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Det fødes stadig færre barn med Down syndrom. 2012 er det 
første året det ble abortert flere fostre med Down syndrom enn 
det ble født barn med denne diagnosen, siden har det gått nedover. 
I artikkelen: Det ser ut som Down syndrom – skriver Hilde Åkra om 
hvordan kommende foreldre opplever informasjonen de får av 
helsepersonell. Studien viser at foreldrene opplever at spørsmålet 
om abort kommer alt for fort og flere forteller at de får inntrykk 
av at det er abort som forventes av dem

Det er en liten studie, bare fem foreldre er intervjuet her, 
men den har støtte i andre undersøkelser. Selv om Åkras studie 
formidler at noen foreldre også møter omsorgsfulle leger og 
jordmødre som opptrer profesjonelt og ikke legger føringer på 
hvilket valg de skulle ta, er det ikke tendensen. Det kan altså se 
ut som om vi har et helsevesen som opptrer fordomsfullt, og som 
gir foreldre et inntrykk av det beste hadde vært om ikke ennå et 
barn med Down syndrom ble født. 

Spørsmålet om abort vil alltid være vanskelig, men i en slik 
situasjon blir det ekstra vanskelig fordi paret ønsker seg barn, 
men kanskje ikke akkurat dette barnet. Det blir altså et spørsmål 
om seleksjon, som for mange er uforenlig med prinsipper om 
menneskelig likeverd. En svær følelsesmessig og etisk vanskelig 
avgjørelse som forsterkes av at en har så kort tid. Det er særdeles 
krevende å skulle ta et så viktig verdivalg under tidspress fordi en 
nærmer seg den øvre grensen for å kunne ta abort.

Anne i Åkras artikkel sier hun var i sjokk, hun måtte bestemme 
seg så fort, og det kunne endt med at hun tok en avgjørelse og at 
ungen var død når hun kom til seg selv. Dersom kvinnene møter 
helsepersonell som presenterer abort som den riktigste avgjørelsen 
vil en kunne risikere at kvinnene påvirkes til å ta valg mens de er 
i en svært sårbar situasjon.

Foreldre må få god og utfyllende informasjon, gitt på en 
omsorgsfull og profesjonell måte, fra mennesker som vet hva det 
kan innebære å få et barn med Down syndrom. De bør også få 
det skriftlig slik at de kan lese det om igjen i ro og fred når de 
kommer hjem. Målet må være at foreldre får tid og mulighet til 
å ta et valg på best mulig informert grunnlag. •••
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