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Bioteknologinemnda

Bioteknologinemnda er et frittstående, regjeringsoppnevnt organ og
ble første gang oppnevnt i 1991. Nemnda er hjemlet i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. og lov om fremstilling og bruk
av genmodifiserte organismer. Foruten å være rådgivende i saker
som angår bruk av bio- og genteknologi i relasjon til mennesker, dyr,
planter og mikroorganismer, skal Bioteknologinemnda 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. Bioteknologinemnda hadde et budsjett på ca.
6,8 millioner kroner for 2004.
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Innledning

I perioden som begynte med oppdagelsen av
DNA-molekylets struktur for 50 år siden, har
det vært en eksplosiv økning i vår forståelse
av biologi, særlig innen cellebiologien. Med
kartlegging av menneskets genom de siste
årene, har vi fått mulighet til å undersøke
vårt arvemateriale på individnivå. Dermed
er det potensielt mulig å endre menneskers
genetiske egenskaper. Samtidig gir utviklingen
av nye metoder for genetisk analyse oss muligheten til å teste for og forutsi egenskaper,
og særlig sykdommer, før de dukker opp hos
en person, endog før personen er født. Ulike
former for assistert befruktning gjør det mulig å påvirke hvilken genetisk sammensetning
et fremtidig barn vil få. På mange områder er
det i dag ikke lenger teknologien som setter
grenser for hva som lar seg gjøre, men lovverket og moralske verdier.
Samtidig som vi vet mye mer om biologi og
genetikk enn tidligere, er vår kunnskap om
menneskers gener og deres funksjon mangelfull. Særlig er det mye vi ikke vet om forholdet

David Epel, Stanford, CA, USA
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mellom arv og miljø – hva som avhenger av
genene og hva som avhenger av miljøet, og
hvordan samspillet gener imellom og mellom
gener og miljøet er. Dette fordrer at vi ter oss
med ydmykhet når vi skal forholde oss til de
nye mulighetene som kunnskapen gir oss.
De nye teknologiske mulighetene er opphav
til ﬂere vanskelige etiske dilemmaer. I stor
grad er dette dilemmaer der det ikke ﬁnnes
noe entydig riktig eller galt svar, og der ingen
løsninger kan påberope seg å være etisk kostnadsfrie. Når disse spørsmålene er så vanskelige, skyldes det blant annet at de er knyttet til
ﬂere problemstillinger som er grunnleggende
for vår forståelse av oss selv og forholdet mellom enkeltindividet og samfunnet, foreldre og
barn, og forskjellen på syk og frisk.
Syk og frisk
Hva slags tilstander skal regnes som ”sykdom”
og dermed være gjenstand for genetisk testing
eller fosterdiagnostikk? Økt kunnskap om vår
genetiske proﬁl kan påvirke både vår identitets-

følelse og vår forståelse av hva det er å være
syk. Vi er alle mer eller mindre genetisk disponert for en rekke sykdommer. Hva skal så
regnes som ”sykdom”, og hvem skal få deﬁnere hva som regnes som sykdom?
Foreldre og barn
Utviklingen innen både genteknologi og
metoder for assistert befruktning har ført til
at vår forståelse av hva det er å være forelder
og hvem som skal regnes som foreldre, har
endret seg: Muligheten for donasjon av både
egg og sæd gjør at de genetiske foreldre og de
sosiale foreldre ikke alltid er de samme. En
annen sentral ny problemstilling i forholdet
mellom foreldre og barn gjelder foreldres
mulighet til å påvirke sine fremtidige barns
arvemateriale. Skal de ha lov til det? Er det
galt å velge spesielle genetiske egenskaper
for sine barn? Er det for eksempel mindre
akseptabelt å ønske spesielle egenskaper som
man regner som positive, enn å ønske at ens
barn ikke skal ha sykdom eller funksjonshemning, og i så fall hvorfor?

Individ og samfunn
I hvilken grad skal samfunnet kunne legge
føringer på personlige valg? Hva kan kalles
”personlige valg”, og hva hører hjemme på
det politiske plan? Mange ønsker friheten
til å velge selv, men et dilemma oppstår om
man ikke ønsker de samfunnsmessige konsekvensene som kommer hvis mange velger
på én bestemt måte.
I dette heftet vil hovedvekten være på hvordan den nye teknologien kan endre rammevilkårene for hvordan vi lager barn, ved å
gi fremtidige foreldre økte valgmuligheter på
områder som tidligere var overlatt til naturens tilfeldigheter. Slike valg kan iverksettes
så vel ved hjelp av assistert befruktning i
form av utvelgelse av spesielle egg- og sædceller eller donor for disse, ved preimplantasjonsdiagnostikk, fosterdiagnostikk eller
ved genterapi.

ikke ønsker at barnet skal ha, som tilvalg av
egenskaper man vil at barnet skal ha. Siden
fravalg av egenskaper, særlig fravalg av sykdommer eller funksjonshemninger, i dag
likevel er både mer aktuelt og mer sentralt i
den etiske debatten enn tilvalg, vil vi i dette
dokumentet ha hovedvekt på problemstillinger knyttet til fravalg av egenskaper. Den
dagen tilvalg blir mulig for ﬂere forskjellige
egenskaper, og det blir større aksept for slike
tilvalg, vil nye etiske problemstillinger oppstå, som vi her vil nevne, men ikke behandle
i dybden.
Som bakgrunn for denne diskusjonen, vil
vi i det første kapittelet diskutere etisk argumentasjon mer generelt. Vi vil ta for oss en
del former for argumenter og betraktninger
som ofte nevnes i debatten om valg av egenskaper.

Vi vil diskutere valg av ulike type egenskaper, og såvel fravalg av egenskaper man
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Om isk argumentasjon

Man skiller ofte mellom moral og etikk ved
å si at ”moral” betegner de normer, dyder og
verdier som vi følger og som har aksept i en
gitt kultur, mens ”etikk” betegner en reﬂeksjon over moralens innhold. Veldig forenklet
kan vi si at etikk blir nødvendig i det øyeblikk
moralens innhold ikke lenger er selvinnlysende. Det kan være fordi en ny hendelse eller
innsikt gjør at de moralske intuisjonene vi har
hatt ikke lenger er så selvfølgelige, eller det
kan skyldes at en ny problemstilling oppstår
der vår moral ikke har noen klare løsninger.
Når det gjelder spørsmålene som bioteknologi
reiser, er dette siste ofte tilfellet: Disse problemstillingene er så nye at de færreste har klare
moralske intuisjoner om dem.
2.1 RIMELIG UENIGHET OG ETISK
KOSTNADSFRIE LØSNINGER

I spørsmål knyttet til moderne bioteknologi
vil det ofte være umulig å oppnå enighet i
samfunnet. Uenigheten er imidlertid ofte et
tilfelle av såkalt rimelig uenighet, det vil si at
selv om alle parter argumenterer saklig, uten
å fremme egne partiske interesser, og med
ønske om å komme til enighet om et etisk
standpunkt, blir man ikke enige. Uenigheten
skyldes da ikke at noen av partene er uærlige
i argumentasjonen, eller unnlater å erkjenne
selvfølgelige sannheter, men at problemstillingen er av en slik natur at den ikke har ett
klart svar.
Denne uenigheten skyldes blant annet at i
slike vanskelige spørsmål ﬁnnes det ikke etisk
kostnadsfrie løsninger. Etiske dilemmaer
kjennetegnes nettopp ved at ingen løsning er
perfekt – ingen valgalternativer er helt uten
negative konsekvenser. Å velge en løsning blir
dermed et spørsmål om å bestemme seg for
hvilke uheldige konsekvenser man synes er
minst uakseptable. Imidlertid handler ikke
etikk bare om å velge mellom ulike alternativer, som alle kan virke lite tilfredsstillende.
Etisk oppﬁnnsomhet – evnen til å ﬁnne nye
løsninger som kanskje er bedre enn de alternativene man tilsynelatende står ovenfor – er
også en viktig komponent i etikken. Ett eksempel på etisk oppﬁnnsomhet kan man ﬁnne
i stamcelledebatten, der valget tilsynelatende
sto mellom å tillate forskning på befruktede
egg for å frembringe stamceller – med de
etiske betenkeligheter forskning på befruktede
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egg innebærer – og å forby slik forskning, selv
om den på sikt kunne føre til nye og verdifulle
behandlingsmetoder. I USA valgte man da en
tredje løsning, ved at man tillot forskning på
stamcellekulturer som allerede eksisterte, selv
om disse var frembrakt fra befruktede egg.
Denne løsningen, som heller ikke var perfekt, sørget for at fremtidige befruktede egg
ikke ble brukt, samtidig som den ikke stoppet
stamcelleforskningen helt.
Hvordan skal man så handle når det er uenighet i etiske spørsmål? I bioetiske spørsmål blir
det til syvende og sist som regel et spørsmål
om politikk og om muligheten for personlige
valg. I den grad bioetiske spørsmål skal lovreguleres, er det sammensetningen i Stortinget
som avgjør utfallet av diskusjonen. Imidlertid
vil ofte lovreguleringen ikke forby alt som er
etisk uønsket, så selv etter Stortingets behandling gjenstår moralske valg som individet må
treﬀe selv. Hvor mye valgfrihet loven skal gi
enkeltmenneskene er i seg selv et viktig etisk
spørsmål, som vi diskuterer i kapittel 9.
2.2 SKILLET MELLOM HVA SOM
ER UØNSKET, UAKSEPTABELT
OG FORBUDT
Når man diskuterer forskjellige former for
handling som moderne bioteknologi gjør
mulig, er det nyttig å skille mellom det man
selv mener er akseptabelt, selv om man ikke
nødvendigvis selv aksepterer det, og det man
mener er uakseptabelt. For eksempel vil
mange som mener at selvbestemt abort ikke
er ønskelig, likevel mene at en slik praksis er
akseptabel. Det er ingen selvmotsigende i å
både støtte retten til selvbestemt abort og å
kjempe for å senke antall aborter. Når en som
ikke selv aksepterer en handling, likevel mener
at den er innenfor grensen av det akseptable,
kan det for eksempel være fordi han har
respekt for andres valgfrihet og for deres rett
til å mene noe annet om hva som er ønskelig.
Videre må man skille mellom hva som er
uakseptabelt, og hva som skal være forbudt.
Ofte vil det vi ønsker å forby være sammenfallende med det vi mener er uakspetabelt,
men det er ikke alt som er uakseptabelt som
man nødvendigvis vil forby. For eksempel kan
man mene at utroskap er uakseptabelt, men
man trenger ikke derfor mene at utroskap skal

være forbudt ved lov. Det er forskjell på hva
som er moralsk uakseptabelt, og hva som er
juridisk forbudt, og man kan argumentere
med at det er uheldig at loven skal dekke
alle livets områder.
I diskusjonen av bioetiske spørsmål, er det
viktig å ha klart for seg om man diskuterer
hvorvidt noe er ønskelig, hvorvidt det er
akseptabelt, eller hvorvidt det bør være
tillatt. Dette er spesielt viktig å merke seg
siden den etiske reﬂeksjonen og avgjørelsen
om valg av egenskaper skjer på to nivåer:
Først velger samfunnet hvilke muligheter
for valg av egenskaper som skal være tillatt.
Så velger foreldrene, innenfor de rammene
samfunnet har satt, om de vil velge egenskaper, og i så fall hvilke. Når man diskuterer valg av egenskaper, må man hele
tiden ha klart for seg hvilket beslutningsnivå man beﬁnner seg på. Det er ikke
nødvendigvis de samme argumentene som
gjør seg gjeldende for samfunnets beslutning om hva som skal være tillatt, og for
foreldrenes beslutning om hva de vil velge
for sitt kommende barn.
2.3 KARTLEGGING AV ARGUMENTASJONEN
I en situasjon med uenighet i etiske
spørsmål er det viktig å kartlegge hva uenighetene består i. Det er et første viktig skritt
i debatten om et problem å komme frem
til en beskrivelse av problemstillingen som
man kan enes om, og å erkjenne at det kan
ﬁnnes ugjendrivelige vanskeligheter og at
andre parter kan være uenige med en selv,

men på saklig og akseptabelt grunnlag.
En viktig oppgave i denne sammenheng
er å få frem hvilken type argumenter man
bruker, og nøyaktig hva disse argumentene
forutsetter og innebærer. Noen vanlige former for argumenter som brukes i denne
debatten, er:
- konsekvensetiske argumenter (”denne
handlingen er gal fordi den vil kunne
føre til uheldige praktiske konsekvenser”)
- absolutistiske (eller pliktetiske) argumenter (”denne handlingen er gal i seg
selv” f.eks. en skal ikke drepe)
- rettighetsbaserte argumenter (for eksempel ”En kvinne har rett til selv å velge
om hun vil bære et foster frem til fødselen”)
De ﬂeste argumenter forutsetter en del
påstander som må stemme for at argumentene skal ha noen vekt. Det er viktig
å si eksplisitt hva forutsetningene for ens
argument er, slik at man kan få frem om
uenigheten skyldes at man ikke godtar
forutsetningen eller om den skyldes andre sider ved argumentet. For eksempel
vil konsekvensetiske argumenter ha som
forutsetning at konsekvensen man frykter faktisk (med en gitt sannsynlighet) vil
følge av handlingen. Likeledes må man,
hvis man hevder at en handling er gal i seg
selv, si noe om hvorfor. Ofte vil det være
fordi det følger av et moralsk prinsipp,
og da må man både gjøre det prinsippet
eksplisitt og si hvorfor handlingen dekkes
av det prinsippet. Et eksempel fra stamcelle-

debatten kan være nyttig her: Det hevdes
ofte at bruk av fostre, befruktede egg eller
embryoer til stamcelleforskning er galt i seg
selv fordi det bryter med prinsippet om at
man ikke skal behandle andre mennesker
bare som midler, men også som et mål i seg
selv. Hvis man er uenig i dette argumentet,
kan det skyldes to ting:
- at man ikke godtar prinsippet
- eller at man mener at prinsippet ikke
kommer til anvendelse i dette tilfellet,
da man mener at et foster/embryo/befruktet egg ikke kan regnes som en person.
Den som ønsker å bruke et slikt argument,
må derfor ikke bare argumentere for at
prinsippet som anvendes er tungtveiende,
men også for at prinsippet kommer til anvendelse i dette tilfellet.
Formodentlige og absolutte grunner
Man må også gjøre det klart om et argument er ment å gi en endelig grunn for at
en handling skal være tillatt eller ikke, eller
om argumentet bare gir en formodentlig
grunn til at handlingen skal være tillatt eller
ikke. Det vi kaller en formodentlig (såkalt
prima facie) grunn til å tillate eller ikke tillate en handling, er en grunn som er holdbar ved første øyekast, men som må veies
opp mot andre grunner før man kommer
til en endelig konklusjon. For eksempel vil
de ﬂeste (med unntak av dem som mener at
et foster kun er en celleklump uten et snev
av menneskeverd) mene at det er en formodentlig grunn til å unngå abort av hensyn til
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fosteret. Samtidig vil de ﬂeste mene at det er
en formodentlig grunn til å la en kvinne selv få
bestemme om hun skal føre et foster frem til
fødselen. Hvilket endelig standpunkt man tar
til selvbestemt abort blir da et spørsmål om å
veie disse og andre grunner opp mot hverandre. Imidlertid er noen argumenter ment å gi
en absolutt grunn til å tillate eller ikke tillate
en handling. Noen vil for eksempel mene at
hensynet til fosteret gir en absolutt grunn til
ikke å godta selvbestemt abort, uansett hvor
tungtveiende argumentene for å tillate dette
er. Når man fremmer et argument, bør man
også gjøre det klart om det er ment som et
prima facie argument eller som et absolutt
argument. Samtidig bør man være klar over at
det som regel er lettere å oppnå enighet om at
et argument har en prima facie gyldighet enn
om at det er absolutt.

sklir man mot B fordi man ikke ser noen klar
grunn til å stoppe noe spesielt sted på veien
mot B, siden det ikke er noen relevante forskjeller mellom A og B. Likeledes er det ingen
stor forskjell mellom B og C, mellom C og D
og så videre. Så selv om det kan være en stor
forskjell mellom A og D, har man ikke noe
bestemt sted å stoppe utviklingen på. Skråplansargumentet brukes ofte i abortdebatten:
Godtar man først abort av 7 dager gamle fostre, er det ingen grunn til ikke å godta abort
av 8 dager gamle fostre, for det er ingen klar
forskjell mellom et 7-dagers og et 8-dagers
foster, og så videre ned langs skråplanet. En
måte å argumentere mot skråplansargumentet
på vil da være å peke på at det faktisk ﬁnnes en
relevant forskjell mellom A og B: Dette kan
ses på som å sette en kile inn i skråplanet for å
stoppe glidningen.

2.4 SKRÅPLANSARGUMENTET
I etiske diskusjoner om bioteknologi møter
man ofte et argument som kalles for ”skråplansargumentet”. Kort sagt er skråplansargumentet slik: Hvis vi tillater en handling A, vil
det kunne føre oss ut på en glidende utvikling
– et skråplan – slik at vi vil ende opp med å
tillate også handling B, som er annerledes enn
A, og som vi ikke ønsker å tillate, men som
likner på A i en viss grad slik at man ikke vil
kunne si ja til A og nei til B. For eksempel:
Hvis man godtar at man selekterer befruktede
egg for sykdom, vil dette etter hvert kunne
føre til at vi også godtar å selektere egg for
øyenfarge. Selv om vi kanskje synes det er akseptabelt å selektere egg for sykdom, vil vi da
likevel vurdere å forby en slik seleksjon, fordi
vi synes det er uakseptabelt å selektere egg for
øyenfarge, og vi frykter at seleksjon av friske
egg på sikt vil føre til seleksjon av egg for
øyenfarge. Skråplansargumentet er dermed en
form for konsekvensetisk argument. Grunnen
til at man ikke vil tillate A, er ikke at A er galt
i seg selv, men at man frykter konsekvensene
av å tillate A, nemlig at B også blir tillatt.
Skråplansargumentet ﬁnnes i mange forskjellige former. Man kan skille mellom det argumentative skråplansargumentet og det psykologiske skråplansargumentet. Det argumentative
skråplansargumentet gjelder begrunnelsen for
å sette grenser ett sted snarere enn et annet
sted. Tanken er at når man først har godtatt A,
8
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Det psykologiske skråplansargumentet handler ikke om hvilke begrunnelser man har for
å si nei til B når man har sagt ja til A, men
om at det vil være psykologisk eller praktisk
vanskelig å hindre en slik utvikling, fordi når
folk først har vent seg til A, vil de etter hvert
komme til å godta B også. En variant av det
psykologiske skråplansargumentet er tilfeller
der man allerede er ute på et argumentativt
skråplan, men der man har skjult dette faktum ved en vilkårlig avgjørelse. Kanskje kan
grensen for selvbestemt abort også tjene som
eksempel på dette. Grensen på 12 uker er i

utgangspunktet delvis vilkårlig, men den er
nå en gang godtatt, og man kan frykte at
hvis man ﬂytter på den vil man gjøre folk
oppmerksom på at hele grensesettingen er
vilkårlig.
Skråplansargumentet må brukes med varsomhet. For det første kan det lett få absurde
konsekvenser: For eksempel kan man bruke
argumentet for å si at det ikke er noen forskjell på 2 plussgrader og 30 plussgrader,
fordi 3 grader ikke er noe særlig varmere enn
2 grader, og så videre oppover gradestokken.
For det andre kan argumentet ofte virke litt
uærlig, ved at man unngår å diskutere det
som faktisk er oppe til debatt, nemlig den
handlingen man vurderer å tillate eller ikke.
Hvis man alltid argumenterer mot seleksjon
av egg for sykdom med at det kan føre til
seleksjon av egg etter øyenfarge, er det en
måte å unngå debatten om hvorvidt seleksjon av egg for sykdom i seg selv er akseptabelt eller ikke.
2.5 VALG AV SPRÅKBRUK ER IKKE
VERDINØYTRALT
Valg av ulike uttrykk påvirker alltid den
etiske debatten. Språk er makt, som det
heter. Dette ﬁnnes det mange eksempler
på, både fra bioteknologidebatten og på de
ﬂeste andre områder.
Hvorvidt man snakker om ”genmodiﬁsering”, ”genmanipulering” eller ”tukling
med skaperverket”, er for eksempel et langt
fra nøytralt spørsmål. Er annet eksempel
gjelder valget mellom uttrykkene ”kunstig
befruktning” og ”assistert befruktning”.
Både Stortinget og Bioteknologinemnda har
ﬂere ganger diskutert hvilket uttrykk man
bør bruke. ”Kunstig befruktning” oppfattes
av mange som negativt, ettersom ”kunstig”
er det motsatte av ”naturlig”, og mange
oppfatter det naturlige som noe positivt.
”Assistert”, derimot, viser til at det her er en
gruppe mennesker som trenger hjelp til å få
til det de ﬂeste ønsker – å lage barn.
Det er viktig å være klar over at språket
ikke er verdinøytralt, og hvis man ønsker
en saklig debatt, bør man unngå å bruke
for ladete uttrykk. Noen eksempler som vi
diskuterer i dette heftet, er ”sorteringssam-

funnet” og ”eugenikk” for å beskrive samfunn der det er en utbredt praksis å velge
barns egenskaper. Dette er uttrykk som lett
får en til å assosiere valg av egenskaper med
samfunn og tider som vi ikke ønsker noe til
felles med. Samtidig må man være seg klart
bevisst at det er vanskelig, og ikke alltid
mulig, å ﬁnne verdinøytrale uttrykk.

Nasjonalt Senter for Fostermedisin, Trondheim

3D-ultralydbilde
2.6 VERDIER OG TEKNOLOGI–
UTVIKLING
I debatten om medisinsk bioteknologi
kan man til tider få inntrykk av at det er
teknikken som setter premissene for etikken. Dette er delvis tilfellet i den forstand
at de nye etiske dilemmaene som dukker opp, er en følge av mulighetene ny
teknologi gir oss. Imidlertid er det noen
ytterpunkter man bør unngå når man tenker
over forholdet mellom teknikk og etikk. Vi
må ikke tro at bare fordi en ny metode er
teknisk mulig, er den også etisk ønskelig.
At vi kan gjøre noe, betyr ikke at vi må
gjøre det. Men man må heller ikke trekke
den motsatte konklusjonen, at det etisk riktige nødvendigvis innebærer å si nei til ny
teknologi. Hvorvidt bruk av ny teknologi
er moralsk ønskelig eller ikke, er noe man
ikke kan gi et generelt svar på; man må se
på hvert enkelt tilfelle.
Det er heller ikke slik at den teknologiske
utviklingen er en prosess som ikke lar seg
stoppe, og som skjer helt uavhengig av

menneskelige valg. Det er riktignok ikke
lett for et lite land med relativt lite forskning å påvirke teknologiutviklingen, så i
den interne debatten i Norge kan det til
tider virke som om teknologiutviklingen
ikke lar seg påvirke overhodet. Det er imidlertid ikke riktig; teknologi er et resultat
av menneskelige valg, og dermed av verdier.
Et godt eksempel på dette er reproduktiv kloning. Da nyheten om kloningen
av sauen Dolly ble publisert i 1997, var
verdenssamfunnets nesten unisone reaksjon at reproduktiv kloning av mennesker
er moralsk forkastelig. Selv om vi neppe
kan si med sikkerhet at det aldri vil bli
klonet noe menneske, er det nok tilfelle at
dette ville ha skjedd mye tidligere hvis det
ikke var en slik allmenn stillingtagen mot
kloning. Et mindre positivt eksempel på at
verdier påvirker teknologiutviklingen er at
det i svært liten grad forskes på å behandle
de store u-landssykdommene, mens man
bruker enorme midler på svært kostbare
behandlingsmetoder for borgere i rike land.
Mange av de behandlingsmetodene som
moderne bioteknologi kan tilby, er svært
kostbare både i utvikling og drift. Det at
utviklingen i stor grad styres av markedskreftene og ikke av politiske beslutninger
eller etiske vurderinger, påvirker også hvilke
nye teknologier vi får.
Verdier kan altså påvirke teknologiutviklingen, men ny teknologi kan også påvirke
våre verdier. For eksempel kan man anta at
den nye muligheten for å se bilder av fosteret ved hjelp av stadig mer avansert ultralydteknologi har påvirket vår oppfatning
av fosterets egenverd og moralske status.
Ultralydteknologien har ført til at vi ser
på fosteret som et ”lite menneske”, og det
første bildet i et barns fotoalbum er nå ofte
et bilde tatt ved ultralydundersøkelse. Det
er også godt mulig at man etter hvert tenker på enkelte tilstander som sykdommer
fordi man nå har mulighet for å behandle
dem, mens man tidligere ikke hadde det.
Ufrivillig barnløshet kan være et eksempel
på det, selv om det ennå ikke er allment
utbredt å kalle det en sykdom.
Man kan også tenke seg at grenser og
former for praksis som opprinnelig var
skjønnsmessig eller vilkårlig fra et etisk
Bioteknologinemnda
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standpunkt, men som ble satt av teknologiens
begrensninger, etter hvert har fått en moralsk
verdi for oss. At fosterdiagnostikk først tilbys
etter at fristen for selvbestemt abort er gått ut,
skyldtes opprinnelig at det ikke var teknologisk mulig å tilby fosterdiagnostikk tidlig i
svangerskapet. Nå som dette er teknisk mulig,
vil imidlertid mange mene at det likevel vil
være galt å tillate det, da man ikke lenger vil
få den samfunnskontrollen med selektiv abort
som abortloven gir ved å sette kriterier for
abort etter 12. uke og kreve at slik abort blir
godkjent av en nemnd.
2.7 RISIKO, USIKKERHET OG
UVITENHET
Etiske beslutninger om bioteknologi må ofte
tas under usikkerhet. Man vet ikke med sikkerhet hvilke konsekvenser ens handling vil
få, og man har ikke alltid all den informasjonen man ønsker for å treﬀe en beslutning.
Når man tar i bruk nye metoder for assistert
befruktning, vil de for eksempel alltid i begynnelsen være eksperimentelle. Når man
vurderer om man skal ta denne metoden i
bruk eller ikke, vet man ikke alltid nok om
hvorvidt denne metoden vil få noen konsekvenser for barnets helse.
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Et annet eksempel på beslutning under usikkerhet, er beslutninger om selektiv abort tatt
på bakgrunn av fosterdiagnostikk. Ikke alle
diagnoser vil kunne si med 100 % sikkerhet at
barnet vil ha en gitt egenskap eller ikke. Ofte
får man bare vite noe om sannsynligheten for
at barnet er friskt eller har en bestemt sykdom. Og selv når undersøkelsen kan påvise at
fosteret vil bli født med en viss tilstand, kan
man ikke alltid påvise alvorlighetsgraden av
denne tilstanden. Downs syndrom, for eksempel, er en tilstand med store variasjoner,
både når det gjelder den fysiske helse og når
det gjelder graden av psykisk utviklingshemning. Noen av disse variasjonene, for eksempel
hvorvidt det er feil på hjertet eller ikke, kan
man oppdage ved fosterdiagnostikk, men ikke
alle. Så selv om den genetiske testen kan si
med 100 % sikkerhet om barnet har Downs
syndrom eller ikke, kan den ikke si noe om
alvorlighetsgrad eller om hvordan barnet vil
være.
I tillegg er det et gap mellom de medisinske
opplysningene man kan få ved hjelp av fosterdiagnostikk og kunnskap om hvordan det
faktisk er å ha et barn med den aktuelle tilstanden eller om hvordan det kan være for barnet
å leve med tilstanden. Dette er kunnskap man

bare kan få gjennom livserfaring. Videre vil
ulike foreldre og deres situasjon være forskjellige, og både sykdommene og barnets
øvrige egenskaper vil i tillegg variere. Det er
dermed begrenset i hvilken grad man ut fra
andres livserfaring kan få en forståelse for
hvordan en selv vil oppleve en slik situasjon.
Foreldrenes valgsituasjon
Det er også variasjon i hvor mye foreldrene
vet på forhånd og årsaken til at de velger å
benytte seg av tilbudet om fosterdiagnostikk. Noen foreldre har ingen grunn til å
tro at barnet kan ha en sykdom, og de velger undersøkelsene av fosteret som en standardisert prosedyre og ser på undersøkelsen
som en ”bekreftelse” på at barnet er friskt.
Andre foreldre er urolige og ønsker å vite
om fosteret har en sykdom, men de har
ingen spesiell grunn til å tro at fosteret har en
sykdom. Andre foreldre igjen vil derimot

allerede inneha en del risikoinformasjon,
slik at de snarere er i en situasjon av usikkerhet: De vet at det er en viss sjanse for at
barnet vil få en sykdom, men de vet ikke
om dette vil slå til eller ikke. For eksempel vil foreldre som vet at de begge er friske
bærere av en sykdom, kanskje fordi de allerede har fått et barn med den sykdommen,
vite at det er 25 % sannsynlighet for at et
nytt barn vil ha sykdommen.
Foreldre som vurderer å velge undersøkelse
av fosteret, kan oppleve at det er en meget
vanskelig og konﬂiktfylt situasjon. Valget
mellom å vite eller ikke å vite om barnets
tilstand er også et valg om hvilke valg
muligheter man ønsker å ha. Å velge å ikke
vite kan ha like store konsekvenser som å
velge å vite. Hvis man får vite om en eventuell
sykdom, vil man så stå overfor det vanskelige valget om man vil beholde fosteret eller
ikke, og om hvordan man skal forberede

seg hvis man beholder fosteret. De ﬂeste
som velger fosterdiagnostikk, vil imidlertid allerede ha bestemt seg for å abortere
fosteret hvis det har en alvorlig sykdom.
Men det å velge ikke å vite om eventuelle
sykdommer, kan også skape en vanskelig
situasjon. Dersom man bevisst har tatt et
valg om ikke å vite, må man leve med vissheten om at man kunne ha fått kunnskap
som ville ha gitt større valgmuligheter.
Noen foreldre ville kanskje ha foretrukket
å slippe å få valget mellom å vite eller ikke
vite, men når de først har valget, vil de ha
vanskelig for å leve med at det ﬁnnes
mulig risikoinformasjon som de takker nei
til. Andre foreldre vil derimot ha bestemt at
de vil beholde fosteret uavhengig av hvilke
sykdommer det måtte ha, og da er kanskje
valget om å ikke vite mindre vanskelig og
får færre konsekvenser.

Bioteknologinemnda
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3

Generelt om valg av egenskaper

3.1 INTRODUKSJON TIL PROBLEMSTILLINGEN: TILVALG OG
FRAVALG AV EGENSKAPER

Bioteknologiske metoder gjør det mulig både
å velge egenskaper som man ikke vil at barnet
skal ha – fravalg av egenskaper – og å velge
egenskaper som man ønsker at barnet skal ha
– tilvalg av egenskaper. Typiske eksempler på
fravalg av egenskaper er bruk av preimplantasjonsdiagnostikk eller fosterdiagnostikk for
å undersøke om et befruktet egg/foster har en
alvorlig sykdom, for så å forkaste egget eller ta
abort hvis det har sykdommen. Et eksempel
på tilvalg av egenskaper kan være at man kan
sortere ut sædceller med henholdsvis X- eller
Y-kromosomer før assistert befruktning for å
øke sannsynligheten for å få en gutt eller en
jente. I fremtiden kan man se for seg at genterapi på et befruktet egg kan brukes for å legge til eller endre enkelte egenskaper. De forskjellige metodene man kan bruke innebærer
ulike valgmuligheter og reiser også delvis ulike
etiske problemstillinger. Noen sentrale etiske
problemstillinger gjør seg imidlertid gjeldende
uansett hvilken metode man bruker for å velge det fremtidige barnets egenskaper. Her vil
vi se på disse problemstillingene; deretter vil
vi drøfte spesielt noen problemstillinger som
reises ved bruk av de ulike metodene.
Fravalg av egenskaper er i dag langt mer vanlig
enn tilvalg av egenskaper, og debatten om de
etiske sidene ved valg av egenskaper har også
mest handlet om fravalg av egenskaper. Det
er ﬂere grunner, både tekniske og etiske, til at
fravalg er mer vanlig enn tilvalg. En grunn er
at teknologiene som kan brukes både til fravalg og tilvalg, først og fremst er utviklet for
fravalg av sykdom og egner seg bedre for den
typen valg. Vi vet også mer om hvilke gener
som disponerer for ulike sykdommer som man
ønsker å unngå, enn om hvilke gener som gir
diverse ønskelige egenskaper. I tillegg er det
også usikkert om det i praksis er gjennomførbart å kunne velge mer enn et par egenskaper
og da egenskaper som skyldes enkeltgener.
Tilvalg av egenskaper har nok også vært mindre aktuelt fordi det ikke er noen stor etterspørsel etter en slik mulighet. En del foreldre
har nok et så sterkt ønske om å unngå å få et
sykt barn at de vil godta å gripe inn i barnets
tilblivelsesprosess for å velge bort sykdommer
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eller handikap; derimot vil langt færre foreldre ønske å gripe aktivt inn i et barns tilblivelse for å gi det bestemte egenskaper. Valg av
egenskaper innebærer ofte relativt alvorlige
inngrep – for eksempel abort etter fosterdiagnostikk hvis barnet ikke har den ønskede
egenskapen, eller assistert befruktning for å
få mulighet til preimplantasjonsdiagnostikk
– og de færreste mener at et slikt inngrep kan
forsvares hvis formålet er tilvalg av spesiﬁkke
egenskaper for barnet. Det er også en utbredt
oppfatning at tilvalg av egenskaper i seg selv
er etisk uakseptabelt, og denne oppfatningen
har nok også bidratt til at tilvalg har vært forbudt og til at etterspørselen har vært lav.

I den siste tiden er tilvalg blitt et aktuelt tilbud
på noen områder. Valg av barnets kjønn tilbys
blant annet nå i enkelte land. Et annet eksempel er tilfeller der man ønsker å velge barnets
egenskaper slik at det kan bli stamcelledonor
for en annen person. Med slike tilfeller har
folks holdninger til tilvalg blitt utfordret på en
ny måte. Mange mener at dersom man allikevel
skal gjøre fosterdiagnostikk eller preimplantasjonsdiagnostikk for å hindre at en familie får
enda et sykt barn, kan man samtidig undersøke om det kommende barnet også har en
vevsforlikelighet slik at stamceller fra det nye
barnets navlesnor kan brukes til å redde eller

hos barn
Å lage et barn for å redde et annet
De siste årene har man sett ﬂere tilfeller av at befruktede
egg selekteres ikke bare med tanke på at barnet ikke skal
ha en gitt sykdom, men også for at barnet skal kunne være
blodgiver for en annen person. Det første kjente tilfellet av
et barn født for å være donor, er Adam Nash, som ble født
i USA høsten 2000. Foreldrene var begge bærere av Fanconianemi, en recessivt arvelig, ofte dødelig sykdom. Paret hadde en seks år gammel datter, Molly, som allerede led
av sykdommen. Da foreldrene skulle få et barn til, valgte
de å benytte seg av prøverørsbefruktning og preimplantasjonsdiagnostikk for å forsikre seg om at barnet ikke ville få
sykdommen, som det hadde 25 % sannsynlighet for å arve.
Imidlertid brukte de også preimplantasjonsdiagnostikk for
å sørge for at barnet ville være en forlikelig blodgiver for
Molly. Dermed ble det befruktede egget valgt ut ikke bare
for at det ikke skulle gi opphav til et sykt individ, men også
for at barnet skulle kunne redde søsterens liv, ved transplantasjon av stamceller fra barnets navlestrengsblod. På den
ene siden kan det hevdes at preimplantasjonsdiagnostikken
her har gjort det mulig å redde et liv, uten at noen led noen
skade. På den andre siden kan det hevdes at et menneske her
ble brukt som et middel for et annet menneske. Et relevant
spørsmål er da om barnet bare er et middel for å redde sin Scanpix
søster, eller om det også er ønsket og elsket for seg selv. Denne
problemstillingen har også vært mye debattert i Norge, i Molly Nash med sin bror Adam.
forbindelse med den såkalte Mehmet-saken.
helbrede allerede fødte søsken. En grunn til
at man kan regne det som akseptabelt, er at
vevsforlikelighet ikke blir betraktet som en
egenskap ved barnet selv eller noe som vil
være en fordel eller ulempe for barnet selv å
ha – til forskjell fra egenskaper som kjønn,
høyde eller øyenfarge. Vevsforlikligheten er
først og fremst en egenskap som vil gavne
den syke søster eller bror. På den annen side
kan man si at hvis man først godtar valg av
vevstype, begir man seg ut på et skråplan
som kan føre til valg av andre egenskaper.
Hvordan skille mellom fravalg og tilvalg?
Det er imidlertid ikke alltid lett å skille
klart mellom fravalg og tilvalg av egenskaper. Grunnen er at når man velger noe,
velger man alltid bort noe annet. Hvis
man, for eksempel, sorterer sædceller før
assistert befruktning for å sikre seg at man
får en gutt, er det da tilvalg av en gutt eller
fravalg av en jente? Man kan stille et lignende spørsmål når det gjelder fravalg av
sykdom. Mange foreldre vil nok oppleve
at de velger et friskt barn, snarere enn at

de velger bort et barn med en gitt sykdom.
Ofte vil vi nok deﬁnere fravalg og tilvalg i
forhold til hva vi oppfatter som normalen:
å velge et barn uten en gitt sykdom regnes
som fravalg, fordi vi ser på det som normalt
å ikke ha den sykdommen. Det vil derimot
være tilvalg hvis vi velger en egenskap som
vi ikke regner som normal – som å velge et
døvt barn, eller der det ikke er noen normal, som med kjønn.
Hvilke egenskaper kan man velge?
Det er langt fra alle egenskaper som det
er mulig å velge for ens fremtidige barn.
Valgmulighetene er begrenset både av
teknologien og av biologien. I tillegg er det
selvfølgelig etiske begrensninger på hvilke
egenskaper man kan velge, selv om det
skulle være teknisk mulig. Valgmulighetene
og deres begrensinger varierer noe avhengig
av hva slags teknologi man bruker.
Mange metoder krever at man har kunnskap om det genetiske grunnlaget for
egenskapene man ønsker å velge til eller

fra. Dette er tilfelle for bærertester, preimplantasjonsdiagnostikk, genetisk fosterdiagnostikk og genterapi. Valgmulighetene
er begrenset både av at det som regel ikke
er et en-til-en-forhold mellom et gen og
en egenskap, og at våre kunnskaper om
det genetiske grunnlaget for egenskaper
er mangelfulle. Mange egenskaper er ikke
kun genetisk betinget, og noen egenskaper
er kanskje ikke genetisk betinget i det
hele tatt. Selv om det kan være et genetisk
grunnlag for de aller ﬂeste av våre egenskaper, er utviklingen av disse egenskapene
også avhengig av barnets oppvektsmiljø.
Dessuten er de ﬂeste av våre mange egenskaper et resultat av et samspill mellom
mange gener. Dette gjør det vanskeligere å
teste for egenskapen. Metodene som bygger på genetisk kunnskap, er derfor først og
fremst aktuelle for valg av egenskaper som
skyldes variasjoner i ett enkeltgen eller ett
spesielt område på kromosomene.
Det ﬁnnes imidlertid metoder som ikke
krever at man har kunnskap om det geneBioteknologinemnda
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tiske grunnlagene for egenskapene man ønsker
å velge til/fra. En slik metode er fosterdiagnostikk, som ikke bare benytter seg av genanalyser, men også av andre undersøkelsesmetoder, som ultralyd og proteinanalyser. Dette
åpner for mulig fravalg av en del egenskaper
som man ikke kjenner det genetiske grunnlaget for, men som man kan oppdage på andre
måter. Valg av egg- og/eller sæddonor er en
annen metode, som muliggjør tilvalg av egenskaper også der man ikke kjenner det genetiske grunnlaget for dem. Man velger da ikke
enkeltegenskaper som man ønsker, men ser
på helheten av donorens egenskaper. Det er
imidlertid ingen garanti for at barnet vil arve
alle disse egenskapene. Dette er for øvrig også
tilfelle ved vanlig befruktning. Valg av partner er av avgjørende betydning for det kommende barnets egenskaper, men uten at man
kan forutsi hvordan de enkelte barn vil arve
de forskjellige egenskapene.
3.2 AV HENSYN TIL HVEM VIL MAN
VELGE BARNETS EGENSKAPER?
Den eneste valgmuligheten vordende foreldre
har hatt frem til nylig, var om de ønsket barn
eller ikke. Dette valget blir først og fremst
foretatt før unnfangelse, men valgmuligheten
er fortsatt tilstede de første tolv ukene i svangerskapet, gitt muligheten for selvbestemt
abort. Med ny teknologi kan foreldrene nå
velge ikke bare om de vil få barn, men til en
viss grad hvilke egenskaper barnet skal ha eller

ikke ha. Som med valget om å få barn, er det
de fremtidige foreldrene som tar avgjørelsen
om valg av egenskaper, men innenfor de
rammene som samfunnet setter gjennom lovverket.
Den som imidlertid ikke er involvert i dette
valget, er det fremtidige barnet. Denne situasjonen gjør det viktig å stille spørsmålet om
hva grunnene er til at man ønsker å velge noen
av barnets egenskaper. Er det av hensyn til det
fremtidige barnet, av hensyn til foreldrene

Lage sykt barn
Gauvin (Maryland, USA) er nå snart 2 år gammel. I følge sine lesbiske, døve mødre,
er han helt perfekt. Gauvins mødre skaﬀet en sæddonor hvis familie var døv i fem generasjoner. Paret uttalte i forbindelse med donorvalget at ”Det ville være en stor lykke å
få et døvt barn akkurat som oss.” Mødrene mener at døvhet ikke er et handikap. De
tilbakeviser all kritikk, og mener at det å sette i verk tiltak for å sikre at barnet blir
døvt, ikke moralsk sett er annerledes enn det å prøve å sikre at det får et ønsket kjønn.
Mot alle odds har Gauvin en fem prosents hørselsrest på det ene øret. Fagfolk mener
han kan lære seg å snakke, og at et høreapparat vil kunne gjøre livet hans enklere. Dette
ønsker imidlertid ikke mødrene, de vil heller at han skal leve et liv i stillhet og lære seg
tegnspråk, slik at han skal kunne kommunisere med sine foreldre og søster. Tvert imot
mener de at de gjør barnet en tjeneste ved å velge døvt: Gauvin får bedre sanser som
lukt, følelse og syn, og vil få glede av det de kaller ”alle fordeler ved å være døv”.”Våre
barn er ikke handikappede, de har fått en gave.”
Kilde: Genialt 2/2002; ”Designerbabies” - er det sykt å velge friskt? av Line Ellingsen
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og den øvrige familien, eller av hensyn til
samfunnet? Svaret på dette spørsmålet blir
ikke nødvendigvis det samme om man ser
på den beslutningen samfunnet som helhet
skal ta om hva som skal være tillatt, og den
beslutningen de enkelte foreldre skal ta.
I praksis er nok dette en teoretisk problemstilling for mange foreldre, på samme
måte som de ville ha vanskelig for å svare
på spørsmålet om de velger å få barn for sin
egen skyld eller for barnets skyld. Spesielt
når det gjelder fravalg av egenskaper, har
nok mange par en sammensatt begrunnelse
for å velge bort et barn med en alvorlig sykdom: både hensynet til egen situasjon og
hensynet til barnet, som man ikke ønsker å
utsette for lidelser. Mange vil si at det ikke
er noen motsetning mellom de to hensynene. De ønsker et friskt barn både for sin
egen skyld og for barnets skyld. Også når
det gjelder tilvalg av egenskaper, vil nok de
ﬂeste foreldre si at det ikke er noen forskjell
mellom å velge det de selv ønsker, og å velge
det beste for barnet, da de uansett ønsker
det beste for barnet.
Sett utenfra, kan man kanskje i noen tilfeller si at selv om foreldrene velger det de
mener er det beste for barnet, kan det være
en konﬂikt mellom hensynet til foreldrenes
rett til å velge, og hensynet til barnet. Et
slikt tilfelle kan være der foreldrene velger
en egenskap som de ﬂeste vil se på som et
handikap, for eksempel velger et døvt barn.
En av grunnene til at samfunnet setter begrensninger på foreldrenes rett til å velge
barnets egenskaper, er at det i noen slike tilfeller er en konﬂikt mellom hva foreldrene
mener er til barnets beste og hva samfunnet
mener er til barnets beste. En annen grunn
er at man mener at hensynet til samfunnet
også må veie med i valget av egenskaper,
samtidig som det ikke er rimelig å forvente
av foreldrene at de skal ta hensyn til samfunnet når de treﬀer sitt valg. Da kan man
ivareta samfunnsinteressene ved å begrense
ved lovreguleringer foreldrenes mulighet til
å velge egenskaper for barnet. Når det er
sagt, er det ikke nødvendigvis noen motsetning mellom de hensyn foreldrene tar til
seg selv og til barnet når de velger, og hensynet til samfunnet.

Hensynet til barnet
Selv om hensynet til det fremtidige barnet
står sentralt i de aller ﬂeste beslutninger om
valg av barnets egenskaper, er det ikke alltid
lett å vite hvordan dette hensynet best skal
ivaretas. Et problem er at det ofte ikke er
mulig å vite hvordan en bestemt egenskap
vil påvirke et barns livskvalitet. Det er store
individuelle forskjeller i hvordan det oppleves å leve med for eksempel et handikap;
for noen kan det være et stort problem, for
andre ikke. Et annet eksempel er spørsmålet
om man skal tillate valg av befruktede egg
slik at et barn kan være stamcelledonor for
et søsken som er sykt (se boks om Adam
Nash s. 13). I slike spørsmål er det mye
debatt om hvordan barnet vil oppleve det å
være født delvis for å hjelpe et søsken. Det
er imidlertid svært vanskelig å vite hvordan
et fremtidig barn vil reagere på dette. Samtidig er det noen tilstander, særlig sykdom-

man tar hensyn til. Et ﬁlosoﬁsk paradoks
som av og til nevnes i denne debatten, er at
det fremtidige barnet vil bli et annet barn
hvis det får en annen egenskap. Hvis man
for eksempel velger mellom ﬂere befruktede egg, vil jo hvilket barn man skal ta hensyn til avhenge av hvilket egg man velger
å sette tilbake. Dette problemet, som kan
virke ganske abstrakt, blir mer konkret når
man ser på selektiv abort. Når man har fått
vite at fosteret er disponert for en alvorlig
sykdom og man vurderer abort, hva vil det
si å ta hensyn til barnet? Vil det si å ta hensyn til det barnet man bærer i magen – og
i så fall vil en abort bety at man mener det
er bedre for barnet ikke å bli født – eller vil
det si at man tar hensyn til det barnet man
skal få, enten det blir dette fosteret som
bæres frem til fødselen, eller et barn som
unnfanges etter en eventuell abort? Mange
foreldre vil nok svare det siste, og si at hvis

mer som medfører stor smerte og tidlig
død, der man med større sikkerhet kan si
hvordan barnets livskvalitet vil bli. Men
selv i slike tilfeller er det ikke sikkert hva
hensynet til barnet vil kreve.

de velger abort, er det av hensyn til det
fremtidige barnet deres. Andre vil derimot
si at når man velger bort en egenskap ved
hjelp av selektiv abort eller valg av befruktede egg, er det ikke bare en egenskap, men
et barn man velger bort.

Gitt at det ofte er så vanskelig å vite hva
som følger av å ta hensyn til barnet, blir et
annet spørsmål også viktig: Hvem er best
egnet til å snakke på vegne av det fremtidige barnet? Er det foreldrene, behandlende
lege, en abortnemnd eller andre?
Videre er det et spørsmål om hvilket barn

Hensynet til foreldrene og familien
Som regel vil man ta hensyn til både det
fremtidige barnet og barnets familie. Med
”barnets familie” mener vi mer enn bare
foreldrene; særlig kan fødselen av et barn
med sykdom eller funksjonshemning ha
konsekvenser for andre barn foreldrene
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allerede har. Dette vil være spesielt relevant
i de tilfeller der foreldrene allerede har barn
med sykdom eller funksjonshemning som
krever mye omsorg, og vurderer å få et barn
til. Da kan hvorvidt det neste barnet er friskt
eller ikke være avgjørende for om foreldrene
har ressurser til å ta seg av alle barna på en
tilfredsstillende måte.
Samtidig viser dette eksemplet, som vi har
sagt tidligere, at det ikke nødvendigvis er
noen motsetning mellom hensynet til det
fremtidige barnet og hensynet til familien.
Når foreldrene vurderer om de vil være i stand
til å ta seg av et barn med alvorlig sykdom, er
det en vurdering de gjør både av hensyn til seg
selv og av hensyn til det fremtidige barnet.
Hensynet til samfunnet
Barnet og barnets familie er imidlertid ikke de
eneste partene i denne diskusjonen. Man kan
også stille spørsmålet om hvilke konsekvenser
valget av egenskaper får for samfunnet. Det
er ulike typer konsekvenser som man kan
ta i betraktning. En type konsekvens, som
særlig er aktuell ved fravalg av alvorlige sykdommer, er om barnet vil påføre samfunnet
store kostnader. Denne typen samfunnsøkonomiske vurderinger vil mange imidlertid
anse som etisk uakseptabel. Ett eksempel på
en vurdering der man har tatt utgangspunkt
i de alvorlige økonomiske konsekvensene for
samfunnet, er tiltakene på Kypros for å begrense talassemi ved hjelp av fosterdiagnostikk
og gentesting før giftermål (se boks om
Kypros-tilfellet s. 23). Disse tiltakene ble begrunnet med de store kostnadene involvert i å
behandle talassemi-pasienter.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
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Det er imidlertid ikke bare økonomiske vurderinger som er aktuelle. Et annet spørsmål er
om valget av egenskaper bidrar til at vi får et
samfunn med den type toleranse og mangfold
som mange ønsker seg, uten at det nødvendigvis betyr at et mangfold av sykdommer
eller funksjonshemninger i seg selv etterstrebes. Mange bruker uttrykket ”sorteringssamfunnet” for å vise til den typen samfunn
de frykter vil oppstå hvis foreldre får velge
barns egenskaper. En annen mulig samfunnsmessig konsekvens som man kan vurdere, er
om fravalg av enkelte egenskaper vil føre til
at de som har disse egenskapene føler seg stigmatisert.
Nå er det ikke slik at foreldre som velger barns
egenskaper, ønsker å skape et sorteringssamfunn eller å stigmatisere de som lever med en
gitt egenskap. Og ofte vil ikke et foreldrepars
enkelthandling ha slike konsekvenser. Dette
kan likevel være utilsiktete konsekvenser av
summen av alle foreldres handlinger. Vi skal
komme tilbake til dette i siste kapittel.
3.3 OM BRUKEN AV BEGREPER SOM
”EUGENIKK” OG ”SORTERINGSSAMFUNNET”
Et vanlig tema i diskusjoner om så vel gentester for fødte mennesker som valg av fremtidige barns egenskaper, er frykten for at vi
beveger oss mot et sorteringssamfunn, der
man blir sortert både før og etter fødselen på
grunnlag av bestemte egenskaper. Det første
å si til dette, er at det allerede i dag skjer en
storstilt sortering av mennesker i samfunnet

vårt, i utdanningssystemet, i arbeidslivet,
osv. En slik sortering ser vi på som i stor
grad nødvendig for å få samfunnet til å fungere, selv om den også kan ha klart uheldige konsekvenser. Så sorteringssamfunnet
er ikke nødvendigvis alltid å frykte. Imidlertid skjer denne sorteringen som regel
ikke på genetisk grunnlag, slik det vil være
hvis man nekter folk arbeid på grunnlag av
resultater fra gentester. Dessuten er det noe
ganske annet å sortere allerede fødte mennesker og å sortere bort ufødte mennesker.
Nettopp siden dette er to helt forskjellige
ting, er det ikke sikkert at det er nyttig å
bruke et begrep som ”sorteringssamfunnet”
i denne debatten.

3.4 OM BRUKEN AV SYKDOMSBEGREPET, SPESIELT OM
”ALVORLIG SYKDOM”
En løsning som ofte er foreslått på
spørsmålet om hvilke typer valg av egenskaper som skal være tillatt, er å kun tillate fravalg av alvorlige sykdommer.
Alvorlig sykdom er for eksempel brukt i
abortloven som kriterium for senabort, og
i bioteknologiloven som kriterium for preimplantasjonsdiagnostikk. Men hva forstår
vi når vi hører eller bruker begrepet “alvorlig
sykdom”? Hvor alvorlig er alvorlig sykdom,
for hvem er det alvorlig og hvorfor er det alvorlig? Er sykdomsforståelsen først og fremst
et medisinsk anliggende, eller er det hoved-

skaper ved enkeltindivider som medisinen
i dag ikke ennå er i stand til å behandle,
likevel deﬁneres som ”alvorlig sykdom”. På
den annen side kan man si at det er nødvendig å deﬁnere også enkelte tilstander
man ikke kan behandle som sykdommer,
nettopp for at man skal forske for å ﬁnne
behandlingsformer for disse tilstandene.
Uansett om man ønsker å kalle dem for
sykdommer eller ikke, er det tilfellet at for
slike permanente tilstander som man ikke
kan behandle, reises ikke først og fremst
medisinske spørsmål, men politiske, samfunnsmessige og etiske spørsmål. Dette er
kanskje spesielt tydelig i forhold til selektiv
abort. Hvorvidt abort er et ønskelig virke-

Et kanskje mer presist begrep, som uttrykker det mange legger i ”sorteringssamfunnet”, er ”eugenikk”. Eugenikk kan deﬁneres
som et forsøk på å forbedre den genetiske
sammensetning i en befolkning. Eugenisk
tankegang var relativt utbredt i Norge i
første halvdel av 1900-tallet, men assosieres
nok særlig med nazistenes rasehygiene.
Derfor er ”eugenikk” et svært negativt ladet
ord for mange. Når man skal diskutere valg
av egenskaper i dagens samfunn, er det imidlertid viktig å se forskjellene mellom ulike
former for eugenikk.
I den grad man kan kalle dagens bruk av
bioteknologi for å velge genetiske egenskaper for eugenikk, er det naturlig å bruke
uttrykket ”liberal eugenikk”. Det vil si at
det ikke er staten som gjennom tvangssterilisering og annen uakseptabel maktbruk
iverksetter en plan om å forbedre nasjonens genetiske sammensetning. Alle valg
av egenskaper tas av enkeltstående foreldre,
som neppe tar hensyn til befolkningens
genetiske sammensetning når de treﬀer
sin beslutning. Konsekvensene av alle disse
valgene kan imidlertid kanskje bli lik de
konsekvensene en statlig iverksatt eugenikk
ville få. Man kan diskutere om disse konsekvensene er ønskelige eller ikke, men man
må ha det klart for seg at både metodene
og hensiktene er helt andre enn i tidligere
tiders eugenikk, slik at man ikke automatisk
kaller en praksis uakseptabel fordi den kan
kalles eugenisk.

sakelig et kulturelt betinget fenomen? Disse
spørsmålene oppleves ofte som fraværende
i debatter om bioetikk. Vi bruker begrepet
”alvorlig sykdom” med den største selvfølge,
og vår forståelse av begrepet får store konsekvenser både for fødte og ufødte. Vi skal
her derfor diskutere begrepet ”alvorlig sykdom” og hvordan det kan brukes i forhold
til debatten om fravalg av egenskaper.
Begreper som ”alvorlig sykdom” er i stor
grad kulturelt betinget og avhenger av tiden
og samfunnet vi lever i, samt av hvem som
har deﬁnisjonsmakten i samfunnet. Man
kan mene at det er et tegn på at medisinen
strekker seg utover sitt område og inn på
politikkens når mange permanente biologiske, fysiologiske eller patologiske egen-

middel i forhold til den aktuelle tilstanden,
er på ingen måte et medisinsk spørsmål,
men et etisk spørsmål. Medisinens rolle er
nettopp å ﬁnne andre behandlingsformer.
Man må også være klar over muligheten
for misbruk og intoleranse når man bruker
slike deﬁnisjoner. Fra vår nære historie kjenner vi til hvordan samfunnet har betraktet
andres permanente biologiske egenskaper.
I USA fram til langt ut i 1960-årene, og
i Sør-Afrika langt inn på 1980-tallet, ble
sorte og mørkhudede oppfattet som mindreverdige. Vi så dette så godt fordi dette
ikke var vår kultur. Det er derfor viktig å se
kritisk på vår egen bruk av begrepet alvorlig
sykdom.
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På bakgrunn av en slik diskusjon kan man
ønske å helt forkaste alvorlig sykdom som
kriterium for bortvalg av befruktede egg eller
fostre med visse egenskaper. Men såfremt man
mener at fravalg i det hele tatt skal være tillatt
ved noen tilstander, trenger man et kriterium
for de tilstandene. Det er mulig at et annet
uttrykk enn ”alvorlig sykdom” for å betegne
det kriteriet ville være mindre stigmatiserende
for mange. Uansett hvilket ord man velger,
trenger man noe for å vise til de biologiske
tilstander som man mener er gyldig grunnlag for selektiv abort. I dagens debatt i Norge
er ”alvorlig sykdom” blitt et sentralt uttrykk,
og vi vil bruke det her, med forbehold om
at det ikke er gitt entydig hva begrepet skal
innebære.
Man kan mene at det faktisk er ønskelig at
begrepet ”alvorlig sykdom” ikke er klart deﬁnert med et sett kriterier, en liste over alvorlige sykdommer, eller liknende. Hvis ”alvorlig
sykdom” ikke er klart deﬁnert, blir det mulig
med en skjønnsvurdering der man i hvert
enkelt tilfelle vurderer i lys av alle relevante
faktorer om sykdommen er alvorlig nok for å
tillate for eksempel selektiv abort. At ”alvorlig”
kan være et ord med en glidende grense, er
synliggjort i abortlovgivningen der det kreves
en økende alvorlighetsgrad for innvilging av
abort jo lengre ut i svangerskapet man kommer. På den annen side kan man hevde at en
klar deﬁnisjon av ”alvorlig sykdom” er nødvendig for å sikre at alle får lik behandling, og
også er et middel for å sikre en utglidning mot
økt bruk av selektiv abort for stadig mindre
alvorlige sykdommer. Videre kan man hevde
at hvor alvorlig en sykdom må være for å tillate
selektiv abort, er et så viktig etisk spørsmål at
det bør bli gjenstand for bred samfunnsdebatt
og avgjøres på et politisk nivå og ikke av
enkeltpersoner i abortnemndene.
Hvordan forstå ”alvorlig sykdom”?
Når man skal forsøke å deﬁnere ”alvorlig sykdom” for å bruke det som kriterium for når
fravalg av egenskaper skal være tillatt, er det
ﬂere sentrale spørsmål man må stille. Et sentralt spørsmål er hvem sykdommen er alvorlig
for. Er en alvorlig sykdom en sykdom som er
alvorlig for barnet som blir født med sykdommen, en sykdom som er alvorlig for barnets
familie, eller en sykdom som er alvorlig for
hele samfunnet?
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Et annet spørsmål er i forhold til hvilken
standard en sykdom regnes å være alvorlig.
Begrepet ”alvorlig” innebærer nødvendigvis
en sammenligning med en form for standard. Hvis vi godtar et stort avvik fra denne
standarden som f.eks. grunn for abort, sier vi
at denne standarden er nært knyttet til det
som gjør livet verdt å leve. Men hvilken standard? Tre mulige forslag til slik standard er:
det som er naturlig, det som er normalt, og
livskvalitet.
Det naturlige
Innenfor arten menneske er det meget store
naturlige variasjoner i utseende og egenskaper. Naturen kan frembringe naturlige
varianter som ikke er normale sett ut i fra
hva som er gjennomsnitt for utseende eller
egenskaper hos mennesker. Det er derfor helt
naturlig at mennesker fødes med sykdommer
som kan eller ikke kan helbredes av seg selv.
Noen av disse naturlige variasjonene vil vi
regne som unormale.
Hva som er naturlig er i stor grad etisk irrelevant; naturen gjør mye som det likevel ikke
er legitimt for mennesker å gjøre. Moderne
medisin, og mye av moderne teknologi på
andre områder, kan delvis sees på som en
eneste lang kamp mot de lidelser og sykdommer
naturen påfører oss. Likevel er ”det naturlige”
ofte brukt som et argument på enkelte områder innen medisinsk bioteknologi. Noen
protesterer for eksempel mot utstrakt kombinasjon av teknikker for assistert befruktning
med henvisning til at dette i stor grad fjerner
seg fra den ”naturlige” form for befruktning.
Det normale
”Alvorlig sykdom” deﬁneres ofte i forhold til
”det normale”. Et eksempel på det ﬁnner vi
i følgende sitat fra Odeltingsproposisjon nr.
37 (1993-1994) om bioteknologiloven, hvor
det om genterapi står: “Det legges vekt på at
genterapi skal brukes til å behandle alvorlig,
arvelig sykdom, og ikke til å forbedre normale
menneskers egenskaper.” Hva som regnes som
normalt, er imidlertid et vanskelig spørsmål.
En sentral faktor i hva som regnes som normalt, er gjennomsnittet i befolkningen. Vi
godtar en viss variasjon rundt gjennomsnittet
som normalt. Men hvor stor grad av variasjon
vi regner som normalt kan variere fra trekk til
trekk, og er delvis avhengig av hva vi er vant
til, av vår kulturelle bakgrunn, og av vår opp-

fatning av hvilke egenskaper som er sentrale for arten mennesket.
Selv om det kan være vanskelig å fastsette
hva som er ”normalt” og begrunne hvorfor
det normale i seg selv er etisk relevant, er
det både vanlig og vanskelig å unngå å sammenligne med det normale. ”Det normale”
har en viktig status hos mange, selv om det
ikke er så lett å begrunne denne spesielle
statusen. Når man diskuterer disse problemstillingene, er det kanskje ikke praktisk
gjennomførbart å unngå helt en språkbruk
som referer til ”normalen” og ”avvik” fra
normalen. Man må imidlertid være klar
over at språk ikke er nøytralt, og være seg
bevisst hvilke føringer som ligger i en slik
språkbruk. Hvis man bruker uttrykk som
”det normale”, bør man vite at det at en
egenskap ikke er normal, ikke i seg selv gir
noen grunn til å tillate fravalg av den egenskapen. Man må eventuelt forklare hva som
gjør avviket fra det normale til uønsket.
Da vil man ofte vise til at man mener det
er en sammenheng mellom det normale
og livskvalitet. Som vi skal se, er denne
sammenhengen imidlertid ikke alltid inn
lysende.
Livskvalitet
Et viktig kriterium for å vurdere hvilke
sykdommer som regnes som ”alvorlige”, er
livskvalitet. Når det refereres til hva som er
naturlig eller normalt, er nok det også ofte
fordi man antar at unaturlige eller unormale
tilstander innebærer nedsatt livskvalitet.
Imidlertid er ikke problemene løst når man
viser til livskvalitet. Man må først svare på
spørsmålene: Hvordan kan man bedømme
andres livskvalitet, særlig livskvaliteten til
dem som lever et liv man ikke selv har egen
erfaring med eller kunnskap om? Hvordan
kan man måle livskvalitet? Forsøk på kvantitativ måling av livskvalitet har vist seg å
medføre store metodologiske problemer.
Og hvis man kan måle livskvalitet, hva er
”alvorlig” lav livskvalitet? Endelig er det et
spørsmål om hvis livskvalitet man måler.
Det kan tenkes barn med tilstander som
er så krevende at de begrenser foreldrenes
livskvalitet kraftig, men der barna selv lever
et godt liv.

Det fremtidige barnets livskvalitet vil også
være avhengig av det støtteapparatet som
ﬁnnes rundt familien. Når foreldre bestemmer seg for å velge bort et barn med en
alvorlig sykdom, kan det like mye være fordi
de tror at de ikke vil kunne klare å gi et
barn med en slik sykdom et godt liv, gitt

fremfor det å ikke ha en konkret egenskap
som anses som normal.

den situasjonen de er i og den hjelp de kan
regne med å få fra samfunnet. Det trenger
ikke innebære noen generell vurdering fra
deres side om hvordan det er å leve med en
slik sykdom. Hvis de ﬁkk tilbud om mer
hjelp, ville de kanskje endre sin vurdering
av sin egen situasjon og det fremtidige barnets livskvalitet.

valgene vi tar. Vår evne til å tenke oss hvordan det er å leve et liv utenfor normalen
eller det vi kjenner fra før, er viktig ikke
bare for å bedømme det fremtidige barnets
livskvalitet, men også for å bedømme vår
egen fremtidige livskvalitet. For mange vordende foreldre er det nok utenkelig å leve et
liv der det meste av deres tid og krefter går
med til å ta seg av et sykt eller handikappet barn. Det betyr likevel ikke at de ikke,
hvis de havner i den situasjonen, kan leve
et godt liv.

Livskvalitet og det normale
Hva som regnes som normalt, spiller også
en rolle i diskusjonen om livskvalitet. For
mange som lever uten funksjonshemning
er det vanskelig å tenke seg hvordan det er
å leve med et handikap de selv ikke har, og
som den største delen av befolkningen ikke
har. Videre ønsker de ﬂeste ikke å miste
egenskaper de regner som ”normale”. Av
disse grunnene går de ut fra at det er en
sammenheng mellom å være unormal og å
ha lavere livskvalitet. Et eksempel: Siden jeg
ikke kan tenke meg hvordan det er å være
døv, og siden jeg med god grunn antar at
jeg vil oppleve det som et tap av livskvalitet
å miste hørselen, har jeg lett for å tenke at
det å være døv innebærer lavere livskvalitet.
Denne antakelsen trenger imidlertid ikke
stemme. Det kan være selve omstillingen
som i seg selv vil være det vanskeligste

Det er et problem at selv om vår evne til å
sette oss inn i andres liv og bedømme
deres livskvalitet er begrenset, påvirker
likevel våre tanker om andres livskvalitet de

For de som lever med en funksjonshemning, kan deres oppfatning av om den er normal eller ikke påvirke deres livskvalitet. For
mange vil det å være født med en egenskap
eller funksjonshemning være en normaltilstand, noe naturlig som ikke føles som
et tap. For andre kan bare det å vite at de
ﬂeste er annerledes enn dem selv være nok
til at de får dårligere livskvalitet. Ofte er det
avgjørende for menneskers livskvalitet ikke
”hvordan man har det”, men ”hvordan man
tar det”. Dette gjør ikke de etiske dilemma
enklere, for nettopp den store variasjon i å
takle livets forskjellige situasjoner gjør at vi
også må vise ydmykhet og respekt for folks
forskjellige evner og mulighet for å takle
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livets forskjellige situasjoner under forhold
som ”objektivt sett” kan se ganske like ut.

en relativt stor andel av den aktuelle gruppen
ha denne oppfatningen.

Samfunnets oppfatninger av hva som er normalt, påvirker også livskvalitet fordi samfunnet
i stor grad er tilpasset det man oppfatter som
normalt. Avvik fra normalen kan derfor medføre hindringer og dermed nedsatt livskvalitet.
Dette gjelder både det rent praktiske nivå
– fremkommelighet for rullestolbrukere er ett
eksempel – og hvordan man blir oppfattet av
andre. For eksempel har noen foreldre til barn
med Downs syndrom ønsket å bruke plastisk
kirurgi til å få barna til å se mer ”normale” ut,
for å unngå den stigmatiseringen samfunnet
påfører dem på grunn av deres utseende.

For det andre kan man ha ulik vurdering av
i hvilken grad oppfatningen om at fravalg
av egenskaper er stigmatiserende, er velbegrunnet. Det at mange oppfatter en slik praksis som stigmatiserende, betyr ikke nødvendigvis at praksisen er stigmatiserende. Dette
knytter an til et tredje punkt, nemlig at hvis
en praksis oppfattes som stigmatiserende, er
ikke den eneste løsningen på det problemet
å forby praksisen. Man kan også se på hvorfor praksisen virker stigmatiserende, og sette i
gang tiltak for å gjøre noe med disse virkningene, uten å endre praksisen.

3.5 STIGMATISERING OG MARGINALISERING

Endelig bør man merke seg at det at en praksis er stigmatiserende, ikke i seg selv er nok
for å forby en praksis. Mange former for sykdomsbekjempelse, for eksempel kampanjer
mot AIDS, kan oppfattes som stigmatiserende, uten at dette tilsier at vi skal la være
å bekjempe sykdommen. Men, som nevnt
ovenfor, bør man da være påpasselig med å
også bruke midler på å bekjempe de negative
konsekvensene av de sykdomsbekjempende
tiltakene.

En av de mulige samfunnskonsekvensene av
fravalg av egenskaper er at de som allerede lever
med egenskapen som blir valgt bort av andre,
kan føle seg stigmatisert. Fravalg av egenskaper kan oppfattes av disse som et signal om
at samfunnet (som godtar slikt fravalg) mener
at et liv med en slik tilstand er mindreverdig.
Dette er et viktig argument, men hvor mye
det skal telle avhenger av ﬂere faktorer. For
det første må man vite i hvilken grad den
aktuelle gruppen føler seg stigmatisert av en
praksis med fravalg. Såfremt enkelte medlemmer av gruppen sier de oppfatter en slik praksis som stigmatiserende, er stigmatiseringen
et reelt problem for dem. Men for at denne
oppfatningen skal være relevant for hvorvidt
man skal godta en slik praksis eller ikke, må

Stigmatisering vil også kunne bli et økende
problem for de som får vite om barnets tilstand mens abort er en mulighet og som velger å føde barn med alvorlig sykdom. I eksempelvis Brasil blir man sett på som uansvarlig
dersom man med viten og vilje føder barn
med alvorlig funksjonshemning. Dette er det
motsatte av situasjonen i Norge. I Norge velger 7 av 10 kvinner å føde sine barn til tross for

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
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at de vet at det er alvorlig sykt (Aftenposten
10.05.2004). Problemet med stigmatisering av foreldre som valgte ikke å vite, eller
å ikke følge opp informasjonen fra fosterdiagnostikk, er lite diskutert. Det er
imidlertid ventelig at dette er en diskusjon
som vil kunne bli langt mer fremtredende
etter hvert. Dette problemet kan særlig bli
aktuelt hvis diskusjonen om valg av egenskaper etter hvert kommer til å handle mer
om de økonomiske konsekvenser av den
enkeltes bevisste valg og samfunnets eller
forsikringsselskapers ansvar for oppfølging
eller tilrettelegging.
Marginalisering
En lignende mulig konsekvens av valg av
egenskaper er at gruppen som har den
egenskapen som velges bort, etter hvert
blir mindre og mindre, slik at den marginaliseres. Dette trenger ikke bety at den
stigmatiseres eller at noen føler seg stigmatisert, men det kan likevel være et problem dersom samfunnet i mindre grad vil
legge til rette for den fordi gruppen er tallmessig liten. Imidlertid behøver det ikke
nødvendigvis være tilfelle at tilbudet til slike
grupper nedprioriteres selv om gruppene
har færre medlemmer. Et moteksempel er
Kypros, der programmet for å redusere
antall barn født med talassemi (se boks om
Kypros s. 23) har vært ansett som nødvendig
for å sørge for at det ble nok ressurser for
å hjelpe dem som lider av talassemi. Men
for at svake grupper ikke skal glemmes eller
nedprioriteres, er det viktig med sterke
talspersoner og at det ﬁnnes fora der slike
grupper kan fremme sine syn og ta del i de
politiske prosessene.
Samtidig kan man sette spørsmålstegn
ved om det er akseptabelt å bruke en slik
marginalisering som et argument for ikke
å velge bort barn med en gitt sykdom. Man
kan hevde at man da bruker disse barna
som et middel for at samfunnet fortsatt skal
legge forholdene til rette for personer med

bestemte sykdommer. Til sammenligning
er det et mål i størst mulig grad å utrydde
infeksjonssykdommer og behandle øvrige
sykdommer innen medisinen. I denne
forbindelse er det ikke mange som fremlegger argumenter om marginalisering som
et generelt argument mot slike medisinske
satsninger eller forskning for å avdekke
årsakssammenhenger og ﬁnne behandling
for det som i dag er ansett som uhelbredelige tilstander.
Noen ser ut til å frykte at hvis mange benytter seg av muligheten til å velge bort
barn med ulike sykdommer, vil vi få et glatt
og homogent samfunn, uten mennesker
med funksjonshemning. For det første kan
man spørre om ikke dette er ønskelig. For
det andre må det påpekes at i dag utgjør
antall aborter på medisinsk grunnlag (risiko

for fosterskade) under 200 i året, mens til
sammenligning regner Landsforeningen
for traﬁkkskadde med at 12-20 000 årlig
får forskjellig typer varig mén av traﬁkkulykker. I tillegg kommer de som skades
av andre uhell eller sykdommer. De som
skades ved ulykker og andre årsaker er altså,
sammenlignet med gruppen som blir funksjonshemmet av genetiske årsaker, i stor
overvekt. Dermed kan det reises spørsmål
om argumentasjonen om marginalisering
og stigmatiseringen av små grupper med
genetiske sykdommer egentlig er relevant
for folk ﬂest, som ikke skiller særlig godt
mellom de forskjellige medisinske årsakene for funksjonshemningene. En god del
funksjonshemninger som skyldes genetiske
forhold, for eksempel Downs syndrom, vil
imidlertid ikke kunne bli til ved ulykker i
løpet av livet.

Foto: Anders Knudsen
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Bærertter

Allerede før unnfangelsen kan det utføres
tester for å påvirke sannsynligheten for at et
påtenkt foster får en spesiell genetisk sammensetning. Dette kan gjøres ved at de blivende foreldrene testes for bæreregenskaper og
ved å selektere kjønnscellene før befruktning.
Vi vil skrive om seleksjon av kjønnceller i
neste kapittel.
Bærertester er først og fremst aktuelt for
recessive sykdommer. Vi har alle to kopier av
alle våre gener (med unntak av kjønnskromosomene hos menn). Mens dominante sykdommer er sykdommer som bryter ut hvis
man bare har én kopi av en uheldig genvariant, krever recessive sykdommer at man har
to kopier av genvarianten. Mange mennesker
kan derfor være bærere av recessive sykdommer uten å vite det og uten at sykdommen
bryter ut, og de kan gi sykdomsgenet videre
til sine barn. Dersom de får barn med en
annen bærer, er det 50 % sannsynlighet for at
barnet også blir bærer og 25 % sannsynlighet
for at barnet blir sykt fordi det får sykdomsgenet både fra mor og far.
Bærertesting er en metode for fravalg av egenskaper som er mindre etisk omstridt enn ﬂere
andre metoder, fordi den ikke behøver å innebære at man velger bort et allerede befruktet egg eller foster som kunne ha blitt et barn.
Det betyr ikke at metoden er etisk helt uproblematisk. Hvis bærertesting for en sykdom er
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utbredt i et samfunn, kan det føre til marginalisering og stigmatisering av de som har sykdommen. Men det kan også føre til motsatt
resultat, nemlig at man får økonomiske ressurser til å hjelpe de få som har sykdommen,
mens man ikke hadde kunnet hjelpe dem hvis
mange hadde hatt den.
nN
Frisk bærer

NN
Frisk

nN
Frisk bærer

nn
nN
Syk
nN
Frisk bærer
Frisk bærer

Riv arv: Ved en ikke-kjønnsbund
riv sykdom er som regel bee foreldrene
bærere av ett rivt sykdomsgen uten å
være syke selv. Hvert barn har 50 % sannsynligh for selv å bli bærere og 25 % sannsynligh for å få bee de rive genene og
dermed sykdommen. D er 25 % sannsynligh for ikke å bli bærer.
Kilde: boken “Genenes tidsalder” av Anders Goksøyr

Talassemi på Kypros
Et kjent eksempel på utbredt bærertesting for en sykdom er testing for talassemi på
Kypros. β-talassemi major er en alvorlig blodsykdom som uten behandling fører til en
tidlig død. Sykdommen skyldes mangel på hemoglobin, som er nødvendig for å transportere oksygen til alle kroppens celler og karbondioksid fra cellene og ut av kroppen.
Med dagens behandling kan en person med β-talassemi major leve i mange år. Personer
med β-talassemi vil imidlertid ikke kunne bli kvitt sykdommen uten at en skifter ut de
blodproduserende stamcellene i pasientens beinmarg. På Kypros er sykdommen utbredt,
1 av 7 er bærere og 1 av 158 nyfødte forventes å ha sykdommen. Med utvikling av en
behandling for pasienter med β-talassemi major på 1960-tallet, steg kostnadene for
det kypriotiske helsevesen formidabelt. Uten et program for å redusere antall pasienter
med β-talassemi mente man at det kypriotiske helsevesen ville kollapse på grunn av begrensede ressurser. Programmet som ble utviklet på Kypros, gikk først ut på å gi genetisk
veiledning til de par som hadde fått barn med β-talassemi i håp om at de skulle avstå
fra å få ﬂere barn. Fra 1977 ble fosterdiagnostikk tilgjengelig for alle. Fra 1983 krevde
den gresk-ortodokse kirken på Kypros et ”sertiﬁkat” fra alle som ønsket å gifte seg i
kirken, på at de hadde testet om de var bærere eller ikke. Kirkens mål var å unngå ekteskapsinngåelse om begge var bærere eller at paret skulle unngå å få biologiske barn. I dag
fødes det nesten ikke barn med β-talassemi på Kypros. Reduksjonen i antall fødte barn
med sykdommen skyldes i hovedsak (ca. 80 %) at fostre med β-talassemi blir abortert.
De resterende 20 % skyldes at ekteskapsplaner blir avbrutt (ca. 5 %), at par der begge
er bærere ikke får egne barn og eller at de får færre barn enn gjennomsnittet.
Kilder:
- Berge Solberg, “Sortering av liv? Etiske hensyn ved å lage barn med og uten
genetisk risikoinformasjon”, doktor-avhandling 2003, s. 197-200.
- Prevention of Thalasseaemias and other Haemoglobin Disorders, volume 1,
2003. Galanello R med ﬂere.
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Aiﬆert befruktning og valg av

5.1 INNLEDNING

”Assistert befruktning” er en fellesbetegnelse
for ulike metoder som brukes for å hjelpe par
som ikke kan få barn uten medisinsk hjelp.
Det kan dreie seg om kunstig inseminasjon
eller prøverørsbefruktning, som det ﬁnnes
ulike teknologier for. Felles for dem alle er at
de har gjort det mulig å få barn for mange
mennesker som ellers ikke kunne ha fått barn,
som er hovedformålet med assistert befruktning. Assistert befruktning kan imidlertid
også brukes til å velge et fremtidig barns egenskaper. Dette vil da som regel innebære at par
som kunne fått barn på naturlig vis, likevel
benytter seg av assistert befruktning. Noen
former for assistert befruktning innebærer
en viss belastning for kvinnen. Dette gjelder
særlig hormonbehandlingen som kvinnen
undergår for å produsere modne egg til
prøverørsbefruktning i forkant av preimplantasjonsdiagnostikk.
Assistert befruktning kan brukes til valg av
egenskaper på tre ulike måter:
1. Man kan sortere sæd- eller eggceller før
befruktning
2. Man kan velge donor for egg eller sæd
3. Man kan teste egget etter befruktning
– preimplantasjonsdiagnostikk
Vi skal behandle preimplantasjonsdiagnostikk i neste kapittel. Her vil vi beskrive seleksjon av sæd og egg før befruktning og valg av
donorer.

Seleksjon av sæd og egg før befruktning
Kvinner har to X-kromosomer, mens menn
har ett X- og ett Y-kromosom. Sædcellene er
ansvarlig for fosterets kjønn ved at de inneholder enten ett X- eller ett Y-kromosom i tillegg til de 22 andre kromosomene. Man kan
ved hjelp av spesielle sorteringsmetoder skille
sædceller med X-kromosom fra dem med Ykromosom. Fordi Y-kromosomet er veldig lite,
har sædcellene forskjellig mengde DNA. Med
mulighet for å anrike for tilstedeværelsen av
X- eller Y-kromosom i én spesiﬁkk sæddose,
kan det nærmest velges om barnet skal bli
en gutt eller jente. I dag kan man bare bruke
XY
Frisk

XX
Frisk

Xx
Frisk bærer

XY
Frisk

xY
Xx
Syk
Frisk bærer

Kjønnsbund arv: Ved kjønnsbund arv
beﬁnner sykdomsgen (x) seg på  X-kromosom hos en mor som er bærer, men som
selv er frisk fordi hun i tille har en frisk
kopi av gen (X). Jentebarn vil ha 50 %
sannsynligh for å arve gen, men vil
være beskytt på samme måte som moren.
Guttebarn vil også ha 50 % sannsynligh
for å arve gen, men de som får gen får
også sykdommen fordi Y-kromosom ikke gir
noen beskyttelse.
Kilde: boken “Genenes tidsalder” av Anders Goksøyr

denne metoden til å selektere kjønn, men
det er mulig at andre metoder vil bli utviklet
i fremtiden slik at det også kan selekteres på
bakgrunn av spesiﬁkke gensekvenser.

24 timer etter befruktningen
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Bruken av denne metoden for å velge barnets
kjønn er omstridt. I noen tilfeller gjør man
dette for å unngå at barnet skal få en alvorlig

sæd- og eceller

sykdom som er knyttet til enten X- eller Ykromosomet. Mange vil synes det er akseptabelt å velge en jente dersom barnet vil ha
sykdommen hvis det er en gutt – såfremt
de synes at fravalg av alvorlig sykdom er
akseptabelt. Mange vil derimot synes det er
helt uakseptabelt å velge barnets kjønn kun
fordi man ønsker seg en gutt eller jente.
Det er imidlertid i ferd med å utvikle seg
et kommersielt tilbud om valg av kjønn i
noen land.
Man kan også selektere et ubefruktet egg på
bakgrunn av dets genetiske innhold, men
metoden for slik testing av ubefruktede egg
er i dag ikke fullt utviklet og er i liten grad i
bruk. Det er også begrenset hva man kan få
vite om et fremtidig barns egenskaper ved å
se på et ubefruktet egg. Man kan imidlertid
i en del tilfeller ﬁnne ut om egget har et
sykdomsgen i de tilfeller der moren er bærer
av genet. Å utvikle metoder for undersøkelse av egg og sæd er vanskelig fordi
man ikke vet i hvilken grad testingen kan
få følger for et kommende barn.
5.2 KOMMERSIELT MARKED FOR
EGG- OG SÆDCELLER
En annen måte å velge barnets egenskaper
på er å velge en sæd- eller eggdonor, eller

”Familiebalansering”: en kommende trend?
Metoder for sortering av sæd, preimplantasjonsdiagnostikk og fosterdiagnostikk gir
foreldre muligheter til å velge barnets kjønn. Tidligere var valg av barnets kjønn
først og fremst aktuelt i de tilfeller der det forelå risiko for kjønnsbunnet sykdom,
noe som medførte systematisk bortvelgelse av guttebarn. Nye undersøkelsesmetodene
har imidlertid gjort det mulig å selektere direkte etter diagnostikk for den aktuelle
sykdommen uten å måtte velge en jente for å unngå sykdomsrisiko. Kjønnseleksjon
blir dermed mindre nødvendig for å unngå sykdom. Noen vil imidlertid ønske å
velge barnets kjønn, som regel enten fordi de allerede har ﬂere barn av ett kjønn,
eller fordi de bor i samfunn der ett kjønn har høyere status. I noen land har dette
medført at det fødes langt ﬂere gutter enn jenter. Om dette samtidig fører til at
antall drap på nyfødte jentebarn har gått ned, er ukjent.
begge deler. I Norge er eggdonasjon ikke
tillatt. Sæddonasjon er tillatt, men man kan
ikke selv velge donor fra sædbanken. Det
eneste legene skal se på når de velger donor,
er helsemessige egenskaper, og at donor har
samme fysiske karakteristika (for eksempel
kroppsform, hår- og øyenfarge) som faren.
I andre land, spesielt i USA, kan valget
av både eggdonor og sæddonor gjøres av
foreldrene selv. Det er dukket opp en rekke
kommersielle tilbud for kjøp av særlig sæd,
men også for egg. Ved hjelp av internett
kan man se bilde av donorene og en detaljert beskrivelse av dem. Dermed kan for
eksempel kvinner via internett kjøpe sæd

fra forskjellige sædbanker avhengig av hvilke egenskaper de vektlegger, og selv foreta
inseminasjonen.
Ved å velge donor har man liten kontroll
over hvilke enkeltegenskaper barnet vil
få. Man kan se på helheten av donorens
egenskaper og håpe at barnet vil arve noen
av dem. Imidlertid skyldes ikke alle egenskaper genene, og det er ikke sikkert at de
genene man ønsker, vil gå i arv til barnet.
Egg- og sæddonasjon innebærer spesiﬁkke
etiske problemstillinger som har sitt utspring i at barnet vil vokse opp uten kontakt
med en eller begge av sine biologiske foreldre. Mange mener at å kjenne til sine genetiske foreldre er viktig for et barns identitet.
Eventuelt vil de da godta egg- eller sæddonasjon, men ikke at donor er anonym.
Andre vil derimot hevde at så lenge barnet
har foreldre som tar seg av det og oppdrar
det på en god måte, er det mindre viktig
om barnet kjenner sine genetiske foreldre.
De ﬂeste godtar en viss form for bruk av
egg- eller sæddonorer. Mange vil imidlertid
si at selv om de godtar bruk av donorer for
folk som ellers ikke ville kunne ha fått barn,
vil de ikke godta bruk av donorer bare for
at foreldre skal forsøke å velge noen av barnets egenskaper.
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Preimplantasjonsdiagnostikk og

Preimplantasjonsdiagnostikk er diagnostikk
av embryo noen dager etter befruktning i
laboratoriet og før implantasjon i en livmor.
Metoden baserer seg på at en kan isolere enkeltceller fra et embryo som deretter undersøkes
for spesiﬁkke genvarianter. Hvis den testede
cellen har det ønskede genetiske innhold, kan
en implantere det embryo cellen ble isolert fra
og på den måten velge embryo med en spesiﬁkk genetisk sammensetning. Ved assistert
befruktning vil man ofte ha ﬂere befruktede
egg, men vil bare sette tilbake ett eller to av
dem i livmoren. Da kan man bruke preimplantasjonsdiagnostikk for å velge hvilket av
de befruktede eggene man vil implantere.

av egenskaper, da man i teorien kan teste egget for alle de gener man er interessert i. Siden
man får ﬂere befruktede egg på en gang, er
sjansene ofte gode for at ett av eggene ikke
har den sykdommen man vil velge bort. Å
forkaste befruktede egg er også langt mindre belastende for kvinnen enn å ta abort
hvis fosteret har en sykdom man ikke ønsker.
Samtidig må man ikke glemme at preimplantasjonsdiagnostikk krever at man får barn ved
prøverørsbefruktning, noe som innebærer en
viss belastning for kvinnen, mens fosterdiagnostikk kan tilbys alle gravide kvinner.
Av og til presenteres preimplantasjonsdiagnostikk som den ideelle metoden for tilvalg
av egenskaper. Det stemmer for så vidt at
det er en velegnet metode hvis det bare er ett
eller to gener eller områder på kromosomene
som man ønsker at barnet skal arve. Hvis det
derimot er mange enkeltgenegenskaper man
ønsker for barnet, vil man fort trenge svært
mange egg for at man med noen rimelig sannsynlighet skal ﬁnne et egg med de egenskapene
man ønsker. Det ﬁnnes så langt ingen metode
for å høste så mange egg fra kvinnen.
6.1 EN ETISK MIDDELVEI?

Preimplantasjonsdiagnostikk er på mange
måter en metode som er velegnet for fravalg
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Seleksjon av sædceller før befruktning er som
sagt en metode som i seg selv er mindre kontroversiell etisk sett, men som så langt ikke
muliggjør valg av annet enn kjønn og even-

valg av befruktede e
tuelt bortvalg av kjønnsbundne sykdommer. Ved fosterdiagnostikk derimot, kan
man oppdage mange sykdommer, men
selektiv abort er både etisk omstridt og belastende for kvinnene. Selv ikke de som
godtar selektiv abort, mener at det er en
problemfri metode.

et gradert menneskeverd, dvs. at det har
mindre menneskeverd som befruktet egg
enn eksempelvis som 16-uker gammelt
foster. Hvis man mener at egget har samme

menneskeverd som et foster, vil preimplantasjonsdiagnostikk fra et etisk standpunkt
ligne veldig på fosterdiagnostikk. Vi skal
diskutere dette nærmere i neste kapittel.

Preimplantasjonsdiagnostikk
kunne
dermed kanskje være en middelvei
mellom disse ytterpunktene. Det er
en metode som gjør det mulig å teste
for mange sykdommer, samtidig som
mange vil mene at det er adskillig mer
akseptabelt å forkaste befruktede egg enn
å ta abort. Et slikt standpunkt avhenger
imidlertid av at man mener at fosteret i
løpet av utviklingen har det man kaller
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7.1

Fosterdiagnostikk og selektiv abort
INNLEDNING

Med fosterdiagnostikk mener vi her diagnostikk av foster i mors liv; det kan være ultralydundersøkelser, fostervannsprøver, morkakeprøver, eller blodprøver av moren.
Fosterdiagnostikk har tre formål:
- Behandle fosteret, enten ved behandling
under svangerskapet eller ved at man
forbereder seg på behandling etter fødselen.
- Gi moren kunnskap om at fosteret har sykdommen så hun kan forberede seg på å få
et barn med den tilstanden.
- Gi moren kunnskap om at fosteret har
sykdommen så hun kan ta abort hvis hun
ønsker det.
Det er den tredje bruken av fosterdiagnostikk
– selektiv abort – som først og fremst er etisk
omstridt. Det spesielle med selektiv abort i
forhold til andre metoder for valg av barnets
egenskaper, er at man ikke bare velger bort
en egenskap, man velger samtidig å abortere
et foster. For de færreste er det å abortere et
foster en etisk likegyldig handling, selv om
mange vil mene at det skal være tillatt på ulike
betingelser. Mange – men ikke alle – vil også
mene at et foster i en livmor har større krav
på vern enn et befruktet egg, og alle vil nok
mene at et foster har større krav på vern enn
et ubefruktet egg eller en sædcelle. Dette er
en av grunnene til at selektiv abort er av de
mest omstridte spørsmål når det gjelder den
muligheten moderne bioteknologi gir oss for
å velge et barns egenskaper.

7.2 KORT OM TEKNOLOGIER FOR
FOSTERDIAGNOSTIK

Det er ﬂere ulike metoder for fosterdiagnostikk, og vi kan dele dem inn i invasive
og ikke-invasive metoder. Med ”invasiv”
menes metoder som innebærer et såpass stort
inngrep at det er en reell medisinsk risiko for
mor eller foster (morkakeprøve er et eksempel
på en invasiv fosterdiagnostisk metode). Med
”ikke-invasive” metoder menes de metodene
som tradisjonelt ikke anses for å ha noen medisinsk risiko (f.eks. ultralydundersøkelse eller
blodprøve av mor).

Ultralydbilde i 18. svangerskapsuke.

Galt å bli født - wrongful life
”Wrongful-life”-saker er saker der barn går til sak mot sine foreldre eller en lege for å
få erstatning for å ha blitt født. Det spesielle med ”wrongful life”-saker, er at sykdomsdisposisjonen er tilstede fra unnfangelsen av, slik at den eneste måten barnet kunne ha
unngått sykdommen på, er ved ikke å ha blitt født. Man kan hevde at” wrongful life”saker i en forstand er meningsløse fordi det er umulig å sammenligne tilstanden til et
født barn med tilstanden til et barn som ikke ennå eksisterer. Mange reagerer negativt
på det som impliseres i en ”wrongful life”-sak, nemlig at det kan være bedre å ikke ha
blitt født. I den sammenheng er det verdt å merke seg at ”wrongful life”-saker, som ofte
er reist av foreldrene på vegne av barnet, ofte begrunnes i ønsket om å få mer penger til
å ivareta barnets spesielle behov. Slik sett er ”wrongful life”-saker ikke så mye et uttrykk
for at det ikke er verdt å leve et gitt liv, som at det oﬀentlige i utilstrekkelig grad dekker
utgiftene knyttet til å leve med sykdom eller handikap.
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7.3 KAN HENSYNET TIL
FOSTERET NOEN GANG TILSI
ABORT?

tiv abort ved å henvise til argumenter om
livskvalitet, er at man har en intuisjon om
at abort i seg selv ikke er en etisk nøytral
handling, men en handling som må rettferdiggjøres. Og denne intuisjonen skyldes at
mange mener at fosteret har en egenverdi,
som for mange øker i takt med fosterets utvikling. Så motsetningen går ikke mellom
de som mener at fosteret har en egenverdi,
og de som mener at det ikke har det i det
hele tatt (de siste er det nok få av), men
mellom de som mener at hensynet til fosterets egenverdi er absolutt ukrenkelig, og
de som mener at fosterets egenverdi må
veies opp mot andre hensyn, som barnets
og familiens livskvalitet og morens valgmuligheter.

Vi har sagt tidligere at hensynet til barnet
nok alltid er sentralt når foreldrene treﬀer
avgjørelsen om valg av egenskaper. Å
begrunne abort med hensynet til barnet
innebærer imidlertid at man mener at det
i noen tilfeller er til det beste for barnet å
ikke bli født. En slik påstand er problematisk for mange.
Noen vil hevde at å bli født uansett er et
gode, og at man derfor aldri kan si at det
er til det beste for barnet å ikke bli født.
Et slikt standpunkt kan begrunnes på to
måter: enten med en overbevisning om at
i løpet av ethvert liv, vil det være ﬂere og
sterkere positive enn negative opplevelser
(et argument basert på livskvalitet), eller
med en overbevisning om at livet i seg selv
har en absolutt verdi som ikke kan måles
opp mot graden av livskvalitet (et argument basert på livets iboende verdi).
Andre vil hevde at noen liv innebærer
så mye lidelse at de ikke er verdt å leve.
En abort begrunnes da med at det er til
barnets beste. Ideen om at et liv ikke er verdt
å leve ligger bak en serie rettssaker der barn
har gått til sak, som oftest mot foreldrenes
lege, for å få erstatning for å ha blitt født
– såkalte ”wrongful life”-saker. Hvis man
hevder at et liv noen ganger innebærer så
mye lidelse at det er bedre å ikke bli født,
benekter man antagelsen om at et liv alltid
vil inneholde mer positive enn negative opplevelser. Men man benekter ikke nødvendigvis
at et liv har en iboende verdi uansett graden
av lidelse. Man sier imidlertid at livets iboende verdi må veies opp mot den lidelse
barnet vil få. Det innebærer at man mener
at livets iboende verdi ikke gir en absolutt
grunn til å forby abort – noen ganger vil
lidelsen veie tyngre.
Som vi også har nevnt tidligere, vil nok
imidlertid mange foreldre ta abort ikke av
hensyn til fosteret, men til sitt fremtidige
barn. Når de velger abort, er det ikke nødvendigvis fordi de tenker at et liv med den
sykdommen ikke er verdt å leve, men fordi
de vil prøve å få et barn uten sykdommen,

Nasjonalt Senter for Fostermedisin, Trondheim

Foster med manglende kranium.

og de mener at et liv uten sykdommen er
bedre enn et liv med sykdommen.
7.4 FOSTERETS IBOENDE VERDI
OG SELEKTIV ABORT
En annen måte å nærme seg problemstillingen på, er å diskutere hvorvidt fosterets
liv har en iboende verdi som gjør abort
etisk uakseptabelt uavhengig av fosterets
sykdomsdisposisjoner. Standpunktet om at
fosteret har en egenverdi ﬁnnes i to varianter: Man kan mene at fosteret uansett
stadium i fosterutviklingen har full egenverdi på lik linje med voksne mennesker,
fra unnfangelsen av. Eller man kan mene at
fosterets egenverdi blir større i løpet av fosterutviklingen, slik at abort på et tidlig stadium kan være mer akseptabelt enn abort
på et senere stadium; det er det som kalles
”gradert menneskeverd”. Noen vil derimot
mene at fosteret overhodet ikke har noen
egenverdi før det er født.
Det er en viss motsetning mellom å fokusere
på fosterets iboende verdi og å fokusere
på livskvalitet. Hvis man vektlegger livets
iboende verdi sterkt, blir diskusjonen om
livskvalitet uviktig. Imidlertid er det ikke
slik at man kan velge den ene eller den
andre tilnærmingen til problemet. Man må
se de to i sammenheng med hverandre.
Grunnen til at man i det hele tatt diskuterer livskvalitet, og prøver å forsvare selek-

Å måtte leve med uenighet om abortspørsmålet
Selv om de ﬂeste vil være enig i at fosteret
har en viss egenverdi, er det en sannsynligvis uoverkommelig uenighet i det norske
samfunn om hvilke hensyn som skal tas
til fosterets egenverdi og hvor viktig denne
verdien er i forhold til andre hensyn. Denne
uenigheten gjenspeiles i den vedvarende
uenigheten angående selvbestemt abort
generelt, ikke bare i tilknytning til fosterdiagnostikk. Det er sannsynlig at vi må
leve med at vi ikke vil oppnå enighet om
hvorvidt og i hvilken grad abort er galt i seg
selv. Dette gjør at det kan være tilsvarende
vanskelig å bli enige i bioetiske spørsmål
der spørsmålet om fosterets status spiller
en viktig rolle. Da må det avklares hvilken
rolle et argument om fosterets egenverdi
kan spille i debatten om selektiv abort.
7.5 DEN ALLMENNE ABORTDEBATTEN OG SPØRSMÅL
OM SELEKTIV ABORT
Krav om konsistens i forhold til selvbestemt
abort?
Et beslektet spørsmål er i hvilken grad det
kreves at diskusjonen om selektiv abort må
være konsistent i forhold til de normer som
gjelder for selvbestemt abort. Enkelte vil
ønske å si at siden samfunnet tillater selvbestemt abort før 12. uke uten å vurdere begrunnelsen for aborten i det hele tatt, er det
merkelig å ikke tillate abort der grunnen
for abort er at barnet vil få en alvorlig sykdom.
Bioteknologinemnda
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Selv om ikke alle er enige i at selvbestemt abort
er etisk akseptabelt, vil denne gruppen kunne
hevde at man må si at selektiv abort er juridisk
akseptabelt, siden selvbestemt abort er det.
Videre kan man spørre om det er riktig å ha
så stor fokus på aborter på medisinsk grunnlag når de kun utgjør 200 aborter i året, mens
antall selvbestemte aborter er rundt 14 000.
Man kan svare på dette argumentet på ﬂere
måter. Man kan vise til at selektiv abort er annerledes enn selvbestemt abort, siden selvbestemt abort kun er et valg om å få barn eller
ikke. Selektiv abort er derimot å velge bort
barn man ikke vil ha på grunn av bestemte
sykdommer. Dermed får selektiv abort andre
konsekvenser enn andre former for selvbestemt abort. Det kan f.eks. bidra til en stigmatisering av andre personer i samfunnet med
denne sykdommen. Dette er imidlertid ikke
et argument basert på at abort er galt i seg selv,
men et argument som gjelder for alle former
for valg av egenskaper. Eller man kan vise til
at ved selektiv abort vil fosteret som regel være
eldre enn ved selvbestemt abort, og at aborten
derfor er mer etisk problematisk. Imidlertid
er det sannsynlig at nye diagnoseteknikker
snart gjør det mulig å utføre fosterdiagnostikk
tidligere i svangerskapet. Dette blir dermed
ikke et argument mot selektiv abort generelt,

bare mot selektiv abort på et sent stadium i
fosterutviklingen. Endelig kan man svare at
kravet om konsistens ikke er så viktig, og at
hvis en lov som man mener er etisk uakseptabelt er vedtatt, gir det ingen grunn til å vedta
andre lover som er etisk uakseptable.
7.6 I HVILKEN GRAD ER
FOSTERETS ALDER ETISK
RELEVANT?
Spørsmålet om gradert menneskeverd, dvs.
om hvorvidt fosterets alder er etisk relevant,
har stor betydning for debatten om selektiv
abort. Hvis man mener at fosterets alder er
relevant, vil man for eksempel ha et ønske om
at fosterdiagnostikk gis så tidlig som mulig.
Dette kan man også mene selv om man mener
at abort er uakseptabelt uansett fosterets alder.
Det er ingen motsetning mellom å mene det,
og å mene at abort blir enda mer uakseptabelt
jo eldre fosteret blir. Av pragmatiske grunner
kan derfor også en abortmotstander støtte et
krav om tidlig fosterdiagnostikk, såfremt man
skal ha fosterdiagnostikk i det hele tatt. Man
vil også kunne mene at preimplantasjonsdiagnostikk og seleksjon av befruktede egg
er mer akseptabelt enn fosterdiagnostikk og
selektiv abort. Hvis man derimot mener at et
befruktet egg har samme moralske status som
et foster i mors liv, er ikke seleksjon av egg ved
preimplantasjonsdiagnostikk noe mer akseptabelt enn selektiv abort.
Det kan hevdes at den norske abortlovgivningen gir uttrykk for et gradert menneskeverd,
siden det er tillatt med selvbestemt abort frem
til tolvte uke, og ”[k]ravene til grunn for innvilgelse av svangerskapsavbrudd” deretter
”skal øke med svangerskapets lengde” frem til
etter utgangen av attende svangerskapsuke, da
et svangerskap ikke kan avbrytes ”med mindre det er særlig tungtveiende grunner for
det”. Bioteknologiloven, derimot, kan forstås
som et uttrykk for at menneskeverdet til selv
et befruktet egg er absolutt, siden forskning
på befruktede egg er forbudt. Det er slik en
viss spenning mellom disse to lovene i synet
på hvorvidt fosterets alder er etisk relevant.

Ultralydaarat.
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Mange har prøvd å argumentere på biologisk grunnlag for at menneskeverdet vokser
med fosterets alder. Et eksempel er biologen

Ernst Haeckel’s ”biogenetiske grunnlov”
fra 1860, som sa at ”Fosterutviklingen er
en repetisjon av artenes utvikling i løpet
av ni måneder.” Siden et menneskefoster i
5. svangerskapsuke ifølge denne argumentasjonen tilsvarte et kyllingfoster, var det
ikke etisk mer problematisk å abortere et
fem uker gammelt foster enn å abortere et
kyllingfoster. En fremgangsmåte som i dag
er vanligere når man legger biologien til
grunn for et abortsyn, er å se på utviklingen
av sanser og nervesystem. Det er imidlertid
vanskelig bare å bruke biologien som kriterium for enten det ene eller andre abortsynet. Det er et etisk valg man må treﬀe,
som vitenskapen ikke kan gjøre for en.
Når man sammenligner metoder for valg av
egenskaper, er ikke fosterets alder relevant

bare på grunn av fosterets egenverdi, men
også på grunn av morens situasjon. For
eksempel vil abort sent i svangerskapet, for
eksempel ved attende svangerskapsuke, innebære at kvinnen må føde det døde fosteret
som ved en vanlig fødsel etter først å ha
tatt en pille for å drepe det. Dette er en
svært ubehagelig opplevelse for kvinnen.
Metodene som anvendes ved abort før
den tolvte uke krever derimot ikke en slik
fødsel. Noen vil si at dette er et tungtveiende argument for å utvikle metoder for
å sortere fostre tidlig i graviditeten slik at
ikke belastningen på moren blir så stor som
ved en abort senere i graviditeten. Andre
vil kanskje hevde at dette snarere vil være
en ulempe, fordi det kan bli ﬂere selektive
aborter hvis det blir mindre belastende å
gjennomføre dem.

Eva Pajkrt, Nasjonalt Senter for Fostermedisin, Trondheim
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Valg av egenskaper ved hjelp
av genterapi
De land som har lovregulering av medisinsk
bruk av bioteknologi, tillater ikke genterapi
på eggceller, sædceller eller befruktede egg,
kun på vanlige (somatiske) celler. Grunnen er
at genterapi i seg selv er en vanskelig metode
å få til å virke selv på somatiske celler, og man
har kommet relativt kort til tross for en omfattende forskning. Men dette kan bli mulig
med tiden. Å anvende metoden på egg vil være
svært risikabelt, da man ikke vet hvilke konsekvenser forsøket med genterapi vil få for det
fremtidige barnet. Videre vil de endringene
man gjør gå i arv, slik at de påvirker ikke bare
et enkelt barn, men potensielt ﬂere fremtidige
generasjoner. Denne muligheten til å påvirke
arvestoﬀet i ﬂere generasjoner fremover kan
gjøre genterapi til et eﬀektivt virkemiddel for
å utrydde genetiske sykdommer. Samtidig
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gjør denne muligheten at eksperimentering
med genterapi er spesielt risikofylt og kontroversielt. De etiske problemstillingene er ikke
lenger bare knyttet til et enkelt eller noen få
individer, men også til utviklingen av fremtidige generasjoner.
Genterapi på befruktede egg kan i teorien
åpne for langt større muligheter for valg av
egenskaper enn det vi har i dag. Det er derfor en mulighet som fascinerer mange og som
ofte nevnes i debatten om bioteknologi. I dag
er denne muligheten imidlertid så fjern i tid
at vi har valgt å ikke drøfte genterapi i detalj
her. Mange av de etiske problemstillingene
som gjør seg gjeldende for valg av egenskaper
generelt, vil imidlertid også være relevante for
genterapi.
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Selvbtemmelse eller samfunns

9.1 HVA SKAL ENKELTINDIVIDET
FÅ BESTEMME, OG HVA SKAL
REGULERES AV LOVVERKET?

Som nevnt tidligere, kan det være en forskjell
på hva man mener er akseptabelt og hva man
ønsker å tillate. Man kan ikke forby alt man
mener er umoralsk. En særlig viktig grunn til
å tillate handlinger man selv mener ikke er
ønskelige, er at man legger vekt på enkeltmenneskers autonomi, eller selvbestemmelsesrett,
det vil si deres rett til å bestemme over eget liv.
Så det er f.eks. fullt mulig, etter å ha vurdert
faktorer som fosterets egenverdi, livskvalitet,
osv., å mene at selektiv abort ikke er ønskelig,
men at det bør tillates av hensyn til foreldrenes
og særlig morens selvbestemmelsesrett. Samtidig vil ikke hensynet til selvbestemmelsesrett
nødvendigvis veie tyngst. Det er nødvendig
med en avveiing av hensynet til selvbestemmelsesrett og konsekvensene av å tillate selektiv abort.
Dette henger sammen med de to beslutningsnivåer der spørsmålet om valg av egenskaper
diskuteres: Samfunnet må sette rammene for
enkeltmenneskers valg, og så må enkeltmenneskene treﬀe valg innenfor disse rammene.
Det er et viktig, men vanskelig spørsmål hvor
grensene går for hvilke begrensninger samfunnet skal kunne sette for vår handlefrihet,
særlig når det gjelder handlinger som berører
våre liv så dypt som det å få barn.
Skjønnsvurderinger
Et alternativ til dilemmaet om noe skal være
regulert ved lov, eller om det skal være opp
til de enkelte foreldre å ta avgjørelsene, er å
kreve en oﬀentlig godkjenning av enkelte
tilfeller av valg av egenskaper, men der godkjenningen skjer ved en skjønnsvurdering, av
en nemnd, en lege, osv. Denne vurderingen
kan skje innenfor grenser satt av loven, men
grensene vil være såpass uspesiﬁkke at det er
rom for skjønn. Man har allerede en slik ordning med abortnemndene, som vurderer om
en sykdom er alvorlig nok til å være grunnlag for abort. En fordel med en slik løsning
er at den muliggjør en helhetsvurdering, der
alle relevante faktorer blir tatt hensyn til. Man
kan imidlertid også ﬁnne en slik løsning uheldig, bl.a. fordi den ikke garanterer at folk får
lik behandling.
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9.2 HVA ER REELL VALGFRIHET?

Man må også ta i betraktning at ﬂere betingelser skal være oppfylt for at foreldrenes valgfrihet skal være reell. En situasjon der man
står juridisk fritt til å teste fosteret for sykdom
og eventuelt ta abort garanterer ikke nødvendigvis valgfrihet. Det avhenger også av presset
fra samfunnet til å treﬀe det ene eller det
andre valget, og av de materielle konsekvensene
for paret. For eksempel vil mangelfulle støtteordninger for foreldre med barn som lider av
sykdom eller funksjonshemninger, føre til at
foreldrenes valg om hvorvidt de vil beholde et
slikt barn eller ikke, ikke er helt fritt.
9.3 OM BARNETS AUTONOMI MOT
FORELDRENES RETT TIL Å
VELGE BARNETS EGENSKAPER
Det er ikke bare foreldrenes rett til selvbestemmelse som må beskyttes. Noen argumenterer
med at det strider mot det fremtidige barnets
verdighet og rett til selvbestemmelse at foreldrene velger dens genetiske egenskaper, fordi
de da behandler barnet som en ting, ikke som
en person. Riktignok velges og påvirkes barnets egenskaper gjennom oppdragelse, valg av
skole, osv., men dette er et valg som barnet i
noen grad kan reagere på og til og med i noen
tilfeller motvirke. Barnet er delvis med på å
bestemme hvem det skal bli. I motsetning
til slike valg, er valg av genetiske egenskaper
en beslutning foreldrene tar som forsøk på
å forme barnets personlighet, og som barnet
ikke har noen mulighet til å påvirke.
9.4 DET STATSLIBERALE DILEMMA
Vi har ﬂere ganger nevnt at de valg som enkeltpersonene treﬀer samlet, kan få negative
konsekvenser for samfunnet. Det er det man
kan kalle det ”statsliberale dilemma”. Det vi
kaller et ”statsliberalt dilemma” er altså uoverensstemmelsen mellom ønskede individuelle
valg og valgenes uønskede konsekvenser for
samfunnet. Begrepet er inspirert av den norske
ﬁlosofen Hans Skjervheims verk ”Det liberale
dilemma” fra 1976. Hans utgangs-punkt var
skuespillet Thermoplyæ av den danske forfatteren H.C. Branners. Hovedpersonen i
skuespillet er en ultraliberal, humanistisk professor med to sønner som han ønsker å gi en

skontroll

mest mulig liberal oppdragelse. Men som
en reaksjon på farens overliberalitet blir
den ene sønnen nazist og den andre kommunist. Og tilbake sitter faren med sine
liberale prinsipper.
Der det liberale dilemma skaper individuelle psykologiske reaksjoner – her sønnenes
reaksjoner på farens overliberalitet – resulterer det statsliberale dilemma i stedet
i strukturproblemer for hele samfunnet.
Summen av ønskede individuelle valg fører
til utilsiktede og uønskede konsekvenser
for storsamfunnet. Det er et dilemma for
liberaliteten fordi de individuelle valg ikke
lenger foregår i private ”tomrom” uten
konsekvenser for andre og samfunnet, slik
som den klassiske liberalismen forutsatte.
Og det er et dilemma for staten – ikke
minst fordi den tillater, garanterer og av og
til også fremskaﬀer forutsetningene for og
utfører, de individuelle valg.
Dette dilemmaet kommer tydelig frem i
diskusjonen om valg av egenskaper. Vi kan
ha en liberal holdning til valg av egenskaper
hos barn der vi mener at foreldrenes rett til
å velge er viktig, i hvert fall innenfor visse
grenser, slik at for eksempel selektiv abort
av fostre med alvorlige sykdommer bør være
tillatt. Og vi kan mene at hvert enkelt valg
som et foreldrepar gjør, er etisk uproblematisk. Men hvis de ﬂeste foreldre velger likt
– for eksempel velger å ikke få barn med en
bestemt egenskap – kan summen av disse
valgene føre til en samfunnsutvikling som

“Reproduksjonsturisme” – en konsekvens av strengt lovverk?
En mulig konsekvens av strenge begrensinger på valg av egenskaper i Norge, kan
være at nordmenn reiser utenlands for å velge sine barns egenskaper. Da risikerer
man en økt ulikhet ved at kun de mest ressurssterke benytter seg av et slikt tilbud.
Det er imidlertid usikkert i hvilken grad dette blir en konsekvens. Det avhenger
blant annet av om folk ﬂest synes at begrensningene i lovverket er rimelige. Det
at en del vil unndra seg loven er heller ikke nødvendigvis en grunn til å unngå å
forby noe. For det første er det mange som vil følge loven, og for det andre kan en
lov sende et signal om hva samfunnet synes er akspetabelt, og et slikt signal kan ha
en verdi i seg selv. Dette vil for øvrig være samme situasjon som for andre lover som
også varierer mellom de forskjellige landene.
mange, også foreldrene som treﬀer disse
valgene, kan mislike. Slik kan det at mange
velger bort barn med en gitt egenskap føre
til at de som har den egenskapen blir marginalisert og følger seg stigmatisert, uten at
det var intensjonen til noen av dem som
valgte bort fostre med egenskapen.
Den liberale økonomiens far Adam Smith
brukte ”markedets usynlige hånd” som
bilde på hvordan markedet forsøkte å forvandle nøytrale (eller direkte egoistiske) intensjoner til det beste for hele samfunnet.
Det var ikke bakerens velvilje eller godhet
som ga det daglige brød. Men om alle bare
fulgte sine preferanser, forvandlet markedsmekanismene dem til det best mulige for
ﬂest mulige.
Det statsliberale dilemma er en lignende
paradoksal forvandling. Men mediet er her

staten, ikke markedet. Og den moralske
logikk er omvendt: Her er det gode hensikter som fører til konsekvenser som kan
være uønskede – ikke nøytrale eller egoistiske ønsker som fører til gode resultater.
Det statsliberale dilemma har heller ikke
den lovmessige ”automatikk”, som Smith
tilskrev markedets usynlige hånd. Hvordan
dilemmaet tilspisses som faktisk konﬂikt
avhenger også av hvilke valg individene
bruker selvbestemmelsen til å treﬀe. Og
verdivalg er som kjent mer åpne enn økonomiske preferanser.
Det statsliberale dilemma preger eller farger
ennå samfunnsdebatten langt mindre enn
markedets usynlige hånd. Selv om det ennå
ikke står på den politiske dagsorden, ligger
det statsliberale dilemma imidlertid under
mye av debatten om valg av egenskaper.
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