	utlandet.	Dette	gjelder	også	reproduksjons-
turisme.	Vi	reiser	ut	og	tar	med	noe	hjem,	det	være	seg	
et	befruktet	egg	eller	et	barn.	Nå	er	det	selvsagt	forskjell	
på	 ting	og	mennesker,	men	det	å	 ta	med	seg	barn	 fra	
reiser	i	utlandet,	er	heller	ikke	helt	uvanlig.	Vi	har	lenge	
adoptert	barn	fra	utlandet.	

Det	at	vi	gjør	ting	i	utlandet	som	er	ulovlig	i	Norge	er	
heller	ikke	nytt.	Vi	synes	å	ha	lang	tradisjon	for	å	gjøre	
ting	utaskjærs	som	vi	ikke	gjør	hjemme.	

Spørsmålet	blir	da;	finnes	det	overhodet	moralske	utfor-
dringer	 knyttet	 til	 reproduksjonsturisme?	 Svaret	 på	
dette	spørsmålet	er	JA,	men	de	er	kanskje	ikke	av	den	
art	som	vi	umiddelbart	skulle	tro.	La	meg	understreke	
at	 jeg	bare	diskuterer	utfordringene	knyttet	 til	”repro-
duksjonsturisme”	 og	 ikke	 de	 moralske	 utfordringene	
knyttet	til	de	metoder	som	man	reiser	ut	for	å	benytte.	
Det	 er	 åpenbart	 at	 alle	 former	 for	 assistert	 reproduk-
sjon	 er	 kontroversielle	 i	 en	 eller	 annen	 forstand,	 men	
spørsmålet	her	er	hvorvidt	det	at	man	reiser	ut	og	 får	
dem	 i	 utlandet	 endrer	 på	 dette.	 For	 mange	 vil	 temaet	
reproduksjonsturisme	 være	 en	 anledning	 til	 å	 ta	 opp	
kontroversene	til	assistert	reproduksjon,	men	jeg	vil	her	
bare	 konsentrere	 meg	 om	 de	 moralske	 utfordringene	
knyttet	til	turismeaspektet.

Reproduksjonsturisme

For	 det	 første	 er	 reproduksjonsturisme	 et	 vanskelig	
begrep.	Det	er	upresist,	vagt	og	det	omfatter	mye	uens-
artet,	og	er	derfor	vanskelig	å	ha	med	å	gjøre.	Det	egner	

seg	fint	 til	overskrifter	
i	media,	men	det	er	lite	
egnet	 til	 grundigere	
analyser.

Tilsvarende	 benyttes	
betegnelser	 som	
”forbudte	 barn”,	
som	 er	 lite	 dekkende	
og	 stigmatiserende.	
På	 den	 annen	 side	
ser	 vi	 annonser	 for	
”take	 home	 baby”,	 og	
tjenester	tilbys	fra	nettbutikker	(”ad	to	cart”).	Vi	kan	lese	
diverse	”varedeklarasjoner”	 fra	de	 som	er	 tilbydere	og	
det	reklameres	med	”garantert	graviditet”.	Det	beskrives	
som	”å	kjøpe	et	barn”	på	samme	måte	som	man	kjøper	
andre	varer	og	tjenester.	(http://www.dailymail.co.uk/pages/live/

femail/article.html?in_article_id=470660&in_page_id=1879)

Kommersialisering

I	 alt	 dette	 ligger	 det	 en	 form	 for	 tingliggjøring	 og	
kommersialisering.	 Dette	 bør	 ikke	 komme	 overras-
kende:	 Vi	 synes	 å	 kommersialisere	 hverandre	 mer	 og	
mer	i	nesten	alle	sammenhenger	i	livet,	så	hvorfor	skulle	
vi	ikke	også	på	reproduksjonens	område?	Foreldre	blir	
vel	ikke	mindre	glade	i	sine	barn	om	de	må	slite	hardt	og	
betale	mye	for	å	få	dem?	Når	noen	kan	hjelpe	barnløse	
par	og	er	villige	til	å	gjøre	det	i	et	land	der	dette	er	tillatt,	
hvorfor	skulle	de	ikke	få	økonomisk	kompensasjon	for	
dette,	 som	 man	 gjør	 for	 andre	 varer	 og	 tjenester?	 En	
industriarbeider	 eller	 en	 ballettdanser	 utsetter	 seg	 for	
risiko	 og	 belastning,	 og	 får	 betalt	 for	 det.	 På	 tross	 av	
disse	argumentene	vil	mange	 føle	 et	betydelig	ubehag	
ved	å	kommersialisere	menneskelig	reproduksjon.	

I	 debatten	 om	 den	 norske	 bioteknologiloven	 og	 om	
bioteknologi	 generelt,	 har	 vi	 flere	 ganger	 møtt	 argu-
menter	ut	fra	et	grunnleggende	likhetsideal:	Dersom	vi	
ikke	tilbyr	visse	tjenester	hjemme,	så	reiser	folk	ut	for	
å	kjøpe	dem.	Da	er	det	bare	de	rikeste	som	får	tilgang	
til	disse	tilbudene,	så	derfor	må	vi	tilby	dem	til	alle	her	
hjemme.	 Det	 er	 et	 retorisk	 virkningsfullt	 argument,	
men	det	er	ikke	nødvendigvis	holdbart.	Troen	på	at	man	
kan	utviske	alle	forskjeller	i	samfunnet	ved	å	tilby	alle	
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tjenester	 likt	 til	 alle	 synes	å	være	grunnleggende	naiv.	
Ikke	alle	har	råd	til	hytte	med	strandtomt	på	Sørlandet,	
men	vi	 tilbyr	 ikke	hytte	på	Sørlandet	 til	 alle	gjennom	
statlige	 finansieringsordninger	 av	 den	 grunn.	 Det	 er	
selvsagt	forskjell	på	barn	og	hytter,	men	ønskene	for	å	få	
dem	kan	være	like	intense,	og	ingen	av	dem	synes	å	være	
noen	åpenbar	menneskerett.

Medisinske utfordringer

Helsepersonell	møter	utfordringer	både	med	virkninger	
og	bivirkninger	av	reproduksjonsturisme	i	stadig	større	
grad.	 Av	 ulike	 grunner	 kan	 klinikker	 i	 utlandet	 sette	
tilbake	flere	befruktede	egg	enn	hva	som	er	standard	i	
Norge.	Det	gir	økt	antall	flerlingefødsler,	som	resulterer	
i	 utfordringer	 i	 form	 av	 kompliserte	 fødsler	 og	 utvi-
klingsavvik	hos	barna.	

Noen	vil	oppfatte	dette	 som	problematisk,	men	er	det	
egentlig	det?	Stiller	vi	noen	gang	spørsmål	ved	hvorvidt	
folk	som	reiser	ut	og	kommer	hjem	med	infeksjoner	av	
ymse	slag	skal	hjelpes?	Det	er	sjelden	at	man	hører	om	at	
folk	ikke	blir	hjulpet	om	de	har	helseproblemer,	selv	om	
problemene	er	blitt	ervervet	eller	påført	i	utlendighet.

Behov for informasjon

Et	annet	vanskelig	spørsmål	er	knyttet	til	 informasjon	
om	 behandlingstilbud.	 Tilbudene	 (om	 reisemål	 for	
reproduksjonsturister)	er	mange	og	overveldende,	og	det	
kan	være	vanskelig	å	sammenligne.	Det	er	et	betydelig	
behov	for	informasjon	om	hva	som	er	bra	og	hva	som	er	
dårlig,	om	hva	som	er	mulig	og	hva	som	er	ikke	mulig.	
I	hvilken	grad	skal	norsk	helsepersonell	informere	om	
tilbud	i	utlandet?	Det	er	det	begrensede	muligheter	 til	
rent	juridisk.	Men	hvor	langt	skal	helsepersonalet	gå	når	
det	gjelder	å	informere	om	tilbud	som	de	oppfatter	som	
useriøse	 eller	 dårlige?	 For	 negativ	 omtale	 av	 klinikker	
i	 utlandet	 kan	 oppfattes	 som	 kritikk	 og	 fordommer	
(”forbudte	barn”)	eller	føre	til	redusert	tillit	til	helseper-
sonell.	

Hvor	langt	skal	helsepersonell	gå,	for	å	legge	forholdene	
til	rette	for	at	mennesker	kan	reise	til	utlandet,	for	der	å	
få	det	som	ikke	er	tillatt	i	Norge?	Noen	type	behandling	
kan	 kreve	 samhandling	 med	 norsk	 helsepersonell.	 Ett	
eksempel	er	der	par	ønsker	biologisk	materiale	utlevert	
for	bruk	 i	utlandet,	 så	som	sæd	for	 inseminasjon	eller	
befruktede	egg	for	bruk	hos	surrogatmor.	

Trussel mot loven

Undergraver	reproduksjonsturisme	vår	mest	omtalte	og	
forhatte	 lov,	bioteknologiloven?	Det	kan	argumenteres	
for	 at	 reproduksjonsturisme	 fører	 til	 legalisering:	 Når	
folk	kan	reise	utenlands	å	få	det	som	er	forbudt	i	Norge,	
vil	 det	 tvinge	 gjennom	 en	 lovendring	 i	 Norge,	 fordi	
forbudet	undergraves	av	de	mange	som	nyter	forbuden	
frukt.	Ingen	lov	kan	overleve	å	bli	ignorert	eller	omgått.

På	den	andre	siden	kan	man	hevde	at	reproduksjonstu-
rismen	er	en	overtrykksventil;	hvis	man	ikke	hadde	hatt	
denne	muligheten	for	å	reise	til	utlandet,	ville	vi	kanskje	
hatt	 et	 enda	 større	påtrykk	 for	å	endre	 lovgivningen	 i	
Norge.	Selv	er	jeg	usikker	på	holdbarheten	i	begge	disse	
påstandene.	Vi	synes	å	kunne	leve	med	ulik	 lovgiving	
fra	land	til	land	i	andre	sammenhenger,	og	det	synes	å	
være	 andre	 ting	 enn	 moralsk	 indignasjon	 som	 driver	
juridisk	harmonisering	mellom	land.

I	hvor	stor	grad	skal	den	norske	lovgivningen	tilpasses	
lovgivningen	 i	 andre	 land?	 For	 mange	 av	 dem	 som	
kommer	 hjem	 med	 et	 barn,	 er	 det	 et	 problem	 at	 den	
norske	lovgivningen	ikke	er	tilpasset	den	lovgivningen	
som	gjelder	i	landet	de	reiste	til.	Hvordan	skal	man	hånd-
tere	at	en	surrogatmor	i	ettertid	går	til	rettssak	for	å	få	
beholde	barnet,	eller	ønsker	kontakt	med	barnet?	Også	
andre	problemer	kan	oppstå,	knyttet	til	at	dette	ikke	har	
vært	så	godt	regulert	som	man	har	trodd,	i	forhold	til	de	
kontrakter	som	er	inngått.	Dette	er	utfordringer	som	vi	
foreløpig	ikke	har	sett	så	mye	av	i	Norge,	men	som	det	
kan	være	klokt	å	ha	tenkt	i	gjennom.

Familie og eierskap

Det	kan	også	være	slik	at	reproduksjonsturismen	utfor-
drer	en	del	eksisterende	oppfatninger	og	definisjoner	av	
hva	som	er	farskap	og	hva	som	er	morskap.	Et	konkret	
eksempel	er	i	forhold	til	folkeregisteret,	og	hva	som	skjer	
med	registreringen	av	barn	i	de	tilfeller	der	menn	reiser	
ut	og	kommer	tilbake	med	et	barn.	Praktisk	utfordrer	
det	 prosedyrer	 for	 innlemming	 av	 personer	 i	 folkere-
gisteret	 og	 deres	 kategorier.	 Prinsipielt	 utfordrer	 det	
eksisterende	 definisjoner	 av,	 ”familie’”	 og	 berører	 helt	
grunnleggende	elementer	i	vårt	samfunn.

Reproduksjonsturisme	 gjenreiser	 spørsmålet,	 ”Hvem	
eier	biologiske	materiale?”,	for	eksempel	et	egg?	Hvis	et	
par	er	i	besittelse	av	et	befruktet	egg,	hvorfor	skal	ikke	
paret	 få	 ta	 det	 med	 seg,	 og	 gjøre	 hva	 de	 ønsker	 med	
det?	 Det	 samme	 spørsmålet	 kan	 stilles	 for	 sæd	 og	 et	
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ubefruktet	egg.	Dette	er	ikke	et	trivielt	spørsmål,	av	den	
enkle	grunn	at	biologisk	materiale	verken	er	en	person,	
en	 ting,	eller	en	handling,	 slik	som	jussen	tradisjonelt	
ynder	å	forholde	seg	til.

Global rettferdighet

Det	er	også	et	spørsmål	om	global	rettferdighet	knyttet	
til	 reproduksjonsturisme,	 ikke	 minst	 fordi	 mange	 av	
tilbudene	kommer	 fra	 land	med	begrenset	helsetilbud	
til	befolkningen	generelt.	Økt	fokus	på	hi-tech-medisin	
for	utlendinger	vil	 trekke	ressurser	 fra	grunnleggende	
helsetilbud	 til	 befolkningen.	 På	 den	 annen	 side	 argu-
menteres	det	med	at	reproduksjonsturisme	bidrar	med	
ressurser	som	kan	finansiere	annen	helsetjeneste.

Dessuten	 argumenteres	 det	 med	 at	 særlig	 surrogat-
mødre	utnyttes	i	utviklingsland.	Tradisjonelt	er	motar-
gumentet	at	surrogatmor	gjør	dette	 frivillig.	Hun	gjør	
det	 mot	 betaling,	 og	 betalingen	 står	 i	 forhold	 til	 den	
risiko	og	belastningen	hun	påtar	seg.	Det	foreligger	ikke	
noen	tvang	overfor	surrogatmoren	i	denne	situasjonen.	
Spørsmålet	 her	 er	 hvorvidt	 en	 økonomisk	 vanskelig	
situasjon	resulterer	i	en	tvangslignende	situasjon.	

Tilsvarende	 kan	 det	 hevdes	 at	 reproduksjonsturismen	
bidrar	 til	 global	 utjevning	 av	 økonomiske	 forskjeller	
dersom	 vi	 kan	 bidra	 med	 penger	 til	 henne	 og	 hennes	
familie.	Selv	om	dette	argumentet	ofte	er	brukt	og	virker	
plausibelt,	er	det	ikke	åpenbart	at	det	er	holdbart.	Ville	
ikke	den	globale	utjevningen	øke	ytterligere	dersom	man	
adopterte	et	barn	og	donerte	mellomlegget	til	den	som	
ellers	 ville	 vært	 surrogatmor?	 Hvis	 målet	 er	 en	 global	
utjevning,	kan	det	finnes	mer	effektive	virkemidler	enn	
reproduksjonsturisme.

Turistindustri

En	annen	problemstilling	er	at	”reproduksjonsturisme”,	
som	annen	turisme,	kan	oppfattes	som	en	industri.	Det	
reiser	spørsmål	om	hvorvidt	man	skal	tjene	penger	på	
folks	sårbarhet.	Det	er	klart	at	folk	som	ønsker	seg	barn,	
kan	være	 i	en	særdeles	sårbar	situasjon.	Her	er	det	en	
industri	som	tjener	på	folks	desperate	ønske	om	å	være	
foreldre.	Problemet	med	en	slik	argumentasjon	er	at	den	
fratar	mennesker	autonomi.	Selv	om	disse	menneskene	
er	i	en	vanskelig	situasjon,	er	det	drastisk	å	forestå	deres	
valg,	eller	å	påstå	at	de	ikke	er	i	stand	til	å	ivareta	sine	
egne	 interesser,	 og	 trenger	 en	 spesiell	 beskyttelse	 og	
regulering.

Neste	spørsmål,	er	om	folk	er	godt	nok	informert,	når	
de	 som	 helseturister	 kjøper	 tjenester.	 Dette	 er	 nok	 en	
større	 utfordring,	 for	 en	 grunnleggende	 forutsetning	
for	 helsetjenester	 i	 Norge	 mangler;	 reelt	 samtykke.	
Markedsføring	er	et	problem.	Det	er	mange	aktører	på	
markedet,	 og	 ikke	 alle	 markedsfører	 seg	 så	 nøkternt	
som	de	burde.	Markedsføringen	i	andre	land	kan	være	
annerledes	enn	den	vi	har	her	hos	oss.	Å	orientere	seg	
kan	være	en	utfordring,	når	man	skal	 forholde	seg	 til	
andre	kulturer	og	markedsføringsmåter.

Surrogatmorskap	er	en	av	de	moralsk	mest	utfordrende	
problemstillingene	 innen	 reproduksjonsturisme.	 Men	
hva	er	surrogatmorskap	et	utrykk	for?	Er	det	et	uttrykk	
for	 en	 ekstrem	 altruisme?	 Er	 det	 en	 ren	 økonomisk	
transaksjon?	Er	det	kjøp	av	kroppsarbeid	på	linje	med	
annet	kroppsarbeid,	eller	er	dette	en	 form	for	ekstern	
rugekasse?	 Hvilke	 svar	 vi	 har	 på	 dette	 avhenger	 av	
moralsk	ståsted	og	livssituasjon.	I	noen	sammenhenger	
kan	 det	 også	 vitne	 om	 en	 form	 for	 moralsk	 imperia-
lisme:	Mine	moralske	normer	gjelder	mer	enn	dine,	og	
de	 gjelder	 overalt.	 Dette	 vil	 nok	 noen	 oppfatte	 som	
problematisk.	

Økt behov

Hvorfor	 har	 behovet	 for	 ulike	 former	 for	 assistert	
befruktning	økt	så	mye?	En	av	grunnene	kan	være	en	
form	for	 tro	på	det	biologiske.	Livets	mål	blir	 i	 stadig	
større	 grad	 definert	 som	 overlevelse	 og	 reproduksjon.	
Reproduksjonens	 mål	 er	 å	 bli	 foreldre,	 å	 føre	 genene	
videre	 –	 noen	 vil	 si;	 å	 være	 genetisk,	 biologisk	 eller	
sosialt	foreldre.	Men	er	reproduksjonsturismen	bare	et	
resultat	av	et	biologisk	fenomen,	eller	er	den	et	resultat	
av	et	sosialt	konstruert	press?	Har	vi	blitt	så	opptatt	av	
det	biologiske	at	det	styrer	våre	sosiale	liv?	Hvilket	press	
er	det	i	samfunnet	for	å	ha	det	som	noen	vil	kalle	”egne	
barn”	–	og	hva	er	nå	egentlig	det?	Det	 ligger	 et	 inne-
bygget	paradoks	her:	embryoadopsjon,	eggdonasjon	og	
sæddonasjon	 bryter	 med	 den	 genetiske	 forståelsen	 av	
behovet	for	overlevelse	og	reproduksjon	fordi	det	i	mange	
sammenhenger	frembringer	det	som	naturen	selekterer	
bort.	På	den	ene	siden	brukes	(evolusjons)biologiske	og	
genetiske	argumenter	for	reproduksjon,	mens	vi	overser	
de	samme	argumentenes	begrensende	virkning.	

Et	annet	dilemma	som	vi	møter	 i	denne	forbindelsen,	
er	det	som	kalles	det	statsliberale	dillemma.	Det	vil	si	
at	vi	aksepterer	individuelle	valg,	men	ikke	summen	av	
dem.	Vi	 aksepterer	 at	 alle	må	 få	 lov	 til	 å	 velge	det	de	
selv	ønsker,	men	på	samfunnsnivået	liker	vi	ikke	resul-



1�
Åpent møte om “reproduksjonsturisme”

tatet	 av	 mange	 slike	 valg.	 Eksempler	 på	 dette	 knytter	
seg	til	genetisk	testing	av	embryoer	og	seleksjon,	og	det	
kan	 også	 i	 fremtiden	 gjelde	 design	 av	 babyer.	 Repro-
duksjonsturismen	 representerer	 i	 så	 måte	 et	 fritt	 valg	
som	man	vil	forsvare,	mens	man	samtidig	kan	mislike	
konsekvensene	av	den.

Problemene	 for	 turistene	 er	 ganske	 mange	 og	 omfat-
tende.	Dette	dreier	seg	om	mer	enn	bare	papirarbeid	i	
forhold	til	nye	barn.	Ett	dilemma	som	ofte	dukker	opp	
er	åpenhet;	åpenhet	overfor	helsepersonell,	myndigheter	
og	 barna.	 Noen	 vil	 hevde	 at	 overdreven	 åpenhet	 (om	
barnets	tilblivelse)	er	å	påtvinge	barnet	en	reproduktiv	
oppfatning,	mens	andre	vil	oppfatte	hemmelighold	som	
dypt	problematisk.	Det	er	viktig	å	erkjenne	og	akseptere	
at	dette	er	en	utfordring.

Noen	vil	også	hevde	at	det	kan	være	en	form	for	kjønns-
messig	 urettferdighet	 i	 reproduksjonsturismen,	 fordi	
tilbudet	 til	 kvinner	 er	 mer	 omfattende	 enn	 for	 menn.	
Her	kan	vi	i	hvert	fall	til	en	viss	grad	skylde	på	biologien,	
enn	så	lenge.

Norge som turistland

Til	slutt;	jeg	har	fundert	litt	på	hvordan	Norge	egner	seg	
som	vertsland	 for	reproduksjonsturisme.	 Jeg	 tror	at	vi	
ikke	egner	oss	særlig	godt.	Vi	egner	oss	godt	på	utstil-
ling	eller	på	museum,	for	vi	har	en	spesiell	lovgiving	for	
bioteknologi.	Vårt	eneste	bidrag	kunne	være	eksport	av	
befruktede	egg.	Dersom	befruktede	egg	har	en	moralsk	
status,	så	vil	det	være	en	betydelig	vinning	i	å	 forsøke	
å	 realisere	 så	 mange	 av	 disse	 potensielle	 menneskene	
som	mulig,	 fremfor	å	destruere	dem.	Dette	er	selvsagt	
kontroversielt.

Konklusjonen	 er	 derfor	 at	 reproduksjonsturisme	 er	
mindre	kontroversielt	enn	reproduksjonsteknologi,	selv	
om	det	reiser	en	del	utfordrende	spørsmål.

Spørsmål etter innlegget:

Maria Elizabeth Fongen – Når	du	nå	slår	fast	at	repro-
duksjonsturisme	er	uproblematisk,	så	vet	jeg	ikke	om	du	

mener	det	som	en	egen	konklusjon,	eller	om	du	ønsker	
å	 la	 disse	 spørsmålene	 bli	 stående.	 Jeg	 savner	 en	 mye	
dypere	 undersøkelse	 av	 de	 etiske	 problemstillingene	
som	 dette	 innebærer.	 Ikke	 minst	 savner	 jeg	 barnas	
aspekt.	Du	berører	det	i	forhold	til	dette	med	åpenhet	
om	barnas	opphav,	men	jeg	har	på	følelsen	av	at	denne	
reproduksjonsturismen	skjer	mye	på	voksnes	premisser.	
Den	 er	 et	 svar	 på	 våre	 drømmer	 og	 lengsler	 om	 noe	
vi	 biologisk	 sett	 ikke	 er	 i	 stand	 til	 å	 få.	 Men	 jeg	 har	
på	 følelsen	at	barnas	 rettigheter	 faller	utenfor;	barnas	
rett	til	å	kjenne	sitt	biologiske	opphav.	Barnas	rett	til	å	
pleie	kontakt	med	sin	mor	og	far,	dersom	de	lever.	I	det	
hele	tatt	ser	jeg	at	man	hopper	ganske	lettvint	over	alle	
disse	moralske	dilemmaene.	I	hvilket	forum	blir	dette	
egentlig	debattert?

Bjørn Hofmann – Min	konklusjon	må	forstås	kontek-
stuelt.	Det	at	vi	reiser	ut,	gjør	ting	vi	ikke	får	lov	til	å	
gjøre	i	Norge,	og	reiser	hjem	igjen,	er	ikke	nødvendigvis	
kontroversielt.	 Nordmenn	 oppfører	 seg	 annerledes	 i	
utlandet	enn	her	hjemme.	Det	har	vi	lang	tradisjon	for	
å	gjøre,	og	vi	trenger	ikke	å	være	stolte	av	det.	Men	det	
er	 et	 annet	 spørsmål	 enn	 om	 det	 er	 moralske	 dilem-
maer	knyttet	til	reproduksjonsteknologi,	for	det	er	det	
åpenbart	at	det	er.

Det	er	også	viktig	å	påpeke	at	jeg	har	forsøkt	å	under-
søke	 de	 moralske	 utfordringene	 knyttet	 til	 turistas-
pektet.	Jeg	har	ikke	forsøkt	å	diskutere	reproduksjons-
teknologi	generelt	eller	den	norske	bioteknologiloven	
spesielt.	Når	det	gjelder	hensynet	til	barna,	er	jeg	helt	
enig;	 det	 er	 viktig.	 Mange	 vil	 i	 disse	 spørsmålene	
forutsette	at	vi	viser	samme	hensyn	til	barna,	og	til	de	
fremtidige	barna,	som	vi	gjør	i	norsk	lovgivning.	Det	
er	det	 slettes	 ikke	 sikkert	at	man	gjør	 i	de	 land	som	
man	reiser	til.	Det	vil	si	at	mennesker	som	er	vurdert	
som	uegnet	for	assistert	befruktning	i	Norge,	kan	reise	
ut	og	få	assistanse.	Vi	kan	tenke	oss	tilfeller,	hvor	folk	
som	 er	 dømt	 for	 overgrep	 mot	 barn	 reiser	 ut	 og	 får	
behandling	 i	utlandet.	Dette	er	et	viktig	poeng,	 som	
jeg	er	helt	enig	med	deg	i.	Da	kan	vi	ikke	vurdere	forel-
drene	på	forhånd,	men	må	ivareta	barnas	interesser	i	
etterhånd,	slik	som	ved	barn	unnfanget	uten	assistert	
reproduksjonsteknologi.
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Tittelen	 ”Hvor	 går	 grensen?”	 har	 en	 dobbelt	 bunn.	
Den	sikter		til	moral:	hvor	går	våre	grenser	for	hva	vi	
mener	er	en	akseptabel	handling	i	moralsk	forstand	og	
den	 sikter	 til	 territorium	 –	 det	 vil	 si	 de	 grenser	 som	
omslutter	 og	 definerer	 en	 nasjonalstat,	 i	 dette	 tilfelle	
Norge.

Grenseoverskridelser

Det	jeg	er	opptatt	av	er	grenseoverskridelser.	Det	kan	
se	 ut	 som	 om	 reproduksjonsturismen	 er	 en	 form	 for	
grenseoverskridelse.	Det	interessante	i	denne	sammen-
heng,	er	at	det	er	et	sammenfall	mellom	to	typer	gren-
seoverskridelser:	den	moralske	og	den	nasjonale.

Eller	for	å	snu	det	på	hodet:	staten	Norge	har	en	lovgi-
ving	som	omhandler	bioteknologi	og	assistert	befrukt-
ning	som	begrenser	folks	valgmuligheter.	Effekten	av	
denne	 loven	 er	 blant	 annet	 at	 folk	 reiser	 utenlands	
for	 å	 få	 tilgang	 på	 tilbud	 som	 ikke	 er	 tillatt	 i	 Norge.	
Med	andre	ord;	loven	provoserer	frem	en	bestemt	type	
bevegelse.	Noen	kaller	dette	for	reproduksjonsturisme.	
Norge	er	ikke	alene	om	å	fremprovosere	slike	reiser,	og	
nordmenn	er	på	langt	nær	de	eneste	som	reiser	ut	av	
hjemlandet	sitt	for	å	få	tilgang	på	tjenester	som	ikke	er	
tillatt	i	egne	land.

Surrogatmor

La	 meg	 begynne	 med	 et	 aktuelt	 eksempel,	 tatt	 fra	
norsk	 virkelighet.	 En	 surrogatmor	 er	 en	 kvinne	 som	
bærer	 frem	og	 føder	barn	 for	en	annen	kvinne.	Hun	
kan	gjøre	det	enten	ved	å	få	satt	 inn	et	befruktet	egg	
fra	en	annen	kvinne	og	hennes	partner,	eller	hun	kan	
bli	 inseminert	med	sæden	til	mannen	til	paret	 (være	
det	seg	heterofilt	eller	homofilt)	som	ønsker	barnet.	I	
begge	tilfeller	er	avtalen	at	surrogatmoren	skal	overgi	
barnet	 etter	 fødselen	 til	 personen	 som	 har	 inngått	
avtalen	med	henne.	Et	poeng	i	denne	sammenheng,	er	
at	et	barn	som	er	født	av	en	surrogatmor	trenger	ikke	
å	ha	noen	genetisk	 forbindelse	 til	denne	moren,	men	
det	kan	ha	det.	Et	annet	poeng,	er	på	hvilket	grunnlag	

avtalen	 om	 surrogat-
morskapet	 inngås.	 Er	
dette	en	kontrakt	hvor	
penger	 er	 involvert	
eller	 er	 det	 en	 avtale	
basert	på	et	altruistisk	
grunnlag?	

Det	er	i	den	sammen-
heng	 vi	 må	 lese	
følgende	 oppslag	 om	
surrogatmorskap	 som	
dukket	 opp	 i	 norske	
medier	i	sommer.	Dagsavisen	skriver	den	10.	juni	”Får	
ta	befruktet	egg	til	utlandet.	Norske	par	får	lov	til	å	ta	
befruktede	egg	til	 surrogatmødre	 i	utlandet.	Det	slår	
helseminister	 Sylvia	 Brustad	 fast.”	 Vårt	 Land	 skriver	
den	16.	juni:	”Godtar	surrogatmor	i	utlandet.”

Saken	er	følgende:	En	kvinne	som	har	forsøkt	å	få	barn	
ved	 hjelp	 av	 assistert	 befruktning	 får	 kreft	 i	 løpet	 av	
behandlingsperioden,	 og	 må	 fjerne	 livmoren.	 Hun	
søker	om	å	 få	 lov	 til	å	 ta	med	de	allerede	befruktede	
eggene	 til	 utlandet	 for	 å	 benytte	 seg	 av	 surrogatmor.	
Brustad	gir	tillatelse	til	dette	under	forutsetningen	av	
at	Haugesund	sykehus	ikke	hjelper	paret	til	en	klinikk	
i	 utlandet.	 Brustad	 får	 skarpe	 reaksjoner,	 både	 fra	
KrF	og	fra	Bioteknologinemnda.	De	mener	at	Brustad	
oppfordrer	par	 til	 å	bryte	norsk	 lov.	Også	Senterpar-
tiet	reagerer	–	samt	SVs	Olav	Gunnar	Ballo	og	saken	
slår	dermed	 litt	 sprekker	 i	den	rød-grønne	alliansen.	
Høyres	 Inge	 Lønning	 uttaler	 seg	 og	 fagfolk	 er	 uenig	
med	ministeren.	

Helsedepartementet	 sendte	 28.06.07	 ut	 et	 rundskriv	
som	 presiserer	 vilkår	 for	 når	 par	 som	 har	 vært	 til	
assistert	 befruktning	 kan	 få	 utlevert	 ”sine”	 lagrede	
befruktede	egg.	Skrivet	slår	 fast	at	par	har	 ingen	rett	
til	 slik	 utlevering:	 ”det	 er	 ikke	 slik	 at	 paret	 ”eier”	 de	
befruktede	eggene,	selv	om	utrykk	som	”sine	egg”	eller	
”parets	egg”	ofte	brukes”.

Så, hva handler saken om? 

Først	 og	 fremst	 handler	 den	 om	 hva	 som	 er	 ”lov”	 i	
Norge,	 og	 om	 at	 loven	 ikke	 er	 entydig.	 Vi	 har	 ingen	

Hvor går grensen?

Marit Melhuus
Professor, Sosialantropologisk institutt, Univer-
sitetet i Oslo
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lov	mot	bruk	av	surrogatmor.	Vi	har	en	lov	som	gjør	
eggdonasjon	umulig.	Med	andre	ord,	norsk	lov	åpner	
ikke	for	en	fragmentering	av	moderskapet;	den	åpner	
ikke	for	at	det	skal	herske	tvil	om	hvem	mor	er.	Vi	har	
en	hovedregel	 i	 loven	som	sier	at	barnets	mor	er	den	
som	føder	barnet.	Surrogatmorskap	bryter	med	denne	
hovedregelen.	Spørsmålet	er	hva	 som	utgjør	en	 lovo-
vertredelse:	 er	det	 en	overtredelse	å	 reise	 til	utlandet	
for	å	få	utført	noe	som	ikke	er	tillatt	i	Norge?

Hva	 som	 er	 ”lov”	 er	 utslag	 av	 politiske	 prosesser.	
Det	saken	viser	med	all	tydelighet	er	ikke	bare	at	det	
handler	om	moral,	og	hva	som	anses	som	riktig	eller	
galt.	Saken	handler	om	politikk,	i	den	forstand	at	Norge	
har	lovregulert	slike	praksiser	og	setter	grenser	for	hva	
som	er	tillatt.	Med	andre	ord:	noe	av	det	mest	private	
og	intime	–	hvordan	vi	velger	å	få	barn	–	er	et	offentlig	
anliggende.	 Dette	 gjelder	 ikke	 bare	 Norge,	 men	 det	
som	kjennetegner	Norge,	er	at	vi	er	mer	restriktive	enn	
mange	andre.

Saken	 handler	 eksplisitt	 om	 hvem	 som	 eier	 genetisk	
materiale,	det	vil	si;	hvem	har	råderett	over	biologisk	
materiale.	I	Norge	har	praksis	vært	at	parene/kvinnene	
selv	 ikke	har	råderett	over	sine	egg,	sin	sæd	eller	det	
befruktede	egget.

Mer	 indirekte	 og	 underliggende	 handler	 saken	 om	
hvem	som	er	”mor”	til	et	barn;	og	dermed	handler	den	
om	oppfatninger	omkring	hva	som	utgjør	primær	rela-
sjonene	i	vårt	samfunn.	Den	berører	våre	forestillinger	
om	familie.	I	dette	tilfelle	er	mor,	i	følge	Brustad,	den	
som	leverer	det	genetiske	materiale.	Men	dette	bryter	
med	hovedregelen:	at	mor	til	barnet	er	den	som	føder	
det.	Her	er	kvinnens	intensjon	om	å	få	barn	(ved	å	ha	
gjennomgått	assistert	befruktning)	avgjørende.

Men	 kanskje	 viktigst	 handler	 denne	 saken	 om	 hva	
slags	transaksjoner	man	skal	kunne	inngå	for	å	få	et	
barn	og	hvor	slike	transaksjoner	skal	finne	sted.	Med	
andre	ord:	surrogatmorskap	synliggjør	et	kontrakts-
aspekt	ved	relasjoner	som	vanligvis	defineres	gjennom	
kjærlighet.	Hvis	ikke	surrogatmoren	opptrer	på	rent	
altruistisk	 grunnlag,	 så	 vil	 det	 flyte	 penger	 mellom	
partene.	I	tillegg	til	at	morskapet	ikke	er	avklart,	tror	
jeg	 det	 er	 pengeaspektet	 som	 er	 det	 problematiske	
her.	Penger	besudler	kjærlighet.	Barn	er	en	gave,	og	
det	blir	galt,	eller	moralsk	forkastelig,	vil	noen	hevde,	
å	 blande	 penger	 inn	 i	 bildet.	 Også	 her	 er	 det	 taust.	
Vi	vet	ikke	hva	slags	arrangement	kvinnen/paret	har	
tenkt	å	inngå.

Nå	kan	vi	jo	spørre	oss	om	denne	saken	har	noe	med	
dagens	 tema	 –	 reproduksjonsturisme	 –	 å	 gjøre?	 Det	
kommer	 jo	 an	 på	 hva	 man	 legger	 i	 begrepet,	 men	
sakens	 oppslag	 er	 nettopp	 at	 kvinnen	 må	 reise	 uten-
lands	for	å	få	et	tilbud	eller	tilgang	på	en	tjeneste	som	
ikke	er	mulig	i	Norge.

Hvorfor reise ut?

Det	 vi	 vet,	 er	 at	 mange	 steder	 i	 verden	 –	 ikke	 bare	 i	
Europa,	 men	 også	 for	 eksempel	 India	 og	 De	 forente	
arabiske	emirater	–	finnes	det	klinikker	som	har	spesia-
lisert	seg	på	å	behandle	utlandske	par	som	ønsker	barn,	
eller	som	ønske	barn	av	en	viss	type.	Et	stort	problem	i	
mange	andre	land,	men	ikke	for	norske	par,	er	kjønns-
seleksjon.	Mange	indiske	par,	for	eksempel,	ønsker	seg	
gutter.	Vi	vet	også	at	det	er	mange	ulike	faktorer	som	
påvirker	folks	beslutning	om	å	dra	ut:

-	 Enkelte	 land	 har	 forbud	 mot	 visse	 typer	 behand-
ling.

-	 Tjenestene	 er	 ikke	 tilgjenglig	 fordi	 de	 aktuelle	
substansene	(egg	eller	sæd,	eller	anonym	sæd)	ikke	
er	tilgjenglig.

-	 Tjenestene	regnes	ikke	som	trygge	nok.
-	 Noen	 kategorier	 mennesker	 har	 ikke	 tilgang	 på	

behandling	 (for	 eksempel	 fordi	 de	 er	 for	 gamle,	
eller	enslige	eller	homofile	og	lesbiske)	og	må	derfor	
reise	andre	steder.

-	 Tjenestene	er	billigere	i	utlandet	enn	det	som	tilbys	
hjemme.

Det	 kan	 også	 godt	 tenkes	 at	 behandlingen	 forbindes	
med	så	mye	skam,	slik		det	er	i	noen	muslimske	land,	
at	folk	foretrekker	å	gjøre	det	et	sted	hvor	de	ikke	vil	
bli	gjenkjent.	

Jeg	 har	 ikke	 selv	 studert	 dette	 fenomenet	 ved	 for	
eksempel	 å	 være	 i	 klinikker	 som	 benyttes	 av	 utlen-
dinger,	være	det	seg	norske	eller	andre,	eller	ved	å	følge	
norske	 par	 på	 sin	 reise	 til	 utlandet.	 Derimot	 har	 jeg	
gjennom	mine	mange	samtaler	med	ufrivillig	barnløse	
i	 Norge,	 også	 kommet	 inn	 på	 dette	 å	 benytte	 seg	 av	
klinikker	i	utlandet	for	eventuelt	å	komme	fortere	til	
behandling;	og	om	å	benytte	seg	av	tjenester	som	ikke	
er	tillatt	i	Norge,	i	utlandet.	Jeg	har	også	vært	i	kontakt	
med	spanske	forskere	som	har	arbeidet	ved	fertilitets-
klinikker	i	Barcelona.	

Og	 i	 den	 forbindelse	 er	 det	 to	 ting	 som	 er	 slående.	
For	 det	 første;	 de	 norske	 par	 jeg	 har	 snakket	 med	
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har	ingen	betenkeligheter	med	å	reise	utenlands	for	å	
få	 en	behandling	hvis	de	har	 råd	og	 føler	 seg	 trygge.	
For	 det	 andre;	 begrepet	 ”reproduksjonsturisme”	 eller	
”fertilitetsturisme”,	som	det	gjerne	blir	kalt	på	engelsk,	
er	 ikke	et	begrep	som	de	ufrivillig	barnløse	selv	ville	
bruke	for	å	beskrive	sin	avgjørelse	om	å	reise	utenlands	
for	å	få	en	behandling	som	ikke	er	tillatt	i	Norge.	

Slik	jeg	kjenner	dette	feltet	i	Norge,	ville	jeg	si	at	slike	
reiser	 aldri	 ville	 forbindes	 med	 turisme.	 Igjen;	 det	
avhenger	 jo	av	hvordan	man	definerer	”turisme”;	hva	
vi	 legger	 i	dette	begrepet.	Oxford	English	Dictionary	
definerer	 turisme	 som	 organiseringen	 og	 tilretteleg-
gelse	av	ferier,	spesielt	som	en	kommersiell	virksomhet,	
og	turisten	blir	definert	som	en	person	som	er	på	ferie	
besøk;	spesielt	i	utlandet.

Det	er	vel	de	færreste	som	vil	betrakte	et	opphold	på	en	
fertilitetsklinikk	som	en	ferie	–	selv	om	de	er	i	utlandet?	
Men	hvem	vet,	her	kan	jeg	ta	helt	feil.

Mine	 funn	 blir	 også	 bekreftet	 av	 andre	 forskere	 som	
arbeider	på	dette	feltet:	par	eller	personer	som	velger	å	
få	en	behandling	utenfor	sitt	hjemland,	betrakter	ikke	
oppholdet	utenlands	som	en	ferie	eller	som	fritid.	Tvert	
imot,	i	følge	Marcia	Inhorn,	som	har	arbeidet	i	Forente	
Arabiske	Emirater	og	Egypt,	ser	mange	på	dette	som	
en	ganske	desperat	handling.

Likevel	så	fanger	ordet	reproduksjonsturisme	opp	noe	
som	vi	kan	kjenne	 igjen:	nemlig	det	 forhold	at	 infer-
tilitet	 er	 business,	 og	 for	 mange	 ”big	 business”.	 Med	
andre	 ord,	 det	 er	 knyttet	 kommersiell	 virksomhet	 til	
infertilitet,	og	det	er	det	så	vel	i	Norge	som	i	utlandet.	
I	Norge	finnes	det	private	klinikker	som	tar	seg	betalt	
for	den	behandling	de	gir,	 innenfor	det	som	er	norsk	
lov.	 Den	 norske	 stat	 har	 gjennom	 lovgivning	 satt	
grenser	for	hva	som	er	lov;	disse	grensene	gjelder	innen	
riket.	Andre	land	trekker	sine	grenser	andre	steder,	og	
dermed	åpner	det	 for	flyt	av	 folk	og	ulike	 substanser	
(for	eksempel	sæd	eller	egg)	over	grenser.	Slik	flyt	blir	
først	grenseoverskridende	i	det	øyeblikk	handlingen	er	
med	på	å	undergrave	gjeldende	lov.	

Problemet	med	begrepet	reproduksjonsturisme	er	de	
hentydninger	som	ligger	i	det:	begrepet	antyder	at	det	
er	en	grei	sak	å	reise	utenlands	for	å	få	en	behandling	
som	kan	eller	 ikke	kan	resultere	 i	et	barn.	Det	 like-
stilles	med	en	ferie	–	en	pakketur.	Kanskje	mer	ullent	
er	antydningen	om	det	pengeaktige	ved	denne	form	
for	 reproduksjon.	 Som	 alle	 andre	 reiser,	 koster	 det	

noe.	Men	det	at	det	er	kostnader	knyttet	til	reproduk-
sjon	bryter	med	vante	 forestillinger	om	hvordan	en	
familie	blir	til.	Pengene	går	mellom	og	gjør	det	hele	
litt	tvilsomt	–	kanskje	litt	skittent	til	og	med.	

Eiendomsrett til genetisk materiale

Hvis	du	”eier”	noe,	 så	 får	det	umiddelbart	et	vareas-
pekt	over	seg,	og	varer	kan	jo	som	kjent	omsettes.	Og	
igjen:	det	er	mange	som	mener	at	visse	”gjenstander”	
skal	unndras	markedets	logikk.	Blant	disse	gjenstan-
dene	er	akkurat	slike	ting	som	egg,	sæd,	blod,	organer,	
altså	gjenstander	som	er	livgivende	på	en	eller	annen	
måte.	Dette	er	stort	sett	tilfelle	i	Europa,	som	kontrast	
til	USA.	Vi	vet	jo	at	vi	ikke	”eier”	våre	barn.	Men	hvor	
går	grensen	 for	hva	vi	mener	er	 rimelig	å	eie,	 eller	å	
ha	råderett	over?	Brustad	sier	at	eiendomsbegrepet	er	
lite	egnet	når	det	gjelder	humant	biologisk	materiale	
som	ikke	 lenger	er	del	av	den	personen	det	stammer	
fra.	Vi	kan	lure	på	hvorfor	det	er	slik,	men	problemet	
oppstår	jo	likefullt	når	det	finnes	et	marked	for	slike	
”gjenstander”	 der	 ute.	 Dette	 markedet	 er	 tilgjenglig,	
også	for	norske	borgere.

Det	som	driver	folk	over	grensene,	både	de	moralske	
og	territoriale,	er	ønsket	om	å	få	et	barn	–	ønsket	om	å	
bli	en	familie.	Dette	ønsket	er	i	tråd	med	en	av	de	mest	
verdsatte	norske	verdier,	nemlig	det	å	holde	familien	i	
hevd.	Det	er	utvilsomt	et	moralsk	forsvarlig	ønske.

Når	 ønskebarnet	 realiseres	 på	 måter	 som	 butter	 opp	
mot	 andre	 norske	 verdier,	 som	 for	 eksempel	 mors-
tilhørighet	og	forestillingen	om	den	naturlig	sammen-
heng	 mellom	 kvinne,	 livmor	 og	 egg,	 eller	 barns	 rett	
til	å	vite	sitt	bio-genetiske	opphav,	da	blir	det	rot	i	de	
moralske	 kategoriene.	 Vi	 får	 en	 tilstand	 av	 kulturell	
forvirring.	 Når	 kvinner	 velger	 å	 bruke	 et	 egg	 fra	 en	
annen	kvinne,	og	er	villig	til	å	betale	for	dette	egget,	
bryter	de	med	forestillingen	om	”den	ene	mor”.	Eller;	
når	 et	 par	 foretrekker	 å	 bruke	 anonym	 sæd,	 under-
graver	de	påstanden	om	at	barns	 identitet	er	knyttet	
til	kunnskap	om	sitt	biologiske	opphav.	Og	hva	med	
kvinnen	som	gjerne	vil	ha	utført	fosterdiagnostikk	før	
12.	uke	og	reiser	til	Danmark	for	å	få	det	gjort?	Bryter	
de	”loven”?	

Jeg	 tror	 disse	 handlingene	 er	 grenseoverskridende.	
Ved	å	kalle	dem	grenseoverskridende	rettes	fokus	vekk	
fra	det	illegitime,	det	umoralske,	noen	vil	kanskje	til	
og	med	si	kriminelle.	
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Disse	alternativene	er	utfordrende,	fordi	de	rokker	ved	
noen	motsetninger	i	det	norske	samfunn	og	tydeliggjør	
dermed	grensene	for	hva	som	er	moralsk	akseptabelt	i	
den	norske	offentlighet.	Det	 som	særtegner	Norge	er	
at	 det	 er	 sammenfall	 mellom	 de	 offentlig	 moralske	
grensene	 og	 de	 nasjonale,	 gjennom	 den	 lovgivning	
som	 Stortinget	 har	 vedtatt.	 Samtidig	 foregår	 det	 en	
praksis	som	virker	til	å	underminere	loven.	Den	viser	
at	grensene	er	porøse	og	på	 ingen	måte	absolutte.	At	
det	finnes	andre	verdier	som	er	viktigere	for	noen,	og	
at	folk	tenker	annerledes	enn	det	lovgiverne	gjør.	Det	
er	 ikke	sikkert	at	det	egentlig	er	et	problem,	så	 lenge	
mulighetene	 finnes,	 og	 folk	 vet	 å	 bruke	 dem,	 og	 så	
lenge	vi	vet	at	det	ikke	er	mulig	å	stoppe,	eller	arrestere,	
en	graviditet	ved	grensen.	Noen	”ting”	krysser	grenser	
uproblematisk.	Vanskeligere	er	det	å	ta	med	seg	et	barn	
som	må	ha	papirene	i	orden.

Spørsmål etter innlegget:

Gedis Grudzinskas – I	 understood	 the	 point	 that	 it	
is	 very	 sensitive	 to	 consider	 having	 children	 or	 ferti-
lity	 treatment,	or	having	babies,	and	at	 the	same	time	
consider	 money.	 In	 England,	 one	 baby	 costs	 12	 000	
pounds.	Donor	egg	babies	cost	around	30	000	pounds.	
This	 is	 the	 way	 the	 English	 governments	 think.	 To	
doctors,	 this	 is	a	very	unusual	concept,	and	 it	 is	not	a	
surprise	 that	 it	 is	 some	 confusion	 also	 in	 the	 society.	
But,	if	the	state	is	to	provide	fertility	services,	it	costs	the	
society	money,	and	we	have	to	rise	to	this	challenge.	

Marit Melhuus – There	 is	 a	 silence	 about	 the	 cost.	
Those	 who	 are	 involved	 and	 have	 to	 pay,	 they	 know	
what	the	costs	are.	Yet,	 the	cost	aspect	 is	often	swept	
under	the	carpet.	The	fact	that	those	who	travel	abroad	
have	to	pay	a	lot	for	their	treatments,	should	be	looked	
at	closer.	

Johan T. Hazekamp – Reproduksjonsturisme	 er	 et	
dårlig	ord.	Man	skulle	heller	kalle	det	”reproduksjons-
omsorg	over	landegrenser”.	Dette	er	ikke	et	problem	–	
det	er	løsningen	på	et	problem.	Jeg	vil	stille	spørsmålet;	
er	problemet	det	som	de	barnløse	holder	på	med,	eller	
er	problemet	at	den	norske	lovgivningen	er	i	utakt	med	
dagens	pluralistiske	samfunn?

Marit Melhuus – Jeg	har	ikke	lyst	til	å	si	at	problemet	
ligger	der	eller	der.	Jeg	vil	heller	si	at	på	mange	måter	
er	samfunnet	ganske	pluralistisk,	for	folk	finner	ut	av	
dette	selv.	De	gjør	det	de	synes	er	riktig,	selv	om	loven	
sier	noe	annet.	Mange	av	dem	jeg	har	snakket	med	av	

de	ufrivillig	barnløse,	mener	at	det	 er	viktig	å	ha	en	
lov.	Det	er	ingen	som	mener	at	det	ikke	skal	være	noen	
lov.	Her	står	de	individuelle	valgene	opp	mot	summen	
av	 valgene.	 Loven	 kan	 ikke	 være	 pluralistisk,	 den	
må	 være	 entydig,	 og	 da	 er	 det	 interessant	 å	 utforske	
hva	som	ligger	 i	denne	entydigheten,	og	om	loven	er	
konsistent	med	andre	lover.

Carl Birger van der Hagen – Det	er	 jo	 ikke	slik,	at	
normalreproduksjonen	ikke	har	mange	økonomiske	
aspekter.	 Det	 å	 knytte	 forbindelser	 og	 få	 barn,	 har	
i	 uminnelige	 tider	 vært	 knyttet	 til	 økonomi	 både	
i	 familien,	 og	 i	 samfunnet.	 Så	 hvorfor	 skal	 vi	 gjøre	
dette	 til	 et	 problem	 når	 vi	 snakker	 om	 assistert	
befruktning?

Marit Melhuus – Jeg	er	helt	enig	i	det.	Det	er	penger	
knyttet	til	barn,	og	til	i	det	hele	tatt	å	leve.	Mitt	poeng	
var	at	 jeg	tror	at	 	noen	pengetransaksjonene	blir	sett	
på	 som	 mer	 moralsk	 forkastelig	 enn	 andre	 og	 hefter	
ved	en	handling	–	som	for	eksempel	de	som	inngår	i	
begrepet	”reproduksjonsturisme”.	Det	handler	om	hva	
som	skal	tilhøre	familiesfæren;	det	som	flyter	mellom	
familiemedlemmene	er	basert	på		kjærlighet,	og	ikke		
en	 kontrakt;	 det	 er	 basert	 på	 gavelogikk	 og	 ikke	 en	
varelogikk.	 	 I	 det	 øyeblikk	 man	 skal	 betale	 penger	
for	det	som	vanligvis	ikke	har	noen	pris,	endrer	man	
betingelsene.	Det	gjelder	for	så	vidt	også	forholdet	til	
biologisk	materiale.	Blodgivere	 får	 for	eksempel	 ikke	
betalt	 for	 å	 gi	 blod	 –	 noen	 ting	 skal	 det	 ikke	 hefte	
penger	ved.	Jeg	mener	ikke	moralsk	sett,	men	kulturelt	

Gedis Grudzinskas stiller spørsmål fra salen.
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sett	er	det	slik	i	store	deler	av	Europa.	Jeg	prøvde	i	mitt	
innlegg	 å	 beskrive	 situasjonen,	 ikke	 å	 gi	 uttrykk	 for	
hva	jeg	selv	mener.

NN – Forstår	jeg	deg	riktig,	når	jeg	oppfatter	deg	dit	
hen	at	det	viktige	er	de	individuelle	valgene	man	gjør,	
og	at	dette	ikke	nødvendigvis	må	institusjonaliseres	i	
lovverket?

Marit Melhuus – Det	jeg	prøver	å	si,	er	at	det	er	forskjell	
på	hva	staten	mener	er	best	for	samfunnet,	og	hva	folk	
gjør.	 Valgene	 er	 ikke	 nødvendigvis	 fordømt,	 selv	 om	
loven	ikke	tillater	det.

NN – Jeg	mener	også	at	det	må	gå	an	å	differensiere	disse	
to	 tingene	 –	 de	 er	 ikke	 nødvendigvis	 sammenfallende.	
Det	er	stadig	sterkere	krav	til	at	mine	personlige	priori-
teringer	skal	gjenspeiles	i	lovverket,	men	jeg	tror	ikke	det	
nødvendigvis	må	være	sånn.	Men	her	er	det	en	åpenbar	
konflikt	mellom	de	individuelle	moralske	valgene,	og	de	
hensyn	som	man	må	ta	som	ansvarlig	i	politikken.

Marit Melhuus – Det	som	var	konklusjonen	på	Ønske-
barns	 innlegg:	 ja	 til	 eggdonasjon,	 det	 er	 et	 spørsmål	
som	 stadig	 må	 debatteres	 i	 samfunnet.	 Da	 må	 man	
ha	argumentene	for	og	imot	hvorfor	dette	ikke	skulle	
være	lov	i	Norge.
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I	Norge	har	vi	offentlige	fertilitetsklinikker	i	Tromsø,	
Trondheim,	 Bergen,	 Haugesund,	 Porsgrunn	 og	 to	 i	
Oslo.	 I	 tillegg	 finnes	 private	 klinikker	 i	 Trondheim	
(Medicus),	 Haugesund	 (Klinikk	 Hausken),	 og	 i	 Oslo	
(Aleris	og	Volvat).

I	2003	ble	det	i	Norge	gjennomført	5314	behandlinger	
med	assistert	reproduksjon	i	Norge.	Disse	behandlin-
gene	førte	til	1126	fødsler	og	1450	barn.	

Antall behandling av norske par i utlandet er ukjent.

Når	det	gjelder	antall	ART-.behandlinger	(ART:	assisted	
reproductive	technology)	per	million	innbygger	per	år	
så	ligger	Norge	omtrent	på	gjennomsnittet	i	Europa	(se	
figur	nedenfor).	Hvis	vi	derimot	ser	hva	det	offentlige	
betaler	 for	 assistert	 befruktning,	 så	 ligger	 Norge	 klart	
under	våre	nordiske	naboer	(se	figur	nede	til	høyre).

Klinikker i utlandet

De	 utenlandske	 klinikken	 kan	 grovt	 sett	 deles	 inn	 i	
tre	 grupper:	 1)	 Offentlige	 universitetsklinikker	 som	
også	 tilbyr	 pasientfinansiert	 behandling;	 2)	 Private	
klinikker	drevet	av	folk	med	bakgrunn	fra	offentlige/
universitetssykehus	 og	 3)	 Private	 klinikker	 drevet	 av	
rene	forretningsfolk.

Klinikkene	 i	 de	 to	 første	 gruppene	 tilbyr	 generelt	

etablerte	 metoder,	 og	
driver	 renhårig	 og	
ordentlig.	 I	den	tredje	
gruppen	derimot	er	de	
økonomiske	 drivkref-
tene	sterke	og	hva	som	
tilbys	 er	 i	 hovedsak	
styrt	 av	 hva	 man	 kan	
tjene	mest	penger	på.

Fra parenes ståsted

Når	 et	 par	 skal	 velge	
behandling	hjemme	eller	ute,	er	det	en	rekke	forhold	
som	blir	vurdert.	

Når	 det	 gjelder	 økonomi	 har	 Norge	 en	 dårlig	 refu-
sjonsordning	for	utgifter	til	assistert	befruktning	slik	
at	differansen	mellom	private	eller	offentlige	klinikker	
hjemme	og	klinikker	i	utlandet	er	liten.	I	tillegg	har	vi	
en	ordning	der	par	som	blir	behandlet	i	utlandet	kan	
få	 refundert	 medisinutgiftene	 på	 linje	 med	 par	 som	
behandles	i	Norge.

I	 tillegg	 bidrar	 den	 restriktive	 norske	 lovgivningen	 i	
Norge	til	at	enkelte	par	blir	tvunget	ut	om	de	ønsker	
behandling	som	ikke	tilbys	i	Norge.

Pasient migrasjon 

Det	har	vært	ulike	faser	hvor	norske	par	har	reist	og	
hvilket	tilbud	de	har	oppsøkt.

Reproduksjonsturisme: 
Konsekvenser for norske fertilitetsklinikker
Arne Sunde
Leder for fertilitetsseksjonen ved St. Olavs hospital 
og Norsk forening for assistert befruktning
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Fase 1 – ”dansketrafikken”

I	den	første	fasen	reiste	de	fleste	til	Danmark.	Det	var	
i	hovedsak	par	fra	Sør-Norge	som	reiste.	Trafikken	til	
Danmark	 skyldes	 effektiv	 markedsføring	 og	 et	 godt	
dansk	 nettverk	 i	 Norge.	 I	 denne	 fasen	 var	 det	 også	
noen	som	reiste	til	Storbritannia,	Sverige	og	Finland.

Fase 2 – nye reisemål

Dansketrafikken	fortsetter,	men	i	tillegg	reiser	par	til	
Finland	 og	 Spania	 for	 eggdonasjon.	 Bruk	 av	 surro-
gatmor	 i	 USA	 startet	 opp	 og	 vi	 fikk	 en	 institusjona-
lisering	 av	 utenlandsbehandling	 i	 forbindelse	 med	
preimplantasjonsdiagnostikk	(PGD).

Fase 3 – nytt regleverk fører til nye reisemål

Innføringen	 av	 EU-direktiv	 i	 2007	 om	 celler	 og	 vev	
stiller	nye,	strenge	krav	til	fertilitetsklinikkene.	Dette	
fører	 til	 økte	 kostnader	 for	 klinikkene.	 Blant	 annet	
stilles	 det	 krav	 til	 bemanning,	 prosedyrer,	 utstyr,	
lokaler,	 inspeksjoner,	 rapportering,	 validering,	 kvali-
tetskontroll	og	økt	fokus	på	donorvirksomhet.

Ulik	 praksis	 innen	 EU/EØS	 vil	 kunne	 føre	 til	 en	
konkurransevridning	 innenfor	 EU/EØS-området,	
men	 også	 til	 en	 pasientmigrasjon	 ut	 av	 EU/EØS	 til	
klinikker	i	for	eksempel	Russland	og	Ukraina.	Til	en	
viss	 grad	 vil	 klinikker	 innenfor	 EU/EØS	 hjelpe	 par	
med	å	reisen	til	Øst-Europa.

Kostnader for parene ved assistert befruktning

Utredningen	 i	 forkant	 av	 fertilitetsbehandlingen	 er	
stort	sett	betalt	av	det	offentlige	og	gir	inntekt	til	den	
enheten	som	utreder	parene.

Ved	 behandling	 med	 prøverørsbefruktning	 koster	
medisinene	paret	inntil	15	000	kr	for	tre	behandlinger	
(egguttak).	 Paret	 får	 tre	 nye	 behandlinger	 hvis	 de	
oppnår	 en	 fødsel.	 Det	 er	 samme	 refusjonsregler	 ved	
offentlige	og	private	klinikker	i	Norge	og,	som	nevnt,	
ved	utenlandske	klinikker.

Selve	 behandlingen	 på	 fertilitetsklinikken	 koster	
1500	kr	per	behandlingen	ved	offentlige	kliniker.	Ved	
private	klinikker	koster	samme	behandling	20–25	000	
kr.	 I	 utlandet	 vil	 prisen	 kunne	 variere	 fra	 20	 000	 til	
200	000.

Kostnader	 til	 svangeskapskontroll,	 fødsel	og	behand-
ling	av	eventuelle	barn	dekkes	av	det	offentlige.	

Privatklinikker	 i	utlandet	konkurrerer	om	å	ha	høye	
graviditetsrater	 og	 parene	 ønsker	 å	 bli	 gravide	 på	
færrest	mulige	 forsøk.	Det	er	derfor	ofte	sammenfal-
lende	 interesser	 mellom	 klinikken	 og	 parene.	 En	
konsekvens	er	at	det	settes	tilbake	så	mange	embryo	de	
”kan”	med	den	følge	at	andelen	flerlinger	er	høy.

Generelt	anser	ikke	parene	tvillinger	som	en	ulempe	i	
og	med	at	de	kan	tenke	at	man	får	to	barn	til	prisen	av	
ett	og	at	man	samtidig	unngår	ytterlige	behandlinger	
om	 man	 ønsker	 flere	 barn.	 Par	 aksepterer	 derfor	 en	
40	%	sjanse	for	tvillinger.

Antall tilbakeførte embryo

Det	 er	 stor	 forskjell	 på	 antall	 embryo	 som	 settes	
tilbake.	Ved	St.	Olavs	settes	det	nå	tilbake	ett	embryo	
i	 over	 85	 %	 av	 behandlingene	 og	 aldri	 mer	 enn	 to.	
Snittet	i	Norge	er	at	det	settes	tilbake	ett	embryo	i	45	
%	av	behandlingene,	men	aldri	mer	enn	to.	I	Spania,	
Storbritannia	 og	 Hellas	 settes	 det	 imidlertid	 tilbake	
ett	embryo	i	bare	omkring	10	%	av	behandlingene	og	
fire	eller	flere	embryo	 i	henholdsvis	8,	17	og	30	%	av	
behandlingene.	Ved	flere	utenlandske	klinikker	fjernes	
fostre	om	det	er	flere	enn	to.

I	Europa	er	det	en	klar	sammenheng	mellom	andelen	
flerlingesvangerskap	og	hvor	mye	det	offentlige	bidrar	
med	å	dekke	kostnadene	til	assistert	befruktning.

Tvillingsvangerskap er dyrt

Når	man	regner	på	kostnadene	forbundet	med	svange-
skap,	fødsel	og	barnets	første	leveuke,	så	ser	man	at	et	
svangerskap	med	ett	 foster	koster	ca.	35	000	kr,	 tvil-
linger	ca.	kr	200	000	og	trilling	ca.	kr	800	000	(tall	fra	
Frankrike).

Hvis	 man	 summerer	 kostnadene	 til	 medisiner,	
behandlingen,	 oppfølgingen	 av	 svangerskapet,	 fødsel	
og	barnet,	så	viser	det	seg	at	behandlingene	i	utlandet	
blir	 dyrere	 for	 samfunnet	 enn	 om	 behandlingen	 ble	
gitt	på	offentlige	klinikker	 i	Norge.	Årsaken	 til	dette	
er	at	andelen	flerlingesvangerskap	er	så	mye	høyere	 i	
utlandet	enn	i	Norge.

I	tillegg	til	de	økonomiske	forholdene	er	det	en	klart	økt	
sannsynlighet	for	varige	skader	på	både	mor	og	barn	
ved	 flerlingesvangerskap.	 Blant	 annet	 er	 spedbarns-
dødeligheten	langt	høyere	for	barn	i	flerlingesvanger-
skap	en	svangerskap	med	bare	ett	barn.
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Fra statens synspunkt

En	adgang	til	å	reise	ut,	innebærer	mindre	press	på	de	
offentlige	klinikkene	i	Norge.	Det	medfører	trolig	også	
til	et	redusert	press	på	myndighetene	om	å	endre	loven.	

På	den	andre	siden	innebærer	en	adgang	til	å	reise	ut,	
ulemper	 med	 en	 øket	 andel	 flerlingesvangerskap	 og	
økte	utgifter.	Det	blir	også	vanskelig	å	få	oversikt	over	
hva	som	gjøres	og	bidra	til	at	pasientene	ikke	blir	lurt	
til	behandling	som	ikke	er	hensiktsmessig.

Fra de norske klinikkenes synspunkt

Muligheten	 til	 å	 oppsøke	 tilbud	 i	 utlandet	 oppfattes	
som	 en	 sikkerhetsventil	 ved	 at	 par	 som	 ikke	 kan	 få	
flere	behandlinger	i	offentlig	regi	kan	reise	ut.

På	 den	 andre	 siden	 fører	 det	 til	 at	 færre	 behandles	 i	
Norge	 og	 i	 noen	 tilfeller	 en	 følelse	 av	 oppgitthet	 når	
utenlandske	klinikker	tilbyr	metoder	som	det	ikke	er	
vitenskapelig	grunnlag	for.

Den	offentlige	debatten	i	Norge	har	vært	preget	av	at	vi	
ikke	skal	bruke	mye	penger	på	assistert	befruktning.	
Men,	i	realiteten	har	vi	ordninger	som	gjør	det	dyrere	
for	Norge	(og	pasientene)	enn	det	kunne	ha	vært	om	vi	
hadde	et	bedre	tilbud	i	Norge.

Privatpraktiserende gynekologer

Privatpraktiserende	 gynekologer	 i	 Norge	 er	 viktige	
aktører	 i	 forbindelse	 med	 pasientmigrasjon	 ved	 at	 de	
bidrar	med	fertilitetsutredning	og	henviser	til	behand-
ling	 hjemme	 eller	 ute.	 Private	 gynekologer	 kan	 også	
forberede	 til	 assistert	 befruktning	 med	 for	 eksempel	
hormonstimulering	og	ultralydkontroll	(gjelder	også	for	
utenlandske	klinikker).	Disse	gynekologene	mottar	ofte	
økonomiske	incentiver	fra	de	utenlandske	klinikkene.

Internett-pasienten

De	 ufrivillig	 barnløse	 er	 typiske	 Internett-pasienter.	
Mange	 klinikker	 i	 utlandet	 gir	 god	 og	 balansert	
informert.	 Men,	 ikke	 alle…	 Mange	 private	 klinikker	
i	utlandet	er	dyktige	på	å	legge	ut	”informasjon”	som	i	
realiteten	er	ren	reklame	om	eget	klinikk.

Parene	 søker	 også	 ofte	 informasjon	 på	 ulike	 ”chatte-
steder”	for	barnløse	hvor	det	er	mye	feilinformasjon	og	
misforståelser.

Oppsummering

Vi	kan	 ikke	 forby	pasientene	å	dra	utenlandsk,	og	så	
lenge	de	selv	betaler	så	bør	de	vel	også	bestemmer	selv	
hva	de	velger	å	gjøre.

Det	 norske	 fagmiljøet	 burde	 imidlertid	 bidra	 til	 at	
pasientene	blir	i	stand	til	å	søke	objektiv	informasjon	
slik	at	de	får	et	forsvar	mot	å	bli	lurt.	Slik	informasjon	
bør	 inneholde	en	beskrivelse	over	ulike	 teknikker	og	
en	veiledning	i	informasjonssøk.	

Myndighetene	 bør	 vurdere	 om	 det	 er	 ønskelig	 at	 så	
mye	som	mulig	av	fertilitetsbehandlingen	som	norske	
par	 gjennomgår,	 foregår	 på	 norske	 klinikker.	 Dette	
bør	gjøres	i	lys	av	en	diskusjon	om	ulike	økonomiske	
hensyn	 (utgifter	 til	 svangeskap,	 fødsel	 og	 intensivbe-
handling),	 faglige	 hensyn	 og	 ønske	 om	 en	 oversikt	
over	 hva	 som	 skjer	 med	 norske	 par	 med	 hensyn	 på	
bivirkninger,	sikkerhet	og	forsvarlighet.

Hvis	 man	 ønsker	 å	 bidra	 til	 at	 behandling	 i	 størst	
mulig	 grad	 skjer	 i	 Norge,	 bør	 man	 også	 se	 nærmere	
på	de	refusjonsordningene	vi	har	i	Norge.	Spesielt	bør	
man	se	på	ordningen	med	refusjon	av	medisinutgifter	
i	forbindelse	med	behandling	i	utlandet.

Konklusjon

Staten	 bør	 vurdere	 å	 stimulere	 til	 at	 flest	 mulig	 av	
behandlingene	 for	 assistert	 befruktning	 foregår	 i	
Norge.	Etter	mitt	syn	vil	 investering	 i	 samfunnsøko-
nomisk	fornuftig	behandling	lønne	seg.

Vi,	som	fagmiljø,	bør	også	bidra	til	at	par	som	drar	uten-
lands	får	et	forsvar	mot	å	bli	lurt	av	fertilitetsklinikker	
som	setter	de	økonomiske	incentivene	for	høyt.	

Spørsmål etter innlegget:

Sissel Rogne – Jeg	lurer	veldig	på	hvilke	områder	du	
mener	man	blir	lurt	på?	Hva	slags	informasjon	er	det	
som	ikke	er	så	lett	å	forholde	seg	til,	men	som	går	som	
såkalte	gode	tilbud?

Arne Sunde – Assistert	 befruktning	 kan	 komme	 i	
den	”enkle”	varianten,	men	det	kan	også	komme	i	den	
”forkrommede”	varianten.	Det	finnes	noen	ting	man	
kan	gjøre	i	tillegg,	som	klinikken	kan	overbevise	deg	
om	at	er	det	rette	for	deg,	fordi	det	vil	gjøre	det	lettere	
å	få	barn;	”Det	koster	bare	11	000	ekstra!”	Samtidig	vet	
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vi	at	disse	teknikkene	har	vært	testet	i	vitenskapelige	
forsøk,	og	de	virker	ikke.	Men	når	vi	sier	til	parene	at	
de	er	blitt	lurt,	så	svarer	de	at:	”Det	sier	du	bare	for	at	vi	
skal	komme	tilbake	til	deg.”	Det	er	derfor	jeg	sier	at	det	
må	komme	inn	en	nøytral	tredjepart.	Vi	kan	hjelpe	til	
med	å	lage	lister	over	hvilke	teknikker	vi	mener	det	er	
unødvendig	å	utføre,	og	så	kan	denne	listen	vurderes	
av	noen	som	er	nøytrale,	og	presenteres	for	parene.

Dessuten	kan	vi	se	at	én	klinikk	kan	tilby	en	teknikk	
for	25	000,	en	annen	klinikk	kan	tilby	den	for	50	000	
og	en	tredje	for	200	000.	Den	som	tilbyr	teknikken	for	
200	000	sier	at:	”Vi	er	så	grenseløst	mye	flinkere	enn	de	
andre,	og	dessuten	har	vi	70	%	fertilitetsrate,	så	kom	til	
oss!”	Men	så	er	disse	tallene	ikke	sjekket	av	noen,	og	de	
kan	være	helt	feil.	I	noen	land	blir	alle	slike	tall	sjekket,	
og	da	kan	du	stole	på	at	de	er	riktige.	I	andre	land,	er	
dette	 bare	 hva	 klinikken	 selv	 sier.	 Kanskje	 stoler	 du	
på	noen	du	ikke	skulle	ha	stolt	på,	og	så	har	du	betalt	
180	000	for	mye.

Carl Birger van der Hagen – Har	du	noen	kommentar	
til	 preimplantasjonsgenetisk	 diagnostikk	 (PGD)	 i	
kombinasjon	med	assistert	befruktning?

Arne Sunde – Ikke	utover	at	dette	er	et	godt	tilbud	til	
par	som	har	en	alvorlig,	arvelig	sykdom	i	familien.	PGD	
sammen	 med	 vanlig	 assistert	 befruktning,	 det	 man	
kaller	 for	 PGS	 (preimplantasjonsgentisk	 screening),	
hvor	 en	 prøver	 å	 plukke	 ut	 det	 egget	 som	 mest	 sann-
synlig	skal	bli	barn,	har	man	vist	at	ikke	fungerer.	Denne	
teknikken	ville	havnet	på	en	”tenk	deg	om”-liste.

Maria Elizabeth Fongen – Har	du	overhodet	ingen	beten-
keligheter	med	noen	former	for	hjelp	til	befruktning?	Går	
du	god	for	surrogatmor,	eggdonasjon	og	alt	annet?

Arne Sunde – Nei,	det	gjør	 jeg	 ikke.	Det	 jeg	sier	må	
ikke	 oppfattes	 som	 om	 alle	 vi	 som	 er	 i	 faget	 er	 helt	

enige	i	at	alt	er	bra.	Vi	har	opphetede	diskusjoner	om	
for	eksempel	surrogatmorskap,	som	jeg	ikke	forsvarer.	
Det	 er	 store	 nyanser	 oss	 i	 mellom,	 og	 det	 er	 noen	
teknikker	som	gir	meg	vondt	i	magen.	

Sissel Rogne – Er	 det	 ikke	 slik	 at	 St.	 Olavs	 Hospital	
ikke	tilbyr	inseminasjon?

Arne Sunde – Vi	valgte	å	avstå	fra	å	tilby	inseminasjon	
med	kjent	giver,	av	etiske	årsaker.	Da	tok	vi	hensyn	til	
donoren.	Vi	mente	vi	ikke	kunne	stå	inne	for	det	som	
skjedde	med	donoren	om	30–40	år.	Andre	er	uenige	i	
dette.	Vi	har	egne	fora	hvor	vi	snakker	jus	og	etikk,	og	
vi	har	altså	opphetede	diskusjoner	om	dette,	så	det	er	
ikke	slik	at	alle	er	enige.

Marit Melhuus – Når	det	gjelder	refusjonsordningene,	
så	sier	du	på	den	ene	siden	at	parene	får	med	seg	refu-
sjonsordningene	til	utlandet,	men	på	den	andre	siden	
så	sier	du	at	kostnadene	er	så	mye	større	ute,	slik	at	de	
må	betale	mye	mer.	Kunne	du	utdype	dette?

Arne Sunde – De	som	fremdeles	har	rett	til	å	få	refu-
sjon	på	medisin	 i	Norge,	kan	velge	å	 la	 seg	behandle	
hvor	 som	 helst.	 Av	 de	 parene	 som	 drar	 ut,	 er	 det	 et	
mindretall	som	har	rett	på	behandling	med	medisin-
refusjon	hjemme.

Marit Melhuus – Så	det	er	bare	medisinen	de	får	igjen	
på?

Arne Sunde – Det	er	bare	medisinen	de	kan	få	refun-
dert,	behandlingen	ute	må	de	betale	for.

Johan T. Hazekamp – Jeg	vil	bare	si	at	surrogatmor-
skap	slik	det	er	blitt	gjort	i	Finland	de	siste	12	årene,	
er	 det	 absolutt	 ingen	 betenkeligheter	 knyttet	 til.	 Det	
betyr	 ikke	at	 jeg	er	enig	 i	hvordan	det	gjøres	 i	resten	
av	verden.
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Jeg	synes,	at	det	er	spændende	at	komme	til	Norge	og	
fortælle	om	reproduktionsturisme.	Ordet	reprodukti-
onsturisme	har	jeg	først	lært	at	kende	det	sidste	halve	
år,	men	det	har	 jo	eksisteret	 i	de	sidste	30	år.	Jeg	har	
mange	gange	tidligere	været	i	Norge	og	holde	foredrag	
–	blandt	andet	de	første	år,	hvor	Foreningen	for	ufri-
villig	barnløse	startede.

Min	karriere	indenfor	IVF	startede	i	1985,	da	jeg	var	
leder	 af	 afdelingen	 på	 Rigshospitalet	 i	 København.	
Behandlingen	 startede	 på	 det	 tidspunkt	 og	 loven	
om	 assisteret	 befrugtning	 blev	 introduceret	 som	 en	
behandling	 og	 som	 et	 offentligt	 tilbud.	 1990	 mener	
jeg	var	et	skældsættende	år	for	assisteret	befrugtning	i	
Danmark	og	det	fik	også	betydning	for	Norge.	

Jeg	startede	den	første	private	fertilitetsklinik	udenfor	
København,	 The	 Mermaid	 Clinic.	 Det	 betød	 at	 der	
for	 den	 private	 fertilitetsbehandling	 ikke	 var	 nogen	
ventetid.	Jeg	er	siden	gået	ind	i	Ciconia	Fertilitetskli-
nikken,	først	som	kompagnon	og	senere	som	ene-inde-
haver.	I	2003	udvidede	jeg	Ciconia	til	Ciconia	Aarhus	
Privathospital.

Starten 

Den	 assisterede	 humane	 reproduktion	 startede	 for	
alvor	 da	 Louise	 Brown,	 det	 første	 barn,	 som	 blev	
undfanget	 ved	 prøverørsbehandling	 (IVF),	 kom	 til	
verden	25.	juli	1978	i	Storbritannien.	Fra	1978	og	indtil	
1990	startede	fertilitetsturismen	ved	at	danskere	drog	
til	England	for	at	få	behandling.

I	1990	var	ventetiden	i	det	offentlige	system	i	Danmark	på	
4	år.	Den	var	faldet	fra	7	år	i	1985.	I	1986	ophævede	Sverige	
anonymiteten	 for	 sæddonorer,	 derved	 at	 sæddonation	
blev	ikke	anonymt.	Det	betød	at	svenske	par	i	tusindtal	
drog	til	Danmark	for	behandling.	For	det	 første	kunne	
de	 ikke	 få	 behandlingen	 med	 sæddonation	 i	 Sverige	
og	for	det	andet	ønskede	de	fleste	svenske	par	anonym	
donorsæd.	 Der	 er	 stadig	 lang	 ventetid	 på	 behandling	
med	donorsæd	i	Sverige.	Det	er	således,	at	på	Sahlgrenska	
Universitetssygehus	i	Göteborg	er	der	i	dag	2	års	ventetid	
på	behandling.	I	Danmark	er	der	ingen	ventetid.

Lovgivningen

Der	 har	 altid	 været	
diskussion	 om	
lovgivningen	 og	 for	
20	 år	 siden	 talte	 jeg	
med	 professor	 Kåre	
Molne	og	vi	var	enige	
om,	 at	 lovgivningen	
jo	 er	 et	 kompromis	
mellem	 forskellige	
politiske	 partiers	
holdninger.	 I	 starten	
var	 der	 flere	 ting,	 der	
var	tilladt	i	Norge,	end	i	Danmark.	I	Danmark	har	vi	
haft	mulighed	for	at	udføre	IVF	behandling	også	med	
brug	af	sæddonor.	Vi	startede	med	mikroinsemination	
(ICSI)	i	1993	og	operativ	udtagning	af	sædceller	i	1995.	
Ægdonation	 blev	 tilladt	 i	 Danmark	 i	 1992.	 På	 dette	
tidspunkt	 var	 det	 ikke	 tilladt	 i	 Norge	 –	 det	 var	 ikke	
forbudt,	men	heller	ikke	tilladt.	Det	betød,	at	der	i	en	
lang	periode	var	mange,	 som	ikke	kunne	 få	behand-
ling	 i	Norge	og	som	derfor	søgte	behandlingstilbud	i	
Danmark.

I	 1997	 blev	 der	 indført	 et	 forbud	 for	 læger	 med	 at	
behandle	enlige	og	 lesbiske.	Det	var	således,	at	 loven	
kun	gjaldt	for	læger,	ikke	for	jordemoder	og	sygeplejer-
sker	eller	andre,	som	kunne	udføre	denne	behandling.	
Fra	1.	januar	2007	kom	en	ny	lovgivning	i	Danmark,	
som	 betød	 at	 også	 kvinder,	 der	 ikke	 var	 i	 fertilitets-
behandling,	 kunne	 give	 æg	 væk	 til	 ægdonation.	 I	
Danmark	er	det	således,	at	både	når	det	gælder	sæddo-
nation	og	ægdonation,	at	donor	ikke	får	penge	for	selve	
donationen.	Fra	1.	januar	2007	blev	det	tilladt	læger	at	
behandle	enlige	og	lesbiske,	både	med	inseminations-
behandling	og	prøverørsbehandling.

Det	 har	 altid	 været	 sådan,	 at	 når	 et	 par	 bestemte	 sig	
for	at	få	et	barn,	skulle	det	gerne	være	så	hurtigt	som	
muligt.		Det	er	også	således	i	dag,	men	nu	kan	de	søge	
en	behandling	og	enten	kan	de	få	det	i	nærheden	–	ellers	
kan	de	søge	det	andre	steder.	Det	er	vigtigt,	at	parrene	
har	tillid	til	behandlingsstedet,	at	de	møder	forståelse	
og	accept	for	deres	ønske	om	at	få	et	barn.	Man	skal	
ikke	sygeliggøre	deres	problem	og	det	er	vigtigt,	at	de	
kan	operetholde	en	”normal	hverdag”.

Reproductive tourism: Voices from clinics abroad - I

Karsten Petersen
Sjefslege, Ciconia Aarhus Privathospital
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Hva er en turist?

Det	er	forskjellige	definisjoner	av	turisme;	jeg	har	slått	
opp	 hos	 World	 Tourism	 Organization.	 Der	 er	 det	 en	
definisjon	som	forteller	at	en	turist	er	en	person	som	
beveger	 seg	 i	 tid	og	 rom	utover	 sitt	 sædvanlige	miljø	
–	utover	der	hvor	de	normalt	bor	eller	oppholder	seg.	
En	 turist	 får	 ikke	 lønn	 fra	 det	 stedet	 som	 personen	
reiser	til.	Turisten	overnatter	i	det	gjeldende	land,	eller	
landsdel,	men	oppholder	seg	der	ikke	mer	enn	i	ett	år.

Ciconia	har	mange	”fertilitetsturister”.	De	kommer	fra	
Norge,	Sverige,	England,	Tyskland,	Italien	og	USA.	Det	
drejer	sig	om	ca.	300	par	om	året.	

I	 1995	 blev	 jeg	 kontaktet	 af	 norske	 læge,	 der	 spurgte	
mig,	 om	 de	 kunne	 hjælpe	 de	 norske	 par,	 der	 var	 i	
behandling	 på	 Ciconia,	 med	 at	 udføre	 kontrollerne	
i	 Norge	 under	 min	 ledelse.	 Jeg	 skal	 herefter	 kort	 gå	
igennem,	 hvad	 der	 sker	 på	 Ciconia	 og	 jeg	 ønsker	 at	
afmystificere	reproduktionsturisme.

Hvad sker med par som kommer fra Norge?

Parret	 henvender	 sig	 primært	 til	 Ciconia	 og	 når	
behandlingen	 starter,	 foreskriver	 jeg	 en	 behandling,	
som	tilsendes	patienten.	Hvis	patienten	skal	starte	en	

prøverørsbehandling,	 så	 foreskriver	 jeg	 hele	 behand-
lingsforløbet	og	sender	recept	til	patienten.	Patienten	
starter	derefter	behandlingen	og	på	visse	tidspunkter	
skal	patienten	have	en	kontrolskanning,	som	for	norske	
patienter	kan	gøres	hos	en	norsk	læge,	som	er	kyndig	i	
prøverørsbehandling.	Ciconia	mener	jeg	var	de	første,	
der	 fik	 dette	 samarbejde	 i	 stand.	 Når	 patienten	 har	
været	til	en	skanning	henvender	patienten	eller	lægen	
sig	 og	 meddeler	 resultatet	 til	 Ciconia,	 som	 herefter	
ordinerer	det	videre	forløb.	Det	er	altså	således,	at	det	
er	Ciconia,	der	behandler	patienten	–	ikke	den	norske	
læge.	Vi	har	 foretaget	undersøgelser	og	 sammelignet	
de	 patienter,	 som	 blev	 kontrolleret	 på	 Ciconia	 og	 de	
patienter,	 der	 blev	 kontrolleret	 hos	 en	 norsk	 læge	 og	
behandlingsresultateterne	er	de	samme!

Avslutning

Jeg	vil	avslutte	med	noen	sitater:	

”De længste rejser foretages i vort eget indre”	(	Island).	
Og	”Det bedste og det skønneste ved en rejse oplever man 
derhjemme, dels før, dels bagefter”	(Sigmund	Graff).	

På	 slutten	 av	 1800-tallet	 sa	 den	 danske	 forfatteren	
H.C.Andersen:	 ”at rejse er at leve”.	 Forhåpentligvis	
kan	en	reise	til	Danmark	gi	et	nytt,	lite	liv.
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I	will	try	very	hard	not	to	mention	the	t-word	(tourist).	
I	 noticed	 that	 Arne	 Sunde	 used	 the	 m-word	 (migra-
tion).	The	terms	I	prefer	to	use	are	these:	globalisation,	
networking	 and	 outsourcing.	 These	 are	 words	 that	
describe	practices	that	already	occur	everyday	in	our	
professional	lives.

Clinical strategies involving patients travelling 
abroad

I	think	that	tourism	of	the	reproductive	kind	is	suitable	
for	the	rhinoceros,	ageing	singers	and	UK	politicians.	
I	 will	 explain.	 Very	 recently,	 in	 the	 UK,	 newspapers	
were	 full	 of	 reproductive	 tourism,	 regarding	 sperm	
from	endangered	species,	such	as	the	white	rhinoceros,	
being	used	to	derive	the	birth	of	a	child.	In	this	case,	
it	was	a	baby	white	rhinoceros,	born	using	exactly	the	
technology	that	my	colleagues	and	I	are	familiar	with.	
This	 technology	 is	being	used	to	address	endangered	
species	around	the	world.	In	our	species,	facing	decli-
ning	a	population	in	the	industrialised	nations,	we	also	
exploit	it.

National regulation

The	thing	that	terrifies	me	most	of	all,	is	that	the	Euro-
pean	 Union	 will	 interfere	 with	 the	 autonomy	 of	 the	
national	 states	of	Europe.	We	are	all	different	nation	
states,	and	societies	will	find	solutions	for	themselves.	
There	are	differences	in	culture,	which	influence	ethics	
and	regulation.	Regulation	is	good,	because	it	provides	
boundaries.	If	there	were	no	laws,	then	patients	worry,	
doctors	worry,	and	we	lose	our	way.	The	most	impor-
tant	difference	at	the	national	and	international	level,	
is	 the	 different	 levels	of	 provision	of	 care.	But	 in	 the	
same	way	as	we	do	in	other	areas	of	our	lives,	we	apply	
the	basic	principles	of	globalisation.

Let	me	give	you	an	example	of	what	currently	occurs	in	
Europe.	This	is	why	we	should	avoid	a	single	European	or	
Continental	standard.	There	are	differences	that	are	quite	
bizarre	–	the	word	paradoxical	is	not	strong	enough.

In	 the	 UK,	 unlike	 the	
Scandinavian	 coun-
tries,	 most	 doctors	
return	 two	 embryos	
when	 doing	 IVF	 (in	
vitro	 fertilization).	
There	 is	 still	 no	 pres-
sure	to	return	only	one	
embryo.	 The	 reason	
that	 there	 is	 not	 such	
a	pressure	is	that	your	
embryology	 services	
are	 better	 than	 ours.	
Our	doctors	are	aware	of	this	as	are	our	patients	and	so	
our	patients	will	not	readily	accept	elective	single	embryo	
transfer.	They	think:	“Buy	one,	get	one	for	free”	is	a	good	
type	of	strategy.	Well,	 it	is	not.	If	you	go	to	the	super-
market	you	soon	learn	that	“Buy	one,	get	one	for	free”	is	
not	without	its	complications.	In	IVF,	the	complications	
include	risks	of	multiple	pregnancies,	premature	births,	
and	others.	 In	other	countries,	we	can	put	back	more	
embryos.	 In	Italy	and	Germany,	you	have	 to	put	back	
all	the	embryos	that	you	derive.	If	you	derive	three,	you	
must	transfer	all	three	embryos.	For	any	young	woman	
who	becomes	pregnant,	the	risk	of	triplets	 is	then	five	
percent.	Major	health	and	family	complications,	which	
the	state	health	services	must	pay	for,	follow	from	that.

In	Denmark	it	is	possible	to	be	screened	for	single	gene	
defects	–	cystic	fibrosis	for	example.	But	in	Germany	
it	is	not,	you	would	go	to	jail	if	you	performed	embryo	
biopsy.	 But	 you	 can	 still	 do	 a	 test	 during	 pregnancy,	
and	 terminate	 the	 pregnancy.	 We,	 in	 industrialised	
societies,	 have	 a	 much	 more	 liberal	 view	 towards	
terminating	a	pregnancy	than	we	have	for	preimplan-
tation	diagnosis	of	human	embryos.	That	may	change,	
as	each	of	our	societies	will	decide	what	to	do.

Reproductive tourism: Voices from clinics abroad - II

Gedis Grudzinskas
Medical director, The London Bridge Fertility, 
Gynaecology and Genetics Centre
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Then	 there	 is	 the	 thorny	 issue	 of	 payment	 and	 gamete	
donation.	How	can	two	highly	Roman	Catholic	countries	
have	such	different	regulations?	Spanish	women	are	paid	
up	to	900	euros	(£600)	to	“donate”	eggs.	Italian	women	
doing	the	same	can	be	fined	600	000	euros.	So,	in	Europe	
there	is	confusion	and	it	is	no	surprise	that	women	and	
couples,	 who	 seek	 advice,	 are	 confused.	 Regulation	
provides	clarity,	but	it	must	be	enlightened	regulation.

London Bridge Fertility, Gynaecology and 
Genetics Centre

Like	many	other	large	centres,	the	London	Bridge	Ferti-
lity	Genetics	and	Gynaecology	Centre	was	established	
in	 the	 80’s.	 Our	 office	 is	 centrally	 located	 at	 London	
Bridge	with	easy	access	by	rail	and	car.		

We	have	a	particular	interest	in	reproductive	genetics,	
especially	for	single	gene	disorders.	I	can	see	no	reason	
why	such	a	wealthy	and	enlightened	country	as	Norway	
cannot	have	a	centre	providing	preimplantation	genetic	
diagnosis	(PGD),	or	why	families	have	to	travel	abroad	
for	 treatment.	Why	should	 these	Norwegian	 families	
be	 troubled	 and	 in	 distress	 by	 these	 serious	 genetic	
illnesses	in	their	families,	for	which	there	is	technology	
not	only	to	prevent	the	birth	of	an	abnormal	child,	but	
also	to	prevent	the	transmission	of	the	gene	mutation	
into	generations	to	come.	These	are	matters	for	us	all	to	
consider,	not	only	the	intended	parents.

In	 the	 past,	 we	 had	 a	 programme	 where	 sperm	 was	
cryopreserved	in	London,	and	dispatched	to	a	former	
state	of	the	Soviet	Union.	Embryos	were	derived	from	
donor	 eggs,	 cryopreserved,	 and	 securely	 transported	
back	 to	 London.	 The	 frozen-thawed	 embryo	 transfer	
occurred	 in	 London.	 The	 UK	 regulator	 visited	 the	
centre,	acknowledged	that	the	practices	and	procedures	
were	in	accordance	with	UK	codes	of	practice.	All	went	

very	well	until	2003,	when	a	nice	Hungarian	66	year	
old	lady	had	triplets	in	another	centre	in	Romania.	The	
subsequent	media	 interest	 led	 to	 the	cessation	of	our	
activities.	Other	strategies	were	then	devised	to	enable	
our	patients	to	be	treated.	The	Bridge	Centre	has	used	
whatever	 experience	 it	 has	 working	 with	 colleagues	
inside	and	outside	of	the	UK,	and	learned	how	to	work	
with	 colleagues,	 and	 how	 to	 deal	 with	 couples	 from	
abroad	 who	 request	 treatment	 not	 available	 in	 their	
own	countries.

I	grew	up	and	received	most	of	my	professional	 trai-
ning	in	Sydney,	New	South	Wales,	Australia.	Gamete	
donation	for	the	purposes	of	host	surrogacy	is	 illegal	
in	the	State	of	Victoria.	In	one	case,	the	embryos	were	
derived	using	the	patient’s	sister’s	eggs	from	Victoria.	
The	embryos	were	derived	in	Sydney,	New	South	Wales,	
a	state	in	which	this	practice	is	legal.	The	embryos	were	
cryopreserved	and	then	transported	by	secure	courier	
to	London.	The	host	surrogate,	a	friend	of	the	commis-
sioning	 Australian	 couple	 had	 agreed	 to	 act	 as	 host	
surrogate	 in	 the	 UK.	 The	 frozen	 embryos	 were	 then	
thawed	and	transferred	into	the	host	surrogate,	preg-
nancy	resulting.	We	have	also	derived	embryos	using	
the	 patient’s	 friend’s	 oocytes	 and	 husband’s	 sperm,	
cryopreserved	 the	 embryos	 and	 transported	 them	
securely	 to	 New	 Zealand	 where	 a	 successful	 frozen–
thawed	embryo	transfer	took	place	in	the	recipient

Collaborations	with	colleagues	abroad	are	dependent	
on	 a	 number	 of	 factors.	 The	 most	 important	 one	 is	
mutual	respect	between	colleagues.	How	do	we	estab-
lish	 that?	 It	 takes	 time,	 and	 it	 takes	 a	 willingness	 to	
solve	problems	when	they	arise.	Transparency	is	a	key	
factor	to	successful	international	collaboration.	Trans-
parency	means,	“You	know	what	I	know”.	

We	have	a	small	activity	with	couples	from	Norway.	A	
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few	have	sought	our	advice	in	the	genetics	area	(PGD),	
for	complex	issues	of	recurrent	miscarriages,	and	Down	
Syndrome	and	balanced	 translocations.	We	have	had	
enquires,	and	some	activity,	 in	 the	field	of	egg	dona-
tion,	and	surrogacy.	Typically	after	couples	come	to	us,	
I	seek	the	help	of	colleagues	with	whom	I	have	worked	
in	the	past.	There	is	transparency,	mutual	respect	and	
open	 communication.	 Mistakes	 have	 occurred	 and	
there	have	been	misunderstandings,	and	there	always	
will	be.	But	we	can	minimise	these	from	happening.

International networking

Let	me	give	you	an	example,	and	I	am	using	the	word	
networking	here.	In	our	experience,	the	best	genetics	
developmental	 laboratory	 for	 clinical	 services	 is	 in	
Rome,	it	is	called	GENOMA,	where	30–40	000	genetic	
analyses	 are	 performed	 annually.	 The	 regulations	 in	
Italy	prohibit	the	performance	of	the	clinical	aspects	of	
preimplantation	diagnosis	(PGD)	of	any	kind,	but	not	
analyses	of	the	blastomere.

We	work	in	partnership	with	GENOMA	and	we	have	
established	 Bridge	 GENOMA	 in	 London.	 Couples	
with	 genetic	 problems	 may	 come	 to	 us	 for	 advice	
and	 treatment,	 genetic	probes	 can	be	developed,	 and	
then	strategies	devised	using	IVF	embryo	biopsy	and	
preimplantation	 genetic	 diagnostic	 techniques.	 We	
then	 apply	 to	 our	 regulator,	 and	 the	 regulator	 sends	
the	application	out	to	peer	review,	subject	to	which,	a	
licence	is	given,	and	treatment	is	undertaken.

A	 clinical	 situation	 from	 Japan	 gives	 an	 example	 of	
differences	 in	 attitudes,	 and	 therefore	 culture	 and	
ethics.	 A	 Japanese	 couple	 were	 voluntarily	 childless,	
because	 of	 the	 history	 of	 severe	 haemophilia	 in	 the	
brother	of	the	wife.	The	wife	was	35	years	old	and	PGD	
was	 prohibited	 at	 that	 time	 in	 Japan.	 We	 obtained	
the	brother’s	DNA	to	develop	a	 test	 to	determine	the	
gene	 mutation,	 and	 then	 to	 see	 whether	 the	 volunta-
rily	 childless	 wife	 had	 the	 gene	 mutation.	 We	 would	
then	 develop	 a	 test	 for	 the	 family.	 RNA	 analysis	 in	
UK	 of	 the	 brother’s	 hair	 follicles	 confirmed	 presence	
of	 the	common	 inversion.	The	hair	 came	 to	us	 in	an	
envelope,	special	delivery.	This	shows	how	simple	it	is.	
We	developed	the	probe,	and	then	applied	for	and	were	
granted	a	licence	by	the	regulator	and	the	couple	went	
through	 PGD,	 pregnancy	 resulting.	 The	 technology	
cost	£7,000	GBP.	We	know	 it	 is	possible	 to	develop	a	
99.9	to	100	percent	accurate	test	over	an	interval	of	2-3	
weeks,	as	long	as	the	markers	are	available.

The	satellite	model	to	me	means	that	the	monitoring	
is	done	somewhere	else,	and	the	couple	comes	to	the	
treatment	 at	 your	 centre,	 and	 then	 they	 go	 back	 for	
follow	up.	An	example:	an	Italian	couple	was	known	to	
be	carriers	of	cystic	fibrosis.	They	came	to	us,	because	
it	is	illegal	to	perform	PGD	in	Italy.	We	developed	the	
probe	 and	 so	 on.	 During	 monitoring	 of	 the	 ovarian	
response	we	received	pictures	of	the	ultrasound	scan	
images	so	that	we	could	interpret	findings	and	advise	
medication	dosages.	The	couple	then	comes	to	London	
for	the	final	stages	of	treatment.

Outsourcing

In	 the	 UK,	 we	 outsource	 quite	 a	 lot.	 The	 things	 we	
outsource	 most	 at	 the	 moment,	 is	 telephone	 call	
centres.	 If	 you	 ring	 and	 inquire	 about	 your	 bank	
account	in	England,	the	telephone	call	is	immediately	
directed	to	Calcutta	or	Bombay.	Sending	work	out	is	a	
common	strategy.	

I	have	emphasised	that	we	seek	to	work	with	colleagues	
abroad	within	the	context	of	regulation	and	the	ethical	
framework	of	that	country.	And	every	country	is	diffe-
rent.	 In	 the	 UK,	 regarding	 donor	 eggs,	 there	 is	 now	
non-anonymity,	and	no	payment	–	except	compensa-
tion	for	expenses	such	bus	fare;	and	the	waiting	time	
is	 two	years.	 In	order	to	reduce	the	waiting,	we	have	
established	links	with	countries	abroad.	More	recently,	
we	have	a	programme	with	clinics	in	countries	of	the	
former	 Soviet	 Union.	 Patients	 are	 seen	 and	 assessed	
in	the	UK,	and	we	then	travel	to	a	centre	abroad	with	
our	 patients	 to	 perform	 the	 care	 leading	 to	 embryo	
transfer,	providing	continuity	of	care.	Our	colleagues	
abroad	have	run	these	units	successfully	and	safely	for	
nearly	ten	years.

Regulation and transparency

Transparency	is	important	and	a	lot	of	information	is	
available	on	the	regulator’s	web	site	(HFEA;	www.hfea.
gov.uk)	for	centres,	which	are	regulated	in	the	UK.	

Questions after the presentation:

Sissel Rogne – You	pointed	out	that	the	area	of	repro-
duction	is	just	like	ordinary	science;	people	are	working	
in	network,	and	it	is	a	global	area.	You	also	pointed	out	
that	instead	of	sending	the	patients,	you	are	sending	the	
cells.	Is	this	becoming	more	and	more	common?
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Gedis Grudzinskas – That	 is	 what	 we	 did	 at	 that	
time.	 It	 is	possible	 to	do	 this,	 as	we	comply	with	 the	
code	of	practice	and	regulation	in	the	sovereign	state.	
For	 example,	 it	 is	 only	 possible	 to	 transfer	 gametes,	
let	us	use	sperm	as	an	example,	out	of	the	UK,	if	the	
proposed	 use	 of	 those	 gametes,	 for	 example	 donor	
eggs,	 is	conducted	 in	a	country	where	 the	egg	donor	
is	non	anonymous	as	well.	So	that	the	child	born,	will	
have	an	opportunity	to	trace	their	genetic	origin	if	they	
wish.	Patient	care	is	not	so	stressful	to	the	women	or	
the	couple,	if	they	do	not	travel	to	a	foreign	country.	At	
the	moment,	we	travel	with	our	patients	to	reduce	their	
stress,	and	we	provide	continuity	of	care.

Kjell Arne Johansson – How	do	you	make	information	
of	the	latest	results	of	different	interventions	publicly	
available?	

Gedis Grudzinskas – The	 UK	 regulator	 HFEA	 has	
an	informative	website	for	the	outcome	of	treatments	
provided	by	all	registered	clinics.	The	regulator	is	also	
now	 creating	 a	 new	 register	 for	 children	 born	 follo-
wing	 embryo	 biopsy.	 We	 are	 also	 creating	 a	 register	
for	 the	 incidence	 of	 severe	 ovarian	 hyperstimulation	
syndrome.	Furthermore,	we	are	obliged	to,	within	24	
hours,	send	an	incident	report	electronically	of	unto-
ward	events	which	occur	during	treatment.	

Most	 centres	 use	 the	 Internet	 to	 inform	 patients	 of	
services	that	are	available.	The	regulator	monitors	this	
and	 regulates	 what	 kind	 of	 information	 that	 can	 be	
given.

Sissel Rogne – I	think	the	system	you	have,	with	the	
transparency	 of	 the	 HFEA	 is	 quite	 impressive.	 Do	
the	clinics	themselves	enjoy	the	system?	How	do	you	
handle	 that	 everything	 regarding	 the	 results	 is	 avai-
lable	so	that	you	can	compare	the	clinics?

Gedis Grudzinskas – I	am	a	great	supporter	of	HFEA,	
but	 it	 has	 many	 weaknesses.	 The	 amazing	 thing	 for	
me	is	the	way	it	evolved.	It	started	in	the	80’s,	and	we	
had	what	was	called	a	Voluntary	Licensing	Authority	
(VLA).	It	took	time	to	get	used	to	the	idea.	

That	was	quite	a	clever	way	to	do	it.	If	I	was	a	patient,	
and	a	clinic	did	not	appear	under	the	voluntary	licence,	
then	I	would	think	they	had	something	to	hide.	Then,	
the	next	step	was	the	Interim	Licensing	Authority	(ILA),	
which	led	to	statutory	licensing.	Then	you	were	given	a	
licence	to	do	perform	IVF	and	related	procedures.	

A	 process	 called	 public	 consultation	 was	 also	 used.	 It	
is	 democracy	 at	 its	 finest.	 Only	 interested	 parties	 will	
answer.	But	the	consultation	processes	also	help.	If	I	held	
a	view,	as	an	individual	or	a	centre,	which	are	different	
from	 the	 regulator,	 and	 I	 do,	 I	 disagree	 very	 strongly	
about	anonymity	–	I	don’t	think	it	should	be	mandatory	
non	anonymity,	I	think	it	should	be	”opt	in”	or	”opt	out”	
–	at	least	I	had	the	opportunity	to	express	my	view.	If	I	
could	not	persuade	the	majority	to	accept	my	view,	then	
I	have	to	live	with	the	decision	of	the	regulator.

But	 the	 weakness,	 and	 we	 are	 finally	 moving	 away	
from	 the	 concept,	 is	 regarding	 the	 fact	 that	 the	 live	
birth	rates	are	not	indicative	of	the	overall	quality	of	
care.	I	am	not	quite	sure	how	it	can	be	done	better.	

 Maria Elizabeth Fongen – You	mentioned	so-called	
“saviour	embryos”,	HLA-matching	and	PGD.	What	do	
you	do	with	the	embryos	that	are	affected	with	a	genetic	
disease?	Do	you	destroy	them?	If	so,	do	you	think	it	is	
OK	for	fertility	services,	which	should	provide	life,	to	
provoke	death?	

Gedis Grudzinskas – I	think	you	asked	a	very	impor-
tant	 question.	 We	 do	 not	 do	 anything,	 other	 that	
what	the	patients/parents	ask.	I	don’t	use	the	d-words,	
destroy,	die	or	similar,	I	use	other	words.	Not	because	I	
do	not	now	when	life	begins,	but	the	couples	who	have	
embryos,	 which	 are	 not	 those	 that	 they	 would	 have	
wished	to	be	returned,	also	may	ask	for	those	embryos	
to	be	cryo-preserved.

Maria Elizabeth Fongen – And	don’t	you	 think	 this	
is	a	euphemism	[red:	å	omtale	noe	negativt	 	 i	 et	mer	
fordelaktig	lys]?

Gedis Grudzinskas – Well,	do	you	think	it’s	a	euphe-
mism?

Maria Elizabeth Fongen – I	certainly	do!

Gedis Grudzinskas – Is	it?	The	couples	may	which,	I	
don’t	know,	to	have	those	embryos	returned,	and	they	
may	live	with	their	embryos.	We,	as	a	society,	are	lear-
ning	about	this.	What	challenges	me	is	this:	“Oh,	I	am	
pregnant;	I	will	go	and	have	a	termination	of	the	preg-
nancy”.	25	percent	of	all	pregnancies	are	terminated.	
I	 don’t	 particularly	 agree	 or	 disagree,	 but	 this	 is	 our	
society.	 Perhaps	 we	 are,	 or	 perhaps	 we	 are	 not,	 but	 I	
think	we	are	actually	looking	the	other	way.
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Marit Melhuus – Who	 has	 the	 property	 rights	 to	
their	 genetic	 material,	 eggs	 and	 sperm?	 Can	 anyone,	
more	or	less,	take	their	own	sperm	and	eggs	out	of		the	
country,	and	use	them	as	they	want,	or	do	they	have	to	
go	through	the	authorities	in	some	way?

When	you	outsource,	you	follow	you	patients	to	clinics	
abroad.	Are	they	then	able	to	have	things	done	that	you	
are	not	permitted	to	do	in	the	UK	?	What	are	the	laws	
in	Britain	for	when	the	embryos	are	to	be	destroyed?	In	
Norway	it	is	5	years.

Gedis Grudzinskas – Embryos,	which	are	derived	from	
a	couple,	can	be	cryopreserved	for	an	initial	period	of	5	
years.	Then,	we	must	request	the	permission	from	the	
regulator	to	extend	that	period.	What	is	sensible	about	
5	 years?	 The	 average	 age	 of	 women	 seeking	 fertility	
treatment	 in	 the	 part	 of	 London	 where	 I	 work	 is	 36.	
Assume	that	it	takes	a	year	to	have	a	pregnancy,	another	
year	with	breast-feeding.	It	is	3	years	to	go,	before	the	
woman	is	41.	So	the	five-year	 initial	period	is	a	good	
check.	However,	if	the	embryo	is	derived	using	a	donor	
gamete,	 five	 years	 is	 a	 little	 short.	 Every	 year,	 those	
who	 have	 their	 embryos	 preserved	 sign	 a	 contract,	
and	a	storage	fee	is	paid.	A	year	before	the	limit	date	
we	 communicate,	 we	 try	 and	 seek	 out	 individuals	 to	
remind	them	to	come	sooner.	Some	couples	don’t	pay	
their	storage	fees.	So	we	have	to	look	for	them.	When	
it	comes	to	discarding	the	embryos	in	accordance	with	
the	 HFEA-regulation,	 the	 couple	 will	 sign	 an	 agre-
ement	document.	

Regarding	 the	first	question;	 the	answer	 is	yes.	 I	want	
to	add,	it	is	illegal	to	store	sperm	without	consent.	Let	
us	say	that	my	wife	and	I	were	going	through	fertility	
assessment,	and	were	about	to	have	IVF.	But	then	I	died	
during	 surgery,	 or	 they	 find	 me	 dead	 in	 the	 morning	
after	 surgery.	 Then	 a	 court	 order	 is	 obtained,	 to	 take	
sperm	 surgically,	 because	 the	 court	 decided	 it	 was	
implied	consent.	The	court	order	said	the	sperm	was	to	
be	stored	for	6	months	until	the	legal	situation	could	be	
reconsidered.	Then,	in	the	UK,	the	law	prohibits	the	use	
of	sperm	contained	without	consent.	The	British	solu-
tion	to	that	used	to	be	to	transport	the	sperm	to	another	
country	 e.g.	 Belgium.	 When	 the	 six-month	 period	 is	
over,	they	decide	to	extend	the	period,	so	that	they	can	
have	a	court	 ruling	deciding	 if	 it	 is	permitted	 to	 send	
the	sperm	abroad.	So	it	is	illegal,	but	the	court	overruled	
this.	The	court	is	very	vulnerable.	Regarding	the	third	
question;	when	we	follow	the	patients	to	clinics	abroad	
we	follow	the	laws	and	regulations	in	that	country.

Sissel Rogne – Har	dere	i	Danmark	et	lignende	system	
som	HFEA	i	Storbritannia?

Karsten Petersen – Vi	rapporterer	alt	til	Sundhetssty-
relsen,	men	det	som	er	vanskelig	er	å	få	tilbakemelding	
på	det	vi	rapporterer.	Dette	er	noe	det	arbeides	med.

Sissel Rogne – Er	ikke	dette	faktisk	en	del	av	EU-direkti-
vene?	Nemlig	at	det	stilles	krav	til	at	myndighetene	også	
skal	rapportere	tilbake,	slik	at	dette	blir	en	toveisdialog?

Arne Sunde – EU-direktivet	 stiller	 bare	 som	 krav	 at	
vi	 skal	 ha	 et	 profesjonelt	 kvalitetsstyringssystem.	 Vi	
kunne	drevet	uten	noen	graviditeter	i		Trondheim,	bare	
vi	sa	ifra	på	forhånd	at	vi	ikke	fikk	noen,	og	resten	av	
virksomheten	var	godkjent	i	forhold	til	direktivet.	Når	
vi	nå	får	en	tilsynsmyndigheten	etablert	i	Norge,	så	vil	
det	 ikke	ha	noe	med	kvaliteten	på	behandlingen	som	
sådan	å	gjøre.

Den	norske	rapporteringen	foregår	slik	at	vi	sender	en	
melding	til	fødselsregisteret,	på	alle	graviditeter	som	er	
gått	til	17.	uke.	Dataene	blir	fra	da	av	fødselsregistrenes	
eiendom.	I	tillegg	har	vi	en	frivillig	rapportering	inn	til	
ESHRE	 (European	 Society	 for	 Human	 Reproduction	
&	 Embryology),	 som	 er	 den	 store	 europeiske	 organi-
sasjonen.	Det	er	 Johan	Hazekamp	som	er	den	norske	
representanten,	 og	 som	 tar	 imot	 dataene,	 bearbeider	
dem	og	 sender	dem	videre.	Det	er	disse	dataene	 som	
forteller	 oss	 at	 det	 blir	 gjort	 så	 og	 så	 mange	 behand-
linger	i	de	forskjellige	kategoriene.

Det	 vi	 kunne	 ønske	 oss,	 og	 det	 er	 noe	 som	 vi	 har	
arbeidet	med	en	stund,	er	å	få	et	nytt	rapportsystem,	
som	er	en	såkalt	syklus-for-syklus-rapportering.	Slike	
finnes	i	en	del	andre	land.	Det	innebærer	at	hver	gang	
vi	starter	med	en	pasient,	så	blir	det	registrert,	og	så	
går	det	en	melding	til	en	sentral	database	over	ulike	
stadier	 i	 behandlingen.	 Du	 kan	 ikke	 lure	 bort	 noen	
pasienter	 på	 den	 måten.	 Det	 er	 ikke	 en	 summarisk	
rapport	etter	året,	og	man	må	rapportere	det	som	ikke	
har	gått	bra.	Det	koster	penger	å	lage	et	slikt	system,	
men	 alle	 norske	 klinikker,	 private	 og	 offentlige,	 har	
så	langt	gått	sammen	og	spleiset	fra	egen	lomme,	for	
å	lage	en	kravsspesifikasjon	til	et	nytt	datasystem.	Vi	
har	fått	honnør	fra	helseforetak	og	alt	mulig,	men	vi	
får	 ikke	 en	 krone	 fra	 dem.	 Vi	 klarer	 å	 drive	 denne	
prosessen	 frem	 mot	 en	 endelig	 kravsspesifikasjonen	
litt	til,	men	vi	har	ikke	økonomi	til	å	hente	inn	et	nytt	
datasystem.	Vi	kolliderer	også	med	norsk	helsebyrå-
krati	her.	Vi	er	 litt	pessimistiske,	men	det	er	vi	 som	
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er	pådrivere	for	å	få	et	kvalitetsregister	som	vil	være	
åpent	og	tilgjengelig	for	alle.

Sissel Rogne – Dette	er	jo	noe	man	kan	være	stolte	av;	
vi	ser	at	private	og	offentlige	klinikker	går	sammen	for	
å	gi	fellesskapet	bedre	informasjon.	Jeg	trodde	OECD-
retningslinje	også	skulle	promovere	dette,	men	du	sier	
altså	at	dette	ikke	skjer?

Arne Sunde – Det	er	flere	elementer	her.	Det	er	kanskje	
ikke	 så	 enkelt	på	politisk	hold	å	 få	 forståelse	 for	noe	
som	helst	som	har	med	assistert	befruktning	å	gjøre,	
inkludert	datasystemer.	Og	så	støter	vi	imot	de	andre	
som	driver	i	helsevesenet.	Vi	driver	jo	også	i	forskjel-
lige	helseforetak,	og	de	tenker	forskjellig	rundt	dette,	

så	å	lage	nasjonale	løsninger	er	veldig	vanskelig.

Johan T. Hazekamp  – Det	 som	 er	 viktig	 å	 forstå,	 er	
at	dette	er	veldig	vanskelig	selv	i	HFEA	i	Storbritannia.	
Det	 er	 fremdeles	 ekstremt	 vanskelig	 å	 vurdere	 de	
forskjellige	 klinikkene.	 Den	 beste	 måten	 å	 gjøre	 det	
på,	er	syklus–for–syklus-rapportering.	Men	det	er	også	
viktig	hvor	mange	egg	vi	har	satt	tilbake,	hvor	gammel	
pasienten	er,	og	så	videre.	Det	er	så	mange	faktorer,	at	
dette	er	vanskelig	å	sammenligne.	Men	vi	er	underveis.

Karsten Petersen – I	 Danmark	 rapporterer	 vi	 blant	
annet	 inn	 pasientens	 alder	 og	 hvor	 mange	 embryoer	
som	føres	tilbake.	Dette	tiltross	har	det	vist	seg	svært	
vanskelig	å	få	kvalitetsregistrene	opp	å	gå.
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Jeg	ble	invitert	hit	fordi	jeg	og	samboeren	min	har	fått	
to	barn	som	er	født	av	en	surrogat	i	USA.	De	ble	født	i	
august	i	fjor,	så	de	er	nå	litt	over	ett	år	gamle.	Vi	har	det	
morsomt	hjemme	nå,	og	det	er	mye	som	skjer.

Jeg	 skal	 snakke	 om	 vårt	 møte	 med	 det	 norske	 byrå-
kratiet	som	vi	møtte	da	vi	kom	tilbake	til	Norge	med	
ungene	 i	 fjor	 høst.	 Møtene	 med	 byråkratiet	 har	 hatt	
preg	av	mye	famling	og	mange	tilfeldigheter.	Samtidig	
sitter	vi	igjen	med	et	inntrykk	av	at	det	også	har	vært	
mye	 imøtekommenhet	blant	 folkene	vi	har	 truffet	på	
offentlige	kontorer.	De	har	forsøkt	å	finne	løsninger	og	
ikke	nødvendigvis	fokuserte	på	regler.

Reproduksjonsflyktning 

Jeg	vil	starte	med	å	si	noe	om	begrepet	reproduksjons-
turisme,	 eller	 fertilitetsturisme,	 som	 jeg	 synes	 er	 et	
forferdelig	ord.	Det	er	en	feil	tilnærming	til	det	å	reise	
utenlands	for	å	få	barn	ved	å	benytte	surrogat.	Det	gir	
inntrykk	av	at	dette	er	en	lettvindt	løsning.	Det	er	det	
ikke.	Det	er	ikke	slik	at	man	drar	i	gang	en	surrogat-
prosess	 sånn	på	vei	 fra	 stranden	og	 før	middagen	på	
hotellet.

Det	er	ingen	enkel	beslutning	som	ligger	til	grunn	for	
det	 at	 barnløse	 velger	 å	 få	 barn	 på	 denne	 måten.	 Jeg	
tror	 at	 man	 ved	 å	 bruke	 disse	 begrepene	 bygger	 opp	
under	 de	 fordommene,	 og	 kanskje	 også	 den	 uviten-
heten,	som	finnes,	når	det	gjelder	å	få	barn	på	denne	
måten.	Det	synes	jeg	er	leit,	for	dette	er	en	måte	som	
jeg	vet	at	stadig	flere	i	Norge	benytter	seg	av.	Jeg	hører	
av	 tidligere	 innledere	 at	 begrepet	 pasientemigrasjon	
benyttes.	Kanskje	skal	vi	kalle	dem	som	velger	denne	
måten	å	få	barn	på	for	reproduksjonsflyktninger?

Hva kjennetegner de som reiser ut for assistert 
befruktning?

For	 det	 første	 er	 disse	 barna	 svært	 ønsket.	 Ikke	 alle	
barn	er	det.	Det	betyr	ikke	at	disse	barna	er	mer	ønsket	
enn	de	aller	fleste	andre	barn,	men	det	betyr	at	vi	som	
setter	i	gang	med	denne	prosessen	har	reflektert	grun-
digere	over	dette	å	få	barn	enn	de	fleste.

For	det	andre	er	dette	
en	 svært	 krevende	
prosess.	Man	må	være	
svært	motiverte	og	ha	
en	 god	 porsjon	 dris-
tighet	for	å	sette	i	gang.	
Man	 må	 dessuten	 ha	
evne	 og	 vilje	 til	 å	 stå	
i	en	del	uvante	sosiale	
relasjoner	 med	 andre	
mennesker.	 Hva	 sier	
du	for	eksempel	til	en	
kvinne	 du	 treffer	 for	
første	 gang,	 når	 hun	 kanskje	 skal	 bære	 frem	 barnet	
ditt?	Har	du	med	deg	en	gave?	Inviterer	du	på	 lunsj?	
Hva	snakker	du	om?

For	 det	 tredje	 må	 man	 være	 tålmodig.	 Dette	 er	 et	
målrettet	arbeid	over	veldig	lang	tid.	Det	går	fort	tre,	
fire	år,	fra	man	setter	i	gang	prosessen	og	til	man	er	i	
mål.

Økonomi

Mange	har	fokusert	på	dette	med	økonomi.	Økonomi	
er	 en	 del	 av	 dette,	 men	 det	 er	 en	 overraskende	 liten	
del.	Min	påstand	er	at	de	aller	fleste	i	Norge	i	dag,	har	
anledning	 til	 å	 gjennomføre	 en	 slik	 prosess	 dersom	
man	ønsker	det	og	er	villig	til	å	prioritere.

Surrogat – ikke surrogatmor

Jeg	er	ganske	konsekvent	i	forhold	til	å	bruke	begrepet	
”surrogat”,	og	ikke	”surrogatmor”.	Det	henger	sammen	
med	at	jeg	og	samboeren	min	har	tatt	det	valget	at	våre	
barn	skal	vokse	opp	sammen	med	to	fedre.	Det	betyr	
at	i	vår	familie,	så	er	det	ingen	mor.	Vi	har	ikke	lyst	til	å	
gi	inntrykk	av	at	det	eksisterer	noen	mor	noe	sted.	Det	
betyr	ikke	at	ungene	ikke	skal	ha	kontakt	med	henne	
som	fødte	dem,	men	det	betyr	at	hun	er	ikke	mor	for	
dem.	Det	har	aldri	vært	meningen	at	hun	skulle	være	
det,	og	hun	kommer	aldri	 til	å	bli	det.	Det	er	et	valg	
som	vi	har	tatt	på	vegne	av	våre	barn,	på	samme	måte	
som	andre	foreldre	tar	andre	viktige	valg	på	vegne	av	
sine	barn.

Hvordan møter norsk byråkrati barna som kommer 
med cyberstorken?
Odd Jenvin
Far til to barn født ved bruk av surrogatmor
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Uvant

Denne	måten	å	 få	barn	på	er	veldig	uvant	 for	mange	
politikere	og	 fagfolk.	Og	 for	 folk	flest.	Men,	at	det	er	
uvant,	betyr	ikke	at	det	er	galt.	Jeg	opplever	at	enkelte	
politikere,	når	de	uttaler	seg	i	media,	blander	sammen	
dette	 at	 noe	 er	 uvant,	 med	 at	 det	 er	 galt.	 Jeg	 tror	 at	
denne	måten	å	få	barn	på	er	noe	som	man	vil	treffe	på	
stadig	oftere.	Det	blir	vanligere,	og	folk	blir	mer	fortro-
lige	med	det.	Antageligvis	vil	vi	oppleve	at	stadig	flere	
mener	at	denne	måten	å	få	barn	på	er	legitim.	Jeg	tror	
de	politiske	prosessene,	og	etter	hvert	også	utviklingen	
av	lovverket,	vil	preges	av	dette.	Det	kan	ta	en	del	år,	
men	etter	hvert	tror	jeg	at	det	at	barnløse	får	hjelp	av	
en	 kvinne	 til	 å	 bære	 frem	 et	 barn	 vil	 bli	 betrakte	 på	
samme	måte	som	vi	ser	på	prøverørsbehandling	i	dag.

Det	 er	 antakeligvis	 rundt	 100	 barn	 i	 Norge	 som	 er	
født	på	denne	måten.	Disse	barna	vokser	opp	og	skal	
kanskje	i	fremtiden	lese	om	det	som	media	i	dag	skriver	
om	 dem.	 Det	 er	 viktig	 at	 fagpersoner,	 politikere	 og	
andre	som	deltar	i	den	offentlige	debatten	rundt	dette	
fenomenet,	er	varsomme	og	utviser	klokskap	i	valg	av	
ord	når	de	skal	uttale	seg.

Uvante relasjoner

Mens	fagpersonene,	politikerne	og	andre	beslutnings-
takerne	 sorterer	 tankene	 og	 følelsene	 sine,	 så	 er	 det	
noen	av	oss	som	går	hen	og	bare	gjør	det	–	vi	får	barn	
på	denne	måten.	Det	koster	å	ta	slike	avgjørelser.	Man	
må	som	sagt	stå	i	uvante	relasjoner,	ikke	bare	i	forhold	
til	surrogat,	men	også	til	andre.	

Hva	 sier	 man	 på	 helsestasjonen	 når	 man	 kommer	 dit	
med	ungene	og	skal	 forklare	hvorfor	det	 ikke	er	noen	
mor?	Eller	når	du	treffer	en	tidligere	klassekamerat	på	T-
banen,	og	så	skal	du	i	farten	forklare	at	du	har	fått	disse	
barna	ved	hjelp	av	en	surrogat	som	bor	i	USA.	Eller	hva	
sier	du	til	dama	i	kassen	på	Rimi,	som	er	veldig	opptatt	
av	hvor	mor	er,	og	av	at	far	er	så	flink	til	å	passe	barn	og	
handle	samtidig?	Og	det	å	stå	her	foran	dere	og	andre	og	
snakke	om	dette	–	det	er	uvante	situasjoner.

Åpenhet

Jeg	tror	det	er	viktig	at	man	fokuserer	på	å	ha	åpenhet	
rundt	 dette	 med	 surrogatfødsler.	 Vi	 har	 valgt	 å	 ha	
åpenhet	i	forhold	til	kollegaer,	venner,	familie,	naboer	
og	andre.	Jeg	tror	det	er	veldig	viktig	at	ungene	opplever	
at	dette	er	det	ikke	noe	farlig	å	snakke	om,	og	at	våre	

nære	 omgivelser	 kjenner	 situasjonen	 og	 vet	 hva	 som	
har	skjedd.

Jeg	har	ikke	tenkt	å	gå	i	detalj	i	forhold	til	vår	historie	
og	 våre	 unger,	 for	 dét	 er	 ikke	 det	 interessante.	 Men	
på	 bakgrunn	 av	 egne	 erfaringer	 og	 de	 samtalene	 jeg	
har	hatt	med	andre,	har	 jeg	tenkt	å	 forsøke	å	gi	dere	
et	 lite	bilde	av	vår	virkelighet	og	våre	erfaringer	med	
byråkratiet.

Prosessen

I	USA,	som	jeg	kjenner	best	til,	er	lovverket	i	enkelte	
delstater	slik	at	man	har	fått	framvekst	av	klinikker	og	
firmaer	som	koordinerer	surrogatprosessen.	Fra	tilret-
teleggelse	 for	 eggdonasjon,	 rekruttering	 av	 surrogat,	
bistand	 i	 alle	 legale	 forhold	 som	 berører	 prosessen,	
og	 tilrettelegging	 av	 det	 praktiske	 og	 psykososiale	
forholdet	 mellom	 surrogat	 og	 foreldrene.	 For	 nord-
menn	vil	det	nok	først	og	fremst	være	USA	som	er	det	
mest	aktuelle	landet	å	reise	til,	men	også	Storbritannia	
kan	være	aktuelt	selv	om	det	der	er	en	del	finurligheter	
i	 lovverket	 man	 må	 finne	 ut	 av.	 Media	 har	 dessuten	
presentert	en	del	andre	land,	blant	annet	India	og	land	
i	Øst-Europa,	men	jeg	kjenner	ikke	til	at	det	har	vært	
født	norske	barn	ved	bruk	av	surrogat	i	disse	landene.

Jeg	 kan	 si	 litt	 om	 hvordan	 man	 velger	 ut	 surrogater.	
Kvinner	 som	 ønsker	 å	 være	 surrogat	 og	 tar	 kontakt	
med	firmaene	som	koordinerer	surrogatprosessen,	blir	
nøye	screenet.	Det	er	en	grunnleggende	forutsetning	at	
de	er	friske	og	har	god	helse.	Det	forventes	at	de	lever	
stabile	liv.	De	skal	ha	født	egne	barn,	de	skal	vite	hva	de	
går	til	og	de	skal	være	ferdige	med	egne	barnefødsler.	
Videre	 må	 de	 gjennomgå	 en	 psykologisk	 vurdering,	
og	man	vurdere	om	dette	er	en	god	og	riktig	beslut-
ning	 for	 akkurat	 denne	 kvinnen.	 Kvinnene	 må	 også	
ha	 sikker	 økonomi.	 Det	 betyr	 at	 de	 skal	 ikke	 være	
avhengig	 av	 den	 kompensasjonen	 som	 de	 vil	 få	 som	
surrogat	 for	 å	 kunne	 leve	 sine	 liv.	 Dette	 føler	 jeg	 er	
noe	som	sjeldent	kommer	frem	i	den	norske	debatten.	
Man	er	veldig	fokusert	på	at	fattige	kvinner	utnyttes,	
men	min	erfaring	er	at	det	først	og	fremst	amerikanske	
middelklassekvinner	som	velger	å	være	surrogat.

Jeg	tror	at	 for	de	aller	fleste	kvinner	så	er	det	å	bære	
frem	et	barn	for	andre	en	helt	uaktuell	problemstilling.	
Men	det	er	noen	kvinner	som	har	altruistiske	motiver	
og	som	er	villige	til	å	gjøre	det	for	familie	og	venner.	
For	noen	ytterst	få	kvinner	der	det	aktuelt	å	gjøre	dette	
for	en	tredjeperson	de	ikke	kjenner	fra	før.
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Det	 er	 mange	 årsaker	 til	 at	 en	 kvinne	 velger	 å	 være	
surrogat	 for	 et	 par	 eller	 en	 enslig	 person	 hun	 ikke	
kjenner	fra	før.	Noen	kvinner	ser	dette	som	en	mulighet	
til	å	være	hjemmeværende	når	egne	barn	er	små.	Mitt	
inntrykk	etter	å	ha	snakket	med	en	del	surrogater,	er	
at	dette	er	en	viktig	årsak.	Mange	surrogater	lever	på	
landsbygda	og	i	små	byer.	De	av	oss	som	her	reist	litt	
i	USA	vet	at	dette	ofte	representerer	ganske	monotone	
liv.	En	del	surrogater	opplever	nok	at	det	å	bære	frem	et	
barn	for	andre	som	noe	nytt	og	spennende,	hvor	man	
får	 mye	 oppmerksomhet,	 anledning	 til	 å	 reise	 litt	 og	
opplevelsen	av	å	bli	verdsatt.	For	mange	amerikanere	
er	det	knyttet	stor	verdi	til	familien,	og	en	del	kvinner	
velger	 å	 være	 surrogat	 av	 politiske	 og	 ideologiske	
årsaker:	man	føler	at	man	gjør	noe	godt	og	viktig	når	
man	 bidrar	 til	 at	 folk	 som	 ikke	 kan	 få	 barn	 selv,	 får	
anledning	til	å	bli	foreldre.

Familieprosjekt

Mange	surrogater	ser	på	dette	som	et	familieprosjekt.	
Det	er	ikke	bare	kvinnen,	men	hele	familien	hennes,	
som	er	en	del	 av	prosessen.	Mange	 føler	at	 familien	
blir	 knyttet	 tettere	 sammen.	 Og	 så	 får	 man	 selvføl-
gelig	 en	 økonomisk	 kompensasjon	 for	 de	 ulempene	
det	medfører	at	man	må	være	tilgjengelig	for	legeun-
dersøkelser,	 at	 man	 må	 gjennomgå	 en	 fødsel,	 og	 alt	
annet.	Dette	gir	mange	av	disse	kvinnene	en	romsli-
gere	økonomi	enn	de	ellers	hadde	hatt.	Jeg	tror	at	det	
er	kombinasjoner	av	disse	elementene	som	er	bestem-
mende	for	om	kvinner	velger	å	være	surrogat.

Foreldrene,	altså	de	som	har	satt	i	gang	prosessen,	har	
vanligvis	løpende	kontakt	med	surrogaten	under	hele	
svangerskapet.	De	har	også	kontakt	med	legen	hennes	
og	 med	 sykehuset.	 Av	 de	 tilfellene	 jeg	 kjenner	 til,	 er	
det	kun	unntaksvis	at	foreldrene	ikke	har	vært	tilstede	
under	 fødselen.	Vanligvis	overtar	man	omsorgen	der	
og	da.	Jeg	vil	også	si	at	det	er	svært	vanlig	at	man	fort-
setter	å	ha	kontakt	med	surrogaten	også	etter	at	barnet	
er	født.	Det	er	ikke	fordi	hun	skal	ha	en	morsrolle,	men	
fordi	hun	er	en	viktig	del	av	barnets	historie.

Hvem er foreldrene? 

Det	 er	 3	 kategorier	 nordmenn	 som	 benytter	 denne	
metoden	for	å	få	barn:

-	 Parene	som	ikke	kan	få	egne	barn.	Mange	av	dem	
har	et	stort	antall	prøverørsforøk	bak	seg.	

-	 Enslige	 menn,	 som	 ønsker	 seg	 barn,	 men	 som	 av	

naturlige	årsaker	ikke	kan	få	det	alene.
-	 Likekjønnspar.

I	fjor	så	jeg	i	en	dokumentar	på	TV	at	antallet	norske	
barn	født	i	utlandet	av	surrogat	ble	anslått	til	mellom	
40	og	50.	Ut	fra	min	erfaring	og	de	henvendelsene	jeg	
får,	så	tror	jeg	dette	tallet	er	feil.	Jeg	tror	antallet	nå	har	
passert	100.

Mitt	utgangspunkt	er	at	norske	myndigheter	forholder	
seg	 ulikt	 til	 de	 tre	 gruppene	 med	 foreldre.	 De	 fleste	
norske	 surrogatbarna	 fødes	 inn	 i	 kjernefamilier	 med	
mor	 og	 far,	 og	 kanskje	 eldre	 søsken.	 For	 de	 av	 barna	
som	 er	 født	 av	 en	 amerikansk	 surrogat,	 så	 vil	 ikke	
surrogatens	 navn	 fremgå	 av	 fødselsattesten;	 barna	
får	 fødselsattest	 med	 foreldrenes	 navn.	 Foreldrene	
overtar	 foreldreansvaret	 for	barnet	 før	barnet	er	 født,	
eller	umiddelbart	etter	fødselen.	Dette	kan	variere	litt	
mellom	delstatene.	Utgangspunktet	er	at	det	ligger	en	
rettskjennelse	i	bunn,	og	denne	tar	stilling	til	hvem	som	
er	barnets	foreldre.	I	delstater	der	det	er	lov	å	benytte	
surrogat,	 så	vil	utgangspunktet	 for	 rettsbehandlingen	
være	at	det	er	de	som	har	ønsket	barnet,	som	har	tatt	
initiativ	til	at	det	skal	komme	til	verden	og	som	har	frem-
brakt	det	genetiske	materialet,	som	skal	betraktes	som	
barnets	 juridiske	 foreldre.	 En	 rettskjennelse	 på	 hvem	
som	er	barnets	foreldre	kan	foreligge	flere	måneder	før	
barnet	er	født,	og	når	barnet	er	født	så	blir	det	utstedt	
en	 fødselsattest	 på	 grunnlag	 av	 hva	 som	 fremgår	 av	
rettskjennelsen.	 Det	 er	 fylket	 (county)	 som	 utsteder	
denne.	På	grunn	av	dette	vil	det	altså	 ikke	 fremgå	av	
fødselsattesten	at	den	kvinnen	som	er	oppført	som	mor,	
ikke	er	den	samme	kvinnen	som	har	båret	frem	barnet.	
For	norske	par	som	har	fått	barn	ved	hjelp	av	surrogat	
i	USA,	vil	det	altså	fremgå	av	fødselsattesten	at	mor	er	
mor,	og	far	er	far,	uten	noen	indikasjon	på	at	det	er	en	
annen	kvinne	som	har	født	barnet.	I	praksis	forholder	
norske	 myndigheter	 seg	 til	 par	 som	 består	 av	 mann	
og	kvinne	og	som	har	fått	barn	ved	hjelp	av	surrogat,	
på	samme	måte	som	de	forholder	seg	til	andre	norske	
par	som	av	en	eller	annen	grunn	bor	i	utlandet,	og	får	
barn	der.	Norske	par	 som	får	barn	mens	de	studerer,	
jobber,	er	på	reise	eller	av	andre	grunner	er	i	USA,	vil	
når	 de	 returnerer	 til	 Norge	 få	 registrert	 barnet	 sitt	 i	
det	 sentrale	 personregisteret	 ved	 å	 melde	 flytting	 fra	
utlandet	 for	 barnet	 og	 fremlegge	 fødselsattest.	 Det	 er	
det	som	trengs	for	å	få	et	barn	født	i	utlandet	registrert	
som	bosatt	i	Norge.	Norske	myndigheter	ber	ikke	om	
noen	ytterligere	dokumentasjon	på	at	den	kvinnen	som	
står	oppført	i	fødselsattesten	faktisk	har	født	barnet.
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Mange barn født av surrogat
I	USA	har	det	blitt	født	barn	ved	bruk	av	surrogat	siden	
slutten	av	1970-tallet.	Det	første	byrået	som	ble	etablert	
for	å	koordinere	surrogatprosessen,	startet	opp	for	27	
år	siden.	Anslagsvis	er	det	i	USA	de	siste	ti	årene	født	
rundt	2000	barn	i	året	av	surrogat.	Det	vil	si	at	de	siste	
ti	årene	er	det	født	20	000	barn	som	er	båret	frem	av	
surrogat.	 Dette	 er	 et	 konservativt	 anslagg,	 siden	 det	
ikke	foreligger	veldig	god	statistikk	på	dette	området.

I	 starten	 brukte	 man	 surrogatens	 egne	 egg,	 såkalt	
”traditional	 surrogacy”.	 De	 siste	 årene	 er	 det	 blitt	
stadig	vanligere	å	bruke	donor-egg,	såkalt	”gestational	
surrogacy”.	Det	får	meg	til	å	tenke	på	at	barn	som	er	
født	 av	 norske	 foreldre	 i	 USA	 de	 siste	 27	 årene,	 kan	
teoretisk	 sett	 være	 båret	 frem	 av	 en	 surrogat.	 Enten	
ved	at	man	har	brukt	kvinnens	egne	egg	og	mannens	
sæd,	kvinnens	egg	og	donorsæd,	eller	ved	at	man	har	
brukt	donoregg.	Embryodonasjon	foregår	jo,	og	er	det	
også	 brukt	 donorsæd,	 innebærer	 det	 at	 det	 er	 ingen	
biologisk	”link”	mellom	barnet	og	barnets	foreldre.

Få utfordringer for heterofile par

I	 henhold	 til	 norsk	 barnelov,	 så	 er	 barnets	 mor	 den	
kvinnen	som	har	født	barnet.	Barnets	far	er	den	mannen	
som	er	gift	med	kvinnen,	eller	som	har	erkjent	farskap.	
Dette	må	forstås	slik	at	kvinner	som	føder	barn	etter	
eggdonasjon,	de	vil	være	barnets	mor	selv	om	det	ikke	
er	 noen	 biologisk	 tilknytning	 mellom	 dem.	 På	 den	
andre	siden	vil	kvinner	som	ikke	selv	kan	få	barn,	men	
hvor	barnet	fødes	av	surrogat	med	kvinnens	egne	egg,	
etter	norsk	lov	ikke	være	barnets	mor,	selv	om	det	er	en	
biologisk	tilknytning	mellom	moren	og	barnet.	Dette	
er	et	paradoks.	Norske	myndigheter	kjenner	til	at	dette	
skjer,	og	det	har	vi	 fått	bekreftet	her	 i	dag	også,	men	
det	er	 ikke	 tatt	noe	 initiativ	 for	å	avdekke	omfanget.	
Jeg	fikk	for	litt	siden	en	telefon	fra	en	kvinne	som	bor	
på	et	lite	sted	i	Norge,	og	som	om	noen	måneder	venter	
barn	som	skal	 fødes	av	en	 surrogat	 i	USA.	Barnet	er	
kommet	til	ved	at	hun	har	donert	egg,	og	er	altså	hennes	
biologiske	barn.	Hun	hadde	valgt	å	være	åpen	overfor	
omgivelsene	sine,	kollegaer,	naboer,	familie	og	andre.	
Jeg	registrerer	at	hun	velger	å	ta	sjansen	på	at	det	lokale	
folkeregisteret	faktisk	ikke	vet,	eller	velger	å	overse,	at	
når	hun	kommer	og	skal	registrere	barnet	innflyttet	til	
Norge,	så	er	dette	barnet	ikke	hennes	ut	fra	en	snever	
tolkning	av	den	norske	barneloven.	Jeg	tenkte	at	hun	
tar	en	risiko	ved	å	være	åpen	om	at	barnet	er	født	av	
en	surrogat,	selv	om	det	biologisk	er	hennes.	Samtidig	
er	det	 ingen	grunn	for	henne	til	å	oppgi	dette	 til	 sitt	

lokale	folkeregister	all	den	tid	man	der	ikke	vil	spørre	
henne	om	hun	faktisk	har	født	barnet	selv.	Jeg	tror	at	
de	fleste,	også	de	som	er	motstander	av	både	eggdona-
sjon	og	bruk	av	surrogat,	vil	synes	det	er	problematisk	
om	en	kvinne	som	har	fått	et	barn	ved	hjelp	av	surrogat	
–	barnet	er	hennes	biologisk,	men	hun	har	 ikke	 født	
det	selv	–	ikke	skal	være	barnets	mor.

Denne	 praksisen	 understøttes	 også	 av	 den	 historien	
vi	fikk	høre	tidligere,	når	helseminister	Sylvia	Brustad	
godkjenner	at	et	par	kan	ta	med	seg	sitt	befruktede	egg	
til	utlandet,	for	å	sette	det	inn	i	en	surrogat.

For	 å	 oppsummere	 så	 kjenner	 jeg	 ikke	 til	 at	 norske	
heterofile	 par	 som	 har	 fått	 barn	 i	 USA	 ved	 hjelp	 av	
surrogat,	 og	 har	 gyldig	 fødselsattest,	 har	 møtt	 noen	
sanksjoner	 fra	 myndighetenes	 side.	 Dette	 går	 på	
hvordan	regelverket	praktiseres	i	dag,	og	dette	gjør	at	
barna	behandles	på	akkurat	samme	måten	som	andre	
norske	 barn	 som	 er	 født	 i	 utlandet.	 Det	 blir	 derfor	
opp	til	paret	selv	hvor	åpne	de	skal	være	i	 forhold	til	
hvordan	dette	barnet	har	blitt	 til,	 ikke	minst	overfor	
barnet	selv.

Hva med likekjønnede par?

Likekjønnede	 par	 som	 har	 fått	 barn	 gjennom	 bruk	
av	surrogat,	kan	fortelle	om	mange	ulike,	forvirrende	
og	negative	møter	med	norske	myndigheter	ved	retur	
til	 Norge	 med	 sine	 barn.	 Særlig	 gjelder	 det	 likekjøn-
nede	par	som,	med	utgangspunkt	i	det	lovverket	som	
eksisterer	 i	 flere	 amerikanske	 delstater,	 er	 oppført	
som	 foreldre	 i	 barnets	 fødselsattest.	 Flere	 delstater	
åpner	nemlig	for	at	barn	kan	ha	to	foreldre	av	samme	
kjønn,	og	dette	gjelder	også	barn	som	er	båret	frem	av	
surrogat.

Jeg	 har	 samlet	 opp	 en	 del	 historier	 som	 jeg	 har	 fått	
kjennskap	til:

Likekjønnspar	har	blitt	møtt	med	krav	om	å	dokumen-
tere	at	barnet	er	adoptert,	altså	at	den	ene	av	fedrene	
har	adoptert	den	andre	sitt	barn.	Det	er	jo	et	underlig	
krav,	all	den	tid	homofile	i	Norge	ikke	har	anledning	til	
å	adoptere	i	utlandet.	En	adopsjon	i	Norge	vil	uansett	
bare	være	gyldig	om	man	har	en	norsk	forhåndsgod-
kjenning,	har	en	anbefaling	fra	det	lokale	barnevernet	
og	har	fått	bevilling	fra	barne-,	ungdoms-	og	familie-
etaten	(BUF-etaten).

Barn	 av	 likekjønnspar	 blir	 registrert	 i	 folkeregisteret	
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uten	foreldre.	Det	vil	si	at	de	foreldrene	som	er	oppført	
i	de	amerikanske	fødselsattestene	bare	strykes.	Da	har	
man	noen	måneder	gamle	barn	som	ut	fra	folkeregis-
teret	bor	alene	på	en	adresse	i	Norge	hvor	det	også	bor	
to	voksne	menn,	uten	at	det	er	noen	som	helst	tilknyt-
ning	mellom	dem.	Og	hvis	det	dreier	seg	om	tvillinger,	
fremgår	det	heller	ikke	av	folkeregisteret	at	disse	barna	
er	 søsken,	 for	 den	 koblingen	 gjøres	 gjennom	 forel-
drene.	Hvilke	konsekvenser	dette	har	hvis	noe	skulle	
skje	med	barnet,	eller	med	én	eller	begge	av	foreldrene,	
det	er	uklart.	For	et	par	jeg	kjenner	til,	fikk	dette	alvor-
lige	konsekvenser.	De	var	på	reise	i	utlandet	og	bodde	
på	hotell	med	 sine	barn.	De	ansatte	ved	hotellet	 fant	
det	 påfallende	 at	 to	 små	 babyer	 reiste	 alene	 sammen	
med	 to	 voksne	 menn	 som	 hevdet	 at	 de	 var	 barnas	
fedre.	Hotellet	meldte	fra	til	politiet.	Politiet	på	parets	
hjemsted	 kunne	 ut	 i	 fra	 sin	 tilgang	 til	 folkeregisteret	
ikke	 finne	 at	 dette	 paret	 hadde	 barn.	 Paret	 opplevde	
derfor	at	politiet	 sto	på	døren	 for	å	 sjekke	 forholdet..	
Jeg	vil	tro	at	det	er	en	skremmende	episode,	som	i	hvert	
fall	hadde	gjort	meg	rasende,	hvis	 jeg	hadde	opplevd	
det.	Det	er	godt	at	politiet	gjør	jobben	sin,	men	det	er	
likevel	 skremmende	 og	 ubehagelig	 for	 dem	 som	 blir	
utsatt	for	dette.

Enkelte	likekjønnspar	møter	krav	fra	folkeregisteret	om	
DNA-test	av	foreldre	og	barn	for	å	avklare	hvem	som	er	
den	biologiske	faren	til	barnet.	Det	ligger	i	kortene	at	
den	ikke-biologiske	faren	inviteres	til	å	stebarnsadop-
tere.	Vanlig	prosess	for	en	stebarnsadopsjon	er	hjem-
mebesøk	 og	 vurdering	 fra	 det	 lokale	 barnevernet,	 og	
deretter	vurdering	og	eventuelt	adopsjonsinnvilgning	
fra	BUF-etaten.	Hva	skjer	hvis	man	ikke	blir	godkjent?	
Det	får	meg	til	å	tenke	på	en	historie	om	et	par	bestå-
ende	av	to	mødre,	hvor	den	ene	skulle	stebarnsadoptere	
den	 andres	 barn.	 Hun	 fikk	 avslag,	 fordi	 barnevernet	
mente	barnet	hadde	det	så	bra	at	en	adopsjon	ikke	ville	
gjøre	noe	fra	eller	til	for	dette	barnet.	Det	blir	menings-
løst	å	kjøre	slike	runder	for	å	få	lov	til	å	være	foreldre	til	
det	barnet	man	har	planlagt	og	fulgt	i	kanskje	flere	år	
gjennom	en	lang	og	vanskelig	surrogatprosess.

Det	er	interessant	å	se	at	det	er	noen	likekjønnspar	som	
får	 registrert	barna	 sine	på	helt	 vanlig	 måte,	 slik	 par	
bestående	av	mann	og	kvinne	får	registrert	sine	barn	
som	 er	 født	 i	 utlandet.	 På	 en	 ikke-diskriminerende	
måte,	slik	det	skal	og	bør	skje.	

Ulike praksis

Den	 ulike	 og	 tilsynelatende	 vilkårlige	 behandlingen	

av	likekjønnspar	som	får	barn	ved	bruk	av	surrogat	i	
utlandet,	kan	knyttes	til	en	snever	fortolkning	av	den	
norske	barneloven,	som	sier	at	kvinnen	som	har	født	
barnet	er	barnets	mor.	Av	dette	utledes	det	at	et	barn	
kan	kun	ha	én	far	og	én	mor.	Et	barn	kan	ikke	ha	to	
fedre.	 Det	 er	 kun	 gjennom	 stedbarnsadopsjon	 at	 et	
barn	kan	ha	to	fedre	eller	to	mødre.

Norske	myndigheters	ulike	behandling	av	disse	barna	
har	 ulike	 konsekvenser:	 det	 er	 altså	 i	 dag	 likekjønn-
spar	 som	 har	 stebarnsadoptert,	 hvor	 den	 ene	 har	
adoptert	 den	 andres	 barn.	 Den	 andre	 kategorien	 er	
likekjønnspar	som	har	nektet	DNA-testing,	og	dermed	
lever	disse	barna	i	et	juridisk	vakuum	hvor	disse	barna	
formelt	er	uten	foresatte.	Den	tredje	kategorien	er	de	
foreldrene	 som	 har	 fått	 registrert	 barna	 sine	 på	 helt	
vanlig	måte.

Dette	med	registrering	er	viktig.	Det	er	så	mye	som	er	
knyttet	 til	 at	man	har	et	personnummer	og	er	 regis-
trert	i	folkeregisteret.	Det	gjelder	for	eksempel	tildeling	
av	 fastlege.	Nyfødte	barn	 får	mors	 fastlege.	Har	man	
ikke	en	mor,	så	må	man	be	om	at	barnet	får	fars	fast-
lege.	På	helsestasjonen	er	man	opptatt	 av	 fødsels-	og	
personnummer,	 men	 også	 her	 finner	 man	 løsninger.	
For	mange	fedre	oppleves	det	å	komme	inn	på	en	helse-
stasjon	med	et	barn	nærmest	som	en	spennende	reise	
inn	i	en	mor-barn-verden.	Det	er	en	interessant	erfa-
ring	å	 ta	med	seg.	Det	å	søke	barnehageplass	 fordrer	
også	fødsels-	og	personnummer,	men	også	der	finner	
man	 løsninger.	 Det	 samme	 gjelder	 ytelser	 fra	 NAV,	
hvor	de	innspillene	jeg	har	fått	forteller	meg	at	man	i	
stor	grad	er	løsningsorientert	dersom	man	har	et	barn	
som	er	registrert	uten	foresatte	i	folkeregisteret.	

Enslige fedre

Etter	 hva	 jeg	 kjenner	 til	 har	 enslige	 menn	 ingen	
problemer	med	å	få	registrert	sine	barn	født	av	surrogat	
i	folkeregisteret	ved	retur	til	Norge.	Som	for	alle	andre	
norske	barn	født	i	utlandet,	får	barnet	personnummer	
på	bakgrunn	av	 fødselsattest	 og	flyttemelding.	 Faren	
registreres	som	far	i	henhold	til	barnets	amerikanske	
fødselsattest.	Det	fremmes	ikke	noe	særskilt	krav	om	
at	man	faktisk	skal	dokumentere	at	man	er	biologisk	
far	til	barnet.	Dette	barnet	kunne	i	teorien	også	vært	
adoptert	 i	utlandet,	men	 likevel	 er	det	 ikke	noe	krav	
om	å	dokumentere	den	biologiske	tilknytningen.	Det	
ligger	nok	til	grunn	en	antakelse	om	at	det	eksisterer	
en	navnløs	mor	et	sted.
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To utfordringer for norske myndigheter

Norske	 myndigheter	 har	 to	 utfordringer.	 Den	 ene	 er	
den	juridiske	gråsonen	som	mange	av	disse	barna	lever	
i.	Som	jeg	har	sagt	tidligere,	så	lever	det	barn	i	Norge	i	
dag,	som	er	registrert	uten	foreldre	i	folkeregisteret.	Det	
er	på	mange	måter	en	ny	juridisk	konstruksjon.	Barn	
i	Norge	er	jo	enten	under	foreldrenes	omsorg,	eller	så	
er	de	under	barnevernets	omsorg,	eller	så	er	de	enslige,	
mindreårige	 asylsøkere.	 Men	 nå	 har	 man	 innført	 en	
fjerde	kategori	barn;	de	som	lever	uten	foresatte.	Dette	
har	 skjedd	 uten	 noen	 som	 helst	 konsekvensutred-
ning.	Det	er	 jo	høyst	uklart	hva	som	skjer	med	disse	
barna,	 hvis	 noe	 for	 eksempel	 skjer	 med	 foreldrene,	
eller	hvis	barna	for	eksempel	trenger	behandling	som	
av	 en	 eller	 annen	 grunn	 krever	 foresattes	 samtykke.	
Pass	er	et	annet	problem.	Man	får	ikke	norsk	pass	til	
disse	 barna	 siden	 det	 ikke	 fremgår	 av	 folkeregisteret	
at	 man	 er	 foreldre.	 Jeg	 synes	 dette	 er	 foruroligende.	
Norske	myndigheter	 er	klar	over	dette,	men	 tar	 ikke	
noe	 initiativ	 for	 å	 gjøre	 noe	 med	 det.	 Det	 er	 også	 et	
paradoks	at	Barneombudet,	som	er	orientert	om	denne	
situasjonen,	velger	ikke	å	forholde	seg	til	det.	Da	kan	
man	lure	på	hva	man	trenger	et	Barneombud	til.

Lovverket oppfordrer til hemmelighold

Den	 andre	 utfordringen	 er	 mangel	 på	 åpenhet	 rundt	
prosessene.	Jeg	mener	dagens	lovverk	fører	til	at	mange	
surrogatbarn	som	fødes	inn	i	tradisjonelle	norske	kjer-
nefamilier	bestående	av	mor,	far	og	barn,	aldri	får	vite	
at	de	er	født	av	en	surrogat.	Lovverket	er	med	på	å	støtte	
opp	under	hemmeligholdelse	av	hvordan	disse	barna	
har	blitt	til.	Det	legges	opp	til	at	det	er	OK	om	man	gjør	
dette	i	det	skjulte,	og	man	tåkelegger	omstendighetene	
rundt	hvordan	barn	har	blitt	til.	Uavhengig	av	om	det	
er	tillatt	eller	ikke	i	Norge,	så	er	virkeligheten	at	disse	
barna	har	kommet	til	verden.	Man	kan	ikke	straffe	folk	
for	 at	 de	 velger	 å	 benytte	 denne	 måten	 å	 få	 barn	 på.	
Som	 det	 har	 vært	 nevnt	 tidligere,	 så	 er	 jo	 ikke	 disse	
barna	ulovlige.

Det	å	få	hjelp	av	en	surrogat	til	å	bære	frem	sitt	barn	
er	 tillatt	 i	 en	 rekke	 land,	 og	 et	 internasjonalt	 forbud	
mot	dette	er	ikke	sannsynlig.	Uansett	lovverk	i	Norge	
vil	norske	myndigheter	derfor	måtte	forholde	seg	til	at	
norske	barn	kommer	til	verden	på	denne	måten.

Det	har	vært	mye	fokus	på	barn	født	av	surrogat	den	
siste	 tiden,	 og	 jeg	 tror	 ikke	 det	 blir	 mindre	 fokus	
på	 dette	 i	 tiden	 som	 kommer.	 Jeg	 tror	 at	 stadig	 flere	

barnløse	nordmenn	kommer	til	å	se	at	dette	er	en	reell	
mulighet	som	de	har,	og	da	synes	jeg	det	er	betenkelig	
at	 lovverket	 er	 med	 på	 å	 hindre	 dem	 i	 å	 få	 informa-
sjon,	og	i	å	gjøre	dette	på	en	åpen	måte.	Jeg	tror	dette	
kan	bidra	til	at	barnløse	velger	de	enkleste,	og	minst	
kontrollerbare	metodene	for	å	bruke	surrogat.	Jeg	tror	
det	er	viktig	at	de	reglene	vi	har	i	Norge	ikke	er	med	
på	 å	 påvirke	 nordmenn	 til	 å	 benytte	 surrogat	 i	 land	
med	 korrupsjonsproblemer,	 og	 hvor	 lovverket	 og	 de	
juridiske	rammene	rundt	surrogatprosessen	er	uklare	
og	 lite	utviklet.	Tidligere	 i	dag	har	vi	hørt	om	India,	
Russland	og	Ukraina.	 Jeg	 tror	åpenhet	 rundt	proses-
sene	kunne	vært	med	på	å	styre	folk	til	andre	land	hvor	
surrogatprosessen	skjer	innenfor	ordnede,	forutsigbare	
og	juridisk	sikre	former

Amerikanske såpeopera som faktagrunnlag

Enkelte	 politikere	 har	 sterke	 meninger	 om	 dette	
temaet.	Jeg	har	en	mistanke	om	at	noen	av	dem	har	sett	
mye	 dårlig	 amerikanske	 såpeopera.	 Enkelte	 er	 svært	
forarget,	mange	avslører	lite	kunnskap	og	innsikt	i	hva	
som	egentlig	skjer.	

Familien	er	i	Norge	en	sosial	konstruksjon	som	tradi-
sjonelt	har	eksistert	i	mange	varianter.	Kjernefamilien	
med	mor,	far	og	felles	barn	er	den	familieformen	som	
har	blitt	dyrket	frem,	og	som	har	blitt	understøttet	av	
lovverket.	Men	verken	historisk	eller	i	dag	gjenspeiler	
denne	mer	enn	en	del	av	virkeligheten.	Jeg	tror	det	er	
viktig	å	ta	 inn	over	seg	at	Norge	har	en	historie	med	
et	betydelig	innslag	av	det	man	kanskje	vil	kalle	alter-
native	familieformer.	Storfamilien,	som	omfatter	flere	
generasjoner,	 har	 vært	 tradisjon	 i	 Norge	 i	 hundrevis	
av	år.	Dette	at	 familier	har	tatt	vare	på	fosterbarn	og	
pleiebarn	har	vært	helt	vanlig.	Enslige,	ugifte	foreldre	
har	vært	og	er	veldig	vanlig.	Det	samme	gjelder	at	barn	
vokser	 opp	 med	 besteforeldre	 eller	 andre	 mer	 eller	
mindre	fjerne	slektninger.	All	den	tid	barn	har	kommet	
til	og	vokst	opp	på	ulike	måter,	så	er	det	omsorgsevnen	
som	har	vært	det	sentrale.	Det	har	variert,	i	historisk	
perspektiv,	i	hvilken	grad	den	biologiske	tilknytningen	
har	 hatt	 betydning.	 Dette	 understrekes	 også	 ved	 at	
Norge	har	blitt	et	multietnisk	samfunn;	vi	har	fått	nye	
familiekonstruksjoner	 etter	 at	 det	 ble	 flere	 innvan-
drere.	Det	er	viktig	at	 lovverket	reflekterer	dette.	Det	
er	i	det	hele	tatt	en	viktig	tradisjon	i	Norge	at	man	tar	
vare	 på	 hverandre,	 og	 hele	 velferdsstaten	 er	 bygget	
opp	 rundt	disse	prinsippene.	Vi	har	 likhet	 for	 loven,	
og	 vi	 forsøker	 å	 bygge	 ned	 negative	 økonomiske	 og	
sosiale	ulikheter	gjennom	et	 juridisk	 system	som	gir	
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enkeltpersoner	en	del	grunnleggende	rettigheter.	Når	
man	har	vokst	opp	i	et	samfunn	som	er	preget	av	disse	
prinsippene,	så	må	jeg	si	at	å	komme	hjem	med	to	barn	
fra	 USA	 og	 oppleve	 hvor	 diskriminerende	 lovverket	
kan	 fungere	 dersom	 det	 tolkes	 snevert,	 har	 vært	 en	
urovekkende	opplevelse.	

Positiv respons

Når	vi	 fortalte	naboer	og	venner	at	vi	ventet	barn,	så	
var	de	unisont	positive.	Vår	erfaring,	og	da	tror	jeg	at	
jeg	snakker	på	vegne	av	de	aller	fleste	nordmenn	som	
har	fått	barn	på	denne	måten,	er	at	omgivelsene	står	og	
heier,	og	tar	imot	disse	barna	med	åpne	armer.	Familie,	
venner,	naboer	og	kollegaer	er	engasjert	i	ungene	våre	
og	er	glade	for	at	de	har	fått	anledning	til	å	komme	til	
verden.	Jeg	tror	at	for	svært	mange	av	dere	som	er	her	
i	 dag,	 så	 er	 det	 et	 tidsspørsmål	 før	 dere	 må	 forholde	
dere	 til	 at	 det	 fødes	 et	 barn	 av	 surrogat	 i	 deres	 nære	
omgivelser.	Dette	vil	påvirke	dere	emosjonelt,	gi	dere	
mer	 kunnskap	 om	 prosessen	 og	 være	 en	 viktig	 del	
av	 alminneliggjøringen	 av	 fenomenet.	 Åpenhet	 er	
et	viktig	 stikkord.	Kan	man	tenke	seg	at	man	kunne	
hatt	den	samme	debatten	 i	dag	om	adopsjon	av	barn	
fra	Korea	som	man	hadde	på	1960-tallet?	Kanskje	med	
de	samme	argumentene	om	tradisjon	og	kultur?	I	dag	
vil	 en	 slik	 debatt	 framstå	 som	 meningsløs.	 Åpenhet	
og	kunnskap	påvirker	holdinger,	og	dette	gjelder	også	
det	 å	 bruke	 surrogat.	 Jeg	 tror	 som	 nevnt	 at	 slik	 som	
lovverket	tolkes	i	dag,	så	understøtter	det	en	hemme-
ligholdelse	av	hvordan	barnet	er	blitt	til.	Jeg	tror	også	
at	om	et	barn	oppdager	senere	i	livet	at	det	er	født	av	en	
surrogat,	så	vil	det	oppleves	som	svært	negativt.

Spørsmål etter innlegget

Anne Hambro Alnæs –	La	oss	si	at	dere	ikke	hadde	
fått	tvillinger,	men	bare	ett	barn	og	at	dere	ønsket	et	
barn	til.	Kan	man	bruke	samme	surrogatmor	flere	
ganger,	for	det	finnes	vel	ikke	akkurat	et	overskudd	
av	potensielle	surrogatmødre?	Kunne	kvinnen	donere	
egg		til	samme	homofile	’fedre’?	Fedrene	kunne	gi	sin	
sæd	annen	hver	gang,	da	ville	barna	bli	halvsøsken.	
For	barna	ville	det	kanskje	være	kjærkomment	å	vite	
at	de	var	biologisk	forbundet	med	hverandre,	slik	
andre	søsken	er	det,	selv	om	det	’bare’	skjer	gjennom	
surrogatmoren.	På	den	annen	side	ville	jo	gjenbruk	
av	en	surrogatmor	bevise	at	en	kvinne	har	spilt	en	
avgjørende	rolle	for	deres	felles	tilblivelse.	Det	blir	jo	
paradoksalt	ettersom	dere	mener	at	barn	ikke	behøver	
noen	mor,	og	at	de	kan	like	godt	vokse	opp	uten	en	
mor,	som	uten	en	far.	Et	annet	spørsmål	oppstår	når	

og	hvis	surrogatmor	ombestemmer	seg	og	ikke	vil	gi	
barnet	fra	seg.	Hvem	eier	barnet	da?
Odd Jenvin	–	For	å	 ta	det	 siste	 først,	 så	har	 jeg	 ikke	
noen	 eksakte	 tall	 på	 dette,	 men	 jeg	 har	 fått	 oppgitt	
noen	 tall	 fra	 firmaene	 som	 driver	 med	 dette.	 Siden	
dette	 startet	 på	 slutten	 av	 70-tallet,	 så	 har	 det	 vært	
rundt	30	saker	hvor	surrogaten	ikke	har	ønsket	å	gi	fra	
seg	barnet.	Dette	har	resultert	i	rettssaker,	men	jeg	vet	
ikke	resultatet	av	dem.	Samtidig	har	det	vært	omtrent	
det	dobbelte	antall	saker	hvor	foreldrene	ikke	ønsker	å	
ta	imot	barnet.	Det	kan	for	eksempel	være	knyttet	til	
at	de	har	gått	fra	hverandre,	skilsmisse	eller	at	den	ene	
hadde	 falt	 fra.	 Likevel	 er	 dette	 antallet	 forsvinnende	
lite	 i	 forhold	 til	 alle	 de	 surrogatbarna	 som	 faktisk	 er	
født	 i	USA.	Men	det	er	klart	at	det	er	 forferdelig	når	
slikt	skjer,	slik	også	andre	rettssaker	knyttet	til	barne-
fordeling	og	skilsmisser	kan	være.

Det	er	ganske	vanlig	at	likekjønnspar,	hvis	de	ønsker	
flere	barn,	bruker	samme	surrogat.

Marit Melhuus –	Hvis	jeg	forsto	deg	rett,	så	sa	du	at	
foreldrene	overtar	 foreldreansvaret	 før	eller	 like	etter	
fødselen,	med	en	 rettskjennelse	 i	bunn.	 Da	er	det	de	
som	ønsker	barnet	og	som	har	bidratt	med	det	biolo-
giske	materialet	som	er	foreldre.	Hvis	det	er	benyttet	
en	eggdonor,	hvor	blir	hun	av	i	dette	bildet?	Vil	det	si	
at	hvis	dere	har	bidratt	med	egget,	så	er	dere	på	en	måte	
eiere	av	dette	egget?

Odd Jenvin –	Eggdonasjon	er	et	forhold	i	seg	selv.	Jeg	
har	skjønt	at	det	er	en	debatt	knyttet	til	det	å	eie	biolo-
gisk	materiale,	i	forhold	til	råderett	over	det.	Dette	vet	
jeg	 ikke	nok	om	til	å	si	noe	mer	om.	Men	i	utgangs-
punktet	gjør	du	en	avtale	med	eggdonor,	og	får	tilgang	
til	de	eggene	hun	har	å	gi.	Eggene	er	det	på	en	måte	
vi	som	har	råderett	over.	Eggdonor	nevnes	i	rettskjen-
nelsen,	hvor	det	kommer	frem	at	her	er	det	donoregg	
og	sæd	fra	mannen,	og	det	barnet	som	fødes	innenfor	
et	 visst	 tidsrom,	 skal	 da	 betraktes	 som	 foreldrenes	
barn,	og	ikke	surrogatens.

Marit Melhuus –	Jeg	stusset	litt	over	det	du	sa	om	at	du	
ble	overrasket	når	du	kom	hjem	fra	USA	med	to	barn,	
og	følte	deg	diskriminert.		Hvis	du	kjenner	det	norske	
samfunnet,	og	vet	en	del	om	holdningene,	så	skulle	jeg	
tro	at	du	var	forberedt	på	dette?

Odd Jenvin –	Jeg	er	ikke	overrasket	over	at	man	her	i	
Norge	mener	dette	er	rart	og	underlig,	og	jeg	forventet	
å	 gå	 noen	 runder	 og	 forklare,	 i	 forhold	 til	 NAV,	 for	
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eksempel,	 for	 å	 få	 benyttet	 oss	 av	 de	 rettighetene	 vi	
har	der.	Jeg	forventet	å	jobbe	for	å	få	barnetrygden,	og	
ventet	ikke	at	den	skulle	bli	kastet	etter	meg.	Det	tror	
jeg	de	fleste	som	setter	i	gang	en	slik	prosess	er	innefor-
stått	med.	Men	jeg	kan	ikke	legge	skjul	på	at	de	proble-
mene	som	mange	likekjønnspar	har	hatt	i	forbindelse	
med	 registreringen	 av	 sine	 barn	 i	 folkeregisteret,	 det	
har	 overrasket	 meg.	 Den	 holdningen	 folkeregisteret	
har	møtt	disse	barna	med	framstått	som	unødvendig	
firkantet	og	uverdig.	

Gro Matland Nevstad –	Du	anslo	at	det	var	rundt	100	
norske	barn	 som	var	kommet	 til	 verden	ved	bruk	 av	
surrogat.	Men	du	nevnte	også	land	som	India	og	Russ-
land	–	vet	du	om	noen	barn	 som	er	 født	 av	 surrogat	
der?

Odd Jenvin – Så	vidt	jeg	vet	så	er	det	ingen	norske	barn	
som	er	født	der.	Men	jeg	er	redd	for	at	det	lovverket	vi	
har	i	dag	kan	få	folk	til	å	reise	til	for	eksempel	India,	
hvor	 det	 er	 lettere	 å	 holde	 ting	 skjult.	 Hvis	 du	 har	
familie	i	India,	så	kunne	kanskje	det	være	aktuelt.	Vi	
vet	 at	 korrupsjon	 er	 et	 problem	 i	 India,	 og	 lovverket	
rundt	 bruk	 av	 surrogat	 er	 uklart.	 Derfor	 burde	 man	
holde	seg	unna	India,	når	man	søker	surrogat.

Sissel Rogne	–	Jeg	vil	gjerne	trekke	frem	at	vi	hadde	
denne	diskusjonen	i	Bioteknologinemnda	i	forbindelse	
med	endringer	i	ekteskapsloven.	Da	ble	vi	ganske	over-
rasket	over	at	departementet	 ikke	 fokuserte	på	 likhet	
når	det	gjelder	barnas	rettigheter.	Man	skulle	jo	tro	at	
med	hensyn	 til	barna	 så	var	det	om	å	gjøre	at	barna	
skulle	 få	 det	 best	 mulig	 ved	 for	 eksempel	 å	 sikre	 det	
rettigheter	til	arv.	I	så	måte	hadde	jeg	forventet	at	det	
skulle	 være	 likestilte	 rettigheter	 og	 plikter	 overfor	
barnet	om	man	var	samboer	eller	hadde	inngått	ekte-
skap	også	når	det	var	snakk	om	barn	hos	likekjønnede	
foreldre.

Odd Jenvin	 –	 I	 forbindelse	 med	 ny	 ekteskapslov,	 så	
innfører	 man	 som	 du	 sier	 begrepet	 medmor.	 Det	 er	
knyttet	til	at	man	vil	åpne	for	at	også	lesbiske	par	skal	
kunne	 få	 assistert	 befruktning.	 En	 medmor	 vil	 da	
få	 rettigheter	 på	 lik	 linje	 med	 mannen.	 Jeg	 mener	 at	
utformingen	av	felles	ekteskapslov	ikke	er	tilstrekkelig	

for	å	ivareta	de	barna	som	fødes	av	surrogat,	men	heller	
ikke	for	de	barna	som	eventuelt	adopteres	i	utlandet.	
Det	foreslås	jo	også	endringer	i	adopsjonsloven,	slik	at	
likekjønnspar	skal	kunne	adoptere.	Andre	land	tillater	
dette,	 og	 et	 par	 bestående	 av	 en	 norsk	 og	 en	 spansk	
kvinne	 kan	 adoptere	 i	 Spania,	 og	 så	 flytte	 til	 Norge.	
Norske	 myndigheter	 må	 forholde	 seg	 til	 at	 paret	
kommer	til	Norge	med	et	barn	som	de	er	felles	foreldre	
til,	 men	 som	 ikke	 har	 kommet	 til	 verden	 gjennom	
assistert	 befruktning.	 Slik	 jeg	 leser	 forslaget	 til	 felles	
ekteskapslov	 og	 endringer	 i	 barneloven,	 så	 tar	 man	
ikke	høyde	for	slike	forhold.	Da	er	man	fremdeles	i	den	
juridiske	gråsonen.

Sissel Rogne –	Jeg	synes	det	er	oppsiktsvekkende	at	de	
som	har	ansvaret	for	å	sikre	barnas	rettigheter	ikke	er	
mer	på	banen.	Jeg	ble	ganske	sjokkert	av	å	høre	at	barn	
er	oppført	i	folkeregisteret	uten	foreldre.

Anne Hambro Alnæs –	 En	 undersøkelse	 fra	 England	
for	noen	år	siden	viste	at	en	stor	overvekt	av	barn	som	
hadde	 vært	 adoptert	 av	 homofile	 par,	 senere	 selv	 ble	
homofile,	muligens	som	et	utfall	av	modellene	de	hadde	
fått	 gjennom	 oppveksten.	 Kan	 dette	 ligge	 til	 grunn	 for	
norske	 myndigheters	 skepsis	 til	 adopsjon	 i	 likekjønnet	
ekteskap?

Odd Jenvin –	Hvis	det	er	en	slik	sammenheng,	så	kan	
det	antageligvis	knyttes	til	at	barna	som	vokser	opp	i	
homofile	hjem	er	mer	åpne,	 inkluderende	og	 liberale	
omgivelser	 enn	 andre	 barn.	 De	 har	 et	 mer	 avslappet	
forhold	til	kjønnsroller,	og	har	et	mer	positivt	syn	på	
det	å	være	annerledes.	De	har	antakeligvis	lettere	for	å	
akseptere	en	homofil	legning	og	tillater	seg	selv	senere	
å	leve	homofilt,	om	de	faktisk	er	homofile.

Johan T. Hazekamp –	 Det	 er	 en	 studie	 fra	 England	
gjort	på	barn	oppvokst	i	lesbiske	hjem,	som	viser	at	de	
er	ikke	oftere	homofile.	Eneste	forskjellen	mellom	dem	
og	 andre	 barn,	 er	 at	 de	 har	 mindre	 fordommer	 mot	
homofile.

Sissel Rogne –	Antallet	barn	som	har	 inngått	 i	disse	
studiene	er	veldig	lite,	så	det	er	vanskelig	å	trekke	noen	
konklusjoner	av	dem.
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I	en	ideell	verden	ville	alle	få	helseressurser	og	tekno-
logi	i	henhold	til	det	behovet	de	har.	Slik	er	det	ikke.	
Det	er	knapphet	på	ressurser	og	samfunnet	må	derfor	
sette	grenser	for	alle	typer	samfunnsgoder.	

Når	det	gjelder	prioritering	av	barnløse,	er	det	vanskelig	
å	sette	denne	gruppen	opp	mot	andre	pasientgrupper.	
Det	som	gjør	det	vanskelig	er	at	vanligvis	brukes	vunne	
eller	tapte	leveår	eller	en	form	for	kvalitetsjusterte	leveår	
som	grunnlag	for	å	sammenligne	ulike	pasientgrupper	
eller	behandlingsalternativer	opp	mot	hverandre.	Det	
er	 en	 del	 grunnleggende	 etiske	 dilemma	 knyttet	 til	
bruken	av	vunne	leveår	for	en	ikke-unnfanget	person	
som	effektmål	på	behandlingen.	Jeg	kommer	ikke	til	å	
gå	inn	på	denne	problemstillingen	her,	men	jeg	vil	bare	
nevne	at	dette	er	problematisk	fordi	det	ofte	blir	sagt	
at	 samfunnet	 burde	 satse	 på	 behandling	 av	 barnløse	
fordi	dette	vil	øke	fødselsraten	generelt	og	derfor	være	
samfunnsøkonomisk	 lønnsomt.	 Kort	 sagt,	 så	 er	 mitt	
utgangspunkt	 i	 denne	 etiske	 analysen	 at	 vunne	 eller	
tapte	leveår	på	et	ikke	unnfanget	barn	ikke	kan	brukes	
som	sammenligningsgrunnlag	når	en	setter	ufrivillig	
barnløse	 opp	 mot	 andre	 pasientgrupper.	 Jeg	 vegrer	
meg	derfor	også	mot	å	si	at	det	er	lønnsomt	å	satse	på	
barnløse	fordi	de	ufødte	barna	kan	betale	tilbake	kost-
naden	senere	når	de	kommer	i	produktiv	alder.	

Jeg	skal	ikke	sette	gruppen	ufrivillig	barnløse	opp	mot	
andre	pasientgrupper.	 Jeg	ønsker	 i	dette	 foredraget	 å	
utforske	 hvorvidt	 vi	 kan	 sette	 akseptable	 grenser	 for	
hvilke	 grupper	 som	 skal	 få	 dekket	 assistert	 befrukt-
ning	av	det	offentlige.	Relevante	endemål	blir	da;	antall	
graviditeter	eller	antall	 levende	 fødte	per	 forsøk	med	
assistert	befruktning.	

Generelt om prioriteringer

Fordelingsprinsipper

Når	en	fordeler	generelle	samfunnsgoder,	om	det	så	er	
helse,	utdanning,	veier	eller	frihet,	så	kan	prinsippet	om	
rettferdighet	og	en	eller	annen	form	for	nytte-maksi-
mering	stå	i	motsetning	til	hverandre.	Når	det	gjelder	

helse,	 vil	 rettferdig	
fordeling	 av	 helsetje-
nester	måtte	veies	opp	
mot	 helsemaksime-
ring.	En	fremtredende	
helse-rettferdighets	
teoretiker,	 Norman	
Daniels,	 argumen-
terer	 for	 at	 sykdom	
reduserer	 personers	
muligheter,		og	derfor	
må	 fordeling	 av	
helsetjenester	 bidra	
til	 en	 rettferdig	 likhet	 av	 muligheter	 i	 befolkningen	
(”Fair	Equality	of	Opportunity”).	Noen	ganger	vil	en	
være	avhengig	av	effektive	 tiltak	 for	å	 få	et	 rettferdig	
helsetilbud,	 andre	 ganger	 vil	 helsemaksimering	 føre	
til	urettferdige	prioriteringer.	Folk	vil	da	være	uenige	i	
hvilket	prinsipp	en	skal	legge	mest	vekt	på.

Kriterier for fordeling

I	 Norge	 har	 en	 i	 prioriteringsforskriften	 og	 Lønning	
II-utvalget	(NOU	1997:18),	lagt	til	grunn	fire	kriterier	
som	er	relevante	for	fordeling	av	helseressurser:	

1)	Behandlingens	effektivitet
2)	Alvorlighetsgraden	av	sykdommen
3)	Kostnaden	til	behandlingen
4)	Kvaliteten	på	evidensen	i	punkt	1-3.	

Alle	 fire	 kriteriene	 er	 relevante	 for	 prioriteringer	 av	
helsetjenester,	 men	 folk	 vil	 vekte	 de	 tre	 første	 krite-
riene	ulikt.	Noen	vil	si	at	de	med	en	alvorlig	sykdom	
skal	få	høyere	prioritet,	mens	andre	vil	si	at	de	som	har	
mest	 effekt	 av	 behandlingen	 skal	 få	 høyere	 prioritet.	
Hvor	avgjørende	kostnad	skal	være,	vil	det	også	herske	
uenighet	om.

Det	er	også	noen	kriterier	det	er	bred	enighet	om	at	er	
uakseptable.	Disse	inkluderer	etnisitet,	religion,	kjønn,	
sosial	 status,	 seksuell	 orientering	 og	 fysisk/mentalt	
handikap.	Hvis	noen	av	disse	kriteriene	ligger	til	grunn	
for	 en	 prioritering,	 så	 vil	 det	 føre	 til	 diskriminering.	
Tre	andre	kriterier	er	mer	omdiskuterte.	Disse	er	alder	
–	skal	en	si	nei	til	de	som	er	over	65	når	det	gjelder	hjer-
teinfarkt	–	ansvar	for	egen	sykdom	og	produktivitet.	

Prioritering av ulike grupper: Bør det skilles mellom 
hva offentlige og private infertilitetsklinikker tilbyr?
Kjell Arne Johansson
Lege og stipendiat innenfor fagområdet prioriter-
ingsetikk, Universitetet i Bergen 
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Bakgrunn om barnløshet

Infertilitet	kan	deles	inn	i	to	grupper.	Den	ene	gruppen	
er	de	som	er	patologisk	infertile,	som	er	definert	som	
manglende	graviditet	etter	regelmessig	ubeskyttet	sex	i	
ett	til	to	år	for	heterofile	par	som	er	i	den	reproduktive	
alder.	 Den	 andre	 gruppen	 er	 de	 som	 er	 barnløse	 på	
grunn	av	”andre	årsaker”.	Dette	er	et	viktig	skille,	som	
jeg	vil	komme	tilbake	til.

Ikke alt er tilgjengelig i Norge

Samfunnet	 kan	 velge	 å	 tilby	 følgende:	 Forebygging,	
behandling	 av	 patologisk	 infertilitet	 (Prøverør	 (IVF),	
inseminasjon	 (IUI),	 hormoner,	 kirurgi)	 og	 annet	
(adopsjon,	egg-,	sperm-	og	embryodonering	og	surro-
gatmødre).	I	Norge	tilbys	ikke	alt	dette	til	alle	ufrivillig	
barnløse,	og	det	kan	være	flere	grunner	til	dette.	For	
det	første	vil	budsjettskranker	sette	føringer	på	hvilken	
type	intervensjon	man	velger.	Det	vil	også	være	tekno-
logiske	begrensninger,	men	tiltakene	som	er	nevnt	er	
alle	teknologisk	mulige.	Tradisjon	og	kulturelle	prefe-
ranser	 vil	 også	 påvirke	 hva	 man	 tilbyr.	 Det	 vil	 også	
være	legitime	verdiuenigheter	som	ligger	til	grunn	for	
at	man	velger	å	tilby	det	ene	fremfor	det	andre.

Legitim uenighet

De	 prioriteringsdilemmaene	 som	 jeg	 mener	 det	 er	
legitim	 uenighet	 om	 er:	 seleksjon	 av	 ulike	 grupper,	
aldersgrense,	hvor	mange	embryoer	som	skal	settes	inn,	
hvor	mange	sykluser	det	skal	tilbys	og	øvre	vektgrense	
(høy	 kroppsmasseindeks	 gir	 lavere	 sannsynlighet	 for	
å	 lykkes).	Her	er	det	 ingen	rette	svar,	og	det	er	 ingen	
enighet	om	hva	som	er	etisk	forsvarlig.

Prioritering av ulike grupper

Jeg	 nevnte	 tidligere	 at	 ufrivillig	 barnløshet	 kan	 deles	
inn	i	patologisk	infertilitet	og	”andre	årsaker”	til	barn-
løshet.	 Jeg	 regner	de	med	 infeksjonssykdommer	eller	
alvorlig	 genetisk	 arvelige	 sykdommer	 som	 en	 del	 av	
gruppen	 ”patologisk	 infertile”.	 Lesbiske,	 homofile	 og	
enslige	er	en	del	av	gruppen	”andre	årsaker”	til	barn-
løshet.

Når	det	gjelder	krav	til	samlivsform,	så	sier	biotekno-
logiloven	tydelig	i	§	2-2	at	det	er	kun	lov	å	gi	tilbud	om	
assistert	befruktning	når	kvinnen	er	gift,	eller	lever	i	et	
stabilt	samboerskap	(3–5	år)	med	en	mann.	Biotekno-
loginemnda	har	tidligere	støttet	denne	formuleringen,	
men	 nå	 er	 nemnda	 mer	 delt	 i	 dette	 spørsmålet.	 Det	
underbygger	 at	 det	 hersker	 uenighet	 omkring	 denne	

grensesettingen.	 Bioteknologiloven	 §	 2-2	 ekskluderer	
altså	enslige	og	likekjønnede	par.	

Hva	er	rasjonale	bak	det	å	ha	et	krav	til	samlivsform	
som	 et	 eksklusjonskriterium?	 Jeg	 tror	 det	 bygger	
på	 en	 generell	 forståelse	 av	 at	 helsevesenet	 har	 som	
oppgave	 å	 behandle	 sykdom.	 I	 Lønning	 II-utvalget,	
som	er	de	norske	retningslinjene	for	prioritering,	står	
det	 at	 det	 offentlige	 ikke	 skal	 finansiere	 ”tiltak	 rettet	
mot	 tilstander	 som	helt	klart	 faller	utenfor	allmenne	
oppfatninger	om	hva	som	er	sykdom”.	

I	 Stortingsmelding	 nr.	 14	 (2001–2002)	 så	 står	 det	 at	
assistert	befruktning	innen	helsetjenesten	tilbys	for	å	
avhjelpe	patologisk	infertilitet.	Det	står	også	eksplisitt	
at	det	ikke	har	vært	en	målsetting	å	etablere	et	tilbud	
for	 å	 avhjelpe	 andre	 årsaker	 til	 barnløshet.	 Forstå-
elig	nok	var	det	 ikke	enighet	om	dette.	Under	denne	
høringen	 til	 bioteknologiloven	 innvendte	 noen	 av	
høringsinstansene	at	dette:

“…	 diskriminerer	 mennesker	 som	 lever	 i	 partner-
skap…”,	 at	 “…det	 viktige	 i	 denne	 sammenheng	 er	
egnethet	 til	å	 fungere	som	foreldre	og	hvorvidt	paret	
lever	i	stabile	forhold,	og	ikke	om	man	lever	i	et	hete-
rofilt	parforhold…”	og	at	“Det	avgjørende	må	være	om	
paret	ikke	er	i	stand	til	å	få	barn	ved	ordinært	samleie,	
uavhengig	av	om	årsaken	er	medisinsk	eller	ikke.”	(Ot.
prp.	nr.	64	2002–2003).	

Disse	innvendingene	ble	altså	ikke	tatt	tilfølge.	Det	er	
fornuftig	å	ha	et	krav	om	at	det	offentlige	helsevesenet	
kun	skal	behandle	sykdommer	og	ikke	skal	tilby	alle	
typer	 ”forbedringsteknologier”.	 Tjenestene	 helse-
vesenet	 tilbyr	 skal	 på	 en	 eller	 annen	 måte	 forbedre	
patologiske	 avvik.	 Sykdommer	 gjør	 at	 folk	 mister	
muligheter	 som	 friske	 har	 og	 derfor	 har	 samfunnet	
kun	plikt	til	å	hjelpe	syke	personer	som	ikke	har	like	
muligheter	 som	 andre	 friske.	 Samfunnet	 har	 ikke	
plikt,	ut	fra	et	rettferdighetsprinsipp,	til	å	tilby	skjønn-
hetsoperasjoner	og	andre	former	for	forbedringer	av	
tilstander	som	ikke	oppfattes	som	sykdom.	

Men	denne	avgrensningen	til	patologi	kan	også	være	
problematisk.	Abort	er	et	slikt	problematisk	eksempel,	
og	 det	 å	 være	 gravid	 kan	 strengt	 tatt	 ikke	 sees	 på	
som	en	sykdom.	Likevel	 tilbyr	det	offentlige	abort	til	
kvinner	 som	 ønsker	 det.	 Rasjonale	 for	 å	 tilby	 abort	
er	at	kvinner	skal	selv	ha	frihet	til	å	velge	og	må	selv	
avgjøre	hva	som	er	etisk	riktig.	Sykdom	og	patologiske	
avvik	er	ikke	tillagt	vekt	i	det	hele	tatt.	Spørsmålet	er	



��
Åpent møte om “reproduksjonsturisme”

da	om	det	er	andre	grunner	enn	sykdom	som	gjør	at	vi	
har	plikt	til	å	tilby	assistert	befruktning	til	enslige	og	
likekjønnede	par?	

Det	er	en	allmenn	oppfatning	om	at	det	å	være	enslig,	
homofil	eller	lesbisk	ikke	er	å	ha	en	sykdom,	og	derfor	
er	 ikke	 dette	 et	 helseproblem.	 Vi	 har	 tidligere	 sett	 at	
dette	er	hovedårsaken	til	at	denne	gruppen	hittil	ikke	
har	fått	tilbud	om	assistert	befruktning.	Men	noen	vil	
hevde	at	når	vi	velger	å	tilby	likekjønnede	par	og	enslige	
like	rettigheter	som	heterofile	par	ellers	i	samfunnet,	så	
skal	det	sterke	grunner	til	for	å	ikke	tilby	dem	samme	
retten	til	å	få	barn	som	det	heterofile	par	har.	Hvis	ikke	
vi	 tilbyr	 likekjønnede	par	eller	enslige	samme	rett	 til	
barn	som	heterofile	par,	så	vil	det	føre	til	diskrimine-
ring	av	disse	gruppene.	Hvis	dette	faktisk	er	diskrimi-
nering,	så	vil	det	ikke	være	legitimt	å	ikke	tilby	assistert	
befruktning	til	denne	gruppen.

Videre	nå	skal	jeg	diskutere	tilfeller	hvor	jeg	mener	det	
vil	være	legitim	uenighet	om	hvor	grensen	skal	gå	for	
behandling	 av	 patologisk	 infertilitet.	 Jeg	 bruker	 IVF	
som	kasus	for	den	videre	etiske	analysen.	

Aldersgrenser – legitim uenighet

Det	er	ikke	entydig	hvor	aldersgrensen	skal	settes	for	
hvem	som	skal	 få	dekket	assistert	befruktning	av	det	
offentlige.	 I	dag	er	grensen	satt	ved	38	år,	og	de	over	
denne	grensen	 får	 ikke	 tilbud	av	det	offentlige	helse-
vesenet.	 Alder	 påvirker	 effekten	 av	 IVF,	 og	 eldre	 har	
lavere	 sannsynlighet	 for	 å	 lykkes	 enn	 yngre.	 Human	
Fertilisation	and	Embryology	Authority	dokumenterte	
følgende	 sannsynligheter	 i	 2004	 i	 England	 for	 gitte	
alderskohorter:

Vi	ser	her	at	det	ikke	er	en	selvfølge	at	de	over	38	år	ikke	
skal	 få	 tilbud	om	assistert	befruktning.	Hvor	en	setter	
grensen	avhenger	av	hvor	mye	en	vektlegger	god	effekt	av	

behandlingen.	Alderen	påvirker	også	kostnaden.	NICE	
”Fertility	Guideline”	(2004)	 fant	at	kostnad-nytte	ratio	
økte	dramatisk	for	de	over	38	år.	Hvor	en	setter	grensen	
vil	derfor	avhenge	av	hvor	mye	en	er	villig	til	å	betale	for	
å	oppnå	en	vellykket	graviditet.

Antall sykluser – legitim uenighet

Det	 offentlige	 dekker	 etter	 dagens	 ordning	 utgiftene	
for	inntil	tre	ordinære	forsøk	med	IVF,	det	vil	si	forsøk	
med	hormonstimulering,	egguthenting	og	embryoinn-
setting.	Egenandelen	er	på	1500	kr	per	forsøk.	I	tillegg	
kommer	 egenbetaling	 på	 kr	 15	 000	 for	 legemidler	
som	benyttes	 i	 forbindelse	med	behandlingen.	 I	 følge	
Andersen	med	flere	var	gjennomsnittlig	sannsynlighet	
for	 å	 få	 en	 levende	 fødsel	 per	 syklus	 21,7	 %	 i	 2006	 i	
Norge	 (Human	 Reproduction,	 22.	 juni,	 2007).	 Sann-
synligheten	for	å	lykkes	er	størst	de	første	syklusene	og	
i	 1996	 dokumenterte	 Templeton	 med	 flere	 avtagende	
sannsynlighet	 for	 levende	 fødsel	 per	 syklus	 (Lancet,	
23.	nov.,	1996):		

Basert	 på	 resultater	 fra	 Andersen	 med	 flere	 er	 nok	
alle	 sannsynlighetene	 høyere	 i	 dag,	 men	 vi	 kan	 anta	
at	 samme	 trend	 som	 Templeton	 fant	 er	 til	 stede	 –	 at	
effekten	avtar	for	hver	syklus.	Det	er	ikke	gitt	at	en	skal	
tilby	tre	sykluser,	som	i	dag.	Hvor	mange	sykluser	man	
velger	 å	 tilby,	 avhenger	 av	 hvor	 mye	 man	 vektlegger	
effekten	 og	 kostnaden	 av	 behandlingen	 i	 forhold	 til	
alvorlighetsgraden	 av	 patologisk	 infertilitet.	 Jo	 flere	
sykluser	 man	 mener	 det	 offentlige	 skal	 tilby,	 jo	 mer	
vekt	 tillegges	 alvorlighetsgraden	 av	 sykdommen	 og	
mindre	 vekt	 tillegges	 god	 effekt	 og	 den	 totale	 kost-
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naden	av	behandlingen.	Det	vil	være	legitim	uenighet	
om	antallet	sykluser	som	skal	tilbys.

Antall embryo – legitim uenighet

Det	 vil	 også	 være	 legitim	 uenighet	 om	 hvor	 mange	
embryo	som	skal	settes	inn,	om	enn	noe	mindre	uttalt	
i	 forhold	 til	 de	 to	 foregående	 eksemplene.	 Det	 virker	
som	 om	 Norge	 har	 fornuftig	 praksis,	 i	 motsetning	
til	 Italia	 og	 en	 del	 andre	 europeiske	 land	 som	 ikke	
har	noen	begrensninger	på	antall	 embryo	som	settes	
tilbake.	 Noe	 av	 grunnen	 til	 at	 jeg	 mener	 den	 norske	
praksisen	om	å	kun	sette	inn	ett	embryo	virker	fornuf-
tige,	er	at	det	er	bare	fire	prosent	høyere	sannsynlighet	
for	 å	 bli	 gravid	 om	 man	 fører	 inn	 ett	 i	 forhold	 til	 to	
embryo,	 i	 følge	 Thurin	 med	 flere	 (The	 New	 England	
Journal	 of	 Medicine	 2.	 des.,	 2004).	 Imidlertid	 viser	
samme	studie	at	risikoen	for	å	få	flerlinger	er	33	%	hvis	
en	setter	inn	to	eller	flere	embryo,	sammenlignet	med	
0,8	%	hvis	en	setter	inn	ett	embryo.	Beregninger	viser	
at	tvillinger	har	større	sannsynlighet	for	prematuritet,	
lav	 fødselsvekt	 og	 de	 problemer	 som	 følger	 av	 det.	
Dette	gjør	også	at	kostnadene	vil	stige	betraktelig.	På	
grunn	av	kostnadsforskjellen	og	at	det	er	så	liten	effekt-
forskjell,	så	betyr	dette	at	det	å	føre	inn	to,	istedenfor	
ett	embryo,	vil	medføre	en	ekstrakostnad	på	omtrent	
én	million	kroner	per	graviditet.	Hele	dette	rasjonale	
virker	fornuftig,	men	problemet	er	denne	beslutningen	
om	å	kun	sette	inn	ett	embryo	og	rasjonale	bak	er	ikke	
lett	tilgjengelig	for	allmennheten	i	Norge.	

Andre dilemma

Jeg	skulle	gjerne	snakket	mer	om	bruk	av	kroppsvekt	
som	 kriterium,	 men	 jeg	 ikke	 har	 tid	 til	 å	 gå	 inn	 på	
denne	problemstillingen.	Kort	fortalt	så	påvirker	over-
vekt	suksessraten,	og	den	synker	hvis	BMI	er	over	30.	
Vi	får	derfor	lignende	dilemma	som	det	jeg	har	skissert	
i	de	foregående	eksemplene.	Jeg	har	kun	valgt	å	bruke	
IVF	 som	 eksempel	 i	 den	 etiske	 analysen	 min,	 men	
jeg	antar	at	det	også	vil	være	tilsvarende	dilemma	og	
legitim	uenighet	innenfor	andre	behandlingsalternativ	
for	assistert	befruktning.	

Forslag til legitim prioriteringsprosedyre
Beslutningene	for	disse	avgjørelsene	kan	ikke	overlates	
til	 fagpersoner	 alene.	 Mitt	 forslag	 til	 å	 løse	 uenighet	
rundt	 disse	 dilemmaene,	 bygger	 på	 Daniels	 (filosof)	
og	Sabin	 (psykiater)	 sitt	 rammeverk	”ansvar	 for	 rime-
lige	 begrunnelser”.	 Dette	 er	 det	 internasjonalt	 mest	
anerkjente	 prosedurale	 rammeverket	 når	 det	 gjelder	
prioriteringer.	I	boken	”Setting	Limits	Fairly”	beskrives	
rammeverket	som	bygger	på	John	Rawls’	teori	“Justice	as	
Fairness”.	Utgangspunktet	er	at	det	er	legitim	uenighet	
om	prioriteringer,	og	etiske	teorier	vil	være	uenige	i	hva	
som	er	etisk	riktig.	Derfor	kan	kun	en	rettferdig	prosess	
gi	 legitime	 grensesettinger	 som	 er	 akseptable	 for	 hele	
befolkningen.	”Ansvar	for	rimelige	begrunnelser”	stiller	
fire	minimumskrav	til	en	rettferdig	prosess;	1)	åpenhet,	
2)	relevans,	3)	klageadgang	og	korreksjon,	og	4)	regule-
ring	og	institusjonalisering.

1)	 Åpenhet:	 Beslutninger	 som	 begrenser	 tilgang	 til	
helsetjenester	 skal	 være	 offentlige,	 og	 begrunnel-
sene	skal	være	offentlig	tilgjengelige.

2)	 Relevans:	 Begrunnelsene	 skal	 være	 relevante.	
Det	vil	si	at	de	må	hvile	på	faglig	dokumentasjon,	
grunner	og	prinsipper	som	alle	parter	–	adminis-
tratorer,	 klinikere,	 pasienter	 og	 samfunnsborgere	
–	kan	akseptere	som	relevante	for	å	avgjøre	hvordan	
forskjellige	 behov	 for	 helsetjenester	 kan	 tilfreds-
stilles	for	hele	befolkningen,	gitt	ressursknapphet.

3)	 Klageadgang	og	korreksjon:	Det	bør	eksistere	meka-
nismer	for	klager	og	kritikk	av	avgjørelser	hvor	det	
er	uenighet	om	beslutninger	som	begrenser	tilgang	
til	helsetjenester,	inkludert	mulighet	for	å	revidere	
beslutninger	 i	 lys	 av	 ny	 dokumentasjon	 eller	 nye	
argumenter.

4)	 Regulering	 og	 institusjonalisering:	 Det	 bør	 være	
offentlig	eller	frivillig	regulering	av	de	mekanismer	
og	prosedyrer	som	sikrer	at	krav	1–3	blir	oppfylt.

Jeg	vil	hevde	at	disse	kriteriene	ikke	er	innført	 i	dag.	
Kravene	 hjelper	 klinikere	 til	 å	 sette	 legitime	 grenser	
og	er	et	mer	rettferdig	alternativ	enn	å	ta	beslutninger	
i	lukkede	miljøer.	Det	forhindrer	også	at	sterke	inter-
essegrupper	 får	 for	 stor	 innflytelse	på	beslutningene,	
og	dette	er	viktig	siden	ikke	alle	sykdomsgrupper	har	
sterke	pasientgrupper	som	taler	sin	sak.	Det	skal	være	
åpenhet	 om	 selve	 beslutningen	 og	 rasjonale	 bak.	 Jeg	
savner	en	nasjonal	retningslinje	 for	assistert	befrukt-
ning	som	oppgir	klare	inklusjonskriterier	og	årsakene	
for	hvorfor	 de	er	 slik	de	er.	Et	 relevant	 rasjonale	bør	
bygge	på	anbefalingene	fra	Lønning	II-utvalget;	alvor-
lighetsgrad	av	sykdom,	effekt	av	behandling,	kostnads-
effektivitet	og	evidens.
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Det	 bør	 være	 en	 reell	 mulighet	 til	 å	 klage	 på	 beslut-
ninger.	Det	forutsetter	åpenhet	om	hvilke	beslutninger	
som	 er	 tatt.	 I	 tillegg	 er	 det	 viktig	 at	 det	 er	 mulighet	
til	å	revidere	beslutninger	i	lys	av	ny	dokumentasjon.	
Dette	 bør	 reguleres	 i	 det	 offentlige,	 og	 i	 dag	 styrkes	
en	 institusjonell	 regulering	 gjennom	 opprettelsen	 av	
Kunnskapssenteret,	 som	 utfører	 systematiske	 evalu-
eringer	av	effekt	og	kostnad-/nytteanalyser,	og	Nasjo-
nalt	 råd	 for	 prioritering,	 med	 medlemmer	 i	 sentrale	
beslutningsposisjoner	og	som	viser	stor	interesse	for	å	
gjøre	prioriteringer	åpne.	

Forhåpentligvis	vil	de	fire	kravene	bli	styrket	i	Norge	
fremover,	og	om	5–10	år	vil	vi	sannsynligvis	ha	kommet	
nærme	idealet	om	rettferdige	prioriteringer.	Hvis	også	
disse	vanskelige	valgene	blir	 foretatt	åpent,	 så	vil	det	
foregå	en	læring	om	hvordan	vi	kan	gjøre	dette	på	en	
rettferdig	måte.	Dette	bør	løftes	frem	i	offentligheten,	
og	 er	 ikke	 noe	 som	 bare	 filosofene	 eller	 legene	 skal	
involvere	seg	i.

På	spørsmålet	om	det	bør	skilles	mellom	hva	offentlige	
og	 private	 infertilitetsklinikker	 skal	 tilby,	 så	 er	 min	
konklusjon:	 Ja,	 det	 bør	 skilles.	 Private	 klinikker	 kan	
tilby	lavt	prioriterte	tjenester.	Hva	som	er	lavt	priori-
terte	 tjenester	 må	 bestemmes	 ut	 fra	 prioriteringsfor-
skriften	og	den	rettferdige	prosessen	som	jeg	har	skis-
sert.	Her	må	det	altså	inngå	en	diskusjon	om	valg	av	
ulike	grupper,	antall	sykluser,	alder,	effekt,	kostnad	og	
alvorlighetsgrad.	Etter	en	slik	prosess	kan	en	avgjøre	
hva	 som	 er	 høyt	 prioritert	 og	 som	 det	 offentlige	 har	
en	plikt	til	å	tilby.	Det	som	blir	lavt	prioriterte	helse-
tjenester	kan	legges	ut	til	det	private	og	ansees	som	en	
rettferdig	beslutning.	

Spørsmål etter innlegget:

Cathrine Monrad Hagen –	 Prioritering	 innenfor	
helsebudsjettet	 er	 vanskelig,	 og	 det	 er	 hele	 tiden	
mange	grupper	som	kunne	trengt	større	bevilgninger.	
Jeg	mener	at	det	 i	 forhold	 til	assistert	befruktning	er	
mulig	 å	 prioritere	 annerledes	 enn	 vi	 gjør	 i	 dag	 med	
de	bevilgningene	vi	har.	Man	kan	for	eksempel	velge	
å	tilby	på	eggdonasjon	på	lik	linje	med	sæddonasjon,	
også	 ut	 fra	 den	 begrunnelsen	 at	 det	 vil	 være	 økono-
misk	 besparende	 sammenlignet	 med	 det	 tilbudet	 vi	
har	nå.	I	Norge	i	dag	vil	parene	om	nødvendig	benytte	
seg	av	de	tre	IVF-forsøkene	de	har	mulighet	til,	før	de	
reiser	til	utlandet	for	f.eks	eggdonasjon.	Om	vi	hadde	
eggdonasjon	som	et	tilbud	i	Norge,	ville	en	del	kanskje	
kun	 trenge	 to	 forsøk	 på	 å	 bli	 gravide.	 Dette	 vil	 være	

økonomisk	 lønnsomt,	 og	 det	 vil	 også	 være	 mindre	
smertefullt	enn	å	gå	gjennom	mange	forsøk.	

Det	 er	 et	problem	 i	mange	Europeiske	 land	at	det	nå	
fødes	for	få	barn.	Det	er	viktig	for	et	lands	samfunnsø-
konomi	å	få	opp	fødselstallene,	derfor	vil	 jeg	si	at	det	
er	 samfunnsøkonomisk	 lønnsomt	 å	 satse	 på	 assistert	
befruktning.	Til	tross	for	at	det	vil	medføre	noe	høyere	
utgifter	innenfor	helsesektoren,	så	vil	det	samlet	sett	gi	
større	 inntekter	 fordi	det	 fødes	flere	barn	 som	senere	
blir	 arbeidstakere	 og	 skattebetalere.	 Om	 20-30	 år	 vil	
det	 for	eksempel	være	 for	 få	hender	 i	 eldreomsorgen,	
som	 et	 eksempel	 på	 behov	 for	 å	 få	 opp	 fødselstallet	
nå.	Alternativ	måte	å	få	barn	på	er	gjennom	adopsjon,	
som	også	er	en	flott	måte	å	få	barn	på.	Nå	viser	det	seg	
imidlertid	at	det	er	tre	ganger	så	mange	par	som	ønsker	
å	adoptere,	som	det	er	barn	som	internasjonalt	fristilles	
for	adopsjon,	så	her	vil	ventetiden	bare	øke	om	situa-
sjonen	er	slik	den	er	i	dag.

Kjell Arne Johansson –	 Når	 det	 gjelder	 det	 siste,	 så	
legger	du	vekt	på	at	barnet	blir	født,	og	kan	produsere	
noe	 for	 samfunnet.	 Sånn	 sett	 er	 det	 kostnadsbespa-
rende,	og	en	hardbarket	utilitarist	vil	si:	”La	oss	gå	for	
assistert	befruktning,	legg	ned	kreftavdelingen”.	Dette	
er	et	 standpunkt	 som	det	er	viktig	å	 tenke	over,	men	
jeg	vil	hevde	at	å	bruke	produktivitet	som	et	kriterium	
er	problematisk,	og	ikke	alle	vil	være	enig	i	at	en	skal	
legge	vekt	på	det.	Hva	som	er	den	mest	effektive	måten	
å	få	opp	fertilitetsraten	på,	er	en	litt	annen	debatt.	Det	
er	en	viktig	diskusjon,	men	den	er	litt	på	siden	av	det	vi	
diskuterer	nå.	I	diskusjon	om	hva	som	er	det	mest	effek-
tive	 tiltaket	 for	å	 få	opp	fertilitetsraten,	så	er	assistert	
befruktning	 bare	 ett	 tilbud	 blant	 mange	 andre	 tiltak	
som	 vil	 øke	 fertilitetsraten,	 og	 som	 assistert	 befrukt-
ning	 må	 vurderes	 opp	 mot.	 Det	 kan	 for	 eksempel	
tenkes	 at	 bedre	 tilrettelagt	 svangerskapspermisjon	 og	
mer	fleksible	arbeidsforhold	vil	 være	mer	effektivt	og	
billigere	alternativ	enn	å	satse	på	assistert	befruktning.		

Arne Sunde – Det	 blir	 fremstilt	 som	 om	 støtte	 til	
assistert	 befruktning	 er	 et	 økonomisk	 spørsmål.	 Vi	
som	 er	 midt	 oppi	 dette	 kommer	 med	 tiltak	 som	 vil	
spare	masse	penger.	Jeg	kan	gi	et	eksempel	fra	St.	Olavs	
Hospital.	 I	 2003	 kostet	 driften	 av	 fertilitetsklinikken	
samfunnet	ti	millioner	kroner	mer	enn	i	2006	fordi	vi	
hadde	hele	33	prosent	tvillinger.	I	2006	hadde	vi	bare	
fem	 prosent	 tvillinger,	 og	 vi	 sparte	 samfunnet	 for	 ti	
millioner.	Samtidig,	fordi	vi	har	lagt	om	driften,	så	har	
vi	spart	samfunnet	én	million	i	medisinutgifter.	Når	vi	
så	spør	om	vi	kan	få	tilbake	500	000	av	disse	pengene	
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fordi	vi	holder	på	gå	konkurs,	da	hører	vi	ikke	noe.	Da	
sier	vi	at	vi	går	tilbake	til	den	gamle	praksisen,	og	sier	
at	da	må	de	ut	med	ti	millioner	til	svangerskapsomsorg	
–	igjen	hører	vi	ikke	et	hvisk.	Dette	dreier	seg	ikke	om	
penger.	 Assistert	 befruktning	 i	 Norge,	 er	 gjenstand	
for	 en	 moralsk	 analyse,	 ikke	 en	 økonomisk	 analyse.	
Det	 er	 kostnadsbesparende	 å	 investere	 i	 fornuftig	
bruk	 av	 assistert	 befruktning,	 på	 samme	 måten	 som	
det	 er	 kostnadsbesparende	 for	 samfunnet	 å	 investere	
i	pasienter,	slik	at	de	ikke	må	betale	alt	selv.	Men	dette	
blir	ikke	oppfattet	slik,	det	er	en	moralsk	analyse	som	
ligger	til	grunn.

Johan T. Hazekamp – En	 ting	 som	 jeg	 savnet	 i	
innlegget,	 var	 de	 vanskelige	 tilfellene.	 De	 vanskelige	
tilfellene	kan	gjøres	på	offentlige	klinikker,	og	de	lett-
vinte	kan	vi	gjøre	privat.	Her	har	vi	snudd	det	opp	ned:	
De	vanskelige	tilfellene	blir	sendt	til	det	private,	hvor	
de	må	betale	store	summer,	mens	de	lette	tilfellene	får	
adgang	til	det	offentlige.	Er	ikke	dette	også	et	spørsmål	
man	må	se	på?

Kjell Arne Johansson – Jeg	konkluderte	med	at	de	lavt	
prioriterte	tilfellene	kan	vi	sende	til	det	private,	og	de	
høytprioriterte	kan	vi	sende	til	det	offentlige.	Når	det	
gjelder	vanskelige	versus	lette	tilfeller,	så	er	også	dette	
et	etisk	dilemma.	Generelt	sett	er	lette	tilfeller	billigere	
å	behandle.	Da	er	det	et	helsemaksimerende	prinsipp	
som	 ligger	bak	hva	det	offentlige	 vil	 velge	å	 fokusere	
på,	fremfor	andre	som	vil	være	mer	kostnadskrevende	
å	 behandle	 –	 kompliserte	 infertiliteter	 som	 vil	 kreve	
mange	sykluser,	for	eksempel.	Jeg	sier	ikke	at	det	ene	
eller	det	andre	er	det	rette	å	gjøre,	men	jeg	mener	bare	
at	det	vil	være	legitim	uenighet	om	hva	som	er	riktig	
å	gjøre	–	helsemaksimering	eller	å	gi	mer	støtte	til	de	
dårligst	 stilte.	 Det	 viktige	 er	 at	 en	 åpent	 redegjør	 for	
hvorfor	en	har	tatt	det	valget	en	har	tatt.	Dette	har	ikke	
vært	vanlig	innenfor	prioriteringer	i	Norge.

Berge-Andreas Steinsvåg – Jeg	er	”den	andre	pappaen”,	
foredragsholder	Odd	Jenvins	mann,	så	vi	har	to	barn	
hjemme	med	barnevakt.

Jeg	blir	litt	frustrert	over	at	man	tenker	å	lage	priorite-
ringer	basert	på	faktamodeller.	Vår	erfaring	er	at	man	
blander	fakta	med	følelser.	Bruk	av	surrogat	er	uvant,	
og	 dermed	 er	 ryggmargsrefleksen	 negative	 følelser.	
Men,	at	det	 er	uvant	betyr	 ikke	at	det	 er	galt.	Histo-
rien	er	proppfull	av	eksempler	på	at	det	utenkelige	er	
blitt	akseptabelt.	Det	er	 likevel	denne	uvantheten	om	
surrogat	 jeg	 hører	 når	 man	 hevder	 at	 man	 vil	 fram-

holde	 fakta,	 og	 denne	 uvantheten	 tror	 jeg	 vil	 prege	
en	etisk	analyse	av	bruk	av	 surrogat.	Man	 forveksler	
ubekvemheten	 med	 etiske	 og	 moralske	 vurderinger.	
Uvantheten	 er	 knyttet	 til	 surrogat	 og	 eggdonasjon,	
men	også	til	følelser	om	menn	og	omsorg,	og	spesielt	
om	homofile	menn	og	omsorg.	Homofili	ble	i	tidligere	
tider	forvekslet	med	pedofili,	og	jeg	tror	at	noe	av	dette	
–	i	hvert	fall	på	et	visst	plan	–	henger	igjen	selv	om	få	
vil	innrømme	det.

Du	snakket	om	”allmenn	aksept”	–	at	det	skulle	være	
enighet.	Jeg	tror	ikke	vi	har	kommet	så	langt	at	vi	klarer	
å	skille	følelser	og	fakta,	både	når	det	gjelder	menn	og	
omsorg,	og	når	det	gjelder	homofile	menn	og	omsorg.	

Jeg	tror	ikke	Norge	er	klar	for	en	bred	og	god	debatt	
på	om	man	skal	innføre	en	form	for	surrogat,	om	dette	
skal	prioriteres	og		for	eksempel	skulle	være	tilknyttet	
helsestasjonene.	Det	blir	utopisk.	Jeg	tror	jeg	foreløpig	
ville	 parkert	 diskusjonen	 om	 bruk	 av	 surrogat	 i	 en	
helseprioritering.	 Vi	 er	 ikke	 der	 nå.	 Men	 vi	 er	 på	 et	
nivå	 at	 vi	 kan	 snakke	 om	 nødvendigheten	 av	 åpen-
heten	 rundt	 prosessen.	 For	 det	 er	 et	 svært	 viktig	 for	
barna.	Men,	 jeg	tror	rett	og	slett	 ikke	på	de	uhildede	
analysene	av	eggdonasjon	og	surrogat.	

Kjell Arne Johansson – Jeg	er	enig	i	at	vi	ikke	er	klare	
i	Norge	for	å	komme	med	en	beslutning	om	vi	skal	ha	
surrogater	 i	 Norge,	 som	 alle	 vil	 være	 enige	 i.	 Det	 er	
for	mye	motstand	mot	surrogat	 til	det.	Det	er	 likevel	
viktig	å	ta	en	diskusjon	om	dette,	for	det	kan	være	gode	
grunner	 til	 at	det	offentlige	 støtter	 surrogat	 for	ulike	
typer	barnløshet.

Når	 det	 gjelder	 dette	 med	 ”allment	 akseptabelt”,	
så	 mente	 jeg	 ikke	 at	 alle	 trenger	 å	 være	 enige	 i	 selve	
beslutningen.	Når	det	gjelder	prioriteringer	vil	en	aldri	
komme	 til	 beslutninger	 som	 alle	 vil	 akseptere.	 Men	
vi	må	ha	allment	aksepterte	kriterier	for	en	rettferdig	
prosess.	Jeg	hevder	det	vil	være	allment	akseptert	at	det	
må	være	en	åpenhet	om	beslutningen,	at	den	må	bygge	
på	 relevante	 grunner,	 at	 det	 skal	 være	 mulig	 å	 klage	
på	vedtaket,	og	at	det	skal	være	en	institusjonalisering	
som	styrker	de	tre	kravene.	Selve	beslutningen	trenger	
ikke	alle	være	enige	i	for	at	den	skal	være	legitim.	Hvis	
vi	 har	 denne	 prosessen	 som	 jeg	 har	 skissert	 for	 alle	
prioriteringer,	 så	 vil	 dette	 også	 beskytte	 politikerne	
mot	å	ta	en	del	inkonsekvente	valg	i	saker	hvor	media	
presser	på	og	hvor	politikere	som	nekter	pasienter	et	
helsetilbud	kan	risikere	å	tape	støtte	i	befolkningen.
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Til	 avslutning	 vil	 jeg	 takke	 Nasjonalt	 medisinsk	
museum	 for	 at	 dere	 tok	 initiativ	 til	 dette	 møtet,	 for	
utstillingen	Cyberstorken	og	for	godt	samarbeid.	Takk	
også	 til	 alle	 gode	 foredragsholderne	 og	 til	 dere	 som	
stilte	spørsmål.	

Jeg	håper	at	dagen	i	dag	har	bidratt	til	mer	refleksjon	
slik	at	vi	sammen	kan	gjøre	noe	for	å	få	bedre	kvalitets-
sikring,	bedre	tilbud	og	at	prioriteringene	blir	riktige.	
Takk	for	fremmøte	og	vel	hjem	alle	sammen!

Avslutning

Sissel Rogne
Direktør i Bioteknologinemnda
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1100 - 1120  Åpning og erfaringene med utstillingen “Cyberstorken”
  Olav Hamran, leder av Nasjonalt medisinsk museum 
  Henrik Treimo, Nasjonalt medisinsk museum  

1120 - 1200  Cyberstorken: Hvor den flyr og hvilke utfordringer den møter underveis
  Ingvild Brunborg Morton, leder i foreningen Ønskebarn  

1200 -1225  Ut på tur - aldri sur? Filosofiske betraktninger over reproduksjonsturisme 
  Bjørn Hofmann, post.doc stipendiat og professor II ved Universitetet i Oslo og 
  Høgskolen i Gjøvik 

1225 - 1250  Hvor går grensen? 
  Marit Melhuus, professor, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo  

1250 - 1340  Lunsj  

1340 - 1415  Reproduksjonsturisme: Konsekvenser for norske fertilitetsklinikker 
  Arne Sunde, leder for fertilitetsseksjonen ved St. Olavs hospital og 
  Norsk forening for assistert befruktning (NOFAB) 

1415 - 1525  Reproductive tourism: Voices from clinics abroad 
  Karsten Petersen, sjefslege, Ciconia Aarhus Privathospital 
  Gedis Grudzinskas, medisinsk direktør, The London Bridge Fertility, 
  Gynaecology and Genetics Centre

1525 - 1600  Pause 
  Surrogacy in the UK: Tales from a surrogate mother 
  UTGIKK PÅ GRUNN AV FORFALL 

1600 - 1635 Hvordan møter norsk byråkrati barna som kommer med cyberstorken?
  Odd Jenvin, far til to barn født ved bruk av surrogatmor 

1635 - 1710 Prioritering av ulike grupper: Bør det skilles mellom hva offentlige og  
  private infertilitetsklinikker tilbyr? 
  Kjell Arne Johansson, lege og stipendiat innenfor fagområdet 
  prioriteringsetikk, Universitetet i Bergen 

1710 - 1715  Avslutning
  Sissel Rogne, direktør i Bioteknologinemnda 

Møteledere:  Olav Hamran, leder av Nasjonalt medisinsk museum og 
  Sissel Rogne, direktør i Bioteknologinemnda

Møteprogram
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Deltakerliste

Andersen,	Morten	Dahle;	Nettverk	for	ekteskapet
Andersson,	Jan	Alfred;	Vitensenteret/Norsk	Teknisk	

Museum
Apall,	Thorild;	Tidsskriftet	Sykepleier
Aslaksen,	Trine;	BabyMedia	(www.barnimagen.com)
Barkenæs,	Julie	Myhre;	Oslo	kommune
Beichmann,	Hedvig
Bekeng,	Siv;	Universitetet	i	Oslo
Berge,	Eva;	Snöball	Film
Bjor,	Thor	Henry;	NRK
Bjørk,	Alexandra;	Rikshospitalet
Blakstad,	Merete
Bromark,	Marit;	HENNE
Brunborg,	Gunnar;	Nasjonalt	folkehelseinstitutt
Bryhn,	Bente;	Sosial-	og	helsedirektoratet
Brækhus,	Aurora;	ABC	Nyheter
Bye,	Minati
Christensen,	Charlotte;	Universitetet	i	Oslo
Cocozza,	Astrid	E.;	Innovation	Norway
Dalen,	Vibeke;	Sosial-	og	helsedirektoratet
Dalonen,	Kari	Anne;	Tidsskriftet	Sykepleier
Dieseth,	Lars;	Storebrand
Dramstad,	Elisabeth;	Ullevål	universitetessykehus.	

avdeling	for	medisinsk	genetikk
Dybvik,	Karine;	Landsforeningen	for	lesbisk	og	

homofil	frigjøring	(LLH)
Düring,	Anne	Sofie	von;	Helse-	og	omsorgsdeparte-

mentet
Eikemo,	Tove
Ekern,	Lise;	Forskningsetiske	komiteer
Ertzeid,	Gudvor;	IVF-seksjonen,	Rikshospitalet
Fedorcsak,	Peter;	Kvinneklinikken,	Rikshospitalet	
Fimbul-Kiserud,	Ole	Robert;	Galleri	Tonne	AS
Finset	Sørdal,	Magnus;	Medicus	-	et	helseforetak
Flåten,	Helene;	Huntington
Fongen,	Maria	Elizabeth;	Oslo	Katolske	Bispedømmes	

Familiesenter	
Forsdahl,	Finn;	Gyn	Tromsø
Forsdahl,	Kirsti;	Høgskolen	i	Tromsø
Forus,	Anne;	Sosial-	og	helsedirektoratet
Foss,	Grethe	Synnøve;	Bioteknologinemnda
Frækaland	Vangsnes,	Gard;	Universitetet	i	Oslo
Frølich,	Wenche;	Universitetet	i	Stavanger	
Fundingsrud,	Christina;	Fertilitetssenteret	ved	Aleris	

Sykehus	
Galteland,	Kristin;	Universitetet	i	Oslo

Graff,	Pål	Ivar;	Ferring	Legemidler	AS
Grudzinskas,	Gedis;	The	London	Bridge	Fertility,	Gynae-

cology	and	Genetics	Centre
Guildal,	Bente;	Ullevål	sykehus	
Hagen,	Cathinka	Monrad;	Foreningen	ønskebarn
Hambro	Alnæs,	Anne;	Universitetet	i	Oslo	
Hammer,	Andreas;	Norsk	Teknisk	Museum
Hamran,	Olav;	Nasjonalt	medisinsk	museum	
Haug,	Mona	K.;	Frambu	senter	for	sjeldne	funksjonshem-

ninger	
Havenstrøm,	Kjersti;	Universitetet	i	Oslo,	student
Hazekamp,	Johan	T;	Volvat	Medisinske	Senter
Heiberg,	Arvid;	Medisinsk	genetikk,	Rikshospitalet
Heiberg,	Anja;	Norsk	Teknisk	museum
Hestvik,	Hanne;	NTNU,	Inst.	for	sosiologi	og	statsviten-

skap
Hoel,	Ann-Christin;	Seksjon	for	barnløshet,	Ullevål	

universitetssykehus
Hofmann,	Bjørn;	Universitetet	i	Oslo	og	Høgskolen	i	

Gjøvik	
Holien,	Sveinung
Holst,	Øyvind;	Snøball	film
Haavie,	Jon;	Norsk	Teknisk	museum
Jacobsen,	Camilla;	Landsforeningen	for	Huntington	

sykdom
Jacobsen,	Marit;	Landsforeningen	for	Huntington	sykdom
Jenvin,	Odd
Johansen,	Marit	Småvik;	Seksjon	for	barnløshet,	Ullevål	

universitetssykehus
Johansson,	Kjell	Arne;	Universitetet	i	Bergen	
Kennedy,	Audhild;	Universitet	i	Oslo
Kirkegaard,	Christina;	Storkklinik
Kirsebom,	Aina;	Oikos
Kirsebom,	Caro;	Universitetet	i	Oslo
Klemetsen,	Jan	A.
Klevstrand,	Camilla;	Norsk	Teknisk	Museum
Knivestøen,	Synnøve	Nesdal;	Universitetet	i	Oslo,	student
Knudsen,	Hilde;	Hööks	hestesport,	Moss
Kvadsheim,	Anne;	NRK
Kvalbein,	Jon
Lange,	Ellen;	Norsk	Teknisk	Museum/	Nasjonalt	medisinsk	

museum
Larsen,	Relsen;	Norsk	Teknisk	Museum
Larsen,	Finn;	Norsk	Teknisk	Museum
Lein,	Arne;	Utredningsseksjonen,	Stortinget
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Lerstad,	Anne
Linnestad,	Casper;	Bioteknologinemnda
Lippert,	Tonje;	Ulefoss	Legesenter
Litland,	Jorunn;	Avisenes	Nyhetsbyrå
Lorentsen,	Hanne	Kirsten;	Askim	videregående	skole
Ludvigsen,	Henrik;	Aftenposten
Marnseg,	Solveig
Melhuus,	Marit;	Universitetet	i	Oslo		
Moe	Winther,	Kaja;	Helse-	og	omsorgsdepartementet
Morton,	Ingvild	Brunborg;	Foreningen	Ønskebarn		
Mårdalen,	Irene;	KK
Nakken,	Tove	Elisabeth;	Volvat	Medisinske	Senter
Nedberg,	Hege;	Høgskolen	i	Telemark,	student	NTNU
Neslein,	Inger-Lise;	Høgskolen	i	Oslo
Nevstad,	Gro	Matland;	HENNE
Nordlie,;	Høgskolen	i	Oslo
Oldereid,	Nan	B.;	Kvinneklinikken,	Rikshospitalet	
Olsen,	Trine
Omland,	Anne	K.;	Kvinneklinikken,	Rikshospitalet	
Opheim,	Arild;	NRK
Petersen,	Karsten;	Ciconia	Aarhus	Privathospital	
Ramnefjell,	Randi;	Foreningen	ønskebarn
Rogne,	Sissel;	Bioteknologinemnda
Rosenlund,	Sigrun;	Landsforeningen	for	Huntington	

sykdom
Rygh	Hestnes,	Emilie
Rødsten,	Lise;	Nerliens	Mezsansky	AS
Røiri,	Vibeke;	NRK

Sbertoli,	Cecilia;	Student	ved	Universitetet	i	Oslo	
Selmer,	Annike;	Norsk	Teknisk	Museum
Skår,	Gry;	Høgskolen	i	Oslo,	Bioingeniørutdent	
Spidsberg,	Bente	Dahl;	Jordmorforbundet	NSF/	

Høgskolen	i	Oslo	
Steig,	Kari;	Sosial-	og	helsedirektoratet
Stey,	Karin;	Barne-	og	likestillingsdepartementet
Størksen,	Ingvill;	Stortinget
Sunde,	Arne;	St.	Olavs	hospital	og	Bioteknolog-

inemnda
Sundstrøm,	Ulla-Maj;	Rikshospitalet
Sønderland,	Kari;	Helse-	og	omsorgsdepartementet
Sørdal,	Magnus;	Medicus
Sørensen,	Helle	Bach;	Storkklinik
Tanbo,	Tom	Gunnar;	Rikshospitalet
Treimo,	Henrik;	Nasjonalt	medisinsk	museum		
Tveite,	Kaja
Tyrmi,	Bår;	Snöball	Film
Valle,	Anne;	Helse-	og	omsorgsdepartementet
van	der	Hagen,	Carl	Birger;	Medisinsk	genetikk,	

Ullevål	universitetssykehus
Weibye,	Tor;	A/S	Dagbladet	Dagen,	Oslokontoret
Weidemann,	Hanne;	IOB,Universitetet	i	Oslo
Waage,	Monica
Ørstedholm,	Marie;	Norsk	Teknisk	Museum
Øverland,	Tonje;	Student	på	Universitetet	i	Oslo
Aanderaa,	Stein	Magnus
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Tidligere møter arrangert av Bioteknologinemnda

-	The	stem	cell	challenge.	Åpent	møte	14.	mai	2007,	Oslo

-	Globalisering.	Åpent	fagseminar	8.	desember	2006,	Ås	
-	Sæddonasjon	til	lesbiske	og	enslige?	Åpen	høring	23.	november	2006,	Oslo
-	Eggdonasjon.	Åpent	møte	8.	november	2006,	Oslo
-	Virus:	small	molecules	–	crucial	questions,	22.	september	2006,	Oslo
-	Hvem	snakker	for	barna?	Åpent	møte	6.	september	2006,	Oslo
-	Antibiotikaresistens,	fagseminar.	12.	juni	2006,	Oslo
-	Regulering	av	genetiske	undersøkelser	i	klinikk,	fagseminar.	7.	juni	2006,	Oslo
-	Preimplantasjonsdiagnostikk	og	forskning	på	befruktede	egg.	Seminar	26.	april	2006,	Trondheim.

-	Religion	og	bioteknologi.	Åpent	møte	14.	desember	2005,	Oslo.
-	Høring	om	forsking	på	befruktede	egg.	7.	desember	2005,	Oslo.
-	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
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