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Inledning

Liv och människoliv
De flesta människor torde ha en ungefärlig uppfattning om vad en skrift
med titeln ”Om livets början” kan tänkas handla om, nämligen ägg, spermier, befruktning, foster och annat som har med människans tillblivelse
att skaffa. Trots detta rymmer titeln ”Om livets början” en komplikation
– ty när börjar egentligen livet? Ett nytt människoliv uppstår ju inte ur död
materia. Det är i stället resultatet av en befruktning där ägg och spermie
förenas, bägge i högsta grad levande. Liv uppkommer med andra ord ur
redan existerande liv.
Om man skall tala om en livets början i egentlig mening får man gå tillbaka tre fyra miljarder år till tiden för det allra första primitiva livet på jorden; ett liv som vi faktiskt ännu inte vet hur det uppstod. Allt liv som finns
på jorden i dag hänger ursprungligen ihop med detta första primitiva liv.
Encelliga organismer har slagit sig ihop till flercelliga varelser som under
tidens gång blivit växter och djur. Innan livet resulterade i människan hade
hon ett gemensamt ursprung med schimpansen. Livet är alltså en lång
obruten kedja där den ena livsformen, arten eller generationen går över i
den andra.
Ibland är livet ett människoliv, ibland uttrycker sig livet som ägg eller
spermie, en sorts människolivets ”transportsträcka”, som sedan åter igen
kan ge upphov till en hel människa. När ägg och spermie möts utlöses ett
unikt genetiskt program, som tillsammans med miljön i livmodern styr
tillväxten av det befruktade ägget i ett ömsesidigt beroende. Det befruktade ägget utvecklas och övergår i ett foster (ibland två) som så småningom skall bli barn.
I takt med nytt vetande· har vi hittat på allt mer precisa begrepp för att
beskriva den biologiska process vi ser i mikroskop eller med andra tekniska hjälpmedel. Men dessa beskrivningar, dessa benämningar och ord,
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skall inte förväxlas med den biologi språket söker fånga. Biologin ”visar
upp sig” – men det betyder inte att språket alltid lyckas fånga biologin eller
att biologin talar om för oss vilka värderingar vi bör ha, vad som är rätt eller fel, ont eller gott i sammanhanget. Värderingarna får vi försöka diskutera oss fram till själva.

Författarna ansvarar för slutsatserna
För rådets del blir denna bok ett led i sådana diskussioner. Det är ingen
konfliktfri diskussion. Tvärtom kan goda syften stå i konflikt med varandra. I etiken är det t.ex. vanligt att ökat självbestämmande för en individ
kan inkräkta på rättvisan – mer utrymme för den ene kan innebära att den
andre råkar i kläm. För att bota en sjukdom kan läkaren avsiktligt skada
patienten med ett operationssnitt – det långsiktigt goda får motivera ett
tillfälligt ont. Sådana konflikter är också vanliga i frågor om livets början.
Rådet räknar med att det behövs långa och respektfulla samtal för att hitta
avvägningar som får bred anslutning. Vi drar därför inte på detta stadium
några slutsatser utan respektive författare står för eventuella ställningstaganden. Vi har försökt hitta författare som är respekterade inom sina
fackområden men deras ståndpunkter delas inte nödvändigtvis av alla med
liknande fackkunskaper. Vi tar tacksamt emot synpunkter på skriftens
innehåll inför vår fortsatta diskussion.

Vetenskapliga framsteg och ändrade värderingar
Sedan Statens medicinsk-etiska råd bildades 1985 har vi behandlat frågor
om livets början i en lång rad ärenden som t.ex. gällt
– assisterad befruktning,
– undersökning redan innan det befruktade ägget implanterats i livmodern (preimplantatorisk diagnostik),
– olika former av undersökningar på fostret,
– behandling av sjukdomar redan i fosterstadiet,
– forskning på foster,
– abort,
– bestämning av gränsen mellan foster och barn,
– vård av tidigt födda barn.
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Under tiden har stora framsteg gjorts när det gäller kunskap om befruktningsprocessen, befruktningstekniker samt undersökning och behandling
av befruktade ägg, foster och barn. Sverige har blivit alltmer mångkulturellt och värderingarna har förskjutits. Rådet har de senaste åren gjort en
större genomgång av de nya kunskaperna och värderingarna. Vi har fått
stöd av en lång rad experter som belyst olika medicinska, samhällsvetenskapliga, filosofiska och juridiska aspekter.

Syfte och avgränsningar
Våra genomgångar har stärkt oss i vår bedömning att det behövs ytterligare diskussioner. Denna bok är avsedd som underlag härför och vill väcka
en rad frågor. Materialet redovisades i preliminär form vid rådets årliga
dag med samtal om etik 9 december 1999. Rådet hoppas att fortsatt diskussion och dialog skall bidra till de ställningstaganden rådet avser att
göra det närmaste året beträffande t.ex. gränsen mellan foster och barn.
Skriften tar upp kloning i bemärkelsen att ägg delar sig till genetiskt
lika individer, t.ex. enäggstvillingar. Men vi har inte avsett att ge någon uttömmande behandling av kloning. Sverige har skrivit under ett särskilt
protokoll till Europarådets bioetikkonvention vilket förbjuder kloning
(protokoll DIR/JUR (97) 14 till konventionen Europeiska fördragsserien
No. 164 antagen av Europarådets ministerkommitté 19 november 1996).
Riksdagen har ännu inte ratificerat protokollet.
Skriften berör också bara kortfattat användning av embryonala stamceller. Rådet följer utvecklingen av kunskaper kring stamceller, som går
mycket snabbt. Embryonala stamceller kan isoleras från den inre cellmassan några dagar efter befruktningen. De har en inneboende möjlighet att
utvecklas till vilken sorts celler som helst, t.ex. nervceller. Därmed är de
intressanta för t.ex. transplantation.
Denna skrift behandlar inte heller assisterad befruktning: befruktning
utanför kroppen, spermie- och äggdonation m.m. Rådet diskuterade frågorna i en egen utredning 1995 och avvaktar nu statsmakternas ställningstagande.
Inte heller fosterdiagnostik är något avsett tema. Utvecklingen här är
snabb och bevakas fortlöpande av rådet, men av utrymmesskäl kan vi inte
här gå in på detta breda område.
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Vissa frågor kring abort berörs när skriftens författare t.ex. skriver om
kulturella eller juridiska aspekter, men det har inte varit rådets avsikt att
ge någon sammanhållen eller ingående behandling av abortfrågor.
Rådets sammansättning framgår av förteckningen i början av skriften.
Stockholm den 10 december 1999
Gunnar Bengtsson
ordförande
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Utvecklingsbiologiska perspektiv
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Livets inledningsskede

Kerstin Hagenfeldt
Professor och överläkare i obstetrik och gynekologi vid
Karolinska Sjukhuset, Stockholm
I och med befruktningen, när äggcellens och spermiens kärnor förenas,
föreligger förutsättningen för ”livets början”. Men redan före befruktningen har varje enskild äggcell och varje enskild spermie sin uppsättning
av det genetiska arvet och därmed potentialen att utveckla en ny individ.

Utveckling av de celler som bär det genetiska arvet
Hos det mänskliga fostret anläggs de primitiva könskörtlarna redan 14–
21 dagar efter befruktningen (i 5:e graviditetsveckan räknat efter sista
menstruationens första dag). De primära könscellerna är till en början lika
hos kvinnliga och manliga foster men under den 6:e veckan sker en differentiering. Hos ett foster med kromosomuppsättningen XY bär Y-kromosomen den s.k. testikel-bestämmande faktorn (TDF) och då utvecklas
manliga gonader, testiklar som innehåller primitiva spermieanlag. Dessa
fostertestiklar producerar stora mängder manligt könshormon (testosteron) samt ytterligare ett hormon, det s.k. anti-Müller-hormonet. De båda
tillsammans gör att manliga inre och yttre könsorgan utvecklas samtidigt
som de primitiva kvinnliga organen tillbakabildas. Den egentliga spermiebildningen och utmognandet av haploida (med halverat kromosomtal) befruktningsdugliga spermier sker hos den manliga individen inte förrän i puberteten. Då utvecklas spermierna i testikeln, varefter en lång
mognadsprocess på ca 70 dagar försiggår i bitestikeln innan spermierna
blir befruktningsdugliga.
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Hos flickfoster med kromosomuppsättningen XX differentierar i frånvaron av en Y-kromosom de primitiva könscellerna till primitiva äggceller
(oogonier) som ligger tätt packade i äggstocken, ovariet. Utan påverkan av
hormoner utvecklas nu de inre och yttre kvinnliga könsorganen och tillbakabildas de primitiva manliga organen. De diploida (med dubbelt kromosomtal) oogonierna delar sig så att flickfostret vid 20 veckors fosterålder har ca sju miljoner ägg i sina äggstockar. Samtidigt påbörjas redan nu
den första meiosen, reduktionsdelningen, som skall halvera kromosomtalet. Processen stannar upp i sitt första led och avslutas inte förrän i samband med att ett ägg utvalts till tillväxt och mognad under en normal
menstruationscykel – den första meiosen avslutas just vid ägglossningen
och den andra meiosen när spermien tränger in i äggcellen vid befruktningen (figur 1).
Av de sju miljoner ägg som flickfostret har i sina äggstockar tillbakabildas de flesta och försvinner redan före födelsen och under barnaåren.
Vid puberteten, då äggstockarna skall börja producera hormoner och
äggen mogna inför befruktning, återstår ca 300 000 ägg av vilka ca 350 går
till mognad och ägglossning under kvinnans fruktsamma liv. Hos vissa
kvinnor, t.ex. de som saknar en X-kromosom (s.k. Turners syndrom), men
även hos kvinnor med normala kromosomer, kan denna process gå för
snabbt och de förlorar alla sina äggceller redan före puberteten eller i tidiga ungdomsår och blir således sterila.
Vid befruktningen skall alltså under normala förhållande både ägget
och spermien ha en haploid kromosomuppsättning (23 kromosomer) för
att en normal, frisk individ skall utvecklas. Meiosen hos både spermier
och ägg är förenad med många möjligheter till fel och detta är bl.a. en av
förklaringarna till det höga antalet kromosomskador hos befruktade ägg,
foster och barn: 0,7 % hos levande födda och 50–60 % hos foster där graviditeten avslutats med missfall före 12:e graviditetsveckan.
Både den manliga och den kvinnliga gonaden innehåller således det
genetiska material som har den potentiella förmågan att utveckla en ny individ. Är det omsorgen om denna potentiella förmåga som gör att vi har
speciell lagstiftning rörande hur man hanterar dessa organ – till skillnad
från andra organ i människans kropp? Vi har en särskild lag om kastrering,
dvs. borttagande av könskörtlar (SFS 1944:133). Att transplantera testiklar och äggstockar är förbjudet i transplantationslagen (1995:831). Lagen
om insemination tillåter donation av spermier medan donation av äggcel-
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ler är förbjuden (SFS 1988:711 om befruktning utanför kroppen, samt
SFS 1984:1140 om insemination).

Figur 1. Mognad av könsceller hos man och kvinna.
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Här skiljer sig den svenska synen från den i många andra länder, t.ex. i
Finland och Danmark, liksom i ytterligare tolv europeiska länder där äggdonation är tillåten. Varför har vi denna skillnad i syn på det kvinnliga och
manliga genetiska materialet? En avgörande skillnad är förstås att spermier har man tillgång till utan begränsning – miljoner produceras dagligen hos den friske fertile mannen – medan mogna befruktningsdugliga
ägg bara kan erhållas i enstaka exemplar. För att få flera ägg krävs hormonbehandling av kvinnan och äggen måste alltid tas ut ur äggstocken
genom ett mindre ingrepp. Kan en enbart teknisk fråga försvara denna
skillnad i syn med de konsekvenser detta medför för den obotligt sterila
kvinnan jämfört med den sterile mannen?

Befruktningen
Befruktningen äger normalt rum i yttre delen av kvinnans äggledare som
ffingat upp ägget när det stöts ut från äggstockens yta. Spermierna har
kunnat simma upp till äggledaren genom livmoderhals och livmoderhåla
där under ett par dygn miljön under inflytande av hormoner från äggstocken är speciellt gynnsam för spermietransport. Ägget är befruktningsdugligt ca 12–24 timmar efter ägglossningen medan spermierna sannolikt
har längre funktionsduglighet, 48–72 timmar. I samband med spermiens
penetration in i äggcellens cytoplasma avslutar äggcellen sin sista meios,
den meios som påbörjats i flickfostrets äggstock 20–30 år tidigare.
I slutstadiet av äggcellens mognadsprocess redan före ägglossningen
omges den av ett skyddande hölje, den s.k. zona pellucida, som hos människan består av tre lager av glykosylerade proteiner. Utanför denna finns
ett lager av s.k. cumulusceller, som tidigare omgav ägget i den mogna follikeln.
Vid passagen genom kvinnans äggledare sker under gynnsamma betingelser en förändring i spermiehuvudet, s.k. kapacitering, en förändring,
som till sin natur är okänd men som är en förutsättning för att spermien
skall kunna passera de cumulusceller, som omger zona pellucida.
När några kapaciterade spermier når äggcellen och det yttre proteinlagret av zona pellucida, sker en bindning av spermiehuvudet till denna
och en ytterligare reaktion inträffar, den s.k. akrosomreaktionen, en frisättning av enzymer som gör att spermien kan tränga igenom de övriga två
lagren av zona pellucida och förena sig med äggcellens plasmamembran.
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Normalt kan endast en spermie nå in till ägget. Så fort detta skett
”stänger” äggcellen till möjligheten till passage genom ett lager av s.k. corticala granula i äggcellen som blockerar inre delen av zona pellucida. Normalt tränger endast spermiehuvudet in i äggets cytoplasma och det är endast spermiehuvudets kärn-DNA som förenas med äggets kärn-DNA,
ingen cytoplasma finns med från spermien. Det betyder, att s.k. mitokondriellt DNA endast kommer från äggcellen, eftersom mitokondrierna
(cellens energiproducerande enhet) endast finns i cytoplasman. Så kallade
mitokondriella sjukdomar, av vilka det finns en mångfald – många med
allvarlig utgång – nedärvs sålunda endast från modern.
Interaktionen mellan äggcellen och spermierna har studerats i detalj
hos ett flertal djurarter samt i viss mån hos människa genom tillkomsten
av s.k. in vitro-fertilisering. Ett stort antal proteiner och andra molekyler
har identifierats både hos spermien, i zona pellucida och i äggcellen.
Mycket aktiv forskning pågår inom detta område, både för att öka vår förståelse för befruktningsprocessen och för att på sikt kunna utveckla metoder för att förhindra befruktning. Ett aktivt område inom preventivmedelsforskningen är utvecklingen av ett anti-zona pellucida-vaccin.

Den tidiga utvecklingen
Vid föreningen av de haploida kromosomerna från ägg och spermie uppstår en cell med dubbel (diploid) kromosomuppsättning, antingen 46XX
eller 46XY, en zygot. Celldelningen påbörjas under det första dygnet: 2
celler, 4 celler, och inom tre dygn har man nått 8 celler. Fjärde dygnet har
man en cellklump – morula – som nu via äggledaren nått ned i livmoderhålan. Morulan omvandlas till en blastocyst med ett vätskefyllt hålrum
och en inre cellmassa i ena polen samt specifika celler – trofoblaster –
runtom. Under 5:e dygnet förlorar blastocysten det omgivande höljet
(zona pellucida) och är nu redo att fästa och bäddas in i livmoderslemhinnan – implanteras (figur 2).
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Figur 2. Delning av det befruktade ägget och transport genom äggledaren till livmodern. Dag 5
frigör sig blastocysten från zona pellucida och är nu redo att implantera i livmoderslemhinnan.

Under dagarna efter ägglossningen har livmoderslemhinnan under påverkan av hormoner från äggstocken mognat och förberett sig för det befruktade äggets ankomst och implantationen. Detta är en komplicerad process
där våra kunskaper är mycket ofullständiga. Forskning om implantationsmekanismerna är ett för närvarande mycket aktivt område inom fortplantningsforskningen. Med användande av avancerade molekylärbiologiska metoder studerar man det stora antal kemiska och immunologiska
mekanismer som synes betydelsefulla. Den mänskliga implantationen kan
man inte studera av naturliga skäl, men man använder sig av olika apor,
t.ex. rhesusapor, som har en fysiologi som liknar den hos människan.
Livmoderslemhinnan producerar ett flertal faktorer som svar på signaler från embryot och som svar på hormoner från äggstocken. Redan hos

16

6–8-cellsembryot kan man påvisa mRNA för humant choriongonadotropin (hCG), ett hormon som ett par dagar senare produceras från trofoblastcellerna och signalerar till äggstocken att fortsätta att producera östrogen och progesteron, de två kvinnliga könshormonerna från äggstocken
som är nödvändiga för utvecklingen av den tidiga graviditeten. hCG har
också andra effekter under graviditeten: det deltar i den process som skyddar fostret från avstötning och stimulerar också hormonproduktionen i
fostertestikeln, vilken har betydelse för utvecklingen av det manliga fostrets könsorgan. Livmoderslemhinnan är bara mottaglig för blastocysten
under ett par dagar, det s.k. implantationsfönstret. Stämmer inte förutsättningarna blir det ingen implantation. Detta kan bero på tidsfaktorn,
att blastocysten kommer ned för sent eller för tidigt, eller också stämmer
inte signalerna mellan embryot och livmodern.
I en nyligen publicerad studie av Wilcox och medarbetare (1999) har
man prospektivt följt 221 friska kvinnor, som försökte bli gravida, med
dagliga analyser av graviditetshormonet hCG som indikation på en eventuell implantation. Hos 8 5% av kvinnorna kunde tidig graviditet identifieras med påvisbara serumnivåer av hCG. Av dessa 809 graviditeter
kunde 74 % följas till graviditetsvecka 6 – övriga 26 % implanterades
ofullständigt; 8 % ledde till missfall efter vecka 6 och hos totalt 66 % av de
kvinnor, som haft en positiv graviditetsreaktion, föddes ett levande barn.
Hos de graviditeter, som ledde till ett levande fött barn, skedde implantationen i 84 % på dag 8–10 och i fallet med de tidiga graviditeterna, som
ledde till förlust före 6:e veckan, skedde implantationen senare, i medeltal
10,5 dagar. Inget levande fött barn förekom om implantationen skedde
senare än 12 dagar efter ägglossningen. Orsaken till den ”för sena” implantationen kan vara skada och långsam tillväxt av embryot, t.ex. beroende på miljöfaktorer, eller onormal aktivitet i äggledaren. Andra orsaker
kan vara tidig kromosomskada hos embryot på grund av punktmutation
eller i samband med meiosen. Att livmodern inte ”tar emot” embryot efter
12 dagar kan vara en naturlig mekanism för att eliminera skadade embryon.
Implantationen hos människan finns bara beskriven i en klassisk studie
av Hertig och medarbetare (1959). Man undersökte ett stort antal preparat av livmoder, som avlägsnats inom tre veckor efter ägglossningen. Man
kunde studera 26 implanterade blastocyster/embryon. Två befanns ligga
an mot livmoderslemhinnan 7–8 dagar efter ägglossningen. De övriga be-
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fann sig i olika stadier av implantation. Ytterligare 8 blastocyster fanns i
livmoderhålan. Hälften av de embryon som inte implanterats och 30 % av
de som implanterats visade förändringar i cellstrukturen av sådant slag, att
de sannolikt inte kunnat leda till en klinisk graviditet. Av denna studie har
man dragit slutsatsen, att den tidiga utvecklingen av blastocysten–embryot-implantationen hos människa är förenad med stora förluster.

Den fortsatta tidiga utvecklingen
Implantationen fullföljs under 6:e till 9:e dygnet efter befruktningen. De
trofoblastceller som omger blastocysten tränger in i livmoderslemhinnan.
Moderorganismen svarar med att utveckla en försvarsbarriär – deciduan –
så att penetrationen av de invasiva trofoblastcellerna inte skall gå för djupt.
Genom specifika immunologiska mekanismer skyddas fostret från avstötning trots att det är att betrakta som ett för modern helt immunologiskt
främmande transplantat. Under 8:e dygnet börjar amnionhålan som skall
omge fostret utvecklas. Samtidigt kan man identifiera vilka cellager som
skall utvecklas till fostret och till moderkaka och hinnor. Den inre cellmassan, embryoblasten, ligger vid ena polen av blastocysten medan den
yttre cellmassan, trofoblasten, planas ut och bildar blastocystens yttre
vägg. Den inre cellmassan differentierar i två lager, som tillsammans bildar den s.k. embryonalskölden (figur 3).
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Figur 3. Schematisk teckning av en mänsklig 9-dagars blastocyst, som nästan avslutat implantationen. Embryonalplattan består av två cellager (epiblast och hypoblast).

Den 11–12:e dagen har blastocysten blivit helt inbäddad i livmoderslemhinnan och trofoblasternas invasion i livmodern utvecklar nu en första
primitiv kontakt med moderns cirkulation, det som så småningom skall
utvecklas till moderkakan, som under graviditeten skall försörja fostret
med syre och näring från modern.
Tillväxten av embryonalskölden går lite långsammare än tillväxten av
trofoblasterna och utvecklingen av cirkulationen mellan livmodern och
embryot. Storleken på embryonalskölden är nu 0,1–0,2 mm.
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Figur 4. Embryonalskölden 16 respektive 18 dagar efter befruktningen. Primitivstrimman och
primitivnoden är synliga.

I slutet av den andra veckan efter befruktningen sker utvecklingen av de
tre olika groddbladen i embryonalskölden, ektoderm, mesoderm och endoderm, som så småningom skall ge upphov till hud och nerver (ektoderm), muskler och blodkärl (mesoderm) samt inre organ (endoderm).
Under det 15–16:e dygnet efter befruktningen uppträder en skåra i embryonalsköldens övre del, den s.k. primitivstrimman. Celler under primitivstrimman lossnar och formar det primitiva tarmröret. Mellan det
översta och mellersta groddbladet uppkommer notochorden, som går ner
genom ektodermet och omvandlar cellerna till de första nervcellerna och
ryggraden (figur 4).
Hela denna process, ”gastruleringen”, har av Lewis Wolpert kallats livets viktigaste händelse: ”It is not birth, marriage or death, hut gastrulation which is truly the important event in your life” (”Det är inte födelsen,
giftermålet eller döden, utan ”gastruleringen” som i sanning är den mest
betydelsefulla händelsen i ditt liv”; Lewis Wolpert 1990, figur 5.)
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Teckning: Stig Söderlind
Figur 5. Livets viktigaste händelse – gastruleringen. Till en början bildas två groddblad- ektoderm och endoderm. I ektodermet uppstår en s.k. primitivstrimma, som celler i ektodermet börjar
vandra mot. Dessa celler i sin tur bildar ett tredje mellanlager – mesodermet. Från primitivstrimman utvecklas notochorden, som i sin tur ger upphov till huvud-rygg-svans-axeln.
Från: Lagercrantz H. När livet börjar. Natur och Kultur, 1998 (med tillstånd av författaren
och förlaget.)

Den 19–20:e dagen, dvs. i slutet av 5:e graviditetsveckan beräknat efter
sista mens, har det primitiva nervsystemet börjat differentiera och man
kan urskilja anlag till hjärnans olika delar. Implantationen är nu helt avslutad sedan en dryg vecka. Tidpunkten för utvecklingen av det primitiva
nervsystemet är orsaken till att man i de flesta länder inklusive Sverige satt
gränsen för experiment med befruktade ägg och embryon till 14 dagar efter ägglossningen (SFS 1991:115 2 §).
Vad känner vi till om hur utvecklingen är organiserad, från äggcell och
spermier, till det befruktade ägget och vidare till blastemet, embryot och
fostret med dess mångfald av olika celler, som utvecklas till ögon, nervsystem, ben och armar?
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Vi vet att utvecklingen kontrolleras av våra gener, specifika delar av det
DNA i kromosomerna som vi ärver från våra föräldrar via ägg och spermier. Vi vet dock mycket mindre om hur dessa gener kontrollerar embryots utveckling. En tillbakablick på hur man genom historien funderat på
detta finns beskrivet i boken ”The triumph of the embryo” av Lewis Wolpert. Redan Aristoteles definierade kontroversen mellan preformation och
epigenes, dvs. finns allt givet redan från början eller sker utvecklingen steg
för steg under inflytande av faktorer från cellerna själva resp. från miljön
(se även E. Bischofberger)? Först med utveckling av genetik, cellbiologi
och molekylärbiologi har vi börjat få viss insikt om vad som sker.
Initialt är cellerna totipotenta, ännu inte specialiserade. Utveckling förutsätter fyra olika aktiviteter hos cellerna: multiplicering, cellrörelse, förändring av karaktäristika och förmåga till signaler mellan cellerna. Cellerna förökar sig genom delning och detta förutsätter oftast tillväxt; cellen
fördubblas i storlek innan den delar sig. Celler kan också ändra form och
förflytta sig från en del i embryot till en annan. De ändrar också karaktär
och blir mer specialiserade. Slutligen kan cellerna sända ut och ta emot
signaler från andra celler.
Hela utvecklingsprocessen är i princip kontrollerad och styrd av våra
gener och eftersom gener utövar sitt inflytande genom att kontrollera
vilka proteiner som tillverkas i cellerna, så kan man i princip säga att utvecklingen beror på de specifika proteiner som påverkar/kontrollerar cellens beteende. Det finns inga speciella gener för utveckling av t.ex. ett ben
eller arm, men specifika gener som aktiveras under vissa delar av fosterutvecklingen. Utvecklingens komplexitet beror på den kaskad av effekter,
både inom och mellan cellerna, som uppstår när specifika proteiner förändras. Det finns således inte hos embryot en nedlagd beskrivning av vad
det skall utvecklas till, utan varje cell hos embryot under utveckling har
tillgång till samma genetiska information. För att cellerna skall utvecklas
åt olika håll, signalerar de till varandra. Man vet inte om signalerna är likadana jämt och att olika svar beror på hur cellens inre program är konstruerat. Alla interaktioner mellan cellerna äger rum i relativt små cellgrupper. Signalerna går sällan längre än mellan 20 celldiametrar. När
systemet blir for stort bryts det upp i ett flertal självständiga regioner med
en senare i princip oberoende utveckling. Det är möjligt att man kan
klassa de gener, som är inblandade i utvecklingen, i olika grupper, t.ex. de
som är med i celldifferentiering, i formförändringar och i tillväxt. Aktive-
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ringen av generna kan tänkas ske genom olika koncentrationer av kemiska
substanser i cellerna.
Den allra första delen av utvecklingen styrs av de gener, som aktiverats
under äggets utveckling och mognad och det mRNA som syntetiserats
och lagrats i ägget. Embryots eget DNA, som nu också innehåller faderns
genom, aktiveras först vid tidpunkten för den tredje celldelningen, dvs. i
8-cellstadiet. Det paternella genomet ensamt styr helt utvecklingen av
moderkaka och fosterhinnor. Kunskap om detta har vi fatt genom analys
av den sjukliga förändring i moderkakan som kallas blåsmola. En sådan
innehåller enbart paternelit DNA och uppkommer om ett ägg befruktas
med två spermier och äggkärnan tillbakabildas.
I denna förenklade beskrivning av den tidiga utvecklingen inklusive
teorier om hur cellerna kommunicerar med varandra har miljöns betydelse
inte diskuterats specifikt. Men det är självklart, som framgår av redogörelsen för befruktningen, celldelningen och implantationen, att den miljö
som omger ägget, zygoten, blastocysten, kan ha ett avgörande inflytande
på utvecklingen i både positiv och negativ riktning. Negativa influenser i
den tidiga utvecklingsperioden är oftast letala, dvs. utvecklingen avstannar och graviditeten fortsätter inte. Senare i utvecklingen under den embryonala perioden leder en negativ miljöpåverkan antingen till att embryot/fostret dör eller till uppkomst av skador.
I sin bok ”The triumph of the embryo” avslutar Wolpert sin diskussion
med att fråga sig, vad man kan tänka sig för skäl till att studera den tidiga
embryonala utvecklingen, framför allt med molekylärbiologiska metoder.
Han menar att man inte behöver rättfärdiga dessa studier, då utveckling
är absolut fundamentalt för förståelsen av alla biologiska processer. Han
hänvisar till utvecklingen inom provrörsbefruktning och fosterdiagnos av
genetiska sjukdomar. I framtiden räknar han med att vi skall få en mycket
större förståelse för uppkomsten av missbildningar och således också en
möjlighet till att, åtminstone från teoretisk synpunkt, kunna förebygga sådana.

Embryodelning–tvillingutveckling
I de flesta fall utvecklas ett embryo och ett foster från det befruktade ägget.
Men embryot kan dela sig under den första utvecklingsfasen och ge upphov till två genetiskt lika individer, monozygota eller enäggstvillingar. Om
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delningen sker redan på 2-cellsstadiet uppkommer två genetiskt identiska
individer vars fosterutveckling kommer att förlöpa på samma sätt som
tvåäggstvillingar med separata fosterhinnor och separata moderkakor.
Om delningen sker i det tidiga blastocyststadiet rar man två genetiskt
identiska individer i var sin amnionhåla men med gemensam ehorionhinna och gemensam moderkaka. Vid delning senare i blastocyststadiet
under implantationsprocessen och utvecklingen av den inre cellmassan får
man två identiska individer men med gemensamma hinnor och gemensam moderkaka. Denna sista typ av tvillinggraviditet är förenad med stor
risk för olika typer av komplikationer och det är sällsynt att två helt friska
lika stora barn framföds. Detta är ett exempel på hur redan den intrauterina miljön kan programmera för olika livsvillkor hos två individer med
exakt samma genetiska förutsättningar (figur 6).
Om delning av embryot sker ytterligare senare, när de tre groddbladen
endo-, meso- och echtoderm börjat differentiera, uppkommer den
mycket ovanliga komplikationen ”siamesiska tvillingar”, dvs. tvillingar
som delar ett eller flera organ och där sällan båda kan räddas till livet.

Kloning
Enäggstvillingar som utvecklas enligt beskrivningen ovan är att betrakta
som naturliga ”kloner”. Kloning kan enklast beskrivas som en process med
vilken man framställer genetiskt identiska individer. Kloning av individer
kan i princip tillgå på två sätt:
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Figur 6. Schematisk beskrivning av uppkomsten av tvåäggs- respektive enäggstvillingar.
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a) Ett embryo delas i flera strax efter befruktningen medan cellerna ännu
är totipotenta, dvs. kan utvecklas till vilken vävnad som helst – detta är
således vad som sker i naturen vid uppkomst av enäggstvillingar.
b) Utbyte av kärna i äggcellen, kärntransferering eller ”nudear transfer”,
vid vilken kärnan avlägsnas ur äggcellen och ersätts med en diploid
kärna; endera från ett embryo, eller en somatisk cell från ett foster eller
en vuxen individ. Den diploida cellen tvingas sedan att dela sig och
man får en asexuell fortplantning med hela det genetiska materialet
från donatorn.
Den senare processen användes vid frambringandet av faret Dolly, vars födelse i juli 1996 offentliggjordes i februari 1997 (Wilmut och medarbetare, 1997). Nyheten väckte stort uppseende både i vetenskapliga kretsar
och bland politiker och allmänhet och gjorde det för första gången teoretiskt tänkbart att man skulle kunna skapa en mänsklig varelse med hjälp
av asexuell reproduktion, identiskt lika från genetisk synpunkt som en nu
levande (eller tidigare existerande) person. Dollys ursprung sägs ha varit
en juvercell från en vuxen tacka. Processen var komplicerad. ”Dolly” var
ett av 430 ägg från 40 donatorer, 277 ägg med utbytt kärna utvecklades
och resulterade i 29 embryon som återfördes till 13 surrogatmödrar – det
slutliga resultatet: en klon, Dolly. Det allt överskuggande skälet till varför
ett sådant förfarande är otänkbart när det gäller människor, även om vi
bortser från alla moraliska och religiösa invändningar, är förstås säkerheten. Man kan inte garantera att ett embryo som tillkommit på detta sätt
stöts av om det är skadat, dvs. risken för att föda ett skadat barn kan inte
överblickas.
Det kan fortsätta att utvecklas och en gravt skadat barn födas. Det andra praktiska skälet är en fråga om resurser. Dolly krävde en start med 430
ägg – otänkbart när det gäller människor. Meddelandet om ”Dollys” tillblivelse gjorde att internationella och nationella organ skyndsamt uttalade
sin oro och explicit förbjöd ”kloning av människor”. I vårt land är tekniken
redan stoppad i och med att vår lag om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa (SFS 1991:115 4 §)
förbjuder att ett embryo som utsatts för manipulation återförs till en kvinnas livmoder. Sverige har därmed i princip uppfyllt det krav på förbud mot
kloning av människor som Europarådet antagit och som Sverige undertecknat.
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Det är tveksamt om det överhuvudtaget finns något skäl att tillämpa
metod a), delning av embryo. Det enda tänkbara skulle vara att effektivisera processen vid provrörsbefruktning. Via delning av ett embryo i 8cellsstadiet skulle man ra 8 embryo att eventuellt implantera i den aktuella
cykeln eller senare. Två eller kanske tre enäggstvillingar kan vara acceptabelt (detta sker ju som vi just nämnt i naturen) men identiska tvillingar
som föds flera år senare är tveksamt från många synpunkter.
Metoden kan däremot ta betydelse när man vill erhålla identiskt lika
individer av vissa djurslag för forskningsändamåL Nyligen rapporterades
att man lyckats klona rhesusapor genom embryodelning (Chan och medarbetare, 2000). Liksom vid kloning av faret Dolly krävdes dock att man
utgick från ett stort antal embryon för att åstadkomma en framfödd individ. Totalt 368 multipler bildades genom delning av 107 rhesusembryon.
Fyra graviditeter ledde till födsel av en individ, rhesusungen Tetra.
Ett annat aktuell område där man teoretiskt skulle kunna ha nytta av
embryodelning är vid framställning av s.k. embryonala stamceller. Överblivna 4–8-cellsembryon som donerats till forskning odlas vidare till
blastocyststadiet, varefter den inre cellmassan identifieras och används för
framtagande av stamceller. Det är tveksamt om den lagstiftning som för
närvarande gäller beträffande embryoforskning lägger hinder för denna
typ av forskning.
När det gäller kloning i form av kärnåterföring enligt b) finns det, om
man avstår från att utveckla nya mänskliga individer, ett stort antal intressanta och värdefulla medicinska terapeutiska implikationer. Det gäller
framställning av stamceller för transplantationsändamål vid svåra akuta
och kroniska sjukdomstillstånd. För att undvika den kontroversiella användningen av embryonala celler måste dock en strategi utvecklas där man
lär sig att de-differentiera och re-differentiera celler från vuxna individer.
Viktigast i dag är att man noga skiljer på ”kloning” i mening att framställa nya mänskliga individer och ”kloning” som en metod att utveckla
nya viktiga terapeutiska metoder vid svåra sjukdomstillstånd.
I England har HFEA (Human Fertilisation and Embryology Authority) i en rapport från 1998 ställt sig positiv till kloning av humana embryon för forskningsändamål för att a) utveckla metoder för behandling av
mitokondriella sjukdomar (som nedärvs via modern – äggets cytoplasma)
och b) utveckla metoder för ersättning av skadade vävnader och organ.
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I USA har nyligen forskningsorganet National Institute of Health
(NIH) uttalat sig positivt om denna typ av forskning, men kongressen har
ännu inte hävt sitt förbud mot användning av federala anslag till embryoforskning just för att kunna utveckla ovanstående frågeställningar.
Frågor som aktualiseras i kapitlet:
• Varför har vi olika syn på manliga och kvinnliga gameter? Spermiedonation respektive äggdonation. Forskning på spermier respektive äggceller.
• Är forskning på zygoten, blastemet, embryot av sådan betydelse, att det
är motiverat att fortsätta och kanske utöka denna typ av forskning?
• Var står vi i Sverige i dag när det gäller kloning? Kan vi skilja på kreerandet av nya mänskliga varelser och nödvändig forskning och utveckling av cellsystem, t.ex. för transplantation eller bot av maligna sjukdomar?
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Från foster till människa

Hugo Lagercrantz
Professor i pediatrik vid Karolinska institutet, chef för
Neonatalprogrammet vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
När blir det humana fostret en människa? När börjar fostret se människolikt ut? När är fostret så pass moget att det kan leva utanför moderlivet?
När börjar fostret få ett eget känslo- och tankeliv eller medvetande? Dessa
frågor diskuteras här utifrån ett biomedicinskt perspektiv.

När börjar fostret se människolikt ut?
Enligt Koranen räknas fostret som människa när det är format, dvs. ser
människolikt ut. Detta inträffar ungefär i femte fostermånaden enligt
Koranen. Denna tolkning baseras på lagen att om en gravid kvinna misshandlades så att hon fick missfall före femte månaden, blev straffet relativt
ringa, dvs. böter av några shekel. Men om misshandeln inträffade efter
femte månaden och ett dödfött barn framkom så räknades det som mord
och straffades med döden. En liknande episod finns i det Gamla Testamentet.
Fostret ser dock människolikt ut redan i 8:e veckan eller 12 veckor efter
sista menstruationens första dag. Innan dess är det svårt att skilja på embryon, som skall bli fiskar, grodor, fåglar eller människor. Inspirerad av
Darwins evolutionslära trodde man att människan genomgick hela djurseriens utveckling från fisk med gälbågar, sedan en groda, kräldjur till apa
och människa. Det berättas att den tyske embryologen Karl Bauer blandade ihop sina fosterpreparat som han förvarade i sprit, dvs. han kunde
inte se om det var fråga om ett fisk- eller människofoster (figur 1).
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Figur 1. Uppfattningen att fosterutvecklingen är en rekapitulation av evolutionen grundades på
observationen att fosteranlagen ser mycket likartade ut från början, vare sig det skall bli en fisk,
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salamander, fågel gris eller människa. Ovan visas embryon som skall bli fisk, kräldjur, fågel gris
och människa. Från L. Wolpert.

Fosterutvecklingens milstolpar
Ungefär den tredje veckan efter befruktningen (5 veckor efter menstruationens första dag) blir embryot en tredimensionell individ. Det bildas en s.k.
primitivstrimma i det övre groddbladet. Celler vandrar mot denna och
bildar ett tredje groddlager – mesodermet. Detta kallas för gastruleringen.
Livets viktigaste händelse, enligt en embryolog, annars skulle vi förbli
plattmaskar (angående den tidiga embryonalutvecklingen se kapitel av
Hagenfeldt).
Från primitivstrimmans främre del (primitivknutan) utvecklas mesodermet till ett rör – notochorden. Denna utgör den första huvud–rygg–
svans-axeln. Under den bildas tarmen och ovanför hjärnan, ryggmärgen
och ryggraden. Det tillgår så att särskilda signalämnen frisätts från notochorden, som styr cellernas öden genom s.k. induktion.
Om man transplanterar in en extra notochord t.ex. i ett salamanderembryo kan man få fram en tvåhävdad individ (figur 2). Notochorden uttrycker sannolikt lite olika ämnen på höger och vänster sida, vilket gör att
hjärtat hamnar till vänster, levern till höger osv.
Det centrala nervsystemet (CNS) bildas genom att en nervfåra formas
i det övre groddbladet, under inflytande av notochorden, som verkar som
en magnet. Fåran sluts och bildar ett nervrör (figur 3). De gener som styr
bildningen av huvud–rygg-axeln har vi kvar sedan vi skildes från insekterna för ca 600 miljoner år sedan. En typ av gener som är viktiga för att
ryggmärgen skall bildas är de s.k. hedgehog-generna, uppkallade efter en
populär videoserie.
Den fjärde veckan sluts neuralröret, början till hjärnan och ryggmärgen.
Om det sker någon störning av denna process kan hjärn- eller ryggmärgsbråck (myelomeninogcele) uppkomma. Detta kan till stor del förebyggas
med folsyra, varför mjölet berikas med folsyra i många länder, dock inte i
Sverige. Hjärtat anläggs och börjar dra ihop sig. Ögonen bildas.
Efter fem veckor kan vi fortfarande inte skilja mellan människafostret
från andra djurslag (figur 1). Man kan inte heller identifiera könet bara
genom yttre besiktning. Men nu anläggs armar och ben som platta utskott. Förbroskning och förbening påbörjas. Ögon och ansiktet formas.
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Teckning: Stig Söderlind
Figur 2. Om en extra notochord transplanteras in i ett salamanderembryo uppkommer en tvåhävdad salamander. Detta upptäcktes av de tyska forskarna Hilde Mangold och Hans Spemann
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på 20-talet i Tyskland. Det var en viktig princip som belönades med Nobelpris till Spemann år
1936.

Teckning: Stig Söderlind
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Figur 3. Notochorden inducerar bildningen av neuralröret, från vilket det centrala nervsystemet
(hjärnan och ryggmärgen) utvecklas. Nervlisten ger upphov till det perifera nervsystemet.

Fingrar och tår kan anas i 6:e veckan. Hjärnan börjar ta form genom att
nervröret knickas och sväller så att hjärnhemisfärerna bildas. Vi får en
framhjärna, mellanhjärna och bakhjärna (figur 4). De är fyllda av vätska,
vilket så småningom blir hjärnans ventrikelsystem.
När fostret är 8 veckor gammalt (10 veckor efter sista menstruationens
första dag) övergår embryot i fosterstadiet. Det för människan typiskt
stora huvudet framträder.
Extremiteterna liknar mer armar och ben än fenor eller vingar. Fingrar
och tår växer ut. Fostret är då 3 cm långt.
När fostret är 12 veckor gammal är det 7 cm långt och väger ca 16 gram.
Huvudet utgör hälften av kroppslängden Det kan röra armar, ben, fingrar
och tår. Fingeravtryck finns redan. Det kan grimasera, sucka, svälja och
utföra andningsrörelser. Det kan kissa och på ultraljud kan man se om det
är en flicka eller pojke. Längdtillväxten accelererar.
Vid 18 veckors ålder är fostret 12–13 cm långt och väger 60–70 gram.
Vikten ökar med 5 gram per dag. Huden som är tunn och genomskinlig
är täckt av en tunn päls (lanugohår). Fostret kanske ser mer aplikt än människolikt ut. Finger- och tånaglar börjar bildas. Ögonlocken är sammanvuxna som hos nyfödda kattungar. Luftrören i lungorna förgrenar sig,
men lungorna är ännu inte mogna för att andas luft. Fostret börjar röra sig
på ett mer organiserat sätt; det sträcker på sig och utför gångrörelser. Det
gäspar, suger och för upp handen mot munnen ungefär som om det skulle
äta. Mamman känner av fosterrörelser – fostret kvicknar, som man sa förr
i tiden.
Vid 20–22 veckors ålder är fostret 25–30 cm långt och väger 400–500
gram. Ögonen börjar kunna öppnas. Det suger på tummen och hickar ibland så att mamman kan känna av det. Nu ser fostret definitivt människolikt ut.

När är fostret så pass utvecklat att det kan födas och
överleva utanför livmodern?
Under den sista tredjedelen av graviditeten (trimestern) börjar fostret förbereda sig för ett liv i fria luften. Det lägger på hullet för att klara kylan
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utanför livmodern. Levern laddas upp med glykogen (leverstärkelse) för
att klara av födelsen och näringsförsörjningen efter att navelsträngen
klippts av och innan amningen kommit igång. Fostret förbereder sig också
på den stress som födelsen innebär. Stresshormoner såsom kortikasteroider och adrenalin ökar. I hjärtat lagras extra glykogen ifall fostret utsätts
för syrebrist under födelsen, så att hjärtat kan slå trots syrebrist (s.k. anaerob metabolism).
Avgörande för om fostret skall kunna överleva utanför livmodern är att
det kan andas och syrsätta blodet. Visserligen utför fostret andningsrörelser redan från den elfte fosterveckan, men det är mera ett slags träning och
det är bara lite lungvätska som andas ut och in. Luftrörsträdet, lungblåsorna (alveolerna) och omgivande kapillärnystan är inte färdiga för
luftandning förrän efter 28 veckors graviditet, då fostret väger drygt ett
kilo. Om det råkar födas då kan det andas och överleva om än med vissa
svårigheter. Före 28 veckor överlevde ytterst få barn tidigare innan vi hade
intensivvård, varför gränsen för legal abort sattes då. Det innebär att foster
som framföds döda före 28 veckor betraktas som missfall och inte beaktas
i befolkningsregistret. Detta är anmärkningsvärt och skiljer sig från internationell praxis. Om ett foster framföds levande före vecka 28 räknas det
dock som levande fött barn även om det dör strax efter födelsen.
Numera överlever 70–80 % av för tidigt födda barn med födelsevikt
under 1 000 gram. Att de numera oftast klarar andningen beror på tre viktiga framsteg inom den medicinska vården: 1. Lungornas mognad påskyndas genom kortisonbehandling av den gravida kvinnan med hotande
förtidsbörd. 2. Barnet tillförs s.k. surfactant direkt in i lungorna via en tub
i luftstrupen. Detta ämne, som har tvålliknande egenskaper, gör att lungblåsornas ytspänning minskar och att de utvidgas effektivt utan att
spricka. 3. Förbättrad andningsvård med CPAP eller respirator. CPAP
står för kontinuerligt tryck (continuous positive air-way pressure), vilket
håller lungblåsorna utvidgade.
Barn födda efter 25 veckors graviditet har i dag utmärkta chanser att
överleva utan att bli handikappade. Gränsen går vid ca 22–23 veckor
(400–500 gram). Även om det går att syrsätta dessa barn med avancerad
andningsvård är risken för att olika slags komplikationer såsom hjärnblödning, respiratorlunga, tarmkomplikationer, svåra infektioner (se
Lindroths kapitel) skall tillstöta stor. Ibland hör man talas om barn med
födelsevikt ned mot 300 gram som överlever, men det är då sannolikt
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fråga om tillväxthämmade barn, som genomgått minst 23–24 veckors graviditet.
I ett framtidsperspektiv är det möjligt att foster som är yngre än 22–23
veckor kommer att kunna klara sig utanför livmodern. Genom s.k. vätskeandning kan man syrsätta mycket omogna lungor. Direkt syrsättning av
blodet genom ECMO (extracorporeal membrane oxygenation) används i
dag för spädbarn med mycket svår lungsjukdom, men fungerar ännu inte
tillfredställande för mycket för tidigt födda barn. Även om utvecklingen
av avancerad intensivvård gör det möjligt att klara barn födda efter allt
kortare graviditetslängd, så ökar risken för att barnet blir handikappat (cpskador, nedsatt syn, beteendeproblem).

När börjar fostret/barnet bli medvetet?
Sinnesintryck förnims och fostret rör sig enligt vissa mönster långt innan
hjärnan är klar. Fostret reagerar genom att röra sig om man vidrör dess ansikte redan vid åtta veckors ålder. Vid tio till elva veckors ålder har känselsinnet utvecklats i händerna och armarna och vid 14 veckors ålder på hela
hudytan. Det svarar på ljudstimuli efter 14 veckors ålder. Om fostret utsätts för smärta i samband med provtagning reagerar det med att frisätta
stresshormoner redan från 18 veckors ålder. Därmed inte sagt att fostret
känner av smärtan. Det är mer fråga om en slags reflexer, medan hjärnan
är alldeles för omogen att uppleva smärta.
Hjärnans nervkretsar byggs upp parallellt med att lika funktioner utvecklas (figur 4). Efter anläggningen av hjärnhemisfärerna bildas ett par
hundra tusen nervceller i minuten på insidan av hjärnans hålrum.

37

Figur 4. Hjärnans utveckling. Utvecklingen av struktur och funktion sker parallellt.
Från Lagercrantz & Forssberg, Läkartidningen 88:1880, 1991.

Dessa nervceller vandrar upp till hjärnbarken där de lägger sig i lager på
lager. Denna process är i stort sett avslutad efter fem månader, även om
man nyligen upptäckt att nya nervceller kan bildas senare i livet. Därefter
börjar hjärnan organiseras. Nervceller som är aktiva kopplas i olika kretsar,
medan de inaktiva förtvinar. Denna process är delvis beroende av att nerv38

cellerna stimuleras. Efter födelsen är det fråga om synintryck. Det är väl
bekant att om ögonen inte stimuleras på grund av medfödd starr och inte
opereras i tid blir barnet blint. Under fosterlivet stimuleras synen genom
en spontan elektrisk aktivitet i näthinnan. Om denna aktivitet blockeras
hos försöksdjur utvecklas inte heller synbarken (figur 5).

Teckning: Stig Söderlind
Figur 5. Nervceller som är aktiva kopplas ihop, medan de som inte behövs förtvinar.

Fostret anses sova den mesta tiden huvudsakligen i aktiv sömn (s.k. REMsömn) som motsvarar drömsömn hos vuxna. Under detta sömn-stadium
rör sig ögonen snabbt fram och tillbaka (rapid eye movements – REM)
vilket man kan se med ultraljud. Huruvida fostret drömmer eller ej vet vi
inte, men det pågår sannolikt ett intensivt brus i hjärnan, som är av betydelse för kopplingen av nervkretsarna. Fostret kanske sover 20–30 % av tiden i s.k. lugn sömn (non-REM – utan ögonrörelser), medan förhållandet
mellan aktiv sömn och lugn sömn är det omvända hos vuxna. Fostret öppnar ögonen ibland under några minuter och man kan tro att det är vaket,
fast det är osäkert. Omedelbart efter födelsen vaknar dock barnet upp de-

39

finitivt och förblir vaket ett par timmar. I djurförsök har man sett att vakenhetscentrat i hjärnan (locus coeruleus) aktiveras. Hos nyfödda barn ses
ett kraftigt påslag av adrenalin och noradrenalin vilket ger barnet en kick
så att det är vaket.
Att definiera vad som menas med att vara vid medvetande är inte helt
lätt. Den amerikanske filosofen John Searle menar att vi fortfarande inte
kan bestämma rent biofysiskt eller biokemiskt om man är medveten. Exempelvis är det svårt att skilja på EEG-mönstret under vakenhet och
drömsömn. Att vara medveten är subjektivt, kanske ett tillstånd då man
efter varseblivning kan välja olika slags beteenden – den fria viljan, ett subjektivt tillstånd då man kan sätta sig över vad som programmerats i gener
och jonkanaler. I den meningen är inte fostret medvetet, men kanske inte
heller det nyfödda barnet. Men det nyfödda barnet kan imitera en vuxens
grimaser. Det kan känna igen ramsor eller musikstycken som det ofta exponerats för under fosterlivet. Det börjar snart känna igen sin mammas
doft. Dessa egenskaper finns i viss mån redan hos det för tidigt födda barnet. Men undersöker man hjärnan med en särskild kamera (positronemissionstomografi – PET) förekommer aktivitet bara i sensori-motorområdet, där sinnesintrycken registreras och rörelser styrs. Aktiviteten är
mycket låg i associationscentra i hjärnbarken där vi tror att medvetandet
är lokaliserat.
Barn utan hjärnbark (anencefali) har i stort sett ett liknande beteende
som normala nyfödda barn, vilket talar för att de högre hjärnfunktionerna
– medvetandet – ännu inte tagits i bruk.
Vid tre månaders ålder är barnet betydligt mer medvetet när det är vaket. Det kan uttrycka sitt gillande genom att le. Det blir skrämt om man
låter ett stort föremål snabbt föras mot ansiktet. Barnet för en protokonversation med vårdgivaren. Om denne fryser sitt ansikte blir barnet desperat och försöker pocka på uppmärksamhet. Men först kanske framåt två
års ålder börjar barnet bli medvetet om sitt eget jag och uttrycker sin egen
vilja. Det är också då som hjärnbanorna kopplas och nervkretsar etableras.
Hos apungar har man visat att det under motsvarande period bildas ca
40 000 synapser i sekunden.
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Sammanfattning
Frågan om när fostret blir en människa kan definieras religiöst-filosofiskt,
biologiskt eller praktiskt-kliniskt. Från ett biomedicinskt perspektiv har
jag försökt beskriva när fostret är format som en människa, när det är kapabelt att leva utanför livmodern och när det börjar bli medvetet. Fostret
ser klart människolikt ut 6–7 veckor efter befruktningen. Det kan överleva
utanför livmodern genom modern intensivvård från 22:a graviditetsveckan. Det kan reagera på hudstimulering och provtagning från ungefär
den 10:e–20:e fosterveckan, imitera grimaser när det är nyfött. Medvetandet utvecklas gradvis från födelsen men först vid två års ålder är barnet
medvetet om sitt eget jag.
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Omvårdnad när barn dör i livets början

Ingela Rådestad
Med. dr, lektor vid Mälarhögdalens högskola, Västerås

Inledning
Alla graviditeter slutar inte med ett levande friskt barn. En del foster dör
tidigt under graviditeten, barn avlider i livmodern i slutet av graviditeten
och i samband med förlossningen eller strax därefter. En del graviditeter
avbryts för att fostret har en skada som inte är förenlig med liv utanför
kvinnans kropp. Att mista sitt väntade barn, ofta oväntat och plötsligt i livets början, ställer stora krav på omvårdnaden och de som möter föräldrarna.
Omkring 10–20 procent av alla konstaterade graviditeter slutar med
missfall. Då räknas inte befruktade ägg som stöts ut innan kvinnan ens är
medveten om att hon är gravid. Vid tidiga missfall (före graviditetsvecka
13) är det ofta något fel på fostret, vanligtvis en kromosomavvikelse. Orsaker till att foster/barn dör under senare graviditet eller strax efter förlossningen är exempelvis infektioner hos modern, missbildningar hos barnet och komplikationer relaterade till moderkaka och navelsträng. Ibland
finner man ingen säker förklaring till varför barnet dör. I Sverige definieras och registreras ett dödfött barn som barn om det föds efter 28 fullgångna graviditetsveckor eller om det är minst 35 cm långt. Omkring 350
barn föds döda varje år i Sverige, det utgör 0,3 procent av alla som föds.
Världshälsoorganisationens (WHO) definition, som antogs i Genève
1989, är annorlunda. Alla barn som föds döda efter 22 fullgångna graviditetsveckor skall anmälas som barn. Om graviditetens längd inte är känd
skall alla dödfödda barn som väger minst 500 gram eller är minst 25 cm
långa betraktas som barn. Ett barn kan överleva om det föds efter 22 veck45

ors graviditet. Sveriges definition av vad som skall registreras som barn
medför exempelvis att föräldrarna kan få ett barn och ett missfall under
samma förlossning. En tvillingfödsel i graviditetsvecka 25, kan resultera i
ett levande fött barn och ett dödfött foster (missfall). Skulle tvillingarna
födas i Finland eller England registreras båda som barn. Om Sverige
följde WHO:s definition skulle omkring 400 föräldrapar som mister sitt
foster i graviditetsvecka 22–28 legalt få definiera sin förlust som ett barn
och inte som ett missfall. I praktiken betraktas vanligen dessa döda foster
som barn och föräldrarna rar ofta liknande omhändertagande som de som
föder sitt barn efter 28 graviditetsveckor. Det förekommer dock att kvinnor som föder döda barn före 28:e graviditetsveckan inte rar föda på en
förlossningsavdelning, vilket ofta medför sämre möjligheter till smärtlindring och professionellt stöd efter förlossningen.
Anknytning till ett väntat barn grundläggs tidigt under graviditeten.
Fantasin om barnet börjar ofta vid graviditetsbeskedet, för att bli mer påtaglig när fosterrörelserna uppmärksammas. Med dagens teknik har nästan alla föräldrar hört sitt barns hjärtljud genom doptonens mikrofon och
även setts sitt barns konturer med hjälp av ultraljudsteknik Vissa föräldrar
vet också genom en undersökning av ett prov från moderkakan eller fostervattnet om det är en pojke eller flicka, kanske får barnet sitt namn
innan det är fött. Oavsett när under graviditeten fostret dör, så är det ett
väntat barn som föräldrarna sörjer. Inom sjukvården kan personalen möta
och bekräfta föräldrarnas sorg. En realistisk lagstiftning och riktlinjer kan
underlätta för föräldrarna och personalen. Föräldrar kan i dag begrava sina
döda barn även om de fötts som foster. Men den moder som vill registrera
namnet på sin i 26:e graviditetsveckan dödfödde son, möts av ett negativt
besked. Enligt befolkningsregistret är han aldrig född och kan alltså inte
registreras som död med sitt namn (se vidare Carl Edvard Sturkells kapitel: Juridiskt perspektiv). Dagens lagstiftning anses av många som föråldrad och diskussioner pågår om behovet av förändring.

Föräldrars erfarenheter
I en kartläggning av hur 314 kvinnor som 1991 födde ett dött barn upplevde omhändertagandet vid förlossningen, ansåg majoriteten att personalen gav ett bra stöd och över hälften av kvinnorna tyckte att förlossningen var ett fint minne. Nästan alla kvinnor upplevde att personalen
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visat deras döda barn respekt och ömhet. Det är ett gott betyg för dem
som möter föräldrarna som mist sitt barn före födelsen. I dag blir de döda
barnen (födda efter 28 graviditetsveckor) behandlade och bemötta som de
är, det vill säga som barn. Men så var det inte alltid förr. Omvårdnaden vid
dödfödsel har radikalt förändrats. För mindre än 30 år sedan ansåg många
inom vården att det fruktbaraste för föräldrarna var att betrakta ett dödfött barn som en ”icke-händelse”. Man låtsades som om ingenting hade
hänt och föräldrarna uppmanades att glömma sitt barn. Teorin bakom
denna attityd var att det inte hade utvecklats någon känslomässig bindning mellan mor och barn före födelsen och att det därmed inte fanns någon grund för sorg. I tron att man skyddade föräldrarna från obehagligheter förhindrades all kontakt med det döda barnet. Det ansågs
skonsammast om kvinnan näst intill sövdes med lustgas i slutskedet av
förlossningen. Ett skynke placerades mellan kvinnans huvud och hennes
mage och det nyfödda barnet fördes snabbt ut ur rummet och från avdelningen. Föräldrarna fick inte se sitt barn, informerades inte om dess kön
och deras känslor dämpades med lugnande medel.
Föräldrars berättelser och vetenskapliga studier har givit kunskap om
den djupa sorg som följer efter ett dödfött barn. I dag bekräftas föräldrarnas sorg. Föräldrar och det döda barnen behandlas med värdighet och respekt. Men trots att intentionen är att hjälpa föräldrarna att ta avsked av
barnet så förekommer det situationer där de upplever sig kränkta över det
bemötande de rar i samband med sitt döda barns födelse. Föräldrarna kan
erfara personalens attityd till dem eller till deras döda barn som nonchalant, kylig och till och med ovänlig. De kan uppfatta vårdgivaren som
stressad, och att de inte får det stöd och den uppmärksamhet som de förväntar sig och har behov av. Bristande information och en behandling enligt den gamla vårdfilosofin kan också upplevas som kränkande. I det här
avsnittet beskrivs några sådana situationer samt reflektioner över vad omvårdnaden när foster/barn dör kan innebära för föräldrar och personal.

Att berätta för föräldrar att deras foster/barn har dött
Möjligheten att diagnostisera ett barns död under graviditeten har förändrats och förbättrats under den senare delen av 1900-talet. Förr var det
ofta just när barnet föddes fram som dess död bekräftades; det var inte
ovanligt att kvinnor bar sina döda barn i magen i flera veckor, till och med
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månader, i väntan på förlossningen. Kvinnan hade kanske inte känt fostret
röra sig under en lång tid samtidigt som magens storlek minskade i stället
för att bli större. Säkerligen kände föräldrarna oro och misstänkte att barnet dött, men det fanns ingenting som kunde göras. Från och med 1970talets början är ultraljud den viktigaste metoden för att fastställa barnets
död i livmodern och förlossningen kan startas med hjälp av läkemedel.
När ultraljudsundersökningen utförs har den vanligtvis föregåtts av att
barnmorskan försökt lyssna efter barnets hjärtljud med en trätratt eller
med hjälp av CTG (barnets hjärtslag registreras och visas på en skrivare).
När inga hjärtljud identifieras konsulteras en läkare för ultraljudsundersökning (konturerna av barnet kan ses på en bildskärm och hjärtat är helt
stilla om barnet är dött). Föräldrarna är oroade, chockade och kanske
pendlar de mellan hopp och förtvivlan vid undersökningen. Vad som sker,
sägs eller inte sägs, noteras av föräldrarna och kanske kommer de alltid att
minnas hur beskedet om deras ofödda barns död lämnades. Några kvinnor
beskriver nedan om hur de minns att de fick beskedet att deras väntade
barn dött:
Läkaren gjorde mig både ledsen och arg för hon sa bara att ungen var död, sen gick hon.
När min man ropade tillbaka läkaren och frågade vad dom skulle göra, då sa läkaren bara:
”Hon får föda fram det”, sen gick hon!
Då vi först kom till förlossningen för att med ultraljud konstatera att barnet var dött var
läkaren mycket okänslig. Hon bara sa ”Ja, det är dött”. Sedan ropade hon fram en kandidat
för att visa ”hur slappt fostret var” (som hon uttryckte det). Hemskt!
Barnmorskan på mödravården tycker jag var väldigt opsykologisk. När hon lyssnade med
tratten och inte hörde några hjärtljud sa hon åt mig att hon inte kunde höra något för att
jag var så upprörd. Sedan lämnade hon mig ensam och gråtande i ett rum medan hon undersökte andra mammor.
Den dagen jag fick reda på att barnet var dött det blev en chock. Dom gjorde ultraljud,
efter det skickade dom hem mig. Jag kommer inte ihåg att jag körde hem bilen.
En av läkarna som dag två kontrollerade att barnet verkligen var dött, nonchalerade vår
otroligt svåra situation med kommentaren: ”Sånt som händer.” Honom kan jag än i dag
inte se utan att bli arg.
När jag hade gjort ultraljud två gånger, och dom konstaterade att barnet var dött, då sa
barnmorskan bara att ”det hade du väl misstänkt själv”, helt kallt, och gick sin väg och lämnade oss med det.
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Kanske stress och hög arbetsbelastning förklarar vårdpersonalens agerande. Möjligen inverkar egen rädsla och ångest inför den svåra situationen. Bemötandet kan också vara ett uttryck för en människosyn där kvinnan är ett objekt, ett föremål för vård. Det gäller att ta bort något som är
dött ur hennes kropp, det skall man hjälpa till med, men känslor är inte
personalens problem. Vårdgivaren kan också mena att situationen i sig är
så hemsk att det inte spelar någon roll vad man säger eller gör, det kan inte
bli sämre. Kvar blir föräldrarna med sin förlust och frustration över att deras sorg inte bekräftas. Den kvarstående kränkningen kanske blir ett hinder som gör situationen värre än den är.
Personalen får inte vid undersökningen distansera sig bakom teknisk
apparatur, utan måste också ”se” föräldrarna. Ett tydligt, ärligt men varsamt besked om barnets död förmedlar också en möjligheten till föräldrarna att förstå det som hänt, utan ytterligare psykisk belastning. En
kvinna som mist sitt barn före födelsen, ger rådet till personal om vad hon
menar är viktigt att tänka på i denna situation:
Försöka att hålla sig lugn. Förklara så mycket som möjligt, man har så mycket frågor. Få
föräldrarna att förstå att det fortfarande är deras efterlängtade barn i magen. Det är viktigt
att man får känna trygghet, ens inre är ju helt kaos, man skall inte bli lämnad ensamma
som vi blev efter beskedet.

Förlossningen
Tystnaden är sällan så total som när ett barn föds dött. Det som skulle vara
början till ett långt liv har slocknat redan före födelsen. Många föräldrar
har starka minnen från det som hände under förlossningen.
Åratal efteråt kan de tydligt minnas detaljer, vad som sades och vad
personalen gjorde. Det är en svår uppgift att medverka till att en tragisk
händelse resulterar i ett värdefullt minne för föräldrarna. Det är sannolikt
många samverkande faktorer som, trots sorgen, ger föräldrar-na möjlighet
att se tillbaka och minnas sitt döda barns födelse som någonting värdefullt. En betydelsefull del kan vara att föräldrarna känt sig respekterade
och att personalen uppfattat och förstått deras förlust. Att personalen har
känslighet för föräldrarnas individuella behov liksom att de behandlar
barnet värdigt är också något som kan påverka föräldrarnas hågkomst.
Om föräldrarna haft kontroll och känt sig delaktiga ökar sannolikt deras
möjlighet att få positiva minnen, liksom om de är välinformerade. De
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flesta kvinnor som 1991 födde ett dött barn var tillfredställda med den
vård de fått. Samtidigt hade mer än en tredjedel negativa upplevelser och
angav vid uppföljningen fyra år efteråt att de var ledsna, sårade eller arga
över vad någon ur personalen sagt eller gjort. De påminde sig om händelser då någon bemött dem eller deras barn på ett kallt och okänsligt sätt.
Det vanligaste var att kvinnan upplevt något under eller strax efter förlossningen som varit negativt för henne. Några minns och beskriver händelserna så här:
Jag ville ha mitt barn på magen med en gång när hon föddes fram. Barnmorskan lät väldigt
undrande och frågande över detta. Vill du det nu!? sa hon. Sedan virades barnet in i filtar
innan jag fick hålla henne. Detta gjorde att vi blev ännu räddare. Vi vågade inte mer än
glutta under filtarna. Vi vågade inte ens titta ordentligt.
Den barnmorska som ”tog emot” barnet efter sista krystningen höll aldrig i barnet, tog aldrig i barnet, utan barnet gled ner i fotändan där det låg tills jag böjde mig fram för att se
det. Inte ett ord till tröst. Fy vilken människa, hon kunde bli rörmokare eller något, men
inte barnmorska. Annars var den övriga personalen underbar, men henne förlåter jag aldrig.
Två timmar efter barnets födelse bytte vi barnmorska, denna hade mycket svårt i den situationen. Jag fick ta av mig mina vanliga kläder som jag hade fött i (av vilken anledning?),
de var inte smutsiga. Hon nonchalerade barnet och knuffade bryskt bort sängen för att den
stod i vägen. Hon gav också en del antydningar om att det inte var okey och normalt att
vilja vara tillsammans med sitt barn så länge (vi träffade vårt barn drygt fyra timmar), barnmorskan störde oss. Mitt blodtryck (tror jag) sjönk och barnmorskan tvingade mig att
flytta över i en hissbar säng, under den tiden kunde jag inte hålla barnet. I detta läget var
barnmorskan som förlöste mig kvar. Hon gav mig responsen att detta var en onödig åtgärd,
det hade räckt med några kuddar under benen. Detta var en svår situation att lösa, helt förståeligt, detta förringar ändå inte hennes beteende.
Det är mörkt, tyst och stilla. Min man och jag sitter på sängkanten och andas tomhet efter
vår lilla flicka. Plötsligt far dörren upp, in rusar en barnmorska som vi inte träffat tidigare.
Mycket hurtigt och forcerat tittar hon på oss och säger: ”Men ooh! Ett sånt vackert par!
Ni ser ut som en vacker tavla och du, inte ser du ut som om du varit gravid och fött ett
barn.” Därpå följde en fysisk ”check up” och sedan upp på avdelningen. Inte ett ord om
vad vi verkligen hade gått igenom, nämndes av denna barnmorska.

Troligtvis har den personal som medverkat vid de beskrivna situationerna
själva haft det svårt. De två första citaten vittnar om avståndstagande och
en rädsla för att ta i barnet. En barnmorska upplevs som ilsken av föräldrarna, möjligtvis är det också ett försvar mot den egna rädslan. En annan
barnmorska är forcerad och upplevs som glad, vilket är en grov kontrast
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mot den svåra sorg som föräldrarna känner. Agerandet kan vara välment,
hon berömmer föräldrarna för att vara ett vackert par, men det blir i denna
situation helt fel. Barnmorskan handlar här som om ingenting har hänt:
”inte ser du ut som om du varit gravid och fött ett barn.”
På en större förlossningsklinik i Sverige föds det omkring 25 döda barn
per år och på en mindre klinik är det årliga antalet enbart några få. Det är
inte möjligt för en enskild vårdgivare att få personlig erfarenhet i någon
större omfattning. Genom utbildning, handledning och utbyte av erfarenhet mellan personal kan ändå en grundläggande kompetens erhållas.
Vårdplaner kan också stödja ett korrekt handläggande av situationen.
Egen förmåga, människosyn och inlevelse är sannolikt betydelsefullt för
att personalen skall uppfattas som trovärdig av föräldrarna. Att möta
människor i kris är krävande. Möjligheten för personal till eget stöd i form
av samtal, reflexion och kompetensutveckling är viktigt för en terapeutisk
hållning om mötet med föräldrarna skall bli tillfredställande både för den
professionella vårdgivaren och vårdtagaren. Bemanningen på förlossningsavdelningen kan medföra en etisk konflikt avseende vilken födande
kvinna som behöver mest närvaro.

Att respektera en död person
Som alla föräldrar är de som fött ett dött barn känsliga för hur deras barn
bemöts. När föräldrarna uppfattat att det döda barnet inte behandlas värdigt beskriver några kvinnor så här:
Jag tycker att jag fick vänta länge innan de vägde och mätte mitt barn. När de sedan gjorde
det så lade de honom i en handduk, det tycker jag kändes obehagligt, som om han var
smutsig på något vis.
Vi fick inte ta upp henne och när personalen skulle väga och mäta henne så kastade de en
handduk, som vi upplevde, vårdslöst över henne när de skulle köra ut henne.
Jag är ledsen över att vårt barn fick ligga i en stängd städskrubb under natten.
Först senare kan jag på kortet som jag fick av henne se att de hade lagt henne på det kalla
golvet och fotograferat. Visserligen på en filt men så hade man aldrig gjort med ett levande
barn. Det var så rått gjort! Det gör mig arg och besviken.
Då vi varit tillsammans med vår flicka efter förlossningen och sa att de fick ta henne, att
då bara lägga ett grönt lakan över henne så att hon inte alls syntes i sängen och köra iväg.
Det kändes fruktansvärt bittert (vi hade bara önskat lite mjukare omstoppning). Ibland är
det så lite som gör att det känns mindre grymt.
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Efter förlossningen var det en sköterska som stressade på för hon ville väga barnet, när hon
körde ut honom var hon inte försiktig utan körde på saker.

Bristande inlevelseförmåga eller bara obetänksamhet har i dessa fall gjort
föräldrarna illa. De önskade lite mjukare ”omstoppning”. Viljan att göra
sitt barn gott är ofta mycket stark och uttrycks av två kvinnor på detta sätt:
Jag skulle ha velat tvätta mitt barn och satt på kläder. Det skulle ha varit skönt efteråt att
ha fatt sköta om sitt barn lite.
Att jag kunde klätt henne i hennes egna kläder, jag hade varma kläder till henne för fast
hon var död ville jag inte att hon skulle frysa.

Ofta är det mycket små gester som blir betydelsefulla. En kvinna beskriver
hur personalen visade hennes döda son ömhet:
De tvättade honom och när de klädde på honom satte de till och med på honom en blöja!

Om föräldrarna inte vill se barnet
Av de 314 kvinnor som födde ett dött barn 1991 och som medverkade i
studien, var det 14 som inte hade sett sitt barn, varken i anslutning till förlossningen eller efter en eller ett par dagar. Sex av dem önskade fyra år senare att de hade sett sitt barn, fyra var tveksamma och fyra var tillfredställda med att de inte sett barnet. Tre av kvinnorna som aldrig såg sitt
barn, uttryckte att personalen på ett påstridigt sätt försökt att övertala
dem att se det döda barnet. Två av dem skrev:
De kunde komma in till oss flera stycken och tjata om att vi skulle titta på barnet.
Den ena barnmorskan sa att jag inte fick gå upp och gå när jag ville för jag var tvungen att
umgås med mitt barn först.

Ingen av kvinnorna i undersökningen som såg sitt barn, ångrade sig efteråt, trots att en del av dem blivit övertalade. En kvinna beskriver det så
här när hon ger råd till andra föräldrar som mist ett barn:
Även om det är fruktansvärt att mista ett barn och man kanske tar avstånd till barnet vid
förlossningen så titta ändå på barnet. Det ser inte alls hemskt ut, utan lugnt sovande. Jag
blev själv övertalad och det hade känts overkligt i dag om jag inte själv såg barnet. Samtidigt fick jag se att det inte var några missbildningar, utan han var jättesöt. Detta har hjälpt
mig under kommande graviditeter.
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I dag är bedömningen att det är bra att konfrontera föräldrar med verkligheten och uppmana dem till kontakt med det döda barnet. Motivationen
och viljan att göra ”rätt” kan leda till inflexibilitet som förhindrar känslighet för enskilda föräldrars vilja och behov. Balansen mellan att inte pressa
vissa för hårt och vägleda andra som behöver mer stöd till kontakt med
barnet är en utmaning. Rigida checklistor och vårdplaner kan resultera i
en mekaniskt utförd omvårdnad med en distans till föräldrarnas egen vilja
och behov. Detaljerade vårdplaner är sannolikt bra men de får aldrig bli
ett självändamål. Det viktigaste är att skapa en lugn och avspänd atmosfär
som är tillåtande men inte pressande. Det går inte att tvinga någon att se
sitt döda barn utan att kränka hans eller hennes integritet. Enligt hälsooch sjukvårdslagen får ingen utsättas för tvång utan att man har stöd av
lagstiftning. Om föräldrarna inte vill se sitt barn, vilken orsaken än må
vara, ökar möjligheten att de ändrar sig om personalen behandlar barnet
på samma sätt som ett levande barn. Att fråga föräldrarna om de vill se
barnet innebär att de ställs inför ett val. De kan uppfatta frågan som om
det inte är självklart att se barnet och det kan göra dem tveksamma. Föräldrarna kan på grund av rädsla säga nej eller tolka personalen som om det
är onaturligt att vara med sitt barn. En kvinna uttrycker sig så här:
I vissa lägen skulle de kanske inte ha frågat utan bara sagt att man skulle göra det.

Kanske måste man räkna med att en omvårdnadshandling liksom ett läkemedel kan ha oönskade effekter (”biverkningar”). Det är möjligt att den
omsorg som de allra flesta uppskattar och mår bra av, får motsatt effekt för
några få. Det får inte hindra vårdpersonal från att utgå från det som på sikt
är lämpligast för det stora flertalet, samtidigt som man är öppen för individuella behov.

Obduktion
De flesta föräldrar vill veta varför deras barn dog. Det är inte alltid möjligt
att få en helt säker dödsorsak, obduktion är ett sätt att försöka ta reda på
fakta. Det finns ingen lag i Sverige som säger att dödfödda barn måste obduceras men det vanligaste är att föräldrarna ger sitt medgivande till obduktion. Frågan om obduktion måste ställas med stor hänsyn till föräldrarna och deras situation. Det är svårt att under känslomässig belastning
förstå vad en obduktion innebär och vilka möjligheter den ger för att fast53

ställa dödsorsaken. En kvinna beskriver hur hon upplevde att hon fick frågan om obduktion:
En stund senare, fortfarande mitt i natten, kommer jourhavande läkare och yrar något om
obduktion. Jag hade knappt hunnit föda fram mitt barn innan dom står utanför dörren
med knivarna i högsta hugg. Jag hoppas att ingen skall behöva vara med om ett så brutalt
sätt att bli behandlad.

En obduktion innebär att kroppen öppnas och organen inspekteras på
plats. Som regel tas alla organ ut och undersöks noggrant. Exempelvis letar man efter hjärtmissbildningar. Vissa organ vägs alltid, vilket ger information om eventuell underfunktion. Från merparten av organen tas en liten bit för mikroskopisk undersökning. Efter obduktionen görs barnet i
ordning för begravning eller visning för föräldrarna om de så önskar. Patologen skriver ett obduktionsprotokoll över sin undersökning av barnet
där både normala och avvikande fynd anges. Vanligtvis är det den behandlande läkaren som överför informationen till föräldrarna. Det är inte självklart att föräldrarna egentligen har förstått vad obduktionen innebär och
detaljer från undersökningen måste framföras med försiktighet och förklaras. En kvinna fick resultatet från obduktionen presenterat så här:
Efter obduktionen när vår läkare berättade svaret, då berättade hon vikten på olika organ,
jag fick en chock. Jag hade ingen aning om att de gjorde sånt vid en obduktion. Efter obduktionen vågade jag inte se barnet.

Bemötande
När foster och barn dör i livets början är den smärta man möter djup och
önskan att trösta blir ofta stark. Men det som sägs kanske förvärrar situationen. Att påstå att det var bättre att barnet dog tidigt för att föräldrarna
ännu inte lärt känna det är att negligera att föräldrarna faktiskt känt barnet i magen i flera månader och har haft fantasier om en framtid med sitt
barn. Att antyda att man förstår hur föräldrarna känner sig är att förringa
det som hänt. Det finns ingen sorg eller förlust som är den andra lik, även
om det finns många gemensamma drag. Lika missriktat är att gradera sorgen genom att påstå att det är lättare för föräldrarna om barnet dör tidigt
än efter en tid och att föräldrarna har tur som har barn sedan tidigare (om
de har det). Hur skall man kunna se något tursamt i det när man nyss förlorat ett efterlängtat barn? Att trösta genom att påtala att föräldrarna är
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unga och säkerligen kan få fler barn är heller inte något som uppskattas.
Hur skall de kunna vara säkra på att det blir fler barn, och varför skulle
inte deras första barn vara värt att sörja? Att försöka lindra smärtan hos
föräldrar som fått ett missbildat barn som dött med att säga att det var bäst
som skedde är också en kränkning. Att få ett missbildat barn som dör kan
innebära en dubbel sorg, man klarar inte ens av att få ett normalt barn.
Omvårdnaden av föräldrarna bör innefatta att de skall känna sig sedda och
bekräftade och att de får tid. Tid för information och för att ställa frågor,
om och om igen. Kommunikationen med föräldrarna skall vara klar, tydlig, känslig och ärlig. Föräldrarna skall behandlas med respekt och värdighet. All personal som är inblandad i vården borde vara välinformerad och
skall också ha möjlighet till eget stöd. Man skall inte undvika föräldrarna.
Om man inte vet vad man skall säga, kan man tala om att man känner sig
osäker. Det är oftast bättre än att forcerat prata om oväsentligheter. Tystnaden är inte farlig. En kvinna som mist sitt barn ger detta råd till personal:
Var dig själv, det gör inget om du visar dina egna känslor. Behandla barnet som föds med
respekt, försök att framhålla att föräldrarna skall ta barnet till sig. Efteråt känns den tid
man fick ha barnet för kott, hur lång den än är.

Ett etiskt riktigt bemötande
Ett etiskt omhändertagande när barnet dör i livets början innebär att följa
de grundläggande etiska principerna om självbestämmande, att göra gott,
att inte skada och att vara rättvis. Inom de olika professionerna i vården
finns också specifika formuleringar. I inledningen av etisk kod för barnmorskor i Sverige skrivs bl.a. att barnmorskan skall arbeta med ett humanitärt och respektfullt förhållningssätt gentemot kvinnan, barnet och familjen. Människokärleken skall präglas av en värdighet för att stärka
kvinnan, barnen och familjens integritet. Barnmorskan skall stödja och
skydda kvinnan, barnet och familjen. Barnmorskan skall också visa tilltro
till människans unikum.
Även om de etiska koderna är en utgångspunkt för barnmorskans profession, så styr och påverkar egna värderingar och synen på medmänniskor
agerandet. För att kunna ge god omvårdnad måste vårdpersonal arbeta på
vetenskaplig grund och utveckla kunskapsområdet. Genom att utvärdera
och ompröva praxis, kan förlegade vårdrutiner som är onödiga eller rent
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av skadliga tas bort och ersättas med nya. Systematiska studier kan ge beslutsfattande politiker fakta om varför den ena vårdformen är bättre än
den andra och vilken typ av utbildning som krävs för att ge optimal vård.
Resurser kan då användas på ett kostnadseffektivt sätt för att förbättra
hälsa och välbefinnande för familjen.
Ett etiskt riktigt omhändertagande när barnet föds dött innebär att beakta det som man vet är bra på sikt för föräldrarna. Att föreslå föräldrarna
att förlossningen av ett dödfött barn skall uppskjutas till nästkommande
dag eller dagar för att de skall ”förstå och smälta” beskedet om barnets
död, kan inte försvaras med dagens kunskap. De data som finns anger att
tiden mellan diagnosen av barnets död och starten av förlossningen, utgör
en risk för ytterligare psykisk belastning som kan ge ångestrelaterade symtom på sikt. Förlossningen bör startas så snart det är praktiskt möjligt om
inte föräldrarna själva tar initiativ till en fördröjning. Det är viktigt att ge
tid, lugn och ro för att föräldrarna skall ha möjlighet att i sin egen takt
möta och ta avsked av sitt barn. Vidare får det anses klarlagt att det är
fruktbart för föräldrarna att samla minnesföremål från det döda barnet, ett
bra fotografi, en hårlock, hand- och fotavtryck och kläder som barnet burit. Det finns ingen anledning att ge rådet att föräldrarna av psykologiska
skäl skall avvakta med en ny graviditet efter det döda barnets födelse. Föräldrarnas egen uppfattning om när tiden är mogen bör vara den rådande.
Att diskutera:
När bör ett dödfött foster/barn registreras som barn i nationella register?
En alltmer förfinad ultraljudsteknik och diagnostik har avsevärt förbättrat
möjligheten att fastställa ett ofött barns död: Hur påverkar det föräldrarnas hopp, insikt och sorg och vad ställer det för krav på undersökaren?
Om barnmorskan har fler kvinnor i förlossningsarbete att passa, vem skall
då ha företräde till hennes närvaro? Den unga oroliga förstagångsmamman som är förlossningsrädd trots att allt är normalt och barnet i magen
mår fint, eller kvinnan som utåt är lugn men väntar på ett dött barns födelse?
När övergår ett försök att övertala föräldrarna att se sitt döda barn till en
kränkning av integriteten?
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Alla citat i detta avsnitt är hämtade från avhandlingen: Att föda ett dött barn – vården vid
förlossningen och kvinnans situation tre år efter barnets död, Institutionen för Kvinnors och
Barns Hälsa vid Karolinska institutet.
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Etiska problem i nyföddhetsperioden

Magnus Lindroth
Docent och överläkare i pediatrik vid universitetssjukhuset i Lund
Intensivvård av nyfödda barn startade i Sverige i början av 1970-talet med
att man då började använda bl.a. kuvösvård, intravenös uppfödning och
respiratorvård. Detta ledde till ökad överlevnad och under 80- och 90-talen har utvecklingen gått mycket snabbt framåt. Under de 30 år jag arbetat
med nyföddhetsvård har jag upplevt hur gränsen successivt har skjutits
nedåt för hur små barn man kan lyckas få att överleva.

Nedre gräns for överlevnad
År
Födelsevikt
(normalt 3 500 g)
Graviditetslängd
(normalt 40 v.)

1970

1980

1990

1999

900

750

500

400

27

26

24

23

Tack vare förbättrad obstetrik och neonatal intensivvård kan i dag allt fler
och allt omognare nyfödda överleva, och de resultat vi nu har i Sverige är
mycket bra även internationellt sett. Nyligen publicerades en svensk nationell studie av barn med födelsevikt under 1000 g. Bland dessa barn var
överlevnaden 50 % hos dem som fötts efter endast 24–25 graviditetsveckor (Finnström, 1999). Sådana resultat hade varit helt otänkbara bara
tio år tidigare. Även för barn med medfödda missbildningar har stora
framsteg skett med hjälp av avancerad kirurgi. I detta sammanhang vill jag
dock understryka vikten av att man inte bara räknar framgång i höga över58

levnadssiffror. Man måste också göra långtidsuppföljningar med testning
av motoriska och intellektuella färdigheter upp i skolåldern, för att få en
noggrannare bedömning av resultaten. Det är först under senare år man
börjat få resultat från sådana studier, och även om förekomst av svåra handikapp (cp, blindhet, dövhet) är låg, så är det vanligt med motorisk oro
och koncentrationsstörningar hos de mest omogna barnen födda före 29
graviditetsveckor (Stjernqvist-Svenningsen, 1999).
Även om överlevnaden av nyfödda ökat väsentligt var det i Sverige
1997 fortfarande 5,4 barn per 1000 födda, som avled under den första levnadsmånaden. De tre vanligaste dödsorsakerna hos nyfödda barn är nu
extrem omognad, missbildningar och syrgasbrist vid födseln. Den neonatala intensivvårdens framgångar har väckt många frågor av etisk natur,
som om den ökade överlevnaden leder till fler svårt handikappade barn,
och om det är rimligt att satsa så mycket pengar på intensivvård av nyfödda i stället för på annan sjukvård. Tidigare var frågan många gånger om
man kunde sätta in behandling, medan frågan i dag i stället kan vara om
man bör sätta in behandling. Den etiska frågan blir alltså om man i vissa
situationer kan och bör avstå från att sätta in intensivvård. I andra situationer kan frågan gälla om man skall avbryta en pågående behandling.

Etiska principer i ett nyföddhetsperspektiv
Då det gäller etiska principer som ligger till grund för vårt handlande i
sjukvården kom de första reglerna från Hippokrates om att aldrig skada,
om möjligt lindra, stundom bota samt alltid trösta. Beauchamp och
Childress formulerade de fyra handlingsprinciper som man för närvarande brukar hänvisa till: 1. Godhetsprincipen, som säger att allt skall göras till patientens bästa. 2. Principen att inte skada. 3. Autonomiprincipen
(respekt för självbestämmande). 4. Rättviseprincipen, att lika sjukdomsfall skall behandlas lika. Dessa regler är giltiga även för nyfödda om än
med viss modifikation.
Att alltid handla till patientens bästa och undvika att skada kan ibland
innebära att man orsakar lidande för att senare få en varaktig förbättring.
I sådana situationer måste man väga förväntat gott mot förorsakat lidande
och handla så att det goda med åtgärden överväger. Det kan alltså finnas
situationer när det bedöms vara bättre för patientens att få dö än att fortsätta ett förlängt lidande. En speciell svårighet med nyfödda barn är att
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det inte finns några säkra indikatorer på obehag och smärta, varför det
krävs stor erfarenhet av personalen för att kunna tolka signaler på att patienten har ont eller lider. Principen att allt skall vara till barnets bästa
stämmer väl med FN:s barnkonvention från 1989 där huvudparagrafen,
artikel 3:1, säger just detta.
Autonomiprincipen innebär att patienten har rätt att själv påverka sin
vård inklusive att avböja intensivvård, om han inte vill ha den. För det nyfödda barnet är föräldrarna ombud och skall bevaka barnets intressen. Det
kan dock hända att föräldrar, i vårt tycke, inte handlar för barnets bästa,
t.ex. om de av religiös övertygelse inte går med på blodtransfusion, eller
om de i förtvivlan över att deras barn har en svår missbildning inte vill gå
med på nödvändig kirurgisk behandling. I sådana situationer måste ett
omhändertagande ske av sociala myndigheter, så att barnet får nödvändig
behandling.
Rättviseprincipen kan ses som en målsättning, eftersom det aldrig kan
bli fullständigt samma vårdvillkor för alla. Det finns ju en oundviklig
orättvisa i att vissa barn föds på orter där all nödvändig kunskap och specialistvård finns, medan andra föds i en landsända där detta saknas, vilket
leder till att patientens möjligheter att klara sig då kan bli betydligt sämre.
Rättvisa och ekonomi är begrepp som ofta är förknippade med varandra. Det kan t.ex. vara så att en kommun ger medel för en mycket dyr operation i utlandet medan en annan kommun inte har råd med detta, och i
ett globalt perspektiv är naturligtvis orättvisorna enorma. Vissa läkare
tycker att sjukvårdens krav är imperativa, och att man inte alls skall behöva
tänka på kostnader för den vård man tycker skall ges eller prövas. De menar att det är politikernas sak att ta fram de pengar, som behövs för vården.
Detta är naturligtvis omöjligt, eftersom tillgångarna är begränsade, och de
ekonomiska ramarna blir allt mindre.
Forskning och framsteg inom intensivvård har ibland inneburit att när
vi med stor ekonomisk insats lyckats få bättre resultat för en målgrupp, så
har vi i stället flyttat den ursprungliga problematiken till en ny grupp, som
man tidigare inte alls kunnat behandla. Någon allmän diskussion kring
denna sjukvårdens inneboende fördyring genom forskning och framsteg
förs tyvärr inte. I framtiden kommer vi sannolikt allt oftare att få ta ekonomisk hänsyn vid val av den dyraste specialistvården. Redan i dag är
prognos och ekonomi kopplade så att ju bättre prognosen är vid en dyr behandling, desto mer benägna är vi att sätta in den. Det är när vi närmar
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oss brytpunkten mellan högt pris och osäker prognos, som det blir svårt
att fatta beslut.

Tre synsätt på intensivvård
Nancy Rhoden studerade i början på 1980-talet inriktningen på neonatal
intensivvård och har beskrivit tre typer (FN:s barnkonvention, 1989).
I USA är typen Wait until certainty vanligast. Den innebär att intensivvård startas på alla barn, som kan tänkas överleva, och att de som ger vård
sedan väntar tills all tänkbar information erhållits, innan man ställer frågan, om det var rätt att börja behandla, och om det är riktigt att fortsätta.
Denna vårdinriktning prioriterar att man till varje pris undviker att någon
dör, som kan tänkas överleva med rimlig livskvalitet. Med denna modell
får man hög överlevnad men också maximalt antal handikappade barn.
Bidragande till att denna inriktning är vanlig i USA kan vara dels tanken
på att alla skall få chansen att överleva, dels hotet om anmälan för felbehandling, om man inte gjort allt.
Vid Statistical approach har man bestämda patientgrupper där man begränsar eller helt avstår från behandling. Ett exempel är att man har vissa
restriktioner för vård av barn, som föds före 25 graviditetsveckor. Målet
för denna statistiska modell är att undvika, att åtgärder resulterar i svårt
handikappade barn även på bekostnad av att några avlider, som skulle ha
kunnat klara sig med acceptabel livskvalitet. Sverige beskrivs som ett typexempel för detta handlingsmönster.
Den tredje typen är Individual approach där man påbörjar behandling
på alla som har en chans att klara sig men snabbt värderar, om det är för
barnets bästa att fortsätta. Detta ställningstagande kan göras innan man
fått ”all” information. Denna modell, som är vanlig i England, innebär att
kriterierna för eller mot fortsatt vård inte är strikt definierade utan kan
vara olika på olika kliniker, vilket kan synas orätt. Den lokala ledningens
attityder kan i denna situation få stor betydelse. Jag tror att vi i Sverige
successivt rör oss mot denna individuella modell, allt eftersom vi får större
kliniska erfarenheter av vad olika sjukdomstillstånd och komplikationer
betyder på kort och lång sikt.
Jag skall nedan med tre exempel visa på olika etiska frågeställningar,
som kan uppkomma vid vård av nyfödda barn.
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Fallbeskrivningar
Flicka A
Första barnet till 25-årig moder där förlossningen startade spontant efter
42 graviditetsveckor. Förlossningen var långdragen och fosterövervakningen visade mot slutet tecken på syrgasbrist. Barnet förlöstes efter flera
försök med sugklocka och flickan vägde 4 000 g. Hon hade tecken på svår
syrgasbrist omedelbart efter förlossningen. Prov på blod från navelsträngen visade också tecken på mycket svår syrgasbrist just före eller under förlossningen.
Vid ankomsten till nyföddhetsavdelningen var flickan blek och livlös
och hon hade endast sporadisk spontanandning.
Undersökningar: Hjärnaktivitetsmätning med EEG visade först kraftigt avvikande fynd med mycket sparsam aktivitet, dock utan att vara helt
utsläckt. Senare skedde en övergång till krampaktivitet. Ytterligare information hade kanske kunnat ras av skiktröntgen av hjärnan (CT-skalle)
men av olika skäl kunde denna undersökning inte ras förrän när flickan
skulle vara 3,5 dygn gammal.
Förlopp: Flickan var de första 2 dygnen helt utan muskelspänst och
hade inga spontana rörelser. Hennes pupiller reagerade inte för ljus. Hon
hade också mycket svårstillade kramper det första dygnet.
Andningen sköttes av respirator och hon var lätt att syresätta. Efter ett
dygn utan urinproduktion kom njurarna igång.
På fredag eftermiddag var flickan två dygn och det blev diskussion om
hur man skulle fortsätta.
Etisk fråga: Skulle man avbryta intensivvården (respiratorbehandlingen) i
detta skede?
Argument
för att fortsätta intensivvård: 1. Det fanns en liten möjlighet att flickan
skulle vakna till och överleva med god livskvalitet. 2. Vi hade ännu inte
fått alla undersökningar (CT-skalle).
mot att fortsätta intensivvård: 1. Flickan var helt slapp och reagerade inte
på smärta, vilket var tecken på en mycket svår hjärnskada. 2. Om man fördröjde beslutet fanns det risk att flickan kunde klara av att man tog bort
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respiratorbehandlingen (extubation) och överleva men med mycket svår
hjärnskada. Varje fördröjning av extubationen ökade denna risk.
Åtgärd
Vi beslöt att invänta CT-undersökningen. Efter 2,5 dygn märktes viss
motorik hos flickan och det gick att få fram en trög pupillreaktion. CTundersökningen visade utbredda skador i båda storhjärnshalvorna såsom
efter svår syrgasbrist.
Med stöd av de utbredda hjärnskadorna på CT-undersökningen samt
det kliniska förloppet bedömdes flickans utsikter vara hopplösa, och i
samråd med föräldrarna beslöts att behandlingen skulle avbrytas. Flickan
extuberades och respiratorn stängdes av vid 3 1/2 dygns ålder i förväntan
att hon inte skulle andas själv, och att hon skulle dö. Efter extubationen
utvecklade flickan emellertid mot förmodan god spontanandning och fick
stabil blodcirkulation.
Uppföljning: Vid snart tre års ålder har flickan haft en mycket dålig tillväxt av huvudet. Hon ger ingen blickkontakt, har dålig huvudkontroll,
svår CP-skada samt epilepsi med täta kramper.
Med facit i hand kan man säga att det var fel att avvakta CT-undersökningen, eftersom den kliniska bilden talade för en mycket svår hjärnskada.
Om extuberingen skett vid två dygns ålder skulle flickan med största säkerhet inte ha andats och hade alltså avlidit hastigt.
Denna situation att barn efter allvarlig syrgasbrist före eller under förlossningen kan överleva men med mycket svåra handikapp vill man undvika. Därför gäller nationellt en rekommendation att man skall avbryta
återupplivningsåtgärderna av nyfödda fullgångna barn med allvarlig syrgasbrist, om de efter förlossningen inte har någon egen andning efter 30
minuter trots full återupplivning (Tunell-Blennow, 1997). Detta är ett
tydligt exempel på ”statistical approach” till intensivvård.
Gosse B
Modern var 27 år och föräldrarna hade tidigare två friska barn. Modern
sökte för buksmärtor på kvinnoklinken efter 26 graviditetsveckor (14
veckor före beräknad förlossning). På misstanke att moderkakan hade
lossnat gjordes akut kejsarsnitt. Barnet var en pojke som vägde 840 g. Han
var genast efter förlossningen blek, slapp, hade endast enstaka hjärtslag
och saknade egen andning. Han blev bättre på stimulering och ventilation
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med extra syrgas men eftersom lungorna var omogna behövde han genast
respiratorvård.
Dag 2 fann man vid ultraljudsundersökning av huvudet att pojken hade
stora hjärnblödningar i hjärnans vätskerum på båda sidor samt blödning
även ut i hjärnvävnaden på höger sida. Pojken hade inga säkra kramper.
Dag 4 fick pojken en kraftig lungblödning som krävde höjning av respiratortrycken, blodtransfusion samt blodstillande behandling. Dag 5
uppstod luftläckage ut i höger lungsäck vilket krävde två sugdränage genom bröstkorgsväggen under en vecka. Vid ett försök dag 9 att låta patienten andas själv togs han ur respiratorn men han fick då åter en lungblödning, som krävde att han på nytt anslöts till respirator. Dag 14 fick han
uppspänd buk och blod i maginnehåll och avföring. Röntgenundersökning stödde misstanken om tarminflammation varför han under en veckas
tid inte fick någon föda i mag-tarmkanalen, utan all näring gavs intravenöst direkt in i blodbanan. Lungröntgen visade nu att han hade utvecklat tecken på lungfibros (s.k. respiratorlunga) av den långa respiratorvården. Dessa röntgenförändringar förvärrades successivt av den pågående
respiratorvården. Dag 20 utvecklade pojken ett snabbt växande huvudomfång som tecken på hydrocefalus (s.k. vattenskalle) orsakad av de stora
hjärnblödningarna. Eftersom pojken var för liten och äggvitehalten i
hjärnvätskan för hög, kunde man inte operera hans hydrocefalus, utan
man var tvungen att var tredje dag tappa ut hjärnvätska (likvor) från hjärnans vätskerum med nålpunktioner.
Föräldrarna, som var väl informerade om pojkens svåra situation, hade
flera gånger sagt att de inte ville att vi skulle behandla pojken med ytterligare intensivvård, om det var risk för att han skulle bli svårt handikappad.
Etisk fråga: Skulle man avbryta intensivvården och avsluta respiratorvården?
Argument
för att fortsätta maximal intensivvård: 1. Om pojken tillväxte under några
veckor skulle det kanske gå att operera hans hydrocefalus. 2. Lyckades
denna operation kanske han kunde komma ur respiratorn så att lungförändringarna kunde läkas. 3. Visserligen hade pojken haft hjärnblödningar
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på båda sidor, men eftersom han inte haft kramper, var det inte säkert att
blödningarna skulle leda till något allvarligt handikapp.
för att avbryta intensivvården: 1. Pojkens lungförändringar förvärrades
hela tiden under den nödvändiga respiratorvården, och om man fortsatte
kunde patienten hamna i kroniskt respiratorberoende. 2. Risken var stor
för allvarliga handikapp efter hjärnblödningarna och föräldrarna ville i så
fall att vi inte skulle fortsätta med intensivvård. 3. De nödvändiga punktionerna för tappning av hjärnvätska kunde dels skada hjärnvävnad, dels
innebära en risk för att pojken skulle få hjärnhinneinflammation.
Åtgärd
Berörd personal var enig om att man inte skulle fortsätta med intensivvård, och patientansvarig läkare beslöt att respiratorvården skulle avslutas.
Föräldrarna tyckte att detta beslut var riktigt. Sedan pojken lagts över i
moderns famn stängdes respiratorn av och han avled inom några minuter.
Gosse C
En ett dygn gammal gosse som var andra barnet till en 22-årig moder.
Hon hade en treårig frisk dotter. Fadern till de två barnen hade lämnat familjen, men modern hade ett samboförhållande med en ny man. Under
den aktuella graviditeten hade man vid flera ultraljudsundersökningar av
fostret sett en utbuktning på bukväggen vilket man uppfattat som ett navelbråck. Kromosomundersökning på fostret var normal. Förlossningen
skedde fem veckor för tidigt och barnets födelsevikt var 2 230 g. Man såg
genast att det nedtill på buken fanns en 3 × 3 cm stor öppning med en
buktande tunn vägg. Genom denna vägg kunde man ana tarmar och från
ett hål mitt på kom det avföring. Pojken saknade ändtarmsmynning men
hade i övrigt ingen yttre missbildning.
På grund av tilltagande dålig syresättning kopplades pojken till respirator och transporterades till barnkirurgisk klinik. Han opererades där vid
fem timmars ålder och man fann att en stor del av tunntarm och tjocktarm
var förstörd av en tidig kärlkatastrof under fostertiden. De förstörda tarmpartierna togs bort och ändarna av frisk tunntarm och tjocktarm syddes så
att de mynnade framme på bukväggen.
Eftersom kvarvarande tunntarms- och tjocktarmsdelar var mycket
korta, kunde man utgå från att patienten skulle behöva uppfödning via
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enbart intravenöst dropp under mycket lång tid, kanske år, och även det
med oviss utgång.
Prognosen var dålig, och den tillgängliga behandlingen skulle vara lång
och plågsam för patienten. Dessutom skulle det vara önskvärt att modern
var närvarande så mycket som möjligt under den långa sjukhusvistelsen.
Föräldrarna hade efter operationen fått information om att en mycket stor
del av tarmen var förstörd och borttagen och att det var ovisst om man
kunde göra något ytterligare för pojken. Hur man skulle göra skulle beslutas i en konferens senare samma dag.
Etisk fråga: Skulle man påbörja behandling med total intravenös uppfödning?
Argument
för att påbörja intensivvård: 1. Eftersom den första operationen lyckades
skulle det vara svårt att inte fortsätta. 2. Kanske fanns det en möjlighet att
de kvarvarande tarmresterna skulle kunna växa till så att han fick en fungerande tarm. 3. Kanske skulle man, medan pojken fick intravenös uppfödning, komma på något botemedel, t.ex. tarmtransplantation.
mot att påbörja intensivvård: 1. Tidigare erfarenheter var dåliga. 2. Pojkens
lidande skulle bli stort och sannolikt utan mening. 3. En lång intensivvård
skulle bli påfrestande för övriga familjemedlemmar.
Kan man låta bli att fortsätta den påbörjade behandlingen? Ja, om den är
utsiktslös, men det är svårt att ta ett sådant beslut, framför allt om det har
varit många inblandade tidigare. Det är då lättare att pröva nya behandlingsmetoder eller att kalla på någon konsult för att ta förslag till åtgärder.
Speciellt i intensivvård är det vanligt att en åtgärd föder en annan och därför bör man noga värdera nyttan av varje ny åtgärd.
Hur värderar man förväntat lidande? I denna situation tar man göra det
genom att värdera tidigare erfarenheter. I det aktuella fallet ville de flesta
barnkirurgerna, att man inte skulle starta långvarig intravenös uppfödning, eftersom deras tidigare erfarenheter varit dåliga. En påbörjad behandling hade inneburit ett mycket långt lidande med dålig chans till
framgång.
En fråga man måste ställa är vad som kommer att hända, om man inte
”gör allt”. Om man beslutar att inte gå vidare med intensivvård, innebär
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det att man tagit beslutet att låta patienten dö. I denna situation blir vården palliativ, dvs. den inriktar sig på hålla patienten utan smärta, ångest
eller annat lidande. Då är det inkonsekvent och fel att behandla t.ex. en
lunginflammation med antibiotika, för om man startar sådan behandling,
leder detta till att man förlänger döendet för en patient, som man inte kan
hjälpa. Det är nödvändigt att föräldrar och all berörd personal är fullt införstådda med detta resonemang, och accepterar att man inte sätter in den
behandling man normalt ger.
Fanns det andra berörda? Det är lätt att glömma bort konsekvenserna
för den treåriga systern. Vad skulle det betyda för henne, att under lång tid
förlora sin mor, som deltog i vården av brodern på sjukhuset? Någon kanske tycker det är fel, att ta in sociala faktorer i den etiska analysen, men då
vi beslutar något, har vi ansvar för konsekvenserna av vårt handlande inte
bara för patienten på avdelningen utan också för övriga familjemedlemmar. Den treåriga flickans situation bör alltså finnas med i beslutsunderlaget. Vad gäller samboförhållandet i detta fall, kan man med säkerhet
säga att det skulle sättas på mycket svårt prov, om modern skulle tvingas
tillbringa en stor del av sin tid på sjukhus för att vårda ett barn, som inte
ens var fästmannens eget.
Åtgärd
Vi beslutade att inte påbörja intensivvård och därför sattes inte total intravenös behandling in utan endast palliativ behandling. Två veckor senare fick pojken lunginflammation, som inte antibiotikabehandlades, och
han avled av denna infektion.

Beslutsprocessen
De tre fallen ovan illustrerar situationer med svåra etiska ställningstaganden. Eftersom varje situation har sina särdrag finns det inga enkla allmängiltiga handlingsmodeller, lika lite som det finns några absolut rätta svar.
För att underlätta den etiska analysen kan man ställa upp ett schema enligt nedanstående figur (Hermerén, 1995).
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Åtgärd
Aktör

Börja
intensiv
vård

Avvakta

Successivt
avsluta behandlingen

Avbryta
behandlingen
genast

Annat

Patient
Föräldrar
Syskon
Vårdpersonal
Samhällekostnad
Annat

Exempel på matris som hjälpmedel vid etisk analys
För de olika handlingsalternativen markerar man +, 0, – eller ? för de inblandade aktörerna. Därefter gör man en summering av gott och ont och
försöker hitta det alternativ som är bäst för så många som möjligt. Notera
dock att aktörerna har olika vikt med störst tyngd för patienten.
För att underlätta svåra beslut i praktisk klinik kan man använda följande sex råd om att avstå från eller avbryta intensivvård av nyfödda barn:
1. Alla beslut skall ha patientens bästa som bas.
2. Beslut skall föregås av vårdkonferens med all berörd personal.
3. Beslutet om att avstå från eller avbryta behandling skall tas efter samråd med föräldrarna, men man skall inte skjuta över ansvaret för beslutet på dem.
4. Beslut skall omprövas dagligen och dokumenteras på lämpligt ställe i
journalhandlingar samt signeras av ansvarig läkare och sköterska.
5. Som vanligt vid avvikelse från gängse rutiner måste jourhavande bli informerad av ansvarig läkare, t.ex. när hjärt-lungräddning inte skall ske.
6. Vid oenighet är det medicinskt ansvarig teamchef som avgör vad som
skall göras eller ej. Eventuellt kan man be den lokala etiska kommitten
om råd.

Sammanfattning
Under nyföddhetsperioden är det många barn som behöver intensivvård.
Utvecklingen av denna vård har de senaste decennierna medfört att allt
omognare och allt sjukare barn nu kan överleva. Dessa ständiga förskjut-
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ningar av gränsen för vad man kan klara, har givit upphov till många etiska
frågor. Ibland tvingas man ta ställning till, om man skall låta bli att påbörja intensivvård, och i andra fall om man skall avsluta en pågående respiratorvård. När sådana beslut tas är det önskvärt att alla berörda är överens, men det är den patientansvarige läkaren (Pal) som skall fatta beslutet
och ta ansvar för det. För att föräldrar skall kunna acceptera att man inte
prövar allt eller avslutar en pågående behandling är det nödvändigt att de
har fullt förtroende för sjukvården. Detta kräver att de dagligen får fullständig information av medkännande personal.
Som vanligt är god kommunikation och information grundläggande
för att missnöje med sjukvården inte skall uppstå, speciellt i de fall där den
inte är framgångsrik.
I detta kapitel om etiska frågor i nyföddhetsvården har det som vanligt
varit lätt att ge exempel på svåra frågor men betydligt svårare att ge svar.
Exempel på andra etiska frågor som berör intensivvård av nyfödda:
1. Ett vanligt argument för att avbryta intensivvård är att patienten skulle
få en oacceptabelt dålig livskvalitet, om han överlever. Vilka mått finns
på livskvalitet och vem skall bedöma vad som är oacceptabelt?
2. Kan man avstå från eller avsluta intensivvård för att den kostar för
mycket? I så fall: Hur mycket är för mycket? Vem skall besluta det? Hur
skall man informera föräldrarna?
3. När man av medicinska skäl överväger att avsluta intensivvården, bör
då sociala skäl få påverka beslutet? Till exempel: ”Barn till missbrukande mycket ung mor och där fadern är okänd” eller ”Mycket efterlängtat första barn till 42-årig moder som inte kommer att kunna få fler
barn”.
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Lagstiftning om livets början

Carl Edvard Sturkell
Lagman, Katrineholm

Inledning
Frågor som rör livets början har i alla tider intresserat människorna. Även
lagstiftarna (politikerna) har – var och en utifrån sin tids kunskaper och
erfarenheter – sysselsatt sig med frågorna. Till att börja med var det rätten
till arv, därefter straff och skadestånd som intresserade. Allteftersom kunskaperna ökat har frågeställningarna blivit mer komplexa och likaså lagstiftningen. Särskilt under senare hälften av 1900-talet har våra kunskaper
om ett fosters utveckling ökat dramatiskt med nya etiska och moraliska
frågeställningar som följd. Detta har lett till att lagstiftarna tvingats ta itu
med frågor som tidigare varit helt okända och som känns främmande.
Något samlat grepp om livets början har lagstiftarna aldrig tagit, vare
sig i Sverige eller i utlandet. Detta är förklarligt med hänsyn till att de
olika lagarna kommit till vid olika tider, med olika historiska perspektiv
och med olika syften.

Arvslagstiftningen
I ärvdabalken (1958:637, omtryckt 1981:359) handlar det första kapitlet
om rätt att taga arv. Den första paragrafen lyder:
”Arv kan tagas endast av den som lever vid arvlåtarens död; dock må barn, som är avlat
dessförinnan, taga arv, om det sedermera födes med liv. Är fråga om rätt till del i boet
efter arvlåtarens efterlevande make, skall hänsyn tagas till tiden för makens död.”

Ärvdabalken ger alltså rättigheter endast till det barn som föds med liv.
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Redan våra landskapslagar1 innehöll motsvarande regler. Sålunda innehåller Östgötalagens ärvdabalk ett avsnitt (VII) om ”Huru död och odöpt
får ärva”, som utgår från samma princip. Lagen beskriver bl.a. ett undantag från huvudregeln, nämligen den situationen att en hustru väntar barn
med sin avlidne make. Närmaste arvinge ”– – – far dit och dräper henne
och vill ogärna mista arvet – – – Nu jordas hon – – – Då skall man gräva
henne upp ur jorden och skära upp henne lik. Finnes barn i liket eller någon liknelse till barn, då ärver barnet sin fader och modern ärver sitt barn
och hennes arvingar henne.”
Samma balks avsnitt VI talar bl.a. om ”Kullolycka: detta är om moder
och barn dö uti barnsäng.” Dog barnet förr än modern, ärvde modern och
efter henne hennes arvingar. Dog modern förr än barnet, ärvde barnet sin
mor och fadern barnet. Det mest kända exemplet på denna situation är Bo
Jansson Grip, vars hustru avled i barnsäng. Han lät då göra kejsarsnitt på
hustrun och man fick fram ett barn som andades. Detta ledde till att Bo
Jonsson Grip via barnet ärvde hela sin hustrus förmögenhet och därmed
blev Sveriges störste jordägare genom tiderna. Det kan också märkas att
just i dessa situationer tillmätte Upplandslagen kvinnas vittnesmål dubbelt så stort värde som en mans; ”härvid bär kvinnas vittnesmållika giltighet som två mäns” (avsnitt XI, 1 § ärvdabalken).
Ärvdabalken i 1734 års lag tillämpar samma princip i kapitel 5: ”Om
barn födes dödt; och om hustru säger sig hafvande vara, tå mannen dör.”
Sistnämnda kapitel börjar med följande förklaring: ”Thet barn som dödt
födes, må ej ärfva.”
Nuvarande ärvdabalk innehåller också regler om rätten att testamentera bort sin egendom. Reglerna innehåller beträffande ofödda samma
princip som arvsbestämmelserna. 9 kap. 2 § 1 st. ärvdabalken föreskriver
sålunda: ”Förordnande till annan än den som är född vid testators död eller då är avlad och sedermera födes med liv är utan verkan.”
Till denna regel finns knuten en undantagsregel som gör det möjligt att
till testamentstagare utse någon som inte ens är avlad vid testators död
men som är blivande arvsberättigad avkomling till någon som enligt huvudregeln kan utses till testamentstagare. Denna undantagsregel gör det
möjligt att för en person att testamentera till sina ännu inte vare sig födda
eller avlade barnbarn. I det fallet får emellertid inte olikhet göras mellan
1

Lagverk, nedskrivna på 1200- och 1300-talen, gällande för särskilda svenska landskap.
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syskon. (Detta är det enda som finns kvar av den tidigare möjligheten att
inrätta fideikommiss.)

Den svenska regeringsformen samt internationella
konventioner
Vår svenska författning, Regeringsformen, som är den av våra grundlagar
som innehåller bestämmelser om grundläggande medborgerliga friheter,
innehåller endast regler som tar sikte på födda, levande personer. Detsamma gäller de internationella konventioner om mänskliga rättigheter
som Sverige anslutit sig till. Medborgerliga rättigheter är alltså endast tillförsäkrade födda, levande personer.
1950 års europeiska konvention angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen), vilken genom en lag (SFS 1994:1219) förklarats som lag här i landet avser
endast födda, levande personer. Denna konvention innehåller i ”Avdelning I – Rättigheter och Friheter” en artikel 2 med rubriken ”Rätt till livet”. Första punkten i denna artikel lyder: 1. ”Envars rätt till livet skall
skyddas genom lag. Ingen skall avsiktligen berövas livet utom för att verkställa domstols dom i de fall då han dömts för brott som enligt lag är belagt med sådant straff.”
I kommentaren till Karnov2 sägs följande om denna bestämmelse: Artikelns tolkning och tillämpning på förhållanden i livets början och slut är
hittills inte klargjord. Frågan huruvida ett foster omfattas av skyddet och
i så fall i vilken utsträckning, är således inte slutligt besvarad. Av kommissionspraxis framgår emellertid att artikeln inte tolkats som innefattande
ett absolut förbud mot abort, men kommissionen har inte uteslutit att
fostret kan åtnjuta visst skydd av artikeln beroende på utvecklingsgrad, se
målet X. mot Storbritannien, Appl. 8416/79, DR 19 s. 244. Inte heller
har eutanasiproblemet givits något svar i konventionspraxis. (Kursiveringarna är gjorda av mig.)
Inte heller FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättig-heter från år 1966 torde avse annat än födda, levande personer.

2

Karnov, Svensk Lagsamling Med Kommentarer, Fakta Info Direkt, CD-romversionen,
Stockholm, 1998.
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1989 års FN-konvention om barnets rättigheter, den s.k. Barnkonventionen, nämner däremot också barn före födelsen. I inledningen till konventionen hänvisas sålunda till en FN-deklaration från år 1959, där det
sägs att ”barnet på grund av sin fysiska och psykiska omognad behöver
särskilt skydd och särskild omvårdnad, innefattande ett lämpligt rättsligt
skydd, såväl före som efter födelsen”. Inledningen är emellertid inte rättsligt bindande och ingen av artiklarna i Barnkonventionen berör fostrets
rättsliga ställning. I stället utgår konventionens artiklar från definitionen
i Artikel 1, som förklarar: ”I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som
gäller för barnet.” Orsaken torde vara att de länder som deltog i konventionsarbetet inte kunde enas i synen på rätten till abort. (Barnkonventionen finns som bilaga till prop. 1989/90:107. Angående ratificering, se
även 1989/90:SoU28, rskr. 1989/90:350.)

Strafflagstiftningen
Den nu gällande abortlagen (1974:595) trädde i kraft den 1 januari 1975,
då lagen (1938:318) om avbrytande av havandeskap upphörde att gälla.
Samtidigt upphävdes bestämmelserna i 3 kap. 4, 10 och 11 §§ brottsbalken om fosterfördrivning. Svensk strafflagstiftning som tidigare sett
mycket strängt på fosterfördrivning innehåller alltså inte längre några bestämmelser i ämnet.
I 1734 års lag var fosterfördrivning och barnamord i samband med barnets födelse belagt med dödsstraff. Det kyrkliga inflytandet på lagstiftningen under 1600- och 1700-talen ledde till de stränga reglerna i 1734
års lag. Därefter har synen på kvinnans ställning successivt ändrats till
kvinnans förmån och konflikten mellan kvinnans och fostrets intressen
har alltmer uppmärksammats si att utvecklingen så småningom lett fram
till den nu gällande abortlagen.
Den straffbestämmelse i nuvarande svensk strafflagstiftning, som
kommer närmast dessa tidigare bestämmelser är den paragraf i brottsbalken som handlar om barnadråp (3 kap. 3 § brottsbalken). Paragrafen lyder: ”Dödar kvinna sitt barn vid födelsen eller eljest å tid då hon på grund
av nedkomsten befinner sig i upprivet sinnestillstånd eller i svårt trångmål, dömes för barnadråp till fängelse i högst sex år.” Straffet är alltså lägre
än det vanliga straffet för dråp, som är 6 till 10 års fängelse.

76

Under förarbetena3 till 1734 års lag förekom följande den 24 oktober
1707: Sedan continuerades uppläsarrdet af Högmålsbalken Cap. 22, § 1,
blifwandes wid den första paragraphen funnit gått uthelemna orden som
qwickt warit, efftersom fostret har lijf a primo conceptionis momento, ty
elliest skulle det intet kunna växa och tilltaga, och fast än det intet wisar
någon rörelse, förr än det är mycket avancerat, som sker hos sombliga förr
och sombliga senare, så är det lika brått(sligt) taga ett mindre embryonem
af daga som ett större, föruthan det att thet skulle wara ett meddel ursächta sig med, när en qwinsperson kunde förebära, fostret ännu intet warit qwickt, derföre tiena desse ord ingaledes.

Abortlagen
Enligt första paragrafen i nuvarande abortlag (1974:595) gäller att om en
kvinna begär att hennes havandeskap skall avbrytas, rar abort utföras om
åtgärden vidtas före utgången av den 18:e havandeskapsveckan och den
inte på grund av sjukdom hos kvinnan kan antas medföra allvarlig fara för
hennes liv eller hälsa. Abortlagens utgångspunkt är alltså kvinnans rätt att
själv bestämma i fråga om abort. Abort rar inte utföras utan kvinnans
samtycke. Den 18:e havandeskapsveckan är en säkerhetsmarginal mot ingrepp i situationer där fostret är livsdugligt. Efter utgången av den 18:e
havandeskapsveckan rar abort utföras endast om Socialstyrelsen lämnar
kvinnan tillstånd till åtgärden. Sådant tillstånd får lämnas endast om synnerliga skäl föreligger för aborten.
Tillstånd ges i allmänhet inte efter den 22:a graviditetsveckan, eftersom foster som är 23–24 veckor kan ras att överleva utanför kvinnans
kropp. Det är Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor, det s.k. Rättsliga rådet som prövar dessa ärenden. Tillstånd får
inte lämnas, om det finns anledning att antaga att fostret är livsdugligt.
Efter utgången av den 22:a havandeskapsveckan lämnar det Rättsliga rådet inte tillstånd till abort om inte fostret lider av så allvarlig skada att det
inte kan antas vara livsdugligt eller situationen är sådan att kvinnans liv eller hälsa är i allvarlig fara vid fortsatt graviditet.

3

Förarbetena till Sveriges Rikes Lag 1686–1736, utgivna av Wilhelm Sjögren, del 2 s. 315,
Almqvist & Wiksell, Uppsala 1901.
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Om en kvinna begärt abort skall hon erbjudas stödsamtal innan åtgärden utförs. Stödsamtalet är frivilligt. Ett erbjudande om att stödsamtal
lämnats bör dokumenteras.
(Förarbeten: prop. 1974:70, SoU 1974:21, prop. 1979/80:80, KU
1979/80:45).

Fosterskador
Arbetsmiljölagstiftningen
Arbetsmiljölagen (1977:1160) och strålskyddslagen (1988:220) ger möjlighet för Arbetarskyddsstyrelsen respektive Statens strålskyddsinstitut att
utfärda föreskrifter som syftar till att förhindra att fosterskador uppkommer till följd av den blivande moderns arbetsmiljö. De båda lagarna innehåller inga särskilda regler om skydd för foster men har allmänt utformade
regler om rätt att utfärda föreskrifter om förbud mot att arbete, som medför särskild risk, utförs av arbetstagare, som tillhör en viss grupp arbetstagare. Denna möjlighet har använts för att förbjuda arbetsgivare att anlita
gravida kvinnor vid arbeten där risken för fosterskador är stor. Från och
med den 1 januari 1995 gäller ett av Arbetarskyddsstyrelsen utfärdat mera
generellt förbud för gravida och ammande kvinnor att sysselsättas i arbete
som medför skaderisker. Utfärdandet av detta förbud har sin grund i ett
EG-direktiv från år 1992. Enligt detta är arbetsgivare skyldiga att göra en
bedömning av risken för fosterskador på arbetsplatsen och därefter utarbeta en skyddsstrategi grundad på denna riskbedömning. Föreskrifter, utfärdade av Arbetarskyddsstyrelsen, finns för närvarande avseende gruvarbete under jord (AFS 1997:3), biologiska ämnen (AFS 1997:12),
blyarbete (AFS 1992:17), dykeriarbete (AFS 1993:57), rök- och kemdykning (AFS 1995:1) samt, mer generellt, avseende riskfyllda arbeten för
gravida och ammande arbetstagare (AFS 1994:32).
Enligt 3 kap. 9 § lagen (1962:381) om allmän försäkring har en kvinna
rätt till havandeskapspenning om hon inte rar sysselsättas i sitt förvärvsarbete på grund av en föreskrift om förbud mot arbete under havandeskap,
som har meddelats med stöd av 4 kap. 6 § arbetsmiljölagen (1977:1160)
eller 8 kap. 6 § fartygssäkerhetslagen (1988:49), om hon inte kan omplaceras till annat arbete enligt 18 § föräldraledighetslagen (1995:584).
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Missbruk
Risk för fosterskador föreligger också om den blivande modern missbrukar alkohol eller andra droger eller är rökare. År 1987 redovisades ett utredningsbetänkande ”Skydd för det väntade barnet.– 1. Åtgärder vid
missbruk och under graviditet” (SOU 1987:11). När det gällde frågan om
tvångsingripande övervägde utredningen om då gällande tvångslagar
borde ändras så att ett tvångsingripande mot kvinnan skulle kunna ske till
skydd för det ofödda barnet. Utredningen kom emellertid fram till att en
sådan lagstiftning inte borde komma till stånd. I stället för att utöka möjligheterna till tvångsingripande fanns det enligt utredningens mening anledning att satsa mera på de frivilliga och uppsökande åtgärderna. Utredningen ansåg det emellertid angeläget att öka möjligheten till samverkan
mellan alla samhällets resurser för att skydda det väntade barnet. Den gravida kvinnas krav på integritet måste därför i vissa fall efterges om det
gällde att skydda ett foster från att skadas. Utredningen föreslog därför ett
tillägg till en av de bestämmelser i sekretesslagen (1980:100) som tillåter
vissa undantag från andra sekretessregler. Förslaget ledde till en proposition (prop. 1990/91:111) med förslag om att 14 kap. 2 § sekretesslagen
skulle ändras så att hälso- och sjukvårdssekress eller socialtjänstsekretess
inte hindrar att uppgifter om barn och ungdomar eller den som är missbrukare lämnas mellan myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten om det behövs för att den enskilde skall få nödvändig vård,
behandling eller annat stöd. Motsvarande skulle gälla om det behövs för
en nödvändig insats för att väntat barn. Bestämmelsen finns sedan den 1
juli 1991 införd som ett sista stycke i 14 kap. 2 § sekretesslagen.

Assisterad befruktning
Insemination
Redan år 1953 hade en utredning kallad Inseminationskommittén avgett
ett betänkande SOU 1953:9 med förslag till lagstiftning om insemination.
Förslaget utgick efter den tidens synsätt från att kvinnan vill och skall föda
barn och att detta skall ske inom äktenskapet. Kommittén var inte odelat
positiv till insemination och förordade en restriktiv lagtolkning. Förslaget
ledde inte till någon lagstiftning. Orsaken till detta kan ha varit att det förekom för få inseminationer för att en lagreglering skulle anses motiverad,
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att starka intressegrupper motsatte sig en legalisering samt att det vid
denna tid ännu fanns många svenska barn att adoptera.
Intresset för insemination hade sedan dess och framför allt under
1970-talet ökat alltmer både i Sverige och i utlandet. Regeringen tillsatte
därför år 1981 dåvarande justitieombudsmannen Tor Sverne som särskild
utredare med uppdrag att utreda frågan om artificiella inseminationer. Utredningsmannen överlämnade år1983 sitt huvudbetänkande ”Barn genom insemination”, SOU 1983:42. Förslaget ledde till lagen (1984:1140)
om insemination. Lagen tillåter donation av spermier men inte av ägg.
Med insemination förstås i lagen införande av sperma i en kvinna på
konstlad väg. Insemination rar utföras endast om kvinnan är gift eller bor
tillsammans med en man under äktenskapsliknande förhållanden, s.k.
makeinsemination. För inseminationen krävs skriftligt samtycke av maken eller den man som kvinnan bor tillsammans med. Insemination kan
ske antingen med ”makens” sperma, makeinsemination eller som s.k. givarinsemination. Givarinsemination får dock endast utföras vid allmänna
sjukhus under överinseende av läkare med specialistkompetens i gynekologi och obstetrik. Lagen innehåller också föreskrifter som är avsedda att
se till att det blivande barnets bästa blir tillgodosett. Sålunda finns det bl.a.
bestämmelser om att spermagivarens hälsotillstånd skall undersökas, att
insemination får utföras endast om det kan antas att barnet kommer att
växa upp under goda förhållanden samt att barnet i fall av givarinsemination, när det har uppnått tillräcklig mognad, har rätt att har självt få del av
de uppgifter om spermagivaren som har antecknats i sjukhusjournal. Insemination på kvinna som är registrerad partner får inte utföras, se 3 kap.
2 § lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap.
Genom sitt samtycke kommer ”maken” att anses som barnets rättsliga
far. Bestämmelsen härom finns intagen i 1 kap. föräldrabalken, ”Om faderskapet till barn”.
Befruktning utanför kroppen
År 1985 avlämnade Sverne sitt andra betänkande ”Barn genom befruktning utanför kroppen m.m.”, SOU 1985:5. Betänkandet ledde till lagen
(1988:711) om befruktning utanför kroppen. Tekniken kallas populärt för
provrörsbefruktning eller i medicinsk terminologi för in vitro-fertilisering
(IVF).
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Bakgrunden till att Svernes utredning tog upp denna frågeställning var
de nya möjligheter som då hade öppnats för att på konstlad väg hjälpa
barnlösa par. Där kvinnan var ofruktsam fanns nu en teknik att ta ut och
befrukta en kvinnas ägg utanför hennes kropp och sedan föra in det befruktade ägget i kvinnans livmoder för vidare utveckling. I utredningens
direktiv var det i första hand metoden att befrukta ägg utanför livmodern
och därefter plantera in ägget i en annan kvinna, s.k. surrogatmödraskap,
som väckt oro och som föranledde regeringen att ge tilläggsdirektiv på
denna punkt.
Det finns flera olika former av IVF och i lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen har lagstiftaren tagit ställning till de viktigaste av
dem. Sålunda är IVF tillåten i ett parförhållande för par som är gifta eller
sambor under förutsättning att parets egna ägg och sädesceller används.
Däremot är s.k. äggdonation förbjuden, dvs. det är förbjudet att använda
en utomstående äggdonator. Likaså är spermadonation förbjuden i samband med IVF medan sådan är tillåten enligt inseminationslagen. Surrogatmoderskap är förbjudet enligt lagen.
SMER har år 1995 lämnat synpunkter på befruktning utanför kroppen
i en rapport till Socialdepartementet kallad ”Assisterad befruktning. Synpunkter på vissa frågor i samband med befruktning utanför kroppen”. Där
föreslog SMER att lagen borde ändras så att ytterligare två former av IVF
skulle tillåtas, nämligen 1. användning av donatorsperma i samband med
IVF med kvinnans egna ägg samt 2. använding av donatorägg i samband
med IVF med makes/sambos sperma. Rådet ansåg vidare att IVF med
både ägg- och spermadonation fortsättningsvis borde vara förbjuden.
Rådet var inte enigt. En ledamot och en sakkunnig reserverade sig och
ansåg att äggdonation även fortsättningsvis skulle vara helt förbjuden. En
ledamot och tre sakkunniga ansåg att donation av sperma i samband med
äggdonation borde kunna tillåtas för de få par, där båda parter saknar förmåga att producera könsceller för befruktning.
Nedfrysning av befruktade ägg
I samband med IVF inträffar det vanligen att fler ägg befruktas än som
sedan kommer att implanteras i kvinnan. Dessa överflödiga ägg fryses
vanligen ned för att kunna användas vid senare behandlingsförsök De kan
emellertid också användas för forskning om kvinnan och mannen har
samtyckt till det.
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Genom lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa har denna användning reglerats.
Försök i forsknings- eller behandlingssyfte på befruktade ägg får göras
längst till och med fjortonde dagen efter befruktningen. Försöken förutsätter samtycke av donatorerna av ägg och sperma. Lagen föreskriver
också att ett befruktat ägg rar förvaras i fryst tillstånd högst fem år eller
den längre tid som Socialstyrelsen kan ha gett tillstånd till. Frystiden förlängdes från ett till fem år genom en lagändring år 1998.
En väsentlig begränsning i rätten att använda nedfrysta befruktade ägg
för försök är att försöken inte får ha till syfte att utveckla metoder för att
åstadkomma genetiska effekter som kan gå i arv. Man vill av etiska skäl
inte tillåta genterapi på könsceller. Ett befruktat ägg som varit föremål för
försök skall utan dröjsmål förstöras. Detta innebär att kloning av människa är förbjuden enligt svensk rätt.

Fosterdiagnostik m.m.
Fosterdiagnostik
Den snabba utvecklingen inom fosterdiagnostiken hade skapat problem.
Detta ledde till att inseminationsutredningen år 1984 fick tilläggsdirektiv
att bl.a. närmare undersöka vilka principiella och etiska spörsmål som fosterdiagnostiken kunde aktualisera. Utredningen antog nu namnet Utredningen om det ofödda barnet och avgav därefter först den tidigare (s. 4)
nämnda utredningen ”Skydd för det väntade barnet. – 1. Åtgärder vid
missbruk och under graviditet” (SOU 1987:11) och därefter sitt slutbetänkande ”Den gravida kvinnan och fostret – två individer. Om fosterdiagnostik. Om sena aborter”, SOU 1989:51. I sistnämnda betänkande
gjorde utredningen fosterdiagnostiken till föremål för en omfattande genomgång. På grundval av detta betänkande lade regeringen till 1994/95
års riksdag fram en proposition om bl.a. fosterdiagnostiken (prop. 1994/
95:142). Propositionen innehöll emellertid inte något förslag till lagstiftning utan endast riktlinjer för den fosterdiagnosiska verksamheten, vilka
antogs av riksdagen.
Enligt dessa riktlinjer (prop. 1994/95:142 s. 19) gäller bl.a. att alla gravida kvinnor har rätt till en allmän, översiktlig information om fosterdiagnostikens möjligheter, begränsningar och risker. Gravida kvinnor som
är 35 år eller äldre samt kvinnor som tidigare fött barn med funktionsstör-
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ningar eller som är bärare av anlag för någon svår ärftlig sjukdom bör erbjudas en mer ingående information och vägledning om fosterdiagnostik
samt också erbjudas genetisk rådgivning. Sedan informationen lämnats är
det kvinnan själv som skall bestämma om hon vill genomgå fosterdiagnostik.
Kvinnan bör utan särskild begäran få all information om fostrets hälsotillstånd som kommer fram vid en fosterdiagnostisk undersökning, även
sådan information som inte efterforskats av läkaren. Uppgift om fostret
som inte rör dess hälsotillstånd, exempelvis kön, bör dock lämnas endast
om kvinnan särskilt begär det.
Socialstyrelsen har utfärdat allmänna råd om innehåll och utformning
av informationen om fosterdiagnostik (Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 1997:20).
Preimplantatorisk diagnostik
Syftet med preimplantatorisk diagnostik är främst att göra det möjligt för
par med anlag för någon svår genetiskt betingad sjukdom eller kromosomavvikelse att påbörja en graviditet i vetskap om att anlagen för den
svåra sjukdomen inte har förts vidare till fostret. Preimplantatorisk diagnostik förutsätter att provrörsbefruktning (IVF) används. Genom att undersöka några celler från ägg som befruktats utanför kroppen kan man
med hjälp av DNA-baserad diagnostik konstatera om anlagen för den
svåra sjukdomen förts vidare eller inte.
I de nyss nämnda riktlinjerna slogs det fast att preimplantatorisk diagnostik endast får användas vid diagnostik av allvarliga, progressiva, ärftliga
sjukdomar som leder till tidig död och där ingen bot eller behandling
finns. Könsbestämning får endast göras som led i diagnostik av könsbundna ärftliga sjukdomar där bot eller behandling saknas.
Genterapi
Framstegen inom DNA-tekniken och på genterapiområdet har gjort att
man från forskarhåll pekat på den skillnad som råder mellan forskning och
terapi när det gäller kroppsceller och när det gäller könsceller. Man har
pekat på att forskning och terapi beträffande könsceller är förbjuden men
att man, om sådant vore tillåtet, i en framtid genom genterapi på könsceller skulle kunna hindra att anlagen för vissa svåra genetiskt betingade

83

sjukdomar förs vidare; t.ex. blödarsjuka och Huntington’s chorea. (Uttalanden vid konferensen den 11 oktober 1999 ”Genterapi – möjligheter
och etiska aspekter”.)

Transplantationslagen
Vävnad från aborterade foster
Lagen (1995:831) om transplantation m.m. innehåller en bestämmelse
(11 §) om när aborterade foster rar användas för medicinska ändamål. Bestämmelsen har följande lydelse:
”Vävnad från ett aborterat foster rar användas endast för medicinska ändamål. För att
sådant material skall få tas till vara fordras att den kvinna som burit fostret samtycker
till åtgärden.
Innan samtycke inhämtas skall kvinnan ha informerats om åtgärden och den tilltänkta användningen.
Vävnad får tas till vara enligt första stycket endast med Socialstyrelsens tillstånd.
Sådant tillstånd får lämnas endast om det finns synnerliga skäl.”

Vävnad från aborterade foster kan användas för olika ändamål men enligt
den aktuella lagbestämmelsen rar sådant material tas till vara endast om
det skall användas för något medicinskt ändamål. Det krävs vidare att den
kvinna som burit fostret har samtyckt till åtgärden. Samtycket är giltigt
endast om kvinnan först informerats om vad åtgärden innebär och om hur
materialet skall användas. Som ytterligare förutsättning krävs att Socialstyrelsen har lämnat sitt tillstånd. Det tilltänkta användningssättet skall
vara i hög grad angeläget. Detta krav skärptes under riksdagsbehandlingen, från propositionens krav på särskilda skäl till synnerliga skäl. Fostervävnad bör få användas endast om det saknas en godtagbar alternativ
metod att uppnå motsvarande resultat. Socialstyrelsens tillstånd kan avse
ett enskilt fall eller vara generellt för t.ex. ett visst forskningsprojekt eller
en viss sjukdomsbehandling.
Könsceller
Bestämmelserna i transplantationslagen gäller inte i fråga om transplantation av könsceller eller organ som producerar könsceller. Det som avses
är sperma och obefruktat ägg respektive äggstock eller testikel. Dessa är
bärare av genetiska anlag. Särskilda regler beträffande könsceller finns,
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som förut nämnts, dessutom i lagen (1984:1140) om insemination och lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen. Jfr även lagen
(1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa.
Alla dessa specialregler om våra könsceller är betingade av omsorgen
om dessa cellers förmåga att starta nytt liv och att föra över egenskaper
från en generation till nästa.

Sterilisering och kastrering
Sterilisering är ett ingrepp som innebär att fortplantningsförmågan upphävs. steriliseringslagen (1975:580) äger tillämpning på sådant ingrepp i
könsorganen som utan att innebära kastrering medför varaktigt upphävande av fortplantningsförmågan (sterilisering). Lagen gäller inte ingrepp
som utförs som ett led i behandlingen av kroppslig sjukdom. Förutsättningen för att sterilisering skall få utföras är att åtgärden sker på begäran
av personen själv. Vederbörande måste dessutom ha fyllt 25 år och vara
svensk medborgare eller bosatt här i landet. Socialstyrelsen kan lämna tillstånd till sterilisering av den som fyllt 18 år men inte 25 år under vissa förutsättningar. Lagen kräver noggrann information till sökanden om ingreppets innebörd och följder samt, i förekommande fall, om andra
möjligheter att förebygga havandeskap.
Sedan år 1943 finns det också en lag (1944:133) om kastrering. Kastrering innebär att könskörtlarna avlägsnas eller försätts ur funktion, vilket
kan medföra väsentlig ändring av könsdriften. Det finns två indikationer
för kastrering, en kriminalpolitisk och en humanitär. I lagen uttrycks detta
på följande sätt:
”1 § Kan någon med skäl antagas komma att på grund av sin könsdrift begå brott som
medför allvarlig fara eller skada för annan, får han kastreras enligt denna lag, såvida han
samtyckt därtill.
Detsamma gäller om någon på grund av könsdriftens abnorma riktning eller styrka
åsamkas svårt själsligt lidande eller annan allvarlig olägenhet.
Denna lag äger inte tillämpning i fråga om ingrepp i könsorganen som är påkallat
av kroppslig sjukdom eller som görs efter tillstånd enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall.”
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Lagen torde emellertid numera vara obsolet.4 Förslag från Socialstyrelsen
om dess upphävande har redovisats i prop. 1992/93:197. Lagen är sedan
år 1988 inte intagen i lagboken.

Lag (1987:269) om kriterier for bestämmande av en
människas död
Genom lagen infördes det s.k. hjärndödsbegreppet i den svenska lagstiftningen. I samband med ändringar år 1995 i transplantationslagen infördes
en 2 a § i den här lagen. Där sägs att när det har fastställts att döden har
inträtt får medicinska insatser fortsättas, om det behövs för att bevara organ eller annat biologiskt material i avvaktan på ett transplantationsingrepp eller, med avseende på en gravid kvinna som bär på ett livsdugligt
foster, för att rädda livet på det väntade barnet. Insatserna får inte pågå
längre tid än 24 timmar, om det inte finns synnerliga skäl. (Paragrafen tillkom i samband med införandet av ny lagstiftning om transplantationer, se
prop. 1994/95:148, 1994/95:SoU21.)

Folkbokföringsreglerna
I den numera upphävda folkbokföringslagen (1967:198) fanns en regel
(30 §), som definierade vad som avsågs med barn som skulle folkbokföras,
nämligen: ”Med barn avses nyfödd, som efter födelsen andats eller visat
annat livstecken, samt dödfödd som avlidit efter utgången av tjugoåttonde
havandeskapsveckan”.
Nuvarande folkbokföringslag (1991:481) innehåller ingen direkt definition på vad som menas med barn. Innebörden av dess bestämmelser är
emellertid fortfarande densamma som i den föregående lagen. Sålunda
sägs i 24 § bl.a. att ett barns födelse skall anmälas till skattemyndigheten
om barnet föds inom landet eller om det föds utom landet av en kvinna
som är folkbokförd här samt att anmälan skall göras för en nyfödd, som
efter födelsen andats eller visat något annat livstecken, samt dödfödd som
avlidit efter utgången av den 28:e havandeskapsveckan.
Enligt en av Världshälsoorganisationen (WHO) år 1989 antagen definition skall, som barn anmälas alla foster eller barn, levande eller döda,
4

Av latinets ”obsoletus” = sliten, obruklig, kommen ur bruk, föråldrad.
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som väger minst 500 gram. Om födelsevikten inte är känd skall i stället en
graviditetslängd av minst 22 kompletta veckor gälla och om graviditetslängden inte heller är känd, en fosterlängd på minst 25 cm. Denna definition har ännu inte lett till någon ändring i den svenska folkbokföringslagstiftningen.
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om åtgärder som skall vidtagas vid
dödsfall (SOSFS 1996:29) skall fostrets längd tillmätas viss betydelse om
det föreligger ovisshet om graviditetens längd. Uppgår kroppslängden till
över 35 cm, bör fostret redovisas som barn.
Det finns också vissa regler för omhändertagande av dödfödda. Syftet
med dessa regler är att garantera dem ett etiskt och pietetsfullt omhändertagande. Enligt 23 § begravningsförordningen (1990:1147) får en dödfödd som har avlidit före utgången av den 28:e havandeskapsveckan gravsättas eller kremeras utan intyg för gravsättning eller kremering, om ett
läkarintyg om dödsfallet lämnas till den som förvaltar begravningsplatsen
eller krematoriemyndigheten. Motsättningsvis innebär detta att samma
regler som vid ”vanliga” dödsfall skall tillämpas på dödfödda som avlidit
efter utgången av den 28:e havandeskapsveckan. Socialstyrelsen har också
utfärdat föreskrifter om omhändertagande av foster efter abort (SOSFS
1990:8). Enligt dessa skall foster som avlidit efter utgången av den 12:e
havandeskapsveckan alltid tas om hand i särskild ordning för kremering,
varefter askan skall jordas eller spridas anonymt.

Skadeståndskrav och andra rättsliga konflikter
De straffrättsliga konflikter i form av åtal för fosterfördrivning som tidigare fanns förekommer inte längre. Däremot har utrymmet för civilrättsliga konflikter5 ökat genom den alltmer komplexa medicinska utvecklingen. Tidigare inskränkte sig sådana konflikter som kom i fråga i
samband med livets början till arvstvister samt frågor om skadestånd för
mord, dråp eller misshandel som lett till fostrets död. Numera har tillkommit t.ex. tvister om ägande- eller förfoganderätten till nedfrysta, befruktade ägg, krav riktade mot sjukvården för underhåll till barn som fötts
efter misslyckade aborter eller som fötts med handikapp efter underlåten
fosterdiagnostik eller som fötts med handikapp efter misslyckad fosterre5

Se t.ex. Andersson, Håkan, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten, 1997, s. 307 ff.
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duktion av foster, som sedan fötts med liv.6 Eftersom ”verkligheten är underbarare än dikten” torde vi inte ha sett slutet på denna utveckling ännu.

Slutord
Lagstiftaren har alltid svårt att följa med i utvecklingen, inte bara på det
medicinska området. Ett organ som SMER har bl.a. som uppgift att bevaka forskningsfronten och därmed följa utvecklingen och ge vägledning
till regering och riksdag. Det enklaste medlet för lagstiftaren är att utfärda
förbud. Därmed kan man skaffa samhället tid att anpassa sig till nya vetenskapliga rön. Risken med förbud är emellertid att de kommer i konflikt
med principen om forskningens frihet. Vi har få sådana förbud i Sverige
men ett av dem kan sägas vara det förbud i lagen (1991:115) om åtgärder
i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa
som föreskriver att försök inte får ha till syfte att utveckla metoder för att
åstadkomma genetiska effekter som kan gå i arv. Ett annat sådant förbud
finns beträffande kärnkraft.
Frågor att diskutera
1. Tycker du att någon ytterligare frågeställning rörande livets början
borde bli föremål för lagstiftning?
2. Bör något i den nu gällande lagstiftningen ändras?

6

Se t.ex. Rättsfall Försäkring och Skadestånd, ser. B, 1995, Patientskadenämnden 1995:01–
04.
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Livets början i tid och rum
– om hur människor skapar länkar
mellan natur och kultur

Lisbeth Sachs
Docent i socialantropologi vid Karolinska institutet i Stockholm

Inledning
Livets början, hanterandet av ett nytt liv, kan ses som en kärnpunkt, en
slags katalysator för mänskliga gruppers och samhällens strävan efter fortbestånd och överlevnad. Kunskap om hur människor ser på och hanterar
en ny gruppmedlems allra första tid, kan ge insikter om hur man ordnar
livet för att hålla det onda på avstånd och garantera gruppens integritet.
Här vill jag söka ge en bild av hur det människor ser som naturligt och givet i samband med ett nytt liv i högsta grad styrs av kulturella och sociala
samband.
Jag kommer att beröra hur själva det rituella mottagandet av det nya livet är omgivet av föreskrifter som framför allt är till för att skapa ordning
och att hålla farorna på avstånd. Under historiens gång och i ett tvärkulturellt perspektiv ser man tydligt hur grupper av människor i vitt skilda sociala och kulturella sammanhang ständigt strävat efter att förebygga det
ondas kraft på olika sätt, det kan vara allt från bakterier och genetiska anlag till häxeri och onda andar. De kunskaper, tankar och handlingar som
styr denna strävan är viktiga att sätta in i ett sammanhang.
Efter en teoretisk och begreppslig inledning med avsikt att ge en generell bakgrund till vårt beroende av vår erfarenhetsvärld vill jag med hjälp
av några etnografiska exempel i litteraturen och från egen forskning bland
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migranter i Sverige konkretisera och göra synligt hur detta kan se ut i andra världar, med spegling av vår egen värld. En ambition finns hos mig att
kunna spegla det främmande mot det välkända för att på så sätt också föda
tankar kring komplexiteten i möten mellan oss, våra välkända vårdande
institutioner och det initialt okända och svårtolkade. Flera känsliga frågor
kan på detta sätt bli synliga och därmed problematiseras i en etisk diskussion.

Vårt beroende av erfarenhetsvärlden
Att hålla det som uppfattas som hotfullt på avstånd är bland det viktigaste
för samhällsgruppers överlevnad. Vad som uppfattas som ont är det avgörande. Begreppet ”evil” såsom det används i den engelska litteraturen
motsvarar vad som menas med det onda här (Sachs 1990, 1993). Det onda
i förhållande till det goda representeras av olika slags krafter i skilda samhällen. För en jordbrukande familj i Medelhavsområdet kan det onda bestå av väsen och krafter som när som helst kan drabba skörd, hälsa och liv.
För en familj i en västerländsk storstad kan det onda bestå av ett virus, en
cancer eller något annat osynligt som tar sig in i kroppen. För att kunna
sätta sig in i hur människor i andra världar uppfattar sin omgivning och
de hot som den innehåller, måste man naturligtvis komma dem mycket
nära. Det finns dock några generella drag som man kan ta upp för att förstå på vilka nivåer det går att spåra kunskaper och föreställningar som
människor har om sin omvärld. Uppdelningen i tre nivåer av människors
erfarenhetsvärld är en konstruktion som bara är till för att kunna utveckla
ett kulturanpassat tänkande kring livets början.
EKOLOGISK ANPASSNING
Människors förhållande till materien/naturen
SOCIAL ORGANISATION
Människors förhållande till andra människor
KULTUR
Människors idé- och varseblivningsvärld
Människors sätt att uppfatta, uttrycka och förklara vad livet är varierar på
grund av olika förhållanden. Olikheterna kan ha att göra med de ekolo-
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giska omständigheterna, den sociala strukturen och den syn på världen
som människorna gemensamt skapat i sitt samhälle.
Om man på ett förenklat sätt vill uttrycka hur verklighetssynen är uppbyggd i ett samhälle, kan man tala om människors förhållande till materien och naturen, människors förhållande till andra människor och deras
idé- och varseblivningsvärld. Naturen i det här fallet är det ekologiska systemet; olika organismers förhållande till den omgivande miljöns biologi,
geografi och klimat. Här intresserar vi oss för den mänskliga organismens
förhållande till sin omgivning och grupper av människors förhållande till
andra grupper. Ett ekologiskt system kan vara en storstadsmiljö. Ett levnadssätt som utvecklas där, skiljer sig till stor del från människors handlingar och tänkande i exempelvis en jordbruksmiljö eller i en regnskog.
När man ser på de förutsättningar som skilda ekologiska system erbjuder, kan man lättare förstå att människors sätt att strukturera sitt sociala
liv påverkas av dem och skiljer sig åt. Alla människor ingår i sociala strukturer, där man producerar, fördelar, konsumerar, byter, säljer etc. En sådan
struktur kan vara mer eller mindre komplex och begriplig. Det man vet är
att människor som har samma förhållande till naturen och materien och
som ingår i ett ekologiskt system där de lever och får sin utkomst gemensamt har någon form av organisation och sociala relationer där var och en
har sina rättigheter och skyldigheter. Alla tilldelas eller skapar sig en eller
flera sociala roller inom samhället, såväl inom familjen och hushållsgruppen som inom andra samhällsinstitutioner.
När människor lever tillsammans i sin miljö och där skapar regler för
socialt liv, får de också gemensamma sätt att se på sin verklighet. Mycket
i denna verklighet blir självklart och oantastligt och förstärks eller försvagas beroende på förändringar i samhällets struktur. Föreställningarna och
kunskaperna om världen är gemensamma produkter som medvetet men
också omedvetet överförs från generation till generation och mellan och
inom olika åldersgrupper.
I varje sådant samhälle, i varje sådan grupp av människor, måste det
finnas regler för hur man får vara och vad man får göra. Det skapas gränser
för vad som är rätt och fel, vad som är normalt och onormalt och vad som
t.ex. betraktas som sjukt och friskt. Alla normer har sin utgångspunkt i
den helhet där de skapas och omskapas. Hur människor värderar olika företeelser och tänker om vad som händer i livet har också sin grund i den
gemensamma ideologin och allmänna människouppfattningen.
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Men det är inte lätt att få förklaringar till varför uppfattningarna om
livets början ser ut som de gör i olika samhällen. Varken kunskap om människors förhållande till miljö, jord eller klimat eller om deras förhållande
till andra människor i den sociala organisationen är tillräcklig. Mänskliga
samhällen består också av tankar, idéer och kunskaper som har sin egen
struktur. Denna struktur kan leva kvar även under ekologisk och social
förändring.
Vad som är viktigt är att man inser att varje människa i sitt kulturella
bagage har med sig alla delar i helheten, även om de kan se mycket olika
ut. De fungerar tillsammans som ett slags referensram och bestämmer vad
en människa ser som självklart eller ej, normalt eller onormalt, bekant eller
främmande, fint eller fult, verkligt eller overkligt. Allt som har att göra
med vad som känns naturligt har sin utgångspunkt i de givna förutsättningarna och i det som är en gemensam kultur.
Men dessa förutsättningar och denna gemensamma kultur är något
som ständigt förändras; regler upphör och nya former uppstår. Långsamt
övergår samhällen från en form till en annan och människorna uppfattar
oftast bara stegvis denna förändring. Men när man ser på migration och
möten mellan människor med ett sätt att leva och se på verkligheten och
människor med helt andra sådana sätt, blir förändringen mera påtaglig.
Det är bl.a. vid sådana förändringar som man inom vården i Sverige har
möjligheter att jämföra och få syn på sina egna sätt att handskas med liv
och död. I och med att man lär sig om andra människor och andra samhällens sätt att se på livet kommer man också närmare en förståelse av den
egna uppfattningen. All ny kunskap ställs automatiskt i relation till det
som är välkänt och självklart.
Förmågan att jämföra kan vara gynnsam om den leder till självrannsakan och inte enbart till avståndstagande. I det senare fallet anses det som
dåligt som inte är självklart för en själv. Inom socialantropologin ställer
man frågan: ”Varför gör de som de gör?” men samtidigt också frågan:
”Varför gör vi som vi gör?” Den senare frågan kan inte nödvändigtvis besvaras lättare än den förra. Låt oss försöka ställa denna fråga vid livets början genom att närma oss handlingar som omger det nya livet.
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Ritualernas betydelse
Födandet är i likhet med sjukdom och död en angelägenhet för den sjukvårdande institutionen i Sverige liksom i andra länder i den industrialiserade världen. Det känns därför speciellt viktigt att följa vad som sker med
kvinnor som tidigare i sitt liv hanterat sådana händelser och livskriser
själva eller med hjälp från sin närmaste omgivning. Det ger en spegelbild
också av det system som omger alla födande kvinnor i dessa samhällen där
mycket av det som sker tas som fullkomligt naturligt och självklart.
För att kunna tala om föreställningar kring livets början är det naturligtvis viktigt att förstå när människor anser att livet börjar. Även om det
här framför allt gäller att tala om det nyfödda barnet som livets början, är
det intressant att se på födandet av ett nytt liv inte bara som en universell
biologisk händelse utan också som en kulturellt formad process. Det kan
på samma sätt som sjukdom och död transformeras av kultur. Skilda samhällen har på olika sätt utvecklat biologiska fakta kring födandet som utgångspunkt i sina system av idéer och handlingar som förser deras vardagsvärld med mening. Folkgrupper i exempelvis Australien och
Trobrianderna ser det så att barnet skapas i moderlivet genom att blod och
semen smälter samman och att detta sker kontinuerligt genom samlag så
att barnet till sist är färdigskapat och vill födas. Andra samhällen har ett
tabu mot samlag under hela grossessen. Bland vissa grupper i Kina är barnet när det föds ett år gammalt, vilket visar att man anser att livet börjar
inne i moderlivet. Detta visar bl.a. att idéer kring livets början, exempelvis
när ett barn uppfattas som mänskligt eller som en medlem i gruppen, skiljer sig avsevärt från ett samhälle till ett annat.
Ultraljudsteknologin i vår värld gör det möjligt att betrakta organen i
den egna kroppen. Hjärtat som pulserar, olika organ som genom kontraster på skärmen kan ses fungera (eller inte fungera) ger människan nya
möjligheter att uppfatta, tolka och förstå sin kropp genom bilder. Fostret
som tidigare endast uppfattades genom rörelser i moderlivet, kan exempelvis betraktas utanför kroppen i en monitor vid ultraljudsundersökningar. Vad får detta för betydelse för synen på kroppen och livet? Hur
mycket kommer att koncentreras på normalitet och avvikelse i denna process? Hur ser de resonemang ut som föräldrar använder för att ta ställning
till liv eller icke liv i denna situation? Blir bilden av fostret verkligt som liv
eller blir det något utanför den egna kroppen som går att avgränsa? Är det

95

lättare eller svårare att avbryta ett havandeskap när båda föräldrar har sett
sitt foster i bild utanför kroppen?
I vissa sammanhang, om en födandeprocess är komplicerad och långdragen, är det oftast moderns liv som man försöker rädda, inte minst på
grund av att man inte uppfattar det späda barnet som mänskligt förrän det
har genomgått en initiationsritual för att bli fullvärdig medlem av sin
grupp. Det är oftast inte förrän en sådan ritual försett barnet med ett
namn som det blir upptaget i gemenskapen. Kan bilden av fostret vid ett
ultraljud komma att ändra på detta? (Hess & Layne 1992.)
I och med födandet blir kvinnans och barnets övergång från en livsfas
till en annan alltid markerad med hjälp av speciella ritualer och symboler.
En sådan övergång eller transition kallas bland antropologerna för en ritede-passage (Turner 1969). Vill man se födandet som en övergångsritual
eller rite-de-passage, ställs interaktionsmönstret mellan individer och sociala grupper i blickpunkten. Ritualer som hjälper människor över från en
social status till en annan har visat sig viktiga inom mycket skilda samhällen. Den tröskel som en kvinna skall över när hon passerar socialt från t.ex.
barnlös kvinna till mor måste liknas vid sådana livströsklar liksom övergången från barn till vuxen, från ogift till gift, från levande till död, och
för barnet i vissa fall från ingen till någon. En människa måste således för
att bli medlem av ett samhälle formellt accepteras och detta sker genom
någon form av offentlig namngivning eller annan markering av att barnet
är upptaget i den sociala gemenskapen.
Det rent ceremoniella inslaget i kontroller av moder och barn innan de
definitivt återbördas och överlämnas till ”livet utanför” finns beskrivet
inom antropologisk litteratur från skilda delar av världen. Den slutgiltiga
ritualen som definierar eller markerar slutet på en period av fara för mor
och barn tar här mycket varierande former. I vissa fall lever ett nyfött barn
och även modern starkt avskilda från samhället under de första 40 dagarna
efter förlossningen. Barn kan under en förhållandevis lång tid befinna sig
i ett odefinierat förhållande till samhället, det visas inte upp för utomstående, får inget namn, innan det inkorporerats i den sociala strukturen.
Hos oss är det oftast olika former av rent medicinska kontroller som rar
avgöra återgång respektive inkorporering.
Det faktum att den medicinska institutionen, barnbördsavdelningen,
tar över ansvar och beslut om modern med sitt nyfödda barn skall få återgå
till ett liv ute i samhället är ett resultat av den avancerade medicinskt tek-
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niska möjligheten till kontroll av det inre av kroppen. Tankegången är något som svenska kvinnor i allmänhet underordnar sig utan att ifrågasätta
värdet av den. Det gör inte nödvändigtvis kvinnor som kommer från andra samhällen. De turkiska jordbrukskvinnor som jag har följt i deras födande vägrade ibland att stanna på BB, därför att de inte kunde skydda sig
på ett accepterat rituellt sätt mot yttre hot där (Sachs 1983, 1986). Det är
för dessa kvinnor snarast i hemmet som de rätta ritualerna för deras barns
anpassning i en social gemenskap skall ske. Läkarnas inställning var givetvis tvärtom, att de uppfattade faran större, om kvinnorna gick hem med
sina barn utan medicinska kontroller som kunde avgöra om allt var normalt.
Rädslan för att inte ha kontroll över de hot som finns i känsliga livskriser, såsom vid födseln, är påtaglig i alla samhällen. För hur skall man
handskas med ett nyfött barn som inte är normalt? Hur skall man hantera
det avvikande barnet?

Erfarenheter av det avvikande
Reaktioner inför det främmande, det avvikande, det som kallas för anomalier, finns inbyggt i varje samhälle (Douglas 1966, Sachs 1996). Det
finns olika sätt för människor att handskas med sådana problem. Den första upplevelsen av en anomali kan leda till oro, därifrån till förtryck eller
undvikande. Negativa utgångspunkter kan vara att ignorera en anomali,
helt enkelt inte låtsas om den, eller låtsas om den, fördöma den och därmed hitta ett sätt att benämna den. Anomalin kan också bemötas avsiktligt positivt för att skapa ett nytt verklighetsmönster där den kan passa in.
Det är kanske inte möjligt för en enskild person att själv förändra sin kulturellt uppbyggda syn på normalt och onormalt. Men långsamma samhälleliga förändringsprocesser kan komma att ändra ganska radikalt på det
som uppfattas vara en anomali och det som är normalt. Det finns ett dialektiskt samband mellan språk och tanke. På så sätt är språket här en medarbetande faktor som genom sitt speciella sätt att omforma tanken kan
hjälpa till att omskapa ideologi och kultur. Tänk på dåren, den galna, idioten eller den efterblivna. Långsamt har i vårt språk dessa begrepp mer eller mindre fallit bort och i stället har kommit begrepp som säger något om
vårt sätt att klassificera, betrakta och inte minst behandla människor som
avviker mentalt från normen; förståndshandikappad eller mentalt störd.
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Är människorna med avvikelser utanför eller innanför samhället?
Finns gränserna för innanför och utanför i själva benämningen eller i det
praktiska handhavandet av dem det gäller? Den franske antropologen Devereaux (1963) ansåg på sin tid att benämningen hade en stor makt. En
avvikande person kunde uteslutas ur gemenskapen därför att han inte
motsvarade det man ansågs vara normalt. Man sa då: ”Nej, han är ju inte
normal” vilket hade avvisande konsekvenser. Personer som avvisades
måste leva avskilt från samhället i en institution, eller lämna det, stötas ut
i skogen, utanför stadsmurarna osv. Men många avvikande människor
levde också kvar i samhället och integrerades där med sin speciella roll.
Devereaux talar om dessa personer som ”Ja, han är galen”. En sådan person hade sin bestämda roll innanför samhället som en del i det. Det finns
beskrivet i historiska skildringar från jordbruksbygder i vårt land att där
det inte funnits institutioner att placera avvikande människor på, har de
inordnats i samhället. Alla på orten visste vem som var dåren. Ingen förväntade sig att dåren skulle vara som de själva. Förväntningarna anpassades så att dåren blev på något sätt normal utifrån sina egna förutsättningar.
I flera av de klassiska etnografierna sedan 1940–50-talen beskrivs naturfolkens sätt att förhålla sig till det oförutsedda och avvikande. Ett sätt
att förhålla sig är att benämna det avvikande, att gå in för en tolkning av
det som inträffat som gör att man vet hur man skall behandla det och på
så sätt bli av med det. Etnografin om nuerna, deras samhälle och liv
(Evans-Pritchard 1940) är en av dessa klassiker som alla antropologstuderande läser.
Nuerna är ett pastoralfolk i södra Sudan vid Nilens strand. De livnär sig på boskapsskötsel,
fiske och diverse odlingar. Beskrivningen av deras liv, som ordnas genom en demokratisk
struktur som saknar ledare, är tänkvärd och gripande. Men nuerna är hämndlystna och ligger ständigt i strid med angränsande byar på grund av stölder av boskap, oförklarliga dödsfall eller missväxt. Deras regler för hur gruppen skall organisera sig för att de skall överleva
och ha det bra måste studeras i detalj, Det jag vill beskriva här är ett exempel på hur de gör
sina avgränsningar mellan vad som är normalt och onormalt. När det föds ett missbildat
barn av någon av gruppens kvinnor hotas enligt Nuerna ordningen som bestämmer gränserna mellan djur och människa. Om barnet kan benämnas så att kategorierna kan upprätthållas förblir det ordning. Missbildade barn ses som och kallas för små flodhästar som
av en olyckshändelse fötts av människa. Med denna benämning är gruppens enda rätta
handling helt klar. Barnet läggs försiktigt i floden där det hör hemma.
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Flera exempel på hur människor söker förklara och därmed avgränsa och
ordna sin värld finns inom etnografin från avlägsna platser. Ytterligare ett
exempel får ge en spegel till oss att se oss själva i.
Om kvinnorna i grupper av jägare och samlare i Västafrika föder tvillingar uppfattar man
dessa barn som en anomali och därmed omöjliga att acceptera. Två barn skall inte födas ur
samma kvinna på en gång. Att tvillingar uppfattas på detta sätt kan för betraktaren kännas
logiskt och ett sätt att klara av gruppens fortsatta existens. Att bära på och amma mer än
ett nyfött barn genom regnskogen med tvååringen fortfarande vid bröstet, blir en praktisk
omöjlighet. Men den praktiska förklaringen är inte närvarande när man dödar tvillingarna.
Man kallar dem för fåglar och offrar dem därmed.

Den nya genforskningen ger oss nya möjligheter ”att lägga våra barn i Nilen”. Det går i dag att välja om man vill ge liv åt ett avvikande barn. De
grundläggande orsakerna till att man inte skall föda det avvikande barnet
är oändligt komplexa, ofta svårbedömda och outgrundliga i vår värld. Vi
ordnar så som vi har förutsättningar till i samhället för att överleva som
grupp eller struktur. Komplexiteten lämnas utanför. Det är principen att
ordna som är gemensam och tänkvärd.
Förutom att klassificera som avvikande det som inte går att hantera i
en viss grupp finns också andra sätt att hålla på avstånd sådant som inte
faller inom ramarna för det normala. Man kan betrakta det som orent eller
farligt. Att betrakta något eller någon som förenat med fara för omgivningen är samtidigt att anklaga och ge ansvar till dem som drabbas. Regler
för överträdelser när det gäller hälsofaror styr mycket av ett samhälles inre
funktion och ordning. Man kan tänka på smitta i samband med skörlevnad eller oförsiktighet i samband med stora epidemier. Vissa sådana överträdelser är reglerade enligt lag. Hur sjukdomars uppkomst förklaras, ger
en bild av samhällets strävan att skapa ordning. Idéer om ordningsideal för
ett samhälle upprätthålls i och med att de faror som hotar överträdaren
blir medvetandegjorda. Ordningsidealen utgör ett starkt språk, ofta som
underliggande och inte uttalade budskap, vad man brukar kalla en undertext, av förmaningar vilka såväl skapar som upprätthåller de moraliska koderna.
Förutom sådana ordningsideal kan den medicinska teknologin kontinuerligt uppenbara nya faror i vår värld. De handlar exempelvis om det
genetiska arvet och kroppens koder som går att avläsa via DNA redan i
fosterlivet. Även om sådana faror har mindre med eget ansvar att göra vad
gäller orsaksfrågorna, lägger man ansvaret för huruvida preventiva ingrepp
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skall göras eller ej på den enskilda människan (Sachs 1998, 1999). Möjligheterna som signaleras, att man med hjälp av gentekniska ingrepp kan
komma att minska riskerna för missbildningar, skador och sjukdom och
kanske för tidig död i framtiden, ger därför också nya perspektiv på hur
ordning kan upprätthållas i samhället. Hur kan detta komma att påverka
våra värderingar, bli en del av vår kultur?

Upplevelser av livets början i förändring
För att konkretisera ovanstående resonemang vill jag ta exempel från den
invandrargrupp av turkiska familjer som jag följde i fyra år under mitt avhandlingsarbete i slutet av sjuttiotalet (Sachs 1983). Gruppen kom från
mellersta Anatolien och var jordbrukande bönder, många släkt med varandra, som kommit till Sverige som rekryterad arbetskraft under 60-talet.
För kvinnorna i gruppen var behoven av att skydda sig mot onda krafters påverkan särskilt viktig vid graviditet och födande. Under födandet
var mor och barn som mest utsatta och det är då det rituella innehållet och
handlingarna är som allra mest väsentliga. När kvinnorna inlemmades i
det svenska systemet, att föda på sjukhus, omgavs deras födande av helt
andra former av kontroll och rituellt beteende, som naturligtvis inte tillfredsställde de krav som kvinnorna ställde på en säker övergång från en
status till en annan, under en enligt deras erfarenhet farofylld process
(Sachs 1986).
I Sverige var kontrollen inställd på det biomedicinskt kontrollerbara
såväl under graviditet som under födande och efterkontroll. Kvinnorna
hade tidigare fött sina barn i hemmet. Det innebar att de på andra sätt än
genom byte av miljö och omgivning markerade övergången av det nya livet. Födandet skedde således i deras eget territorium under det pågående
livet i deras välkända omgivning och med hjälp av människor vilkas stöd
de kunde förlita sig på och förstå. Kvinnan lämnade inte den miljö som
hon är intimt familjär med. Den hjälp hon fick utgick från hennes eget initiativ och hennes egna önskemål, men hon kunde också klara sig själv om
det skulle behövas.
I och med mötet mellan två så olika förfaringssätt och kulturellt formade övergångsritualer vid livets början kom kvinnorna från Anatolien att
underkasta sig regler som inte stämmer med deras övriga sociala roller. De
subtilt uttryckta icke-verbala budskap som kommunicerades inom insti-
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tutionen kom att indirekt ifrågasätta kvinnornas kapacitet som vårdare av
sina barn. Det kom att innebära en långsam övergång till en allt större
osäkerhet och oklarhet också vad gäller skuldfrågor i samband med det
späda barnets eventuella förändringar och sjukdomstillstånd.
Kvinnorna hade varit vana vid att se på sjukdom och död såsom drabbande genom krafter utanför deras egen förskyllan medan sjukvården i
Sverige ständigt poängterar ansvaret hos den enskilda föräldern för det
som sker med barnet. Vid några få tillfällen då kvinnorna från Anatolien
födde ett dött barn kom skillnaderna mellan olika synsätt till klara uttryck.
Den höga barnadödligheten, den starka tron på att orsakerna låg utanför
människan, samt en viss gudsfatalism, bidrog till att kvinnorna även i
Sverige kände sig förberedda inför att barnen kunde dö. När man så från
svensk sida ville hjälpa kvinnorna med att komma över sin sorg, använde
man sig av ett tänkande som var grundat i ett västerländskt psykologiskt
synsätt. Sådana kristerapiprogram som går ut på att hjälpa kvinnan att
komma över sin skuld i samband med ett dödfött barn blev irrelevant för
den kvinna som såg skulden i krafter utanför den egna kontrollen.
Eftersom svenska kvinnor är vana vid att den medicinska professionen
och institutionen tar kontroll över livets början, kan det på sikt betyda att
kvinnor känner behov av den säkerhet som detta ger. Men i och med att
det sker utan att man egentligen tänker på att födandet av ett nytt liv också
i högsta grad är en social händelse, kan det gå ut över kvinnor som uppfattar den säkerhet man erbjuder dem som mera av ett hot mot det nya livet.
En följd av den höga barnadödligheten i de byar varifrån familjerna
kom var således att vissa kvinnor hade förväntningar på att barn dör under
det första levnadsåret. Förklaringarna till detta tillfredsställde dessa kvinnor. Ett sätt att förklara varför barn så ofta dör var att se på dem som offer
till Gud och därigenom som en garanti för att föräldrarna också kommer
att bli omhändertagna efter sin död. Barnen förbereder för och väntar på
föräldrarna.
Svårigheterna att snabbt komma till medicinsk hjälp vid svåra komplikationer i samband
med förlossning gjorde att barn med svåra skador, som exempelvis syrebrist och mycket
annat, dog vid förlossningen. Detta faktum innebar också att familjerna inte sett överlevande barn med mycket svåra skador och handikapp i sin miljö. I Sverige däremot dit de
kommit för att stanna, hjälptes barn till livet med hjälp av avancerade medicinskt tekniska
insatser oavsett sådana skador som kunde ha uppstått i moderlivet eller vid själva förlossningen. När jordbrukskvinnorna ibland fick svårt skadade barn försökte de förklara orsa-
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kerna till det genom att se det som en svensk angelägenhet. Uttalanden som: ”Barn som
föds i Sverige har sämre kvalitet” eller ”I Sverige tillåter man inte barn att dö, man motsätter sig till och med Guds vilja” var kvinnornas försök att ge begripliga orsaksförklaringar
och ordning åt något obegripligt och oacceptabelt.

Flera vittnesmål från vårdpersonal och sociala myndigheter visar att familjerna från de jordbrukande samhällena i mellersta Anatolien inte ville
ta hand om sina handikappade barn. En förklaring till detta kan vara just
att man ansåg sig veta att barnen egentligen tillhörde Gud och att de
skulle finnas hos honom för att möta sina föräldrar när den dagen kom.
Att motsätta sig Guds vilja är farligt och kan komma att få konsekvenser
för nästa barn. Inför den egna gruppen var att ta hand om en anomali ett
brott mot moral och tabun, en etisk problematik liknande den en svensk
familj kan känna inför att lämna ifrån sig ett handikappat barn.

Några reflektioner kring en spegelbild
I och med insikterna jag fick under min långa tids närhet till de turkiska
jordbruksfamiljerna och därmed av hur människorna styrdes av en ordnande princip för gruppens överlevnad, kunde flera etiska frågor problematiseras på ett nytt sätt. Kanske var det just i och med upplevelserna av
hur gränsen mellan det sjuka och det friska, det normala och det onormala
som spegeln som metafor kom att skapas och fungera på allvar. Det var i
ett förebyggande hälsoarbete, när man från samhällets sida söker minska
riskerna för sjukdom och för tidig död hos sina medlemmar, som ideologi
och verklighet kom att framträda.
Den teknologiska utvecklingen inom medicinen i vår värld ger nya utgångspunkter för kunskap om människan och hennes gränser. Nya tekniker gör det möjligt att bedöma exempelvis risken för att olika former av
genetiska sjukdomar eller skador skall uppträda hos individer. Upplevelsen av den egna kroppen, inställningen till livet och de händelser som inramar livet – födelsen och döden – påverkas av den teknologiska utvecklingen, genom att gränserna för det möjliga och tänkbara förskjuts. Nya
teman förs in i upplevelsen och bedömningen av livet, framför allt när begreppet risk blir centralt för att kunna värdera liv: risken för att fl en ärftlig
sjukdom.
Dessa förändringar och förskjutningar handlar i grunden om kulturella
förändringar vad gäller människors inställning till och uppfattning om
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den egna kroppen och dess gränser. Etablerade kulturella föreställningar
blir svåra att upprätthålla i ljuset av den medicinska teknologins utveckling, och nya uppfattningar och föreställningar växer fram. Det är denna
brytning i de kulturella föreställningar om människans kropp och gränser
förorsakad av den medicinska teknologins utveckling och konsekvenserna
av denna, som står i fokus för humanistiskt hälsoforskning i dag. Eftersom
utvecklingen på flera områden går mycket fort finns stora behov av forskning kring hur medicinsk kunskap på olika sätt re-kontextualiseras, det
vill säga överförs från ett sammanhang till ett annat där den i flera led
måste tolkas och översättas. Den nya kunskapen kommer att bli delar i en
ny människosyn i vårt samhälle. Inte minst gäller det nya förhållningssätt
vid livets början och livets slut där gränserna för vad som är en levande
människa långsamt förändras (Sachs 1996). Detta har naturligtvis ett rent
teoretiskt intresse men har också visat sig leda till reflektion och nytänkande bland vårdens företrädare.
Den spänning som finns i den humanistiska hälsoforskningens ambitioner dras med post-koloniala problem som gäller hur man skall förhålla
sig till ”vetenskap” i relation till annan kunskap, andra sätt att ordna sin
värld och skapa mening och förståelse. Litet av samma problematik men
med andra dimensioner finns i vår egen värld där vetenskaplig kunskap
kontinuerligt transformeras in i olika sammanhang för att bli till nytolkad
kunskap med vilkens hjälp människor såväl bekräftar som omskapar synen
på sig själva och sin omgivning.
Vi utgår ifrån att all mening och kunskap relaterar till en värld som utgör mänsklig erfarenhet och att den där formuleras och förstås genom
symboliska former och bestämda tolkningssätt. Vi kan då ställa oss frågan
hur medicinsk och teknisk kunskap, som skapas i avgränsade miljöer, laboratorier och forskningsinstitutioner, kommuniceras och kommer att
förstås hos människor för vilka denna kunskap ibland får livsavgörande
betydelse (Lundin 1997, Sachs 1998). Om vi kan komma att följa sådana
transformationsprocesser, är vi då benägna att se på all kunskap som lika
riktig och värdefull?
Tankar och handlingar som inriktas mot att förebygga skada finns inbyggda i varje samhälle och kultur. Å ena sidan söker enskilda personer utifrån sina speciella förutsättningar att hålla hot mot den egna personen
och familjegruppen på avstånd, å den andra institutionaliseras den förebyggande verksamheten för att samhällets medlemmar skall kunna hållas
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friska och bidra till ett samhälle i hälsa. Det är inte självklart att dessa två
former för att hålla sjukdom och skada på avstånd har samma innehåll eller budskap särskilt vid sådana livskriser som vid livets början.
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Uppfattningar om etiska problem i livets
början inom judendom, kristendom,
islam och buddism

Ulf Görman
Docent i etik vid Lunds universitet
När börjar livet? Är det rätt att hindra att ett barn blir till? Är det rätt att
göra abort? Är moderna metoder för assisterad befruktning acceptabla?
Vilken rätt har det nyfödda barnet? Här diskuteras hur några olika religioner argumenterar i dessa frågor.

Judendomen
Grunderna för etiska ställningstaganden i judisk religion är i första hand
den hebreiska Bibeln, som i stort motsvarar Gamla testamentet i kristen
tradition, särskilt Tora (lagen eller de fem Moseböckerna). Normgivande
i andra hand är den rabbinska traditionen. Traditionen fram till omkring
år 400 är samlad i Talmud (läran), som består av Halakha (lagbuden) och
Haggada (berättelser). Den rabbinska traditionen är en fortfarande pågående diskussion.
En huvudtanke inom judisk etik är att livet betraktas som en gåva av
Gud som människan förvaltar men inte förfogar över. Varje mänskligt liv
har evigt och högsta värde. Människan är förpliktigad att bevara och uppskatta livet. Därför är varje åtgärd som förkortar livet oacceptabel. Samtidigt är man öppen för att inom ramen för livet påverka det på ett sätt som
gör det bättre för människan.
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Vem skall enligt judiskt tänkande fatta beslut om kontroversiella moraliska frågor? Den vanliga uppfattningen i ortodox judendom är att det
slutliga beslutet alltid skall fattas av den som har en full och relevant kunskap om Halakha, dvs. en rabbi.
Tre traditioner i judisk etik
I judendomen liksom i andra religioner finns det skilda inställningar till
såväl traditionens auktoritet som till det moderna samhället.
Enligt den tradition som brukar kallas ortodox judendom är Halakha
direkt normativ. Tora representerar den direkta och slutliga uppenbarelsen
av Guds vilja. Halakha härrör direkt från uppenbarelsen och är därmed
Guds vilja. Den är normerande överallt och i alla tider.
Reformjudendomen å andra sidan är en modernistisk tolkning av judendomen. Den hävdar att uppenbarelsen är kontinuerlig och därför
måste förstås på nytt i olika sammanhang och i varje ny tid. Därför är Halakha inte direkt normativ. Det man behöver göra i sitt ständiga tolkningsarbete är att försöka förstå judendomens väsen, vilket man kanske
framför allt söker efter i den profetiska traditionen. Halakha är alltså
främst av historiskt intresse och inte normativ.
Den s.k. konservativa positionen söker gå en mellanväg. Personer i den
judiska traditionen har enligt denna uppfattning haft uppenbarande upplevelser av Gud, vilket fått dem att skriva ned Tora. Halakha är det sätt på
vilket judar har försökt bevara sådana gudsupplevelser. Halakha är därför
en mänsklig skapelse, som liksom allt mänskligt är föremål för utveckling
och förändring, och som är normativ i den meningen att den innehåller
insikter och erfarenheter från det judiska folket och särskilt de judar som
har mött Gud i sina egna liv. Halakha har alltså ett visst normativt värde,
men den måste ständigt nytolkas.
Motsvarande strömningar finns i de flesta religioner. Också i exempelvis kristendomen och islam finns alltså skilda traditioner, sådana som uppfattar källorna och traditionen som bokstavligt tillämpliga och direkt normativa, sådana som ser traditionen som en auktoritet som måste bli
föremål för nytolkning och omtolkning i den nya situation som dagens
värld innebär, och sådana som ser religionens källor som ett tids- och kulturbestämt uttryck för några generella idéer som vi i dag kan och bör tilllämpa fritt och efter eget förnuft. Judendomen har här fått fungera som
illustration till detta problem.
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Familjeplanering
Att vara fruktsam och föröka sig är ett gudomligt bud enligt judisk tro. En
jude bör vara gift, utöva sexuell aktivitet och sträva efter att få minst två
barn enligt en vanlig tolkning av traditionen. Såväl sexuell gemenskap
som fortplantning uppfattas som centrala aspekter av äktenskapet. Om en
graviditet skulle vara farlig är inte abstinens en önskvärd lösning, eftersom
parterna då skulle tvingas ge upp bägge dessa äktenskapliga syften i stället
för bara det ena. Alltså, om en graviditet behöver undvikas är användandet
av preventivmedel påbjudet, för att man inte också skall förhindra den
sexuella gemenskapen.
Vilka preventivmedel är då acceptabla? Huvudproblemet är här förbudet att ”spilla säden”. (Berättelsen om Onan i 1 Mos. 38 uppfattas som ett
förbud mot bl.a. avbrutet samlag och masturbation.) En vanlig uppfattning är att preventivmedel i så liten grad som möjligt skall påverka det
normala samlaget. Mot denna bakgrund uppfattas p-pillret av många rabbiner i dag som det minst kontroversiella preventivmedlet. Kondom har å
andra sidan uppfattats som den minst acceptabla preventivmetoden, en
ståndpunkt som dock kommit i ny belysning på senare tid, sedan HIV
kommit in i bilden. Det finns en viss tveksamhet till sterilisering som preventivmetod. Sterilisering anses endast acceptabel om den är temporär eller nödvändig av hälsoskäl.
Synen på fostret
Fostret är enligt judisk tradition en människa i vardande, men det är ännu
inte en människa. Det är ännu inte en självständig enhet, så länge som det
befinner sig i livmodern. Enligt en del uttolkare har modern en form av
ägande till fostret. Det anses vara en del av sin mor.
Enligt judiskt tänkande kan man urskilja ett antal stadier som fostret
genomgår under havandeskapet och ända fram till 30 dagar efter födseln:
De första fyrtio dagarna är fostret enligt Talmud ”ren vätska”. Den fyrtionde dagen formas fostret. Därefter följer en andra period, som varar tre
månader. Den tredje perioden varar ända fram till födelsen.
Barnets ställning under de första dagarna efter födseln är komplex. Å
ena sidan uppfattas det nu som ett mänskligt liv, lika värdefullt som moderns. Å andra sidan anses barnet inte säkert livsdugligt förrän efter 30
dagar. Det barn som dör inom 30 dagar efter födseln betraktas som död-

111

fött. Ett vanligt argument för detta är att det inte är säkert att barnet fötts
efter en fullgången graviditet.
Abort
Två huvudinställningar till abort kan urskiljas. Enligt den strängare tolkningen får abort utföras endast när moderns liv är hotat. Men om moderns liv hotas av graviditeten uppfattar man det rentav som en plikt att
göra abort. Skälet till detta är att modern är en fullvärdig människa. Fostret är visserligen på väg att bli en människa, men betraktas inte fullt som
en människa förrän efter födseln, och har fram till födseln ett lägre värde.
Som ett skäl för att tillåta abort enligt denna strängare tolkning åberopar
man ibland att barnet kan uppfattas som en förföljare av modern, och en
förföljare som hotar en annan människas liv får dödas.
Enligt den liberala hållningen får man inte bara utföra abort när moderns liv är i fara, utan också när det föreligger något starkt skäl av annat
slag. Den kan illustreras med ett nutida resonemang hos rabbi Zion ben
Uziel. Som exempel på ett sådant skäl anför han att kvinnan som en följd
av graviditeten skulle riskera att bli döv, vilket i sin tur skulle leda till att
hon skulle bli en börda eller inte längre skulle vara attraktiv för sin make,
att hon skulle bli olycklig, och att graviditeten skulle förstöra hennes äktenskap och liv.
Abort av andra skäl än de hittills nämnda har ofta avvisats av judiska
auktoriteter, med skilda skäl: man har ansett att det är att jämställa med
att spilla säden. Man har också hänvisat till att modern inte får utsätta sig
själv för fara eller skada sig själv.
Det är alltså olika grader av hänsynstagande till modern som får vara
avgörande för om abort skall anses acceptabel. Däremot har man inte accepterat överväganden som tar hänsyn till kvaliteten på barnets framtida
liv. Varje mänskligt liv är ju en gåva av Gud och därmed värt att leva.
Många auktoriteter hävdar samtidigt att man bör ta hänsyn till moderns
psykiska lidande, också när det baseras i en bedömning av barnets livskvalitet, eller om det baseras i fruktan för att föda ett barn med en genetisk
skada eller ett barn efter en våldtäkt.
Det finns i den judiska traditionen skilda uppfattningar om vilket
handlingsutrymme fostrets ställning som ”ren vätska” under den första
fyrtiodagarsperioden ger. Somliga hävdar att abort under denna period
generellt kan accepteras, medan andra vill sätta upp vissa villkor.
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En del auktoriteter hävdar mera allmänt att abort generellt får utföras
om kvinnan är ”i stort behov”, vilket ofta uppfattas som ett lägre krav på
skäl för abort, som exempelvis att graviditeten är oönskad.
Inom judendomen finns det alltså en pågående abortdiskussion med
starkt skilda tolkningar. Några gemensamma drag kan urskiljas: Abort betraktas inte som mord. Fostret har lägre status än en människa. Abortindikationer är alltid relaterade till moderns välbefinnande. Abort är påbjuden om graviditeten hotar moderns liv.
Assisterad befruktning
När det gäller assisterad befruktning finns också en pågående diskussion.
Å ena sidan är budet att vara fruktsam och föröka sig viktigt i judendomen. Å andra sidan har förbudet att spilla säden inneburit en kritisk hållning till andra sexuella aktiviteter än ett slutfört samlag. Assisterad befruktning kan hjälpa till att uppfylla det första budet, men metoderna att
genomföra en sådan kan strida mot det andra.
Ett exempel kan illustrera hur man försöker att hantera traditionella
regler i dagens situation. Rabbi David Bleich i New York diskuterar assisterad befruktning: Hur skall man uppfatta budet att vara fruktsam och
föröka sig? Detta kan inte innebära en förpliktelse att föda barn, utan endast en plikt att ha samlag. Vidare är det bara en plikt att göra det som är
naturligt. Därför är assisterad befruktning tillåten och kan vara välkommen, men kan inte vara en plikt.
Det är relativ konsensus bland rabbiner att varken äggdonation eller
spermiedonation är tillåten. De avvisas ofta med hänvisning till att ett
barn som blir till på detta sätt skulle bli illegitimt enligt judisk lag. Däremot kan assisterad befruktning med parets egna spermier och ägg vara
tillåten. En del accepterar assisterad befruktning med parets egna könsceller, med hänsyn till att det hjälper dem att ”vara fruktsamma och föröka
sig”. Andra vill förbjuda det, eftersom ett barn som kommit till genom assisterad befruktning inte är en produkt av en ”normal sexuell relation”. Ett
stort problem har varit hur man kan få fram spermier för en sådan insemination. Hur denna fråga skall hanteras finns det också en rad olika uppfattningar om.
Assisterad befruktning kan leda till flera foster och ett önskemål om att
reducera antalet foster. Detta är enligt rabbi Yitzhak Zilberstein acceptabelt om avsikten är att rädda livet på återstående foster.
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Det är människors plikt att söka göra gott. Därför uppfattar många
rabbiner genterapi som acceptabelt. Detta uppfattas inte som ett otillbörligt sätt att ingripa i Guds skapelse. Till kloning finns en mera restriktiv
hållning. Barn med bara en förälder uppfattas som oacceptabelt, medan
exempelvis rabbi David E. Feldman uppfattar det som acceptabelt att
klona ett embryo för att ra fram ett tvillingpar, om detta är sista chansen
för ett par att uppfylla budet om fortplantning.
Prematura barn
När det gäller för tidigt födda barn är två traditionella principer relevanta
och tillämpliga. Å ena sidan måste en individs rättigheter strikt upprätthållas. Detta gäller också handikappade, och det gäller barn likaväl som
vuxna. Å andra sidan anses ett nyfött barn inte helt livsdugligt förrän efter
30 dagar.
Mot denna bakgrund resonerar exempelvis rabbi Avraham Steinberg i
Jerusalem så här: Ett barn som har mer än minimala chanser att överleva
skall ges så intensiv behandling som erfordras, även om man kan förutse
att det får ett handikappat liv, ja även om själva behandlingen kan medföra
ett handikapp. För sådan behandling rar även sabbaten brytas. Om däremot ett prematurt barn inte har någon chans att överleva trettio dagar, är
det inte tillåtet att bryta sabbatsreglerna för att behandla det. Är chanserna att barnet skall överleva mycket små, får man avstå från livsuppehållande behandling.

Kristendomen
Det finns inom kristenheten många olika riktningar med skilda trosuppfattningar och ståndpunkter i fråga om hur och när livet börjar, vilka faktorer man har att ta hänsyn till, vilka auktoriteter dessa ståndpunkter baseras på, och vilka slutsatser man bör dra i fråga om medicinska eller
bioteknologiska ingrepp. Jag skall här i huvudsak begränsa mig till två exempel.
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Romersk-katolsk tradition
Romersk-katolska kyrkan karaktäriseras bl.a. av en central läroauktoritet.
En rad av de biomedicinska frågorna kring livets början har varit föremål
för stort intresse och auktoritativa uttalanden från kyrkans sida.
Familjeplanering
Äktenskapet är enligt romersk-katolska kyrkan ett sakrament, ett mysterium som förmedlar Guds nåd. Till de gåvor Gud ger i äktenskapet hör
den äktenskapliga kärleken och fortplantningen. Den äktenskapliga kärleken når sin fulländning i den äktenskapliga akten. I den finns alltid en
möjlighet till fortplantning. Officiellt accepterar kyrkan för födelsekontroll endast en anpassning till den naturliga fertilitetsrytmen, vilket uppfattas som ett naturligt medel för familjeplanering. Att med preventivmedel försöka förhindra fortplantningen ”motsäger den fulla sanningen i
sexualakten som uttryck för den äktenskapliga kärleken” (Livets evangelium 13). Preventivmedel anses också uppmuntra en mentalitet som innebär att man hänger sig åt njutning och inte tar ansvar för sexualiteten. Det
sägs också ibland vara svårt att skilja mellan preventivmetoder och abortmetoder.
Denna fråga är en av de mest kontroversiella inom romersk-katolska
kyrkan. Starka krafter önskar en mera tillåtande inställning till preventivmedel. Den officiella hållningen har svårt att vinna acceptans bland
många av kyrkans medlemmar. Somliga vill finna ett utrymme för preventivmedel genom att hänvisa till att formuleringarna i senare encyklikor
(påvliga sändebrev) är försiktigare än tidigare. Andra åberopar att ställningstagandet i sista hand är en fråga för den enskildes samvete och att
tillämpningen i kyrklig praxis är en pastoral fråga.
I encyklikan Veritatis splendor 1993 diskuterar påven Johannes Paulus
II särskilt frågan om den enskildes samvete i relation till kyrkans moraliska undervisning. Han opponerar sig där mot en del teologer, som uppfattar samvetet som en fristående grund för självständiga beslut. Samvetet
måste i stället stå i överensstämmelse med den gudomliga lagen och vara
en tolkning av hur denna skall realiseras. – Nu har också tolkningen av
denna encyklika blivit föremål för diskussion.
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Synen på fostret
Det individuella livet börjar enligt romersk-katolsk uppfattning vid konceptionen. Varje mänskligt liv är heligt och okränkbart. Redan från konceptionen är det mänskliga livet värt fullt skydd.
Ingrepp på mänskliga embryon och foster uppfattas i linje med detta
resonemang som tillåtna, om de syftar till att förbättra hälsotillståndet eller bota en sjukdom hos det enskilda fostret och inte medför oproportionerliga risker, men de är inte acceptabla om embryon eller foster används
som försöksobjekt.
Mot kritiker som invänt att ett mänskligt embryo eller foster uppenbart ännu inte är en (fullgången) människa, har man inom romersk-katolsk tradition ofta använt begreppet potentialitet: Även om fostret inte är
färdigutvecklat, är det potentiellt en människa. Om det får utvecklas på
ett naturligt sätt realiseras denna möjlighet. Därför skall det redan som
embryo och foster respekteras som en människa.
Abort
Påven Johannes Paulus II diskuterar i encyklikan Livets evangelium
(Evangelium vitae) 1995 frågor kring livets gränser, bl.a. om det ofödda
barnet, abort och eutanasi. En mänsklig varelse skall enligt encyklikan
respekteras och behandlas som en person alltifrån konceptionen, och därför skall hon från det ögonblicket tillerkännas en persons rättigheter, först
och främst den okränkbara rätt till liv som varje oskyldig människa åtnjuter.
Abort beskrivs som en avskyvärd skändlighet: En framkallad abort, hur
den än genomförs, är ett avsiktligt och direkt dödande av en människa i
begynnelseskedet av sin existens, mellan befruktningen och födelsen.
”Med den auktoritet som Kristus gav åt den salige Petrus och hans efterföljare och i samförstånd med biskoparna – som ett antal gånger fördömt
abort och som i den tidigare nämnda konsultationen, oaktat att de är utspridda över världen, enhälligt samtyckt till denna lära – förklarar jag därför att direkt avsiktlig abort, vare sig den är avsedd som mål eller medel alltid
utgör en allvarlig moralisk överträdelse, eftersom den innebär att man dödar
en oskyldig människa.” (62)
Man kunde tänka sig att så kraftfulla uttalanden skulle leda till en enhetlig linje. Så enkelt är det dock inte. Diskussionen fortsätter. En del
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ifrågasätter direkt om påvens uttalande står i överensstämmelse med den
katolska lärotraditionen. I mycket större utsträckning kommer skilda
uppfattningar till uttryck när det gäller hur kyrkans ståndpunkt skall tilllämpas i förkunnelse och själavård. Detta illustreras mycket tydligt i den
aktuella konflikten om abortrådgivning i Tyskland.
I Tyskland blev abortfrågan föremål för stor debatt och uppmärksamhet i samband med att f.d. DDR integrerades i Tyskland. De bägge länderna hade mycket skilda lagar. Resultatet blev att aborter nu i princip är
förbjudna, men de får ändå utföras om kvinnan i fråga bl.a. har genomgått
abortrådgivning. Ett intyg om att sådan rådgivning ägt rum är alltså ett
steg på vägen mot en abort. Det finns i Tyskland en stor mängd sådana
rådgivningsbyråer. En del av dessa drivs av katolska kyrkan. Det har nu
uppstått en konflikt inom kyrkan beträffande lämpligheten av denna verksamhet. Vatikanen vill att katolska kyrkan skall upphöra med verksamheten. Majoriteten av de tyska biskoparna vill att den skall fortsätta.
Detta exempel illustrerar inte bara att det finns motsättningar mellan
olika grupperingar. Det visar också att det inte är självklart hur en teori
skall tillämpas i praxis. Och inte minst tycks det illustrera ett klassiskt dilemma inom den katolska kyrkan: Skall kyrkan arbeta för att exempelvis
med lagstiftning tvinga sina medlemmar (och eventuellt alla människor)
att handla i enlighet med kyrkans tro och vad som uppfattas som naturlig
lag, eller skall kyrkan inrikta sig på att ge råd och överlämna beslutet till
den enskilde?
Abort har i katolsk tradition i allmänhet accepterats om moderns liv är
i fara. Som stöd för detta har man inte sällan använt ett vanligt resonemang i romersk-katolsk moralteologi, nämligen principen om den dubbla
effekten. Avsikten med en abort i detta fall är att rädda moderns liv,
medan barnets död är en inte direkt avsedd bieffekt.
Fosterdiagnostik är enligt Vatikanen godtagbar så länge den används
för att fastställa nödvändiga behandlingar för det ofödda barnet, men inte
när den används för att föreslå och genomföra en abort.
Assisterad befruktning
Kyrkans officiella hållning innebär att man tar avstånd från assisterad befruktning. Den skiljer fortplantningen från den äktenskapliga akten. Risken att misslyckas är hög. Övertaliga embryon förstörs eller används till
forskning. Detta innebär att det mänskliga livet reduceras till biologiskt
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material som man fritt kan förfoga över, vilket är en oacceptabel inställning.
Vatikanens skepsis har dock inte hindrat fortsatt diskussion. En rad ledande katolska moralteologer och läkare vill acceptera assisterad befruktning med makarnas egna könsceller. Det viktigaste argumentet är att assisterad befruktning kan uppfattas som ett sätt att hjälpa två makar till
fortplantning. Barnet är därmed ett resultat av makarnas gemenskap, även
om det inte tillkommit genom en normal sexualakt.

Modern luthersk tradition
Den lutherska traditionen lägger vikt vid varje människas egen förmåga
att förstå och bedöma också etiskt svåra problem. Etisk kunskap finns att
hämta i Bibeln, som i princip kan läsas och förstås av varje människa. Den
kristna gemenskapen, liksom mänsklig kultur och förnuft, är andra källor
till etisk kunskap. Guds vilja finns uttryckt i Bibeln, men inte i första hand
i enstaka bibelställen, utan i Bibeln som helhet. En kristen etik kan inte
slutligt definieras av kyrkans ledare, dels därför att alla kyrkans medlemmar har betydelse, dels därför att alla ställningstaganden är temporära i sin
karaktär.
”Människan är Guds skapade medskapare” har blivit en vanlig etikett
bland moderna lutheraner för att beskriva uppfattningen att människor är
såväl beroende av Gud som självständigt ansvariga för sitt handlande.
Bland lutherska teologer har dessa utgångspunkter lett till ett ganska
brett spektrum av skilda tolkningar av innehållet i en kristen etik. En fråga
som har diskuterats är hur den kristna etiken förhåller sig till vad man beskriver som en allmänmänsklig etik. Här kan man i luthersk tradition
finna radikalt skilda ståndpunkter. Anders Nygren hävdade exempelvis att
den kristna etiken kännetecknas av föreställningen om en fullständigt
osjälvisk kärlek, vilket är något radikalt annorlunda än allmänmänsklig
etik, som bestäms av ett egoistiskt intresse. Dansken K.E. Lögstrup å andra sidan uppfattade den kristna etiken som helt enkelt ett uttryck för den
etik som finns i den mänskliga existensen, ett tyst krav att ta vara på medmänniskan. Den vanligaste ståndpunkten har varit en medelväg: kristen
etik överensstämmer delvis med allmänmänsklig etik men ställer också
mera långtgående krav.
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En annan fråga som får mycket olika svar i luthersk tradition är om
etiska ställningstaganden skall baseras i regler (regeletik eller deontologisk
etik) eller i konsekvensbedömningar (konsekvensetik eller teleologisk
etik). Också här finns företrädare för såväl den ena som den andra ståndpunkten, liksom för en medelväg.
Familjeplanering
Äktenskapet uppfattas i luthersk tradition oftast som en naturlig ordning,
given av Gud. Sexualiteten uppfattas i allmänhet som en gåva av Gud som
inte bara är till för fortplantning utan också till ömsesidig glädje. Därför
har i allmänhet preventivmedel accepterats.
Abort
I luthersk tradition finns skilda uppfattningar om fostrets ställning. En del
hävdar att det befruktade ägget och fostret skall tillskrivas full mänsklig
värdighet ända från konceptionen. Andra ser mänsklig värdighet som något som gradvis skall tillskrivas fostret i relation till utvecklingen från konception till födelse. Men även om man har tagit ställning till denna fråga
avgör den inte ensam om exempelvis en abort kan vara befogad. Också
moderns intresse är inblandat. Det som gör abortfrågan komplicerad anses ofta vara just att moderns och barnets intressen står mot varandra.
Också andras intressen är inblandade. Hur skall denna konflikt lösas?
Traditionellt har en restriktiv inställning varit den vanliga: Fostret är en
begynnande människa. Ett mänskligt liv skall skyddas. Därför bör abort
undvikas utom i extrema fall. Under 1900-talet har en mera liberal inställning blivit vanlig. Enligt denna är abort acceptabel om graviditeten väsentligt strider mot moderns intresse. Företrädare för lutherska kyrkor är
i allmänhet kritiska till uppfattningen att fostret bara är en del av kvinnans
kropp. Abort ses oftast som en nödfallslösning på en konflikt i en svår situation.
Fosterdiagnostik och selektiv abort
Samma typ av överväganden kännetecknar resonemangen kring selektiv
abort. Denna fråga beskrivs ofta som ett dilemma där fostrets skyddsvärde
ställs mot risken för ett kort liv med allvarligt lidande, och där föräldrarnas
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önskan om att få ett barn ställs mot deras begränsade möjligheter att ta
hand om exempelvis ett allvarligt handikappat barn.
Det är vanligt med kritik mot att selektiv abort görs på alltför svaga
grunder. Särskilt riktas kritik mot att fosterdiagnostik används för abort
baserad på kön. Det är också vanligt att man betonar att ett liv med handikapp också är värdefullt, och att det inte kan ses som en rättighet att
föda ett friskt barn. Fosterdiagnostik hälsas med glädje när den används
som underlag för medicinsk behandling av fostret.
Assisterad befruktning
Assisterad befruktning som ett hjälpmedel att lösa barnlöshet välkomnas
ofta i princip. Men företrädare för lutherska kyrkor varnar också för att sådana behandlingar kan medföra lidande och svikna förhoppningar. Det
kan också leda till exploatering av kvinnor genom handel med ägg och
embryon och surrogatmödraskap. Forskning på embryon väcker också
svåra frågor om vilka rättigheter ett embryo skall tillskrivas.
Prematura barn
Det finns inom hela kristenheten en stark tradition med innebörden att
ett barn skall ha fullt skydd efter födelsen. Kristenheten har bekämpat infanticid där detta förekommit. Förslag i vår tid att uppluckra denna ståndpunkt, som exempelvis Peter Singers tanke om eutanasi efter födseln av
allvarligt skadade barn, har mött starkt motstånd från alla kristna samfund.
Frågan om vård av prematura barn eller barn som är födda med sjukdom eller handikapp kan i luthersk tradition ses som en avvägning mellan
vördnad för livet och barmhärtighet. Man har i allmänhet förordat bästa
möjliga behandling, men man har också accepterat undanhållande av behandling, t.ex. när barnet inte visar livsvilja, eller smärtlindring även om
denna förkortar livet.

Andra kristna traditioner
Bland de övriga kyrkor och samfund som har sitt ursprung i 1500-talets
reformation och i senare tiders väckelserörelser finns skilda uppfattningar
om de etiska frågorna i samband med livets början. Här finns ståndpunk-
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ter som har stor likhet med den moderna lutherska tolkning som beskrivits ovan. Här finns också de som uppfattar Bibeln som bokstavligen sann
och som Guds direkta ord till människorna. Bland företrädare för denna
uppfattning finns ofta ett starkt abortmotstånd, och ibland även tveksamhet till såväl preventivmedel som assisterad befruktning.
Ortodox tradition
Enligt de ortodoxa eller östeuropeiska kyrkorna uttrycks tron i första hand
i liturgi och tillbedjan, inte i dogmer. Kyrkans autentiska lära kommer
framför allt till uttryck i de sju ekumeniska koncilierna under den odelade
kyrkans första 800 år. Dessa bägge utgångspunkter har lett till en restriktiv
hållning bland företrädare för de ortodoxa kyrkorna när det gäller att göra
uttalanden i dagsaktuella frågor. Ändå kan vissa ställningstaganden urskiljas.
Stanley S. Harakas, en amerikansk förespråkare för ortodox tro, är en
av de som uttalar sig om aktuella frågor kring livets början. Han accepterar
preventivmedel för gifta par som redan har barn, för att de skall ha möjlighet att uttrycka sin kärlek och fördjupa sitt förhållande. Han accepterar
artificiell insemination med makens sperma men tar avstånd från såväl
spermie- som äggdonation och surrogatmödraskap, eftersom dessa bryter
bandet mellan makarna. Provrörsbefruktning ses med skepsis, eftersom en
del befruktade ägg kasseras, proceduren är riskabel, och den bidrar till en
avhumaniserad syn på havandeskap.
Med åberopande av de tidiga kyrkofäderna hävdar företrädare för de
ortodoxa kyrkorna att alla människor är Guds avbild, och att detta gäller
också det ofödda livet. Man följer i allmänhet kyrkofadern Basilius på
300-talet, som betraktade abort som mord och som tog avstånd från att
man skulle kunna urskilja en tidpunkt under graviditeten då fostret formas. Detta har lett till att man i allmänhet tar avstånd från abort, utom
när moderns liv är i fara. Samtidigt vill man inte ge moraliska regler en
legalistisk tolkning. De uppfattas i stället som tumregler för vad som tjänar människans väg mot gudslikhet. I praktiken kommer kyrkornas ställningstaganden i stor utsträckning till uttryck i den enskilda själavården.
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Islam
Den viktigaste religiösa normgrunden i Islam är Koranen, som uppfattas
som direkta ord från Gud (Allah), uppenbarade genom ängeln Gabriel till
profeten Muhammed. Denna kompletteras med haditherna, de omfattande berättelserna om profeten och hans uttalanden. I tredje hand kommer tolkningstraditionen som den kommer till uttryck i de ledande skriftlärdes tolkningar.
Islam har i princip en positiv syn på mänsklig kunskap. Kunskap härrör
ur gudomliga källor, och människor har skyldighet att använda sin kunskap för att kommunicera med Gud och tjäna människor.
I praktiken kommer dock olika företrädare, traditioner och skolor att
tillämpa denna tanke på olika sätt. En del betonar framför allt Koranen
och traditionen som källan till kunskap och ser med skepsis på modern
västerländsk kunskapssyn. Andra understryker vikten av kontinuerligt
mänskligt kunskapssökande och uppfattar det som en uppgift och möjlighet som Gud gett människor. Muslimer med den senare inställningen har
i princip en positiv inställning till biologisk och medicinsk kunskap. Det
avgörande är hur denna kunskap används, och om sådana användningar
stämmer överens med eller strider mot grundläggande islamiska etiska
principer. Det är fel att missbruka kunskapen så att mänsklig värdighet
missbrukas eller åsidosätts.
Etiska resonemang i västerländsk tradition är i allmänhet inriktade på
att finna bakomliggande principer och att sedan självständigt använda
dessa principer för att ta ställning i nya frågor. Till skillnad från detta kan
man närmast beskriva den islamiska etiken som kasuistisk i den meningen
att man söker efter exempel i de auktoritativa källorna som har någon likhet med det fall man nu funderar över.
Familjeplanering
Frågan om familjeplanering har varit föremål för diskussion under lång tid
inom islam. Den form som vanligen har diskuterats under historien är avbrutet samlag. De flesta skolor accepterar att mannen praktiserar avbrutet
samlag, i allmänhet efter medgivande av hustrun.
Koranen förbjuder starkt infanticid. Några muslimska lärde är mot familjeplanering därför att de uppfattar detta som en (dold) form av barnamord. Men de flesta invänder mot denna uppfattning och hävdar att pre-

122

ventiva åtgärder bara innebär att förhindra att ett barn blir till, inte att
man faktiskt dödar det.
En annan invändning mot familjeplanering är att det skulle innebära
ett misstroende mot Gud: Den som använder exempelvis avbrutet samlag
försöker förhindra Guds predestination eller förutbestämmande. De som
förordar familjeplanering har mot detta anfört den hadith som berättar
om en man som gick till mosken och lämnade sin kamel utanför. Kamelen
gick sin väg. Mannen klagade till Profeten och sade att han hade lämnat
kamelen och litat på att Gud tog vara på den. Profeten svarade: ”Bind upp
den och lita på Gud.” Man skall alltså inte bara lita på Gud, utan också
själv handla på ett adekvat sätt.
En del lärde hävdar att fortplantning är äktenskapets främsta mål. En
hustru är som jord som skall odlas. Andra invänder att äktenskapets syfte
inte alls bara är så begränsat, utan också syftar till kärlek och lycka.
Företrädare för familjeplanering har funnit indirekt stöd i Koranen för
familjeplanering genom att mödrar uppmanas amma sina barn i två år,
och under denna period avråds de från en ny graviditet. Att avstå från sex
under en så lång tid skulle vara en oacceptabel påfrestning, anser man, och
därför har mycken islamisk tradition uppfattat avbrutet samlag som en acceptabel lösning.
Familjeplanering har ibland ansetts stå i strid med de många utsa-gor
i Koranen och traditionen som talar om plikten eller välsignelsen i att föröka sig. De som förordar familjeplanering har invänt att det är banalt att
uppfatta sådana utsagor som bara en fråga om antalet barn.
Denna traditionella diskussion har i dag kommit att tillämpas på moderna former av preventivmedel. De slutsatser man har dragit är i allmänhet att preventivmedel är acceptabla i analogi med resonemangen om avbrutet samlag.
En vanlig tanke när det gäller barnbegränsning är: ”Organisera men
begränsa inte.” Enligt denna föreställning kan man göra uppehåll och organisera sitt barnafödande, men man kan inte bestämma hur många barn
man skall få. Gud är den som bestämmer och vet hur många barn man får.
Om Gud vill blir en kvinna gravid även om hon använder preventivmedel.
Synen på fostret och livets början
Enligt traditionen hävdade profeten att fostret inledningsvis utvecklas i
tre fyrtiodagarsperioder. Under den första fyrtiodagarsperioden är det en
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droppe eller en grodd, i den andra en blodklump, och i en tredje slutligen
en fosterklump, innan det efter 120 dagar besjälas av en ängel. Denna
tolkning används i traditionen och får stor betydelse för synen på en rad
frågor i samband med livets början.
Abort
Abort uppfattas som en komplicerad fråga, som är föremål för stor oenighet. Den allmänna uppfattningen är att abort inte är acceptabel efter 120
dagar, utom för att rädda moderns liv. För tiden dessförinnan finns skilda
tolkningar. En vanlig uppfattning är att abort är tillåten före 120-dagarsgränsen, medan en del drar gränsen vid en tidigare tidpunkt. Skilda ståndpunkter kan urskiljas, som att abort före 120-dagarsgränsen accepteras
utan villkor, eller endast om det finns tillräckliga skäl, att det ogillas men
tolereras, eller att det förbjuds.
120 dagar räknas från befruktningen, vilket motsvarar ca 19 veckor enligt svenskt medicinskt sätt att räkna. Islamiska lärde i Sverige har inte
haft något att invända mot den svenska abortlagstiftningen.
Assisterad befruktning
I frågan om assisterad befruktning råder ganska stor enighet. Sjukdomar
bör alltid botas. Ofruktsamhet uppfattas som en sjukdom, och behandling
mot sådan är alltså inte bara tillåten utan rekommenderad. Såväl insemination som provrörsbefruktning accepteras så länge parets egna ägg och
sperma används.
Släktskap är ett av de väsentliga värden som måste upprätthållas och
bevaras. Av detta skäl är lärde inom islam motståndare till såväl spermiesom äggdonation, till surrogatmödraskap och liknande åtgärder. Av
samma skäl tenderar nu också företrädare för islam att ta avstånd från kloning av människor. Kloning anses innebära att man överger det normala
biologiska föräldraskapet, och det strider mot uppfattningen att det är två
gifta personer som skall vara föräldrar.
En inflytelserik tolkning
Stormuftin Sheikh Jadel Haq vid Al-Azhar i Kairo hävdade 1983 i en
fatwa, en auktoritativ och inflytelserik text: Det finns ingen text i Koranen
som förbjuder barnbegränsning, men flera traditioner hävdar att det är
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tillåtet. Barnbegränsning innebär inte att döda, det står inte i strid med
budet att föröka sig, och det uttrycker ingen bristande tilltro till Gud. I
analogi med denna tradition är moderna metoder för barnbegränsning
tillåtna. Temporär sterilisering är tillåten. Abort efter 120 dagar är förbjuden utom för att rädda moderns hälsa. Angående abort före denna tidpunkt finns skilda uppfattningar. Artificiell insemination med mannens
sperma är tillåten. Spermiedonation är förbjuden. Ingen lag får påtvinga
användning av preventivmedel eller bestämma antalet barn.

Buddhismen
Buddhismen och hinduismen är två religioner som bägge har sitt ursprung i den indiska kulturen. Det går knappast att på några korta rader
ge ens en antydan om den världsbild som dessa religioner bygger på, eftersom den i många avseenden är så annorlunda jämfört med vad som är
vanligt i västerländskt tänkande.
I traditionellt indiskt tänkande är den kosmiska processen ett kretslopp
av olika livsformer. Enligt en hinduisk tolkning är varje levande varelse en
gestaltning av en oförgänglig själ som i detta kretslopp vandrar från existens till existens. Den buddhistiska föreställningen bygger i stället på
Dharmas, opersonliga krafter eller existensfaktorer, som under en tid
kombineras till en individ. Under sin livstid samlar människan karma
(summan av hennes handlingar), och när hon dör finns karman kvar och
framkallar medvetandet hos en ny individ.
Att dö innebär alltså enligt bägge religionerna inte att försvinna utan
att övergå i en annan existensform. På motsvarande sätt innebär begynnelsen av ett mänskligt liv genom graviditet och födelse inte att barnet blir
till från intet utan att det övergår från en existensform till en annan.
Ur dessa mycket allmänna utgångspunkter har man i de många hinduiska och buddhistiska traditionerna dragit mycket skilda slutsatser angående de etiska problemen i livets början. För att illustrera denna mångfald
skall jag ge några exempel från buddhismen.
Buddhismen i Thailand
Enligt buddhistiskt och hinduistiskt tänkesätt är en människas plats i
detta livet ett resultat av den karrna man bär med sig från tidigare liv. Föreställningen om karma är en realitet och kan leda till etiska resonemang
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som tydligt skiljer sig från dem vi är vana vid. Ett exempel illustrerar detta:
En undersökning visar att prostituerade i Thailand i allmänhet inte gör
abort när de blir gravida. Ett skäl är att de uppfattar sin egen situation som
ett resultat av dålig karma, och hoppas vinna bättre karrna genom att föda
en son, som kan bli munk.
Buddhistiska ledare i Thailand är ofta tveksamma till att ta ställning i
dagsaktuella frågor. I den mån ställningstaganden till abort görs, kan man
finna relativt stor oenighet. En del åberopar den klassiska buddhistiska regeln att inte döda. Andra pekar på att det är många faktorer att ta hänsyn
till innan man fattar ett personligt beslut. Ett vanligt resonemang är detta:
Det individuella mänskliga livet börjar vid befruktningen. Den individuella karmiska livskraften ingjuts då i livmodern. Förbudet att döda omfattar i princip fostret, men det är mindre allvarligt att göra en abort tidigt
under graviditeten, eftersom fostret då är mindre utvecklat än längre fram.
Buddhismen uppfattas ofta som en medelvägens etik. I linje med detta
synsätt beskriver också en rad företrädare för buddhismen dess syn på
abort som en medelväg. Abort är en beklaglig åtgärd som ändå kan vara
försvarlig. Preventivmedel accepteras om det inte skadar de inblandade.
Buddhismen i Japan
En av de grundläggande moraliska reglerna i buddhistisk etik är att inte
medvetet ta livet från en levande varelse. I traditionellt buddhistiskt tänkande har detta ofta lett till entydiga förbud mot såväl abort som infanticid.
Men det finns också traditioner för helt andra bedömningar. Ett sådant
exempel kan man finna i nutida japansk buddhism. Ett foster som aborterats etiketteras som ”mizuko”, vattenbarn, och beskrivs som ett barn
som har återvänt till mörkrets rike. Det har där ett slags fortsatt existens,
och föräldrarna uppmanas be det om ursäkt och ge det kompensation för
att man förhindrade det från att nu födas in i vår värld. Till dess minne
sätter man upp en statyett på sitt husaltare och även vid ett tempel, som
man då och då besöker. Barn som dör i samband med eller strax efter födseln betraktas också som ”mizuko”, men kräver ingen ursäkt från föräldrarna.
Nutida japansk buddhism accepterar alltså den lagligt tillåtna aborten.
För föräldern kan fostret uppfattas som en varelse med någon form av preexistens, som genom aborten sänds tillbaka till en annan värld för en tids
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väntan, och som samtidigt förväntas bli reinkarnerad i vår värld vid ett senare tillfälle.
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Embryots och fostrets moraliska ställning

Göran Hermerén
Professor i medicinsk etik vid Lunds universitet
En läkare dröjer med att utföra kejsarsnitt så länge att barnet dör. Har han
gjort något moraliskt fel? Mot fostret? Varför? En kvinna begär att få veta
fostrets kön, och begär sedan abort på grund av att fostret har ”fel” kön.
Har hon gjort något som är moraliskt orätt? Varför? En grupp forskare vill
– medan fostren fortfarande lever – forska på foster som senare skall aborteras. Är detta moraliskt tvivelaktigt? Varför?
Exemplen kan varieras i det oändliga, och sådana fall brukar också diskuteras vid läkarutbildningen. Ett par begär fosterdiagnostik och vill veta
fostrets kön. Kvinnan är gravid sedan drygt tio veckor. De har tidigare två
flickor och vill nu ha en pojke. Läkarna vägrar lämna ut informationen om
fostrets kön med motiveringen att kön inte är någon sjukdom. Då säger
kvinnan: ”Får vi inte veta om det är en pojke eller flicka, vill jag ha abort.”
Vad skall läkarna göra? Spelar det någon roll om paret har invandrarbakgrund och kommer från en kultur där det anses viktigt att få en pojke?
Det kan också vara fråga om för tidigt födda barn som föds med flera
svåra handikapp samtidigt. Barnen måste få intensivvård på särskild avdelning. Ibland händer det att komplikationer tillstöter. Hur aktiva skall
läkarna vara, och vilken roll skall anhöriga få spela i beslutsprocessen? Vilken hänsyn är det etiskt försvarbart att ta till kostnaderna för vården? Till
sociala omständigheter?
I den kliniska situationen gäller det att komma fram till ett beslut som
är väl motiverat och förankrat i hela teamet, bland såväl läkare som sjuksköterskor. Ibland är tidspressen stor; beslutet måste fattas snabbt. Det
beslut man tar i en sådan situation – med utgångspunkt från vad man då
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visste – kan sedan begränsa handlingsalternativen i framtiden. Syftet med
denna uppsats är emellertid inte att gå igenom sådana exempel, föreslå ett
ställningstagande och argumentera för detta utan i stället att rikta uppmärksamheten på vissa bakomliggande förutsättningar som tas för givna
när argument för eller mot sådana ställningstaganden accepteras eller förkastas.
Man kan ge en lång rad exempel på frågor av detta slag som väckt och
väcker häftiga diskussioner. Fler exempel finns på andra ställen i denna
bok. Filosofernas och etikernas bidrag till sådana diskussioner är inte i
första hand att ge enkla svar på dessa frågor utan att fråga efter och granska skälen för de svar som ges, och att undersöka vilka förutsättningar av
olika slag dessa skäl – och accepterandet av dem – bygger på.
Till andra kontroversiella frågor i livets början hör vissa reproduktionsteknologier som preimplantatorisk diagnostik, frysning och förstöring av
befruktade ägg, kloning av människor för reproduktiva syften, användningen av vissa kontraceptionstekniker, användning av vävnader från foster för forskning, transplantation och annan behandling – liksom hur
forskning och teknologisk utveckling på dessa områden skall kontrolleras
i ett demokratiskt samhälle.

Problemen
Vad är detta för slags problem? Det är inte en empirisk eller medicinsk
fråga. Med hjälp av ultraljud eller genom att titta på celler i ett mikroskop
kan vi avgöra fostrets kön. Vi kan se om dess utseende eller organ avviker
från vad som är normalt. Men vi kan inte se om detta innebär att fostret
bör opereras eller aborteras. Vi kan se att fostret är en del av kvinnans
kropp i den meningen att det befinner sig inne i hennes kropp. Men vi kan
inte se att det är en del av kvinnans kropp i den meningen att det är kvinnan som ensam bör få bestämma vad hon skall göra med det – på samma
sätt som hon bestämmer när hon vill klippa håret, ändra frisyr eller dylikt.
I själva verket finns här tre olika typer av problem som det är viktigt att
försöka hålla isär, även om de griper in i varandra på många sätt:
Terminologiska frågor. Nyckeltermer som ”pre-embryo”, ”embryo”, ”foster”, ”individ”, och ”ofött barn” används ofta på ett oklart och förvirrande
sätt – och på ett sätt som utan att skälen redovisas blockerar ställningsta-
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gandet till vissa frågor. Säger man att fostret är en individ, har man också
förutsatt att det har vissa rättigheter. I trång mening används ”embryo” för
det befruktade ägget från omkring den andra till den åttonde graviditetsveckan. När detta uttryck används i vidare mening, börjar denna period
tidigare och slutar senare. Det viktiga är att man redovisar i vilken betydelse termerna används, så att missförstånd undviks.
Empiriska frågor. Dessa frågor gäller fostrets – och inte minst nervsystemets – utveckling från befruktningsprocessens början. En förutsättning
för att fostret skall kunna känna smärta är ju t.ex. att nervsystemet (hjärna,
ryggmärg) har nått en viss komplexitet och utveckling. Andra empiriska
frågor viktiga för ställningstagandet till många av de frågor som nämndes
i inledningen är hur många befruktade ägg som spontant aborteras, vad
som händer vid implantationen, hur forskning på foster bedrivs, metoder
vid kloning, hur vissa kontraceptiska tekniker som det s.k. ”dagen efter”pillret eller antiprogesteronet mifepristone, som används vid medicinsk
abort, verkar.
Värdefrågor och normativa problem. Dessa frågor gäller vad man bör göra i
olika situationer och vilka värden som står mot varandra och på vilka
grunder man då skall välja mellan dem. Bör forskning på foster tillåtas?
Under vilka förutsättningar? Vem skall bestämma om detta? Bör kloning
av mänskliga celler tillåtas? För vilka syften? Kan och bör man förhindra
(förbjuda) att foster av fel kön aborteras? Vilka rättigheter bör embryon
och foster tillskrivas?
För att kunna hantera många av dessa frågor på ett konstruktivt sätt
kan det vara klargörande att skilja mellan två begrepp människa, ett biologiskt och ett moraliskt. Förutsättningen för att man skall vara en människa i den första meningen är att föräldrarna båda tillhör arten homo sapiens. Det andra begreppet innebär att man har vissa rättigheter och
skyldigheter. En viktig tanke hos många moralfilosofer, och en utgångspunkt för arbetet i SMER, är att människor kan ha mycket olika förmågor
och resurser, intellektuellt, fysiskt, ekonomiskt och socialt, men de har
ändå samma moraliska ställning, samma rätt till moralisk hänsyn.

133

Logik och moral
För att se hur dessa tre typer av frågor griper in i varandra, låt oss betrakta
följande slutledning:
1. Varje mänsklig varelse har rätt till skydd och rätt till liv.
2. Ett mänskligt embryo är en mänsklig varelse.
3. Därför har det mänskliga embryot rätt till liv.
Denna slutsats följer emellertid inte om vissa kontroversiella förutsättningar i resonemanget görs synliga.
Man kan skilja mellan villkorliga och ovillkorliga rättigheter. De flesta
rättigheter gäller under vissa förutsättningar. Det betyder att om dessa
förutsättningar inte är uppfyllda, föreligger inte rättigheten. I första premissen tar man inte hänsyn till detta. I den andra måste två viktiga antaganden redovisas. För det första är embryot inte en mänsklig varelse utan
en möjlig eller potentiell framtida mänsklig varelse. För det andra gäller
detta endast under vissa förutsättningar, t.ex. att fostret inte aborteras
spontant.
Luckorna i resonemanget blir tydliga om slutledningen formuleras på
följande sätt:
1. Varje mänsklig varelse har rätt till skydd och (prima facie, dvs. under
vissa förutsättningar) rätt till liv.
2. Ett mänskligt embryo är en (potentiell, möjlig, framtida) mänsklig varelse (under vissa förutsättningar).
3. Därför har det mänskliga embryot rätt till liv.
Då följer inte slutsatsen 3 ovan. Det som följer är i stället något svagare än
3, i stil med
3*. Därför kan det mänskliga embryot under vissa förutsättningar ha/få
rätt till liv.

Kriterier (kännetecken) på moralisk ställning
Frågan om ett embryo eller foster har moralisk ställning i den meningen
att vi är skyldiga att ta moralisk hänsyn till det förutsätter att vi först har
tagit ställning till frågan: ”Vilka är kriterierna på moralisk ställning?”
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Detta är en fråga som är lättare att ställa än att besvara. I litteraturen finns
en rad förslag, alla omstridda på olika sätt och av skilda anledningar.
Biologiska kriterier. Utgångspunkten för dessa kriterier eller kännetecken
är vissa fakta om den fysiologiska och biologiska utvecklingen, framför allt
att fostret erhåller den genetiska koden vid befruktningen. Tanken är helt
enkelt att det befruktade ägget har moralisk ställning från befruktningsprocessens början. Denna konservativa linje har ofta drivits av katolska
moralteologer. J.T. Noonan är en av de kända förespråkarna för detta absoluta kriterium i den internationella debatten.
Det är inte helt enkelt att på ett okontroversiellt sätt ange när befruktningsprocessen börjar och slutar. Men anta att utgångspunkten i stället är
frågan: när har fostret nått en sådan utveckling att chansen att det skall födas är nära eller bättre än 50 %? I så fall blir implantationen, dvs då fostret
fastnat i livmodern, ett alternativt kriterium. Det är vid denna tidpunkt
klart om det befruktade ägget kommer att utvecklas till tvillingar eller
inte, och då börjar också ryggradens föregångare att utvecklas.
Ett annat möjligt kriterium är när hjärnan börjar utvecklas på fostret,
vilket sker mellan åttonde och tolfte graviditetsveckan. Utgångspunkten
är att en fungerande hjärna är nödvändig för mänskligt liv. Ett sådant kriterium skulle innebära en symmetri mellan livets början och livets slut på
det sättet att på samma sätt som vi har hjärnrelaterade kriterier på att livet
flytt, har vi hjärnrelaterade kriterier på att livet börjat.
Det finns andra biologiska kriterier, som är uppfyllda ännu senare i
fostrets utveckling. Ett sådant är när kvinnan börjar känna fosterrörelser.
Ett annat är när fostret blir livsdugligt. Det senare innebär att fostret kan
leva och överleva utanför moderns kropp, under förutsättning att det rar
hjälp, dvs i praktiken vistas på intensivvårdsavdelning för nyfödda. Detta
inträffar omkring den 22–23 graviditetsveckan, när lungorna utvecklats
tillräckligt.
Intressekriterier. Med utgångspunkt från dessa biologiska kriterier kan andra typer av kriterier utvecklas. Argumentet är då att de biologiska kriterierna endast är indirekt relevanta: hjärnans utveckling är t.ex. relevant endast därför att den är en förutsättning för medvetet liv. Detta är i sin tur
en förutsättning för att man skall kunna ha intressen, tillskrivas rättigheter, eller betraktas som en person.
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Intressekriterierna innebär att alla varelser som har intressen har moralisk ställning, och endast varelser med intressen har moralisk ställning.
Kriterier av denna typ försvaras i litteraturen bl.a. av Steinbock. Intressen
kan vara starkare eller svagare och de utvecklas gradvis. Det finns dessutom flera intressebegrepp: något kan vara i en persons intresse, även om
den personen inte visar något intresse för detta. Intressekriterier går att
förena med abort, även om de moraliska svårigheterna ökar ju senare
aborterna görs. Det krävs med andra ord starkare skäl för abort ju längre
graviditeten har fortskridit.
Personkriterier. En tredje grupp av kriterier utgår från begreppet person
(från latinets persona, mask, roll). Utgångspunkten är att de biologiska
kriterierna inte är relevanta, och att man måste skilja mellan det biologiska
och moraliska begreppet människa. För det senare reserveras begreppet
person. Tanken är då att någon har moralisk ställning i den utsträckning
han eller hon besitter de egenskaper som karaktäriserar personer: förmåga
att uppleva smärta, självmedvetande, tankeförmåga etc.
Flera av dessa egenskaper är vaga och kan preciseras på olika sätt. De kan
även förekomma hos andra varelser än människor. Man måste också räkna
med konsekvensen att en del nyfödda, t.ex. med svåra skador eller grava
multihandikapp, inte uppfyller alla dessa kriterier. Somliga av kriterierna
kan i vissa fall vara uppfyllda först efter födelsen. Detta är också en konsekvens som några av dem som förespråkar sådana kriterier har dragit,
bl.a. Michael Tooley.
Möjlighetskriterier. En fjärde grupp av kriterier innebär att allt som har
möjlighet att utvecklas till en människa har moralisk ställning, dvs. är något som vi bör ta moralisk hänsyn till. Det befruktade ägget har möjlighet
att utvecklas till människa, alltså bör vi ta moralisk hänsyn till det. Exakt
vilka hänsyn vi bör ta kan man ha olika åsikter om. Ingår ovillkorlig rätt
till liv i dessa hänsyn, blir abort naturligtvis omöjlig att rättfärdiga.
Den närmare innebörden av dessa kriterier kan också utvecklas på flera
sätt. Att något har möjlighet att utvecklas till människa kan innebära att
det är sannolikt att sådan utveckling sker, eller att detta är resultatet av en
naturlig utveckling, oavsett de exakta sannolikheterna. Det kan också
innebära att befruktade ägget har en värdefull framtid lik vår egen, oavsett

136

sannolikheter och vad man lägger in i ”naturlig utveckling” – eller vilka
hjälpmedel och ingrepp som använts för att åstadkomma detta.
Dessa kriterier har konsekvenser för ställningstagandet till de problem
som nämndes i inledningen. Alltså måste valet av kriterier motiveras
noga, om man vill undvika att förutsätta det som sedan skall bevisas. Det
första absoluta kriteriet skulle t.ex. omöjliggöra kirurgisk eller medicinskt
inducerad abort under vissa förutsättningar. Andra kriterier skulle vara
förenliga med detta.
Vilka moraliska hänsyn bör man ta mot sådana som är födda utan storhjärna? Det beror bl.a. på vilka kriterier på moralisk ställning man utgått
ifrån. I sista hand måste kriterierna motiveras genom att man hänvisar till
sådant som är värdefullt för sin egen skull.

Moralisk ställning – och sedan?
Anta att vi är överens om att embryot eller fostret har moralisk ställning.
Vad följer av det? Som just har antytts är detta ingalunda klart. Av att moraliska hänsyn skall tas följer inte exakt vilka moraliska hänsyn som skall
tas, eller att alla moraliska hänsyn skall tas. Det blir alltså nödvändigt att
närmare utveckla och motivera detta.
Detta innebär att man anger vilka rättigheter embryon och foster bör
tillskrivas, och under vilka förutsättningar de gäller, alternativt vilka av deras intressen man bör ta hänsyn till och tillgodose. Den bakomliggande
motiveringen för detta är att vissa värden här står på spel, och i en konflikt
mellan dessa värden bör vissa främjas på andras bekostnad. Det kan t.ex.
uppstå konflikter mellan fostrets, samhällets och kvinnans intressen och
de värden som främjas av dessa intressen. Kvinnans hälsa och rätt att välja
sitt liv kan kollidera med barnets rätt till skydd och liv och båda kan i vissa
situationer komma i konflikt med samhällets intresse av rättvis och kostnadseffektiv fördelning av vårdresurser.
Rätt till skydd kan graderas och specificeras. Man kan ha rätt till skydd
mot vissa saker utan att ha rätt till skydd mot andra, och skyddet kan vara
mer eller mindre starkt. Det kan också vara mer eller mindre heltäckande.
Okränkbarhet är emellertid ett absolut begrepp, oavsett vem som bestämmer vad som är kränkande. Antingen har man rätt till skydd mot kränkning eller har man det inte. Upplevelsen av kränkning är naturligtvis graderbar och specificerbar, men det är en annan sak. Av att fostret har rätt
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till skydd följer inte därför utan vidare att det är okränkbart, även om dessa
begrepp ibland kopplas ihop i litteraturen.
Man ser detta tydligare om begreppen tillämpas på djur. Att djur har
rätt till skydd, till ett gott djurliv, råder det säkert allmän enighet om, likaså att vi är skyldiga att ta moralisk hänsyn till djuren. Detta följer också
av flera av de tidigare skisserade kriterierna: djur har medvetande, de kan
känna smärta, de har behov. Mat och god behandling är i deras intresse.
Men att säga att djur är okränkbara är att säga något annat och starkare:
det skulle omöjliggöra att man använde djur för forskning, för köttproduktion, etc.
Om embryon och foster har moralisk ställning, är det alltså viktigt att
vara tydlig när det gäller vad dessa moraliska hänsyn skall innebära. Vad
för slags skydd mot vad har de rätt till, eller är vi förpliktade att ge? Vad
tillåter och vad förbjuder detta? Genom att precisera t.ex. rättigheter och
skyldigheter, preciseras vilka moraliska hänsyn som vi skall ta; kriterierna
anger vem som skall tas hänsyn till på detta sätt, och under vilka förutsättningar detta sker.

Sanning och konsekvens
En del anser att moraliska åsikter (man bör alltid tala sanning, lycka är något gott medan lidande är ont i sig) kan vara sanna i precis samma mening
som andra påståenden (Stockholm är Sveriges huvudstad, rött är en färg).
Låt oss kalla detta sanningstesen.
Vissa anser att det finns moraliska sanningar men att vi olyckligtvis inte
vet vilka de är. Om man inte vet vilka dessa sanningar är, är det ju svårt att
se vilken betydelse de kan ha för praktiska ställningstaganden. Somliga
anser emellertid att vi kan göra moraliska upptäckter på samma sätt som
upptäckter kan göras i fysik eller i historiska arkiv. Låt oss kalla detta upptäcktstesen. Jag har inte blivit övertygad av argumenten för sanningstesen
eller upptäcktstesen. I valet mellan sanning och konsekvens väljer jag för
egen del konsekvens.
Skälen till detta kan inte utvecklas här, men frågan är om vi utan att
göra oss skyldiga till inkonsekvens i samband med IVF (provrörsbefruktning) kan acceptera att kasta befruktade ägg och därigenom förstöra dem
och samtidigt säga nej till att bevara dem i en frys för senare användning
för behandling eller forskning? Kan ett land utan att göra sig skyldigt till
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dubbelmoral säga nej till forskning på befruktade ägg upp till 14 dagars
ålder och likväl dra nytta av resultaten av sådan forskning som samtidigt
pågår i andra länder och till och med sända egna forskare till dessa länder
för att lära sig av de metoder och den forskning på befruktade ägg som bedrivs där?
Forskning som använt etiskt tvivelaktiga metoder men som publicerats
finns ju i den medicinska litteraturen. I den mån sådan forskning givit
upphov till ny kunskap, kan denna inte förnekas.
Livet är en process och vi kan dra gränser på flera ställen, mer eller
mindre godtyckligt, för att motivera de moraliska tumregler och rättsliga
regler vi använder. Flera möjligheter finns, och det viktiga är enligt min
mening att vi är konsekventa: strävar efter att undvika dubbelmoral och
dubbla standarder. Det innebär att vi utvecklar de olika alternativens innebörd, undersöker deras konsekvenser, och sedan i en process som den
amerikanske filosofen John Rawls närmare beskrivit försöker anpassa våra
moraliska intuitioner, principer och preliminära ställningstaganden till
varandra till vi når ett jämviktstillstånd (”reflective equilibrium”), vilket
förutsätter att vi strävar efter konsekvens.

Några grundpositioner
En grundposition är att behandla zygoten (det befruktade ägget) som en
person från födelsen, och betrakta rätten till liv och skydd som absolut. En
annan grundposition är att ge zygoten ett skydd som ökar i takt med att
det befruktade ägget utvecklas och blir alltmer likt en mänsklig varelse och
får allt fler av de karaktäristiska egenskaper vi förknippar med personer.
Det finns flera varianter av den senare positionen.
Skillnaden mellan dessa positioner kan illustreras grafiskt på följande
sätt:
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Var och en av dessa positioner har sina starka och svaga sidor, vilka kan
sammanfattas på följande sätt:
ABSOLUT POSITION
Fördelar: klar, enkel och entydig.
Nackdelar: abort och vissa typer av ”dagen efter”-piller svåra att rättfärdiga
etiskt, liksom viss typ av forskning på foster.
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GRADUALISTISK POSITION, MODERAT VERSION
Fördelar: förenlig med processens gradvisa natur; sperma och ägg lever
före befruktningen, och det befruktade ägget utvecklas gradvis till en
människa. Det blir också möjligt att etiskt rättfärdiga abort, ”dagen efter”piller och viss forskning på foster.
Nackdelar: positionen är något vag och godtycklig, även om man slår fast
att fostret har fullt skyddsvärde senast när det är livsdugligt, dvs vid 23–24
graviditetsveckan. Men då det är frågan om en process, kommer varje
gräns att vara godtycklig.
GRADUALISTISK POSITION, EXTREM VERSION
Fördelar. förenlig med processens gradvisa natur. Det blir lätt att etiskt
rättfärdiga abort, ”dagen efter”-piller och viss forskning på foster.
Nackdelar: Kriterierna på en person är omstridda. En del av dem är i vissa
fall uppfyllda först efter födelsen. Positionen är då förenlig med spädbarnsmord, vilket många finner upprörande. Risken för att hamna på det
sluttande planet (”slippery slope”) är uppenbar. Positionen är också något
vag och godtycklig.
För egen del är jag benägen att förespråka den andra av dessa positioner,
fast jag inser även att den inte eliminerar alla tragiska val. Vi kan hamna i
situationer även efter den 23 graviditetsveckan där moderns liv ställs mot
fostrets och där vi måste välja mellan dem. Principen om livets helgd och
andra absoluta utgångspunkter är inte till någon hjälp i sådana situationer.
Vad innebär mittpositionen närmare exakt?

Grader och relativism
Den position jag förespråkar är gradualistisk i den betydelse att den betonar livets karaktär av process med gradvisa övergångar mellan olika faser.
Den är också relativistisk i den meningen att det skydd som det mänskliga
embryot har rätt till eller bör erbjudas är relativt till dess grad av utveckling.
Detta innebär närmare bestämt:
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(a) Både sperma och ägg är levande organismer av tämligen stor komplexitet, och vid befruktningen skapas en ny organism av ännu högre
komplexitet.
(b) Men detta är en gradskillnad snarare än en principiell skillnad. Befruktningen innebär inte ett skarpt brott av det slag som gör det nödvändigt eller önskvärt att tillskriva det befruktade ägget ett absolut
värde eller ovillkorliga rättigheter (t.ex. till liv) från befruktningsprocessens början.
(c) I början av sin utveckling har embryot – eller pre-embryot, som det
ibland kallas i denna fas – rätt till skydd men inte obetingad rätt till liv.
(d) Embryot har en prima facie-rätt till liv, vilket innebär att denna rätt
kan sättas ur spel eller uppvägas av andra hänsyn. Dessa bör specificeras klart. Sena aborter kräver starka argument för att vara etiskt försvarliga.
(e) Forskning på embryo i provrör upp till två omkring veckor efter befruktningen är etiskt försvarbar.
Det bör understrykas att vad jag här kallar den relativistiska positionen
inte är en position utan en familj av besläktade ståndpunkter, som alla har
det gemensamt att de tar avstånd från den absoluta ståndpunkten enligt
vilket det befruktade ägget har fullt människovärde från befruktningen.
Denna ståndpunkt är ett spektrum av positioner där den mest restriktiva
är att människovärde tillskrivs det befruktade ägget inte från befruktningen utan från implantationen, då det befruktade ägget fastnar vid livmodershinnan, medan andra innebär att det befruktade ägget tillskrivs
människovärde från gastruleringen, då det sker sådana förändringar i cellernas inre lägen att den tvåskiktade groddskivan blir treskiktad, när de tre
groddbladen utvecklats färdigt, från neuralrörets anläggning … eller mer
eller mindre godtyckligt från vecka 10.

Huvudargumenten
Den här skisserade positionen är öppen för kritik från många håll, men
det finns också en hel del som enligt min mening talar för den.
De fysiologiska argumenten innebär att det tidiga embryot saknar
hjärna och nervsystem. Det kan därför inte uppleva smärta, det saknar
medvetande eller andra egenskaper som karaktäriserar personer. Nervsys-
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temet utvecklas gradvis, vilket också gäller möjligheterna att känna smärta
och att uppleva eller förnimma något. Det är naturligtvis också psykologiskt svårt, för att inte säga omöjligt, att uppleva det just befruktade ägget
som en person: för blotta ögat är det knappt urskiljbart.
Ett biologiskt och kanske väl så viktigt argument är att befruktningen
inte markerar det ögonblick när en viss identifierbar individ börjar att existera. Efter befruktningen kan ett befruktat ägg utvecklas till en, två eller
tre individer. Vidare kan tvillingar eller trillingar ibland rekombineras till
att utgöra en enskild individ. Detta sker i så fall före implantationen. Förekomsten av genetiska mutationer och variationer gör att det inte är enkelt att entydigt besvara frågan vilka de genetiska identitetskriterierna på
en människa är.
Intressekonflikter av olika slag kan föreligga mellan modern, fostret
och den biologiska fadern. Fostret kan vara resultatet av våldtäkt, modern
kan av ekonomiska, fysiska eller psykiska skäl vara oförmögen att ta hand
om barnet, fadern kanske inte vill ha något barn medan modern vill – eller
tvärtom. Dessa och andra intressen kan graderas i styrka, vilket gör att en
absolut position är ett trubbigt redskap för de intresseavvägningar som åtminstone i vissa fall är nödvändiga och etiskt försvarbara.

Konsekvenser
Vad gör de ståndpunkter som här diskuterats för skillnad i praktiken? De
argument som här redovisats (och andra, som inte redovisats här på grund
av utrymmesbrist) bevisar inte att den position jag förespråkar är riktig
och att alla andra är felaktiga. Jag tror också att alla tre huvudpositioner
som diskuteras här kan upprätthållas utan att man gör sig skyldig till några
inkonsekvenser. Om man använder sofistikerade versioner av potentialitetsargument i kombination med en rad ontologiska antaganden, är det
enligt min mening möjligt att hävda utan inkonsekvenser att embryot har
en absolut och ovillkorlig rätt till liv.
Men priset för att göra detta är i vissa fall ganska högt, och alltför högt
enligt min åsikt när det gäller den absoluta positionen. Det innebär att
man måste vara beredd att säga nej inte bara till abort utan också till s.k.
fosterreduktion, dvs selektivt eliminerande av ett av flera foster. Det innebär också att man inte kan godta vissa typer av ”dagen efter”-piller och an-
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dra tekniker som innebär att man för att skydda sig mot oönskade graviditeter dödar det befruktade ägget.
Vidare måste man, såvitt jag kan se, också säga nej till IVF (provrörsbefruktning) och den forskning som är nödvändig för att förbättra denna
teknik. Befruktade ägg rar inte förstöras. Det innebär också att befruktade
ägg inte rar förstöras i samband med preimplantatorisk diagnostik. Det
innebär också att man måste vara beredd att säga nej till att utnyttja behandlingar eller mediciner som utvecklats i andra länder på grundval av
sådan forskning. Det som är oetiskt hemma kan väl inte gärna vara acceptabelt om det förekommer i andra länder. Det förhållandet att det ibland
kan vara svårt att veta eller bevisa att en viss teknik är baserad på sådan
forskning gör naturligtvis inte att det principiella problemet eller motsägelsen försvinner.
Det är naturligtvis fullt möjligt att säga nej till allt detta och åtskilligt
annat liknande. Men jag finner det svårt att göra detta, i varje fall utan att
blinka både en och två gånger, med tanke på de negativa effekter detta
skulle ha på människors välfärd, mätt i termer av hälsa, livskvalitet och
frånvaro av sjukdom. Dessutom: vad innebär det att säga att ett befruktat
ägg eller embryo har en ovillkorlig och absolut rätt till liv, om ”dagen efter”-piller, abort och selektiv fosterreduktion accepteras juridiskt och moraliskt? Missbrukas inte orden ”absolut” och ”obetingad”, om man hävdar
att sådant är förenligt med det befruktade äggets absoluta och obetingade
rätt till liv?
De olika ståndpunkterna gör alltså skillnad i en rad praktiska och omstridda frågor. Därför är de intressanta. Det är i dessa skilda konsekvenser
av de olika positionerna och i värderingen av dem, som nyckeln enligt min
mening ligger till ett genomtänkt ställningstagande i dessa svåra frågor.
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Genetisk information och etisk tolkning

Erwin Bischofberger
Jesuitpater, adj. professor vid Karolinska institutet, Stockholm
Att skriva om det mänskliga livets början från etisk synpunkt hör till de
mest utmanande uppdragen. Skälen är många. Att någorlunda vederhäftigt söka utföra uppdraget förutsätter en del embryologiska och utvecklingsbiologiska kunskaper. Men det kan också väcka starka emotionella
krafter och känslor som styr den rationella process som uppgiften kräver.
Dessutom medför valet av ståndpunkt om vad eller vem människan är i
livets början långtgående medicinska, etiska och juridiska konsekvenser.
Vidare så är vårt samhälle, liksom många andra västliga samhällen, djupt
splittrat i sin syn på den ofödda människans status. Är hon en person med
rätt till liv, eller är hon inte det? Är hon det endast gradvis och delvis, och
vem bestämmer och bär ansvaret för gränsdragningarna?
Om jag i detta läge deltar i samtalet om livets början vill jag vara tydlig
i mitt bidrag och ointresserad av det politiskt gångbara. Jag hoppas också
att jag i möjligaste mån samtidigt kan vara uppmärksam på och lyhörd för
andras argument. Jag har mött kunniga och klokt argumenterande personer som söker dialogen men inte delar min uppfattning. Och jag har mött
dialogfientliga och i sitt agerande respektlösa personer och grupper som
kanske i viss mån delar min ståndpunkt men använder sig av en helt annan
metod att nå fram till den. Att träda fram med anspråk på att företräda
och förkunna den enda sanningen kan uppfattas som påfrestande förmätenhet.
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Historia och nuläge
Mitt bidrag är resultatet av flera årtiondens reflektioner och diskussioner.
När jag väljer ståndpunkt företräder jag inte någon given filosofisk eller
teologisk auktoritet förutom den vetenskapligt säkrade kunskapen. Jag
kan också notera att exempelvis den katolska kyrkan – kanske mot mångas
förmodan – inte har dragit gränsen för människans personblivande på ett
auktoritativt och förpliktande sätt. Det finns alltså ingen ”dogm”, dvs. fast
och oföränderlig lära, för tidpunkten när det biologiskt påbörjade livet har
fullt och okränkbart människovärde. Det finns en allmän uppfattning i
den kristna traditionen, liksom i den judiska och den muslimska och andra religioners tradition i denna fråga. Men den kristna och i synnerhet
den katolska traditionen är inte absolut bindande, tvärtom håller den på
att diskuteras av framstående filosofer och teologer (Böckle, McCormick
m.fl.).
Diskussionerna bland dagens kristet orienterade filosofer och teologer
bygger på goda förebilder i historien. Under medeltiden stod striden mellan Albertus Magnus (1200–1280) som ansåg att embryot besjälas i och
med uppkomsten av sitt eget liv vid befruktningen (animatio simultanea)
och hans elev Thomas av Aquino (1225–1274) som framhöll, att den embryonala utvecklingen rymmer tre faser, nämligen den vegetativa, den
sensitiva och den rationella (animatio successiva). I och med den sista fasen
leder processen till det spirande livets personblivande under graviditetens
andra månad. I sin uppfattning följer Thomas sin gamle lärare Aristoteles
från 300-talet f.Kr., med den skillnaden, att manliga foster enligt Aristoteles får sin själ 40 dagar efter befruktningen, medan kvinnliga embryon
får vänta 80–90 dagar förrän de tar steget till fullvärdig och skyddsvärd
mänsklig existens.
Under antiken och medeltiden förfäktades positionerna inte på biologiska eller medicinska utan på filosofiska grunder och har närmast historiskt intresse. Utifrån dagens kunskaper om den embryonala processen
framstår dessa gamla positioner som kuriosa. Men poängen är att de
gamla livligt och lidelsefullt har befattat sig med frågan. Detta för den
gamla tiden så hemlighetsfulla fråga höll de bästa hjärnorna sysselsatta,
bland dem läkaretikens fader Hippokrates i det gamla Grekland och Leonardo da Vinci (kallad homo universalis) under renässanstiden. I själva
verket har diskussionen om fostrets status, dess väl och ve, aldrig avstannat
och aldrig avslutats eller definitivt avgjorts.
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Filosofins och religionens traditioner ger mig alltså relativt stort frihetsutrymme att tolka den biologiska och medicinska vetenskapen på området. Det är i första hand denna säkrade kunskap som jag i min bedömning skall ta hänsyn till. Det blir ju inte sämre när min uppfattning sedan
också råkar överensstämma med traditioner som inte härleder sin auktoritet från naturvetenskapligt vetande. Jag menar nämligen att kristendomens (verkliga och inte bara förmenta) uppenbarade sanning inte kan
strida mot naturvetenskapens säkra kunskaper. I kristendomens historia
har det hänt flera gånger att man har fatt tänka om och korrigera sin
världsbild. Även vetenskapens utveckling kan beskrivas som en lång strid
om vilka teorier och metoder som utövar kunskapsherraväldet.
Eftersom man knappast kan göra en tolkning av det mänskliga livets
inledningsskede utan att utgå från vetenskapliga rön kommer jag efter
detta avsnitt om ”Historia och nuläge” att i nästa avsnitt rita några grunddrag av det mänskliga livets inledningsskede. Denna kunskap som jag har
hämtat från specialister på området torde knappast vara kontroversiell.
Det kommer att åtföljas av ett avsnitt om utvecklingsbiologi som nästa avsnitt om den etiska reflektionen bygger på. Jag avslutar framställningen
med en sammanfattning. Här och var kommer jag att beröra andra ställningstaganden än mitt eget men jag gör inte någon systematisk inventering av olika teorier med argument för och emot, vilket sker på annat ställe
i denna skrift.

Embryologiska utgångspunkter
Från naturvetenskaplig synpunkt börjar en människas liv vid föreningen
av äggcellens enkla (haploida) kromosomuppsättning och sädescellens
enkla kromosomuppsättning, dvs. vid befruktningen (i fråga om kloning
jfr kapitel 1). Denna tidpunkt är inte punktuell utan en process som börjar
i och med att spermien tränger igenom äggcellen (impregnation) och de
båda cellkärnorna förenas med varandra (konjugation). När sammansmältningen av de båda haploida cellkärnorna är avslutad föreligger det nya
dubbla eller fullständiga (diploida) genomet som rymmer den nya mänskliga varelsens genetiska information, DNA. Före den första celldelningen
kallas detta nya liv zygot (från grekiskan zygotós, sammanbunden, hoptvinnad).
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I enlighet med internationellt språkbruk skall jag skilja mellan tre fosterstadier: under den första veckan efter befruktningen till och med avslutad implantation (eller nidation) i livmodern kallas den nya mänskliga
varelsen preembryo (eller embryoanlag), efter avslutad implantation kallas
det embryo för att därefter kallas foster. Dessa namn markerar biologiska
utvecklingssteg men säger ingenting om denna levande varelses moraliska
eller rättsliga status. Gränserna för dessa steg är dessutom flytande. Från
och med det givna genomet är den genetiska informationen inte inriktad
mot något annat mål än att bli vuxen människa. Denna målinriktning och
tillväxt kan emellertid blockeras, det påbörjade livet kan stötas bort, vilket
sker hos majoriteten av alla befruktade ägg. Om ingenting ”kommer
emellan” rör det sig om en utveckling där varje nivå är avsedd att övergå
till nästföljande. Från biologisk synpunkt föreligger efter befruktningen
inte någon gräns där man kan säga att här går övergången från embryo eller foster till människa (jfr embryologerna Hepp och Beck).
Det är knappast någon som i dag längre tvivlar på att det föreligger artspecifikt mänskligt liv från början av befruktningen. Det innebär att en ny
mänsklig varelse har tagit sin början. Denna nya varelse har själv en
mänsklig natur, den tillhör människosläktet. Zygotens kromosomuppsättning är nämligen en gång för alla fastlagd med hänsyn till både antalet,
utformningen och de biokemiska verkningarna. Från och med befruktningen befinner sig samma DNA-molekyler, som alltså bär det genetiska
budskapet, i varje cellkärna. De är tillväxtens och utvecklingens styrcentral: de rymmer den totala bygg- och funktionsplanen, den s.k. genetiska
koden, som vid varje celldelning förmedlas vidare till de nya cellerna.
Livet som uppstår vid befruktningen är i förhållande till modern och
fadern nytt. Det är inte längre enbart en del av kvinnans kropp eftersom
delar av en helhet – exempelvis ett eller flera organ inom en och samma
organism – endast kan utvecklas på helhetens villkor. Ett biologiskt uttryck för organismen som helhet är immunförsvaret. Och omvänt kan
vissa delar av helheten gå förlorade utan att helheten av organismen dör.
Även äggstockarna är en del av kvinnans kropp liksom sperman en del av
mannens kropp. Men inte det nytända livet. Visserligen är den nybildade
zygoten helt beroende av moderorganismen men utvecklas, med hjälp
från modern, på sina egna villkor. Den nybildade organismen agerar från
början som en enhet. Att vara beroende och att vara en del av en helhet är
två skilda sakförhållanden.
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En utvecklingsbiologisk tolkning
Den senaste tiden har frågan behandlats, om alla artspecifika egenskaper
som lägger grunden för det individuella livet är givna i och med den genetiska informationen. Behöver de från början givna anlagen och egenskaperna bara utvecklas, eller uppstår individen – och därmed förutsättningen för personblivandet – genom en omvandlingsprocess som inte är
given i och med befruktningen?
Frågan uppstår alltså om zygoten, preembryot, embryot och fostret
bara behöver genomföra eller verkställa det program som de genetiska
egenskaperna medger. Är embryot låst i ett oföränderligt förlopp? Enligt
utvecklingsbiologen Hinrichsen betingar det genetiska programmet inte
en blind eller determinerad fortsatt utveckling. Beroende på exempelvis
den livsmiljö som påverkar fostret både innanför och utanför livmoderväggen tillåter den genetiska grundstrukturen flera möjligheter till en individs biologiska differentiering. Så är exempelvis förgreningen av nervutskott i hjärnan hos ett embryo resultatet av ett samspel mellan genetisk
förutsättning och biologiska och sociala miljöfaktorer.
Ju längre den ofödda människans historia fortskrider, desto mer avgränsar och preciserar den det ursprungligen öppna (”pluriforma”) genetiska informationsmönstret. Statens medicinsk-etiska råd har haft anledning att vid upprepade tillfällen tala om totipotenta celler som föreligger
åtminstone ända till åttacellsstadiet. Det är dessa celler som härbärgerar
en potential för mångfalden i kroppens olika system och organ. Dessutom
rymmer det påbörjade livet ramar för biologisk variation där även tysta
och dolda regioner i anlagen kan utbildas. Embryots och fostrets utveckling sker inom gränserna för det genetiska programmet men med tilltagande konkretisering och individualisering fram mot just denna oförlikneliga människa. Detta måste innebära att man inte helt enkelt mer och
mer blir den man är. Det innebär snarare att man mer och mer är den man
blir.
Hur kan man tolka detta från befruktningen definierade men trots
detta öppna livsprogram å ena sidan och den tilltagande ”insnävningen”
mot en allt tydligare prägling och profil av en unik mänsklig varelse? Professor Hinrichsen (vid Ruhr-universitetet i Bochum) som i början av 90talet publicerade det nya standardverket Humanembryologie menar, att individualitet är en förbindelse eller förknippning av preformation, dvs. det
givna (men öppna) genetiska programmet, med epigenes, dvs. den fortsatta
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utformningen av organismen som helhet. Denna inte ofarliga väg till helheten innebär det ursprungliga programmets omvandlingsprocess i individualiserande syfte. Den genetiska information som är fastställd i och
med befruktningen predestinerar inte denna nya varelse redan i förväg till
en viss existens. I stället öppnar den en väg som kan gå åt olika håll.
Genom flera utvecklingssteg förmår ”zygoten på grundval av det genetiska programmet, i samspel med sin livsmiljö, förverkliga sina anlag till
ett komplext och enhetligt system med tilltagande målinriktning” (Hinrichsen). Sammanflätningen och samspelet mellan preformerat program
och epigenetisk precisering och avgränsning är utmärkande för det spirande livets individuella prägel.
Teorin om samspelet mellan preformation och epigenes har långtgående konsekvenser. En del av dem skall jag återkomma till i den etiska reflektionen. Här räcker det att påpeka, att begreppet potentialitet, som ofta
används i samband med fosterutvecklingen, inte är lämpligt för att förklara de embryologiska fenomen vi i dag känner till. Jag själv hörde till
dem som hävdade, att zygoten från början är utrustad med hela den utvecklingspotential som steg för steg leder till ett alltmer omfattande personligt liv. Jag kan inte längre dela uppfattningen att det som händer i zygotens senare liv som embryo, foster och framfödd människa innebär att
den blir vad den redan är på det mest rudimentära genetiska stadiet som
zygot. Jag medger att det är frestande att använda sig av potentialitetsbegreppet som förklaring av den embryonala processen. Man går lätt i fällan
för en till en början enkel och lättbegriplig förklaringsmodell. Problemet
är att potentialitet – från latinets potentia som betyder en inneboende förmåga till utveckling – endast är användbar i relation till preformation men
inte till epigenes.
Förhållandet mellan preformation och epigenes, mellan att vara och att
bli, kan också uttryckas genom de båda termerna kontinuitet och utveckling. Den embryonala processen utgår från ett givet program som styr och
förmedlas till de nybildade cellerna och så småningom till hela organismen. Det är där kontinuiteten ligger. Men den genetiska koden är snarare
en grundritning till människan än hennes porträtt. Hennes utseende, karaktär, begåvning, fysiska och psykiska förmåga, belastbarhet och bristfällighet som barn, ungdom, vuxen och senior är inte bara förstorade kopior
på den genetiska koden från zygoten. Förutom kontinuitet har människan
från början också en personlig historia som utformas i fostrets ”dialog”
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med modern, som ju inte heller endast är en biologisk produkt utan har
sin egen historia och lever i en viss miljö och livssituation som påverkar
hennes relation till den ofödda människan.

En etisk reflektion
Utvecklingsbiologins och embryologins landvinningar berikar och hjälper
filosofin och etiken att precisera sina traditionella begrepp. I filosofins
(och även teologins) arsenal står ett begrepp i centrum – personen – som
under sin ca 3 000 år långa historia har fått mycket skiftande innebörd.
Här är inte platsen att beskriva och analysera denna nog så dramatiska
historia. Striden pågår ända till denna dag och är långt ifrån avslutad.
Mellan de olika fronterna råder kanske oftare konfrontation än dialog.
En central aspekt av människosynen är beroende av svaret på hur man
skall vara som människa för att vara person. Problemet är nämligen att
man har lärt sig att knyta frågan om människovärdet och mänskliga rättigheter till personen. Om man är person har man ett inneboende människovärde som inte får kränkas. Människovärdet är också basen för de
mänskliga rättigheterna, i första hand rätten till liv och till en människovärdig tillvaro (Kuehnhardt). Är zygoter, preembryon, embryon och foster personer, vilket innebär att de skall respekteras för sin egen skull?
Både i historien och i dagens filosofiska diskussion finner man huvudsakligen två begreppslinjer. Enligt den första linjen avser personbegreppet
en aktiv människa med självmedvetande och med frihet att träffa sina val
utifrån sitt eget självbestämmande. På denna linje möter man upplysningsfilosofer (och deras banbrytare) såsom Descartes, Locke, Kant, i vår
egen tid Tooley, P Singer m.fl. Enligt den andra linjen är alla mänskliga
varelser personer, alltså även de som ännu inte, eller inte längre, har vare
sig självmedvetande eller självbestämmande. Hit hör således både ofödda
barn, svårt utvecklingshämmade, förvirrade, dementa och medvetslösa
människor. Det kan röra sig om patienter i ett bestående vegetativt tillstånd. Det handlar alltså om alla levande mänskliga varelser som är och
förblir personer även om de ännu inte, eller inte längre, kan uttrycka sina
mänskliga egenskaper, förmågor och behov. Till dem som menar att personbegreppet skall omfatta alla levande människor – även om de inte är
personer i funktion – hör i antiken Cicero, Boethius, under medeltiden
Thomas av Aquino, i vår egen tid McCormick, Noonan, Levirras m.fl.
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Det är här jag finner den avgörande brytpunkten för att träffa ett val.
Vilken uppfattning, vilken grupp skall jag ansluta mig till? Om jag ansluter mig till den förra gruppen är jag böjd att säga, att fostret tidigast kan
betraktas som person när det utvecklar förutsättningar för medvetande
och möjligtvis så sent som vid livsdugligheten utanför modern, kanske
ännu senare. Om jag ansluter mig till den senare gruppen är jag böjd att
hävda, att redan zygoten är person och att man förblir person i alla följande utvecklingsstadier och även avvecklingsstadier (om man får säga så)
ända till döden. Alla svåra val vållar stor vånda. Och detta är ett svårt val.
Jag ansluter mig till den senare uppfattningen och påstår, att alla levande
mänskliga varelser, inklusive zygoten och den medvetslösa patienten (i ett
persistent vegetative state) är personer.
Man kan givetvis invända att mitt val inte är konsistent med framställningen av sambandet mellan preformation och epigenes. Den givna, preformerade genetiska koden visade sig vara otillräcklig som förklaringsmodell för fenomenet människan. Jag menar att denna utsaga om
preformationen går ihop med mitt val av personbegrepp. Detta begrepp är
inte heller uttömmande för att tolka fenomenet människan. Personbegreppet innebär att zygoten, liksom alla mänskliga varelser, har en inneboende värdighet och rätt till liv. Detta är en sida, en aspekt av människans
väsen eller natur. Att vara person är en nödvändig om än otillräcklig beskrivning av vad människan är. Epigenesen – det som kommer till och
kompletterar preformationen – har också en motsvarande term i det filosofiska språket, nämligen termen aktör. Då står ordet person för det som
människan är: någon som är sig själv lik under alla tider och faser av sitt
liv. Här råder det kontinuitet. Och ordet aktör står då för det som människan kan eller gör eller vet: någon som i olika faser av sitt liv varierar i
fråga om förmåga, färdighet och kunskap. I aktören träder personen fram
i handling. Här råder det utveckling och variation.
Låt oss anta att en omdömesgill och erfaren person väljer ett personbegrepp som rymmer och rentav kräver både självmedvetande och självbestämmande. Det tycks vara uppenbart att zygoten och embryot har varken
det ena eller det andra. Den kan inte vara person. Endast den autonoma
människan som i frihet skapar sin egen historia kan vara person. Andra
väljer ytterligare inträdeskriterier för att kunna betraktas som person och
fullvärdig människa med människovärde och rätt till liv. Enligt dessa kriterier eller villkor kan zygoten givetvis inte vara person. Man är då
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tvungen att flytta personblivandet från befruktningen till ett senare stadium i utvecklingen. Jag är rädd att gränsdragningen i bästa fall blir pragmatisk, i sämsta fall rent godtycklig.
Om man alltså frånkänner zygoten, preembryot, embryot och kanske
även fostret personstatus borde man ha ett svar på frågan vad zygoten är
för något. Är zygoten och embryot ett något, ett objekt, eller en någon,
ett subjekt som visserligen inte har subjektets utvecklade utan bara slumrande förmågor? För att göra ett tankeexperiment kan man gå vidare och
påstå att även barn i många avseenden har slumrande anlag. Jag tror att de
flesta kan vara överens om att könsmognaden, utvecklingen av intellektuell begåvning, internaliseringen av etiska värderingar och normer, alltså ett
både kroppsligt och själsligt mognande, innebär många omvälvande genombrott i en människas liv. Puberteten upplevs av många som en sorts
andra födelse som ofta är lika stor och förändrande för människans livsvillkor – för hennes frihet och ansvar – som den första födelsen. Men
ingen skulle komma på tanken att vi vuxna skulle ha oinskränkt valfrihet
att förfoga över barns liv. Ingen skulle frånkänna barn rätt till liv bara därför att de saknar de vuxnas färdigheter, skyldigheter och ansvar. Varför?
Och varför får eller skall man frånkänna ofödda barn, eller en del av dem,
denna rätt? Jag har inte fått något övertygande eller ens tillfredsställande
svar på den frågan.
Jag medger att min position – att människan är person från början och
att hon som person undan för undan, genom den tecknade epigenetiska
processen, utvecklas till aktör – inte är höjd över alla tvivel och invändningar. Delningen eller segmenteringen av preembryots cellsystem i enäggstvillingar är uppenbarligen ett problem. I Tyskland och i andra länder
pågår en debatt kring frågan huruvida möjligheten till tvillingsbildning
måste vara avslutad för att man kan kallas individ och person. I Tyskland
är Hinrichsen och Rager – båda framstående specialister inom anatomi
och embryologi – varandras opponenter och drar olika slutsatser i denna
fråga. Rager menar att individuationen är given i och med det nya genomet. Hinrichsen framhåller att sammansmältningen av cellerna visserligen är första steget och grunden för all fortsatt utveckling men att preembryot måste ha blivit ett embryo – vilket sker strax efter implantationen i
livmodern ungefär två veckor efter befruktningen – för att individuationen kan betraktas som avslutad.
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För att översätta Hinrichsens och Ragers olika ståndpunkter till det
ovan introducerade språkbruket menar Rager, att människans individualitet och personliga identitet är baserad på preformationen, den genetiska
präglingen i och med den avslutade befruktningen. Hinrichsen däremot
vill ha individualitet och personlig identitet förankrad i samspelet mellan
preformation och epigenes. Den kanske något akademiska striden visar
att mitt val av ståndpunkt inte är utan frågetecken.

Sammanfattning
Mänskligt tänkande behöver distinktioner för att begripa verkligheten.
Redan de gamla grekerna har lärt oss att skilja mellan kropp och själ,
kvantitet och kvalitet, tid och rum, orsak och verkan och mycket annat.
Det innebär emellertid inte att verkligheten genom våra konstruktioner
blir tudelad. Man kan och måste göra distinktioner för att bättre förstå
verkligheten eftersom den är så rikt facetterad att man helst skall lyfta
fram flera aspekter för att se dess byggplan eller struktur. Livets klyvs inte
itu om man skiljer mellan preformation och epigenes, och människan förblir en när man betraktar henne både som person och som aktör.
Mitt val av människans personblivande vid den avslutade befruktningen vilar på tre grundpelare. Den första är den biologiska grundläggningen och kontinuiteten under människans hela liv. Den andra är personbegreppets innebörd som enligt en lång och rik tradition tillkommer
alla levande, även icke-utvecklade, människor. Den tredje grundpelaren är
bristfälligheten i andra ställningstaganden. Att flytta ut människans personstatus från befruktningen till en senare gräns – som enligt biologerna
inte finns eller åtminstone torde vara svår att finna – är för mig biologiskt
godtyckligt och intellektuellt otillfredsställande. Även det vardagliga
språkbruket stöder denna hypotes. Jag har trots allt funnits sedan befruktningen.
Min slutsats är kanske inte en slutsats i termens egentliga bemärkelse.
Min slutsats innebär att presumtionen – när argumenten är vägda – står
för att konception och person hör ihop, trots de olösta frågorna. Denna
typ av slutsats är öppen mot framtiden. Den är snarare en hypotes än en
färdig tes. Om någon kommer med ett bättre förslag har jag ominskat intresse att ta del av det.
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Frågor att diskutera
1. En central aspekt av detta bidrag är förhållandet mellan preformation
och epigenes i hela fosterutvecklingen. Kan denna modell för kontinuitet och utveckling i livets början accepteras, eller finns det en bättre
modell?
2. Bidraget utgår från en människosyn med två huvudaspekter: människan uppfattas som person och som aktör. Räcker denna dubbla aspekt
för att beskriva och förklara vem människan är?
3. Eftersom människan i livets början (som zygot) liksom en medvetslös
eller dement människa här betraktas som person har hon också ett
inneboende människovärde (innate dignity). Detta måste innebära att
människovärdet hör hemma i människan som person och därför också
i henne som aktör. Är denna syn på människovärdet höjd över alla tvivel?
4. Vilka etiska slutsatser behöver man dra när man betraktar fostret som
person under hela graviditeten? Det innebär nämligen, att modern och
fostret är två likvärdiga personer. Vad blir det för etiska konsekvenser
om vid sjukdom eller vid en svår intressekonflikt endast ett liv kan räddas?
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Ordlista

akrosomreaktion
amnionhåla
anaerob metabolism
anencefalt barn
anomali
antropolog
blastocyst
chorianhinna
CPAP

CT-skalle

cytoplasma

slutlig reaktion i spermiens yttre som möjliggör
inpassering till äggcellens cytoplasma
den vätskefyllda håla som omger fostret under
graviditeten
icke-syrekrävande ämnesomsättning
barn utan hjärnbark
avvikelse
en forskare som studerar kultur
sista stadiet i äggets utveckling innan det inbäddas i livmoderns slemhinna
yttre fosterhinnan
eng. Continuous Positive Airway Pressure
(kontinuerligt positivt övertryck), en metod att
hålla lungblåsorna öppna hos nyfödda med
andningssvårigheter
eng. Computorised Tomography (datortomografi)
av skallen, röntgenundersökning där man får
en mängd mycket tunna tvärsnittsbilder av huvudet, dvs. skallben och hjärna
cellens vätskelösning innanför dess yttre skiljevägg; i cytoplasman utför aktiva enzymer sitt
arbete
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differentiering

organismnivå: embryots och fosterets utveckling genom yttre och inre miljöpåverkan, den
process i vilken den encelliga äggcellen genom
celldelning och differentiering ger upphov till
en människa;
cellnivå: när en cell mognar ut mot en specialiserad funktion, till exempel benmärgscell som
differentierar till röd blodkropp
diploid
det normala antalet kromosomer hos en
kroppscell (hos människa 46), dubbel uppsättning av kromosomer jämfört med könscellen,
som är haploid
DNA
eng. deoxyribo nudeotide acid (deoxyribonukleinsyra), kemiska beteckningen på arvsmassan
dubbla standarder
när man använder olika måttstockar för vad
som är rätt eller fel beroende på t.ex. vem det
gäller, varifrån vederbörande kommer, vilket
kön vederbörande har osv.
ECMO
extrakorpareal membranoxygenering; direkt
syresättning av blodet
EEG
elektroencefalografi, en undersökning som avläser hjärnans elektriska aktivitet
ekologiska omständighe- natur, klimat, geografi och olika organismers
ter
förhållande till varandra i en viss miljö
embryo
se fosterutveckling
encyklika
rundskrivelse från påven till hela den romerskkatolska kyrkan; de gör anspråk på att fastställa
kyrkans ståndpunkt i skilda frågor och är ett
uttryck för påvens läroauktoritet; encyklikor
benämns efter sina begynnelseord på originalspråket, latin
epigenes
utformningen av den mänskliga organismen
som helhet ända från början av befruktningen
etnografi
folklivsforskning
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fatwa

fenotyp

fosterutveckling

fylogeni
fåret Dolly

gastrulering
gen
genotyp (genetiskt arv)

ett svar eller utlåtande inom islam, som ges av
en mufti, en muslimsk rättslärd. Den kan
handla om islams tillämpning såväl i individens liv som i samhället; en fatwa i en viktig
fråga av en högt uppsatt mufti tillskrivs stor
auktoritet inom islam, och uppgiften att formulera den anses som grannlaga; det uppfattas
som viktigt att fatwan relateras till den islamiska traditionen
egenskap, dvs. de arvsanlag som ger sig tillkänna, exempelvis ögonfärg, längd; fenotyp är
ibland resultat av flera geners samverkan, som
individens längd, beror ibland på bara en kopia
av en gen, t.ex. brun ögonfärg, eller så behövs
två genkopior för att man skall drabbas av sjukdom, som vid cystisk fibros
inleds med befruktningen, sammansmältning
av en sädescell och en äggcell till en cell, ett befruktat ägg preembryo, från befruktning till implantation vid 2:a fosterveckan embryo, från
implantation till och med 8:e fosterveckan, organsystemet anläggs foster, från 9:e fosterveckan till födelse, en tillväxttid
djurrikets utveckling
första klonade däggdjuret; vid framtagandet av
Dolly ersattes kärnan i ett befruktat ägg med
en kroppscell från ett juver på ett vuxet rar
innan det implanterades i livmodern på en
tacka. Dolly blev på så sätt en genetisk kopia av
faret som burit juvercellen (se kloning) (originalartikel Nature 1997, Feb 27;385(6619):810)
i fosterutvecklingen, omvandling av groddblad
till tredimensionell individ
en definierad enhet i arvsmassan som bär informationen för ett protein
alla de arvsanlag man bär på
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gonad
gudsfatalism

könskörtlarna, äggstockar och testiklar
tron att man inte kan påverka Guds vilja allt
styrs av Gud
haploid
enkel uppsättning av kromosomer, dvs. halva
antalet kromosomer jämfört med en normal
kroppscell; en könscell är haploid, har därför
23 kromosomer
hebreiska Bibeln
den inom judisk tro mest auktoritativa läroskriften; den omfattar samma skrifter som
Gamla testamentet inom kristendomen, dock
inte de inom kristendomen omstridda s.k.
gammaltestamentliga apokryferna (som alltså
finns i vissa kristna versioner av Gamla testamentet, men inte alla)
hydrocefalus
ansamling av hjärnvätska (likvor) i hjärnans
hålrum på grund av hindrat normalt avflöde,
leder hos nyfödda till snabbt växande huvud,
s.k. vattenskalle, se även likvortappning
implantation
när det befruktade ägget fäster till livmoderslemhinnan
impregnation
när spermien tränger igenom äggcellen
initiationsritual (rite-de- regler vid över gång från en livsfas till en anpassage)
nan, exempelvis dop, konfirmation, bröllop
intravenös uppfödning näringslösning ges direkt in i blodbanan via en
nål in i en ven
in vitro-fertilisering
provrörsbefruktning
(IVF)
kastrering
avlägsnande av inre könsorgan; i dessa finns
könscellerna och där produceras det mesta av
könshormon; för kvinna innebär kastrering avlägsnande av äggstockar, för mannen avlägsnande av testiklar
kapacitering
en biologisk process där spermien under sin
väg upp genom äggledaren får egenskaper som
underlättar befruktningen av äggcellen
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kloning av individer

framtagande av genetiskt identiska individer
genom icke-sexuell ”fortplantning”, kan enbart
utföras vid IVF, kloning av människa är förbjudet i svensk lag (SFS1991:115)
def kärnan i ett nybefruktat ägg byts ut mot
kärnan från en kroppscell från en redan levande individ, ägget inplanteras därefter i livmoder för fullständig fosterutveckling; den nya
individen blir en genetisk kopia av den individ
som den överförda cellkärnan kom ifrån
koncilier
allmänna kyrkomöten i kristendomen, med
deltagare från hela kyrkan, vilka har tagit ställning till en rad lärofrågor; de ortodoxa kyrkorna erkänner endast de sju s.k. ekumeniska
koncilier, det senaste i Nicaea år 787, som hölls
innan den kristna kyrkan efter en tid av motsättningar splittrades i en västlig och en östlig
del år l 054; romersk-katolska kyrkan har därefter hållit ett antal koncilier som inte erkänts
av de ortodoxa kyrkorna
kontraceptionsforskning forskning om preventivmedel
kärn-DNA
arvsmassan i cellens kärna, har sitt ursprung
både från moder och fader
likvortappning
med en nål punkteras ett av hjärnans vätskerum så att hjärnvätska kan sugas bort med en
spruta; metoden används på barn med hydrocefalus (vattenskalle) innan de kan opereras
lungfibros
en ärrbildning av lungvävnad som kan uppstå
efter långvarig respiratorbehandling (s.k. respiratorlunga); leder till stela lungor och försämrad förmåga att ta upp syre ur luften.
meios
reduktionsdelning, den celldelning som halverar antalet kromosomer i celler som är förstadium till könsceller, antalet kromosomer minskar från det diploida antalet (46) till det
haploida (23)
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migranter
mitotisk celldelning

människor som vandrar från land till land
när kroppsceller förmeras genom att en cell delar sig och blir två nya celler
mitokondrie
cellens energiproducerande enhet, ligger utanför cellkärnan i cytoplasman
mitokondrie-DNA
eget genetiskt material som ligger i mitokondrien, härstammar endast från modern eftersom spermien inte bär några mitokondrier i
den del som tränger in i äggcellen
molekylärbiologisk me- när biologiska processer undersöks på molekyltod
eller cellnivå, ofta med hjälp av genteknologi
morula
den mullbärsliknande cellklump (16 celler)
som det befruktade ägget utvecklas till på dag 3
mRNA
budbärarmolekyl av en gen, länken mellan
gen och funktionellt protein i cellen
neonatal
av lat. neonatus: nyfödd
NIH
National Institute of Health, statligt forskningsorgan i USA
obstetrik
läran om förlossningskonst som utövas av obstetriker (förlossningsläkare)
ontogeni
fosterutveckling
ontologi
grek. läran om det varande, ontologiska antaganden, antaganden om vilka kategorier som
finns, om vilka verklighetens yttersta beståndsdelar är, t.ex. om de är av fysisk eller mental natur
oogonier
de omogna äggcellerna hos flickfoster
pluriform
en från början given men för flera möjligheter
öppen genetisk grundstruktur
paterndia genomet
den del av arvsmassan som kommer från spermien, dvs. fadern
PET-kamera
positronemissionstomografi, en slags hjärnröntgen som synliggör hjärnans aktivitet
potentialitet
inneboende förmåga till utveckling
pre-embryo
se fosterutveckling
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preformation

det från början av befruktningen givna genetiska informationsmönstret
presumtion
grundad förmodan
pratakonversation
förstadium till spädbarnets samtal
reflektivt ekvilibrium
ett kriterium på etiska reglers riktighet och en
metod vid ställningstagande i moraliska frågor
som förespråkats av bl.a. den amerikanske filosofen John Rawls; det som avses är en process
av ömsesidig anpassning mellan å ena sidan vår
tilltro till etiska regler och principer och å andra sidan konkreta ställningstaganden som faller under principerna; vid en konflikt mellan en
regel eller princip och ett preliminärt ställningstagande kan vi efter reflektion företa justeringar både av de regler vi ansluter oss till och
av de ställningstaganden vi gör i enskilda fall;
processen är slut när det råder full överensstämmelse, ett reflektivt ekvilibrium, mellan de
regler vi tror på och den ställning vi tar i det enskilda fallet
reproduktionsforskning forskning om fortplantning
rituella regler
regler för hur vissa situationer skall hanteras för
att ordning skall bestå
skörlevnad
ett liv utöver gängse moraliska gränser
slippery slope
”sluttande planet”, ett argument som ibland
används i diskussioner om t.ex. eutanasi och
vissa tillämpningar av genteknik; tanken är att
om man öppnar dörren på glänt för vissa tilllämpningar, så kommer dörren snart att vara
vidöppen; det kan finnas goda skäl att säga ja
till en viss praxis eller till vissa tilllämpningar,
men genom att det finns en glidande övergång
mellan dem och andra har man snart nog också
sagt ja till sådant som man från början inte vill
acceptera
SMER
Statens medicinsk-etiska råd

165

socialantropologi
spermie
stamcell

sterilisering
surfactant
surrogatmoder
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läran om mänskliga livsformer och kultur
mannens könscell, haploid med 23 kromosomer
def. omogen cell som är multipotent. l. Kan
både förnya sig själv genom delning och stanna
kvar i omoget tillstånd, 2. kan också vid delning ge dotterceller som mognar ut till specifik
vävnad, exempelvis benmärgscell, stamcell för
alla de olika cellerna i blodet, kan mogna ut
både till vita eller röda blodkroppar, dock inte
till exempelvis muskelvävnad eller hud; varje
vävnad har i huvudsak en egen specifik stamcellspopulation som består i kroppen.
Embryonala stamceller (ES-celler) när ett embryo vid dag 4,5 efter befruktningen når
blastocyststadiet kan den inre cellmassan isoleras, den vidare utvecklingen för embryot avslutas då; de celler som kommer från den inre cellmassan är pluripotenta, dvs. i rätt miljö med
rätt tillväxtfaktor kan de mogna ut till alla celltyper i kroppen
ingrepp som tar bort möjlighet till fortplantning utan att skada könskörtlarna
ytspänningsnedsättande medel
kvinna som bär en annan kvinnas befruktade
ägg och genomgår graviditet och förlossning
för att sedan lämna barnet till den genetiska
modern

Talmud

Tora (lagen)

totipotenta celler

transplantation
Turners syndrom
vätskeandning
zona pellucida
zygot

äggcell

en samling skrifter, innehållande den rabbinska diskussionen om den judiska tron, fram till
omkring 400 e.Kr. (den jerusalemiska Talmud)
resp. 500 e.Kr. (den babyloniska Talmud);
dessa skrifter är av varierat ursprung och karaktär; när man inom judisk tro intresserar sig för
innehållet skiljer man i allmänhet mellan två
huvudtyper av material i Talmud: juridiskt (halakhiskt) och berättande (haggadiskt); Talmud
uppfattas inom judendomen som en nedteckning av den muntliga motsvarigheten till Bibeln, ”muntlig Tora”
utgörs av de fem Moseböckerna; dessa är enligt
judisk tro de viktigaste av alla heliga skrifter
och utgör första delen i den hebreiska Bibeln
omogna celler med inneboende kapacitet att
mogna ut till ny individ; det befruktade ägget
är totipotent, fram till och med 8-cellsstadiet i
embryonala utvecklingen är alla celler likvärdiga och totipotenta
operation där man flyttar organ eller vävnad
från en människa till en annan människa
kromosomrubbning hos flickor (avsaknad av
ena könskromosomen); leder till sterilitet
lungorna syresätts via vätskefas i stället för luft
det yttre proteinhölje som skyddar ägget i dess
vandring från äggstock ned till livmodern
den befruktade äggcellen, fortfarande på encellstadium men nu med fullständig uppsättning kromosomer, dvs. 46 stycken
kvinnans könscell, haploid med 23 kromosomer
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