
Tidlig fosterdiagnostikk
I dag tar 80 % av kvinnene som får tilbud om tidlig foster
diagnostikk i mot tilbudet. «Samtidig er det et problem når prøvene 
slår positivt ut fordi det nesten alltid fører til abort» sier Ole Frithjof 
Norheim, professor og leder for klinisk etikkomite i Helse Bergen.  

Venstrepolitiker Åsta Årøen gikk i Bergens Tidende i mars ut med 
en oppfordring til helsevesen og politikere om respekt for dem som 
ønsker å beholde barnet til tross for at positive prøver ved ultralyd har 
vist at noe kan være galt. «… systemet er innrettet slik at den logiske 
slutningen er å avbryte» sier hun. Mange kvinner opplever å bli 
presset til abort når undersøkelsene viser at noe er galt. En kan forstå 
kvinner som velger ikke å ta i mot tilbud om tidlig fosterdiagnostikk 
fordi de ikke ønsker å komme i denne vanskelige valgsituasjonen.

Dette er ikke et spørsmål for eller i mot abort. Det er forresten 
flere avbrutte svangerskap i land som har forbud mot abort enn i land 
som tillater det. I vårt land har kvinner rett til å bestemme over egen 
kropp, og slik skal det være. Det ligger som oftest en grundig 
vurdering bak valget mellom å beholde barnet eller ta det bort, og 
den enkelte skal ha respekt for sitt valg uansett hva det blir. Og like 
viktig, dersom en velger å beholde barnet, må vi ha gode individ
orienterte tjenester som kan være avlastende og støttende og som 
hindrer en familie i å bli fullstendig utarmet. Det er samfunnets 
adelsmerke å ta vare på sine sårbare grupper.

Dersom automatikken slår inn vil vi måtte innrømme at vi har 
et sorteringssamfunn, et samfunn der vi sorterer bort det vi mener 
ikke er verdifullt nok.  Den iboende verdigheten som alle mennesker 
har og som ligger til grunn for menneskerettighetene blir ikke 
vurdert som god nok. Eller at det innebærer for store utfordringer 
å ta hånd om barnet og de belastninger det medfører. 

I Danmark kan alle som ønsker det få tidlig ultralydundersøkelse 
og her fødes det neste ikke barn med Down syndrom lenger. Det gir 
et kaldere, mindre fargerikt og mangfoldig samfunn. Det ønsker vi 
ikke å ha her, eller? • • •
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