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ad är då en människa att du tänker på henne?"
Dessa ord, skrivna för över 3 000 år sedan, reflekterar en fråga som finns inom oss än idag. Det är en mycket naturlig sak att ifrågasätta syftet
med vår existens och att se på oss själva och all vår mänskliga potential med förundran och häpnad.

Det finns många röster i vår kultur idag, tyvärr även sådana som försöker nedvärdera mänskligt liv och övertyga oss om att vi inte skiljer oss
från andra djur. Sedan 1972 har abort varit lagligt i USA [sedan 1938 i Sverige], och vissa amerikanska delstater [och länder i Europa] tillåter

läkarassisterat självmord. Vår kultur verkar vilja säga att barn, innan de föds, på något sätt inte är en del av den mänskliga
familjen, och att äldre och sjuka inte längre har något värde. I dagens samhälle definieras vårt människovärde efter vad vi
kan göra, snarare än efter vem vi är.

Men om vi reflekterar över frågan "vad är då en människa att du tänker på henne?", förstår vi vem vi är – att vi är mycket mer än bara vilket
djur som helst. Genom att lära känna oss själva, förstår vi också att det måste finnas rättvisa lagar för att bevara moralisk ordning och skydda
mänskligheten från exploatering och övergrepp.

Läkaren Jérôme Lejeune var känd för sina tankeväckande bevingade ord, och ett av dem lyder så här: "Vid universitetet har jag ofta sett
extremt intelligenta människor på kongresser, som nickar när de överväger om deras barn var något slags djur när de var mycket små. Men
på zoo har jag fortfarande aldrig sett en kongress med schimpanser, som överväger huruvida deras ungar skulle växa upp och bli professorer!"

Vi är till vår natur människor som förundras. Som Lejeune också sade: "Det absolut överlägsna, det helt nya med mänskligheten är, att ingen
annan varelse kan uppleva ett slags samförstånd mellan naturens lagar och medvetenheten om sin egen existens.... Aldrig i
trädgårdshistorien har vi sett en hund lukta på en ros. Inte heller har en schimpans någonsin betraktat solnedgången eller en stjärnhimmels
prakt."

något skiljer oss tydligt från resten av skapelsen. Det är i medvetenheten om detta faktum som vi upptäcker vår mänskliga värdighet. Vi är
inte bara djur. Vi är skapade med en nästan oändlig mänsklig potential för både gott och ont.

Det finns många svåra frågor i dag, som vi måste vara beredda på att besvara, när vi överväger mänsklighetens mening och hur vi kan leva
på ett mänskligt sätt i en kultur som ständigt ställer oss inför val mellan gott och ont. Vetenskapen är, ytterst reellt, kunskapens träd planterat
i vår moderna lustgård. Av våra föräldrar måste vi lära oss att samla den goda frukten och att inte äta den dåliga.

Denna lilla handbok om bioetik är avsedd att hjälpa dig skilja den goda frukten från den dåliga. Med vetenskaplig saklighet föreslår denna
handbok hur man kan reflektera över konsekvenserna av de val, som vår kultur har gett oss.

några av er kanske blir förvånade över att upptäcka det stora ansvar som sexualitetens gåva lägger på oss när det gäller att ge upphov till
nytt liv. I de flesta läroböcker, och förvisso i vår nuvarande kulturella inställning, ses fortplantning inte som en skyldighet inom äktenskapet,
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och sexualitet ses inte längre som ett kärleksfullt
uttryck för ett unik och permanent band mellan en
man och en kvinna – ett band som civilisationen
under tusentals år har kallat äktenskap. Ju mer
sexualitet skiljs från ansvaret i äktenskapet, desto
vanligare blir oönskade graviditeter, och desto högre
blir ropen på kvinnors "rätt" till abort.
nedvärderingen av mänskligt liv genom abort har
också resulterat i att vi accepterar att mänskliga
embryon dödas, så att vi kan använda deras
stamceller till vetenskaplig forskning.

Avsaknad av samband mellan fortplantning och
äktenskap har för en del människor blivit en
anledning att låta människor av samma kön gifta sig,
trots att denna unika och speciella relation sedan
urminnes tider endast har varit erkänd som möjlig
mellan en man och en kvinna. när du börjar läsa
denna lilla bok om bioetik, ber vi dig att hålla två
viktiga frågor i åtanke: är allt som går att göra också
etiskt, och om något är lagligt i ett samhälle, betyder
det att det är rätt?

Vi hoppas att dessa sidor hjälper dig att förbättra din
förståelse av bioetiska frågor som man måste ta itu
med som ung vuxen. Ännu mer hoppas vi att denna
lilla bok hjälper dig att reflektera djupare över frågan
"vad är då en människa att du tänker på henne?" I
slutändan finns svaret på alla de frågor som
presenteras här i ditt gensvar på denna grund-
läggande fråga.
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En människas historia börjar vid

befruktningen.

Zygoten tar emot genetisk
information och liv från
faderns levande spermie
och moderns levande ägg.

Embryot börjar dela
sig och ger uttryck för
ett nytt liv.

>Embryo 
i sitt första
utvecklings-

stadium (zygot) 

2 celler

Zygoten är embryots första stadium, där mammans 23
kromosomer och pappans 23 kromosomer förenas. Den har en 
diameter på 0,15 mm.

Ett nytt mänskligt liv börjar i det
ögonblick då all den information
som kommer från pappans
spermie förenas med den som
kommer från mammans ägg.
Redan vid befruktningen blir en
ny individ till och börjar sitt liv. 

Personens unika genetiska arv,
alltså även könet, bestäms redan
då. Inte endast människa i teorin
utan första utvecklingsstadiet av
den person som senare skall
heta Emil eller Ida.

1/En liten människas historia 2 • Abort   3 • Fosterdiagnostik                                     
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Sedan delar sig embryot i 2, 4, 8
celler… Cellerna kommunicerar
med varandra, vilket visar att de är
organiserade. Från zygot till foster
sker allt på ett ordnat sätt. Utveck-
lingen är kontinuerlig. 

2 dagar 3 dagar
5 till 7 dagar4 celler 8 celler

10 till 30 celler

4 dagar
Morula (mullbär på latin)

Blastocyst
implantation i 

mammans livmoder

Embryot är en organism, en levande varelse.
Ett mänskligt embryo är en levande varelse med en mänsklig
genetisk kod – det vill säga en människa.

       4 • Assisterad befruktning              5 • Preimplantatorisk genetisk diagnostik 6 • Embryoforskning 7 • Dödshjälp        8 • Organdonation
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Graviditet är “den process hos däggdjurshonor inklusive människan som börjar
med befruktning och som avslutas med födelsen (förlossning)” (nationalencyklopedin)

Graviditetens längd räknas på två sätt:
– i månader av utveckling från befruktningen
– i fullgångna graviditetsveckor (fgv), dvs. veckor från första dagen på senaste mens.

Om kvinnans menscykel är 28 dagar äger ägglossningen rum runt dag 14. när kvinnans mens uteblir och hon 
märker att hon är gravid är det ofödda barnet redan minst 14 dagar gammalt. Vid 21 dagar börjar hjärtat slå.

1:a månaden

Bebisens hjärta slår. Man
kan höra och se det på
ultraljud, (dag 21)

7 veckor
(17-22 mm)

8 veckor
(35 mm)

11 veckor
(6 cm, 20 g)

5 veckor
(3-5 mm)

1:a dagen

Zygot

2:a månaden

Extremiteterna utvecklas.
Man kan urskilja
fingrarna, munnen,
näsan, öronen, ögonen
och till och med
ögonlocken.

3:e månaden

Bebisen rör på
händerna och fötterna.
Man kan ta reda på
könet.Från och med vecka 8

kallas embryot för foster.
Hjärnan och de andra
organen har formats.

1/En liten människas historia 2 • Abort   3 • Fosterdiagnostik                                     
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4:e månaden

Barnet suger på
tummen och sväljer
fostervatten. Händerna
är fullständigt
utvecklade.

Mamman känner
barnets rörelser.

6:e månaden

Barnet rör sig mycket. Börjar
reagera på ljud från omvärlden.

8:e månaden

Barnet vänder sig i
magen och ligger så i
princip fram till
förlossningen.

20 veckor
(30 cm, 650 g)

16 veckor
(20 cm, 250 g)

  
  

    

24 veckor
(37 cm, 1 000 g)

5:e månaden

“Embryot är
mänskligt!”

          4 • Assisterad befruktning              5 • Preimplantatorisk genetisk diagnostik 6 • Embryoforskning 7 • Dödshjälp        8 • Organdonation

“Människans avkomma 
är en liten människa”

Jérôme Lejeune
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Är inte embryot bara
en cellklump?

Somliga talar om en “cellklump”
i motsats till “organism”. Men
redan från början är embryot en
levande varelse som är or-
ganiserad för att utvecklas
kontinuerligt.

Punkten där spermien tränger
in i ägget bestämmer var på det
lilla embryot huvud och fötter
kommer att utvecklas.

Redan vid befruktningen sätter
embryot igång en aktivi-
tetskedja (generna uttrycks,
proteiner syntetiseras) genom
vilken det utvecklas. Embryot
producerar hormoner som
avbryter moderns menscykel,
börjar förbereda hennes bröst
för amning osv. Embryot är
alltså ingen “cellklump”.

Är embryot en 
människa redan vid 
befruktningen?

Ja, eftersom en man och en
kvinna bara kan bli föräldrar till ett
människobarn. Ja, eftersom
personens unika mänskliga
arvsmassa bestäms just då.

Om man inte är människa vid
befruktningen blir man aldrig det,
ty varifrån skulle den nya
informationen komma?

Uttrycket “provrörsbarn” visar att
detta är allmänt erkänt.

Att acceptera att en ny
människa tar sin början vid
befruktningen är ingen smak-
sak eller personlig åsikt, det
är ett biologiskt faktum.

Alla vetenskapliga bevis pe-
kar på detta och ingenting kan
bevisa motsatsen. Ingen kan
uppriktigt tvivla på det.

Frågor och svar om embryot
Embryot är en
människa, men är det
en person?

Har du någon gång stött på
människor som inte var
personer? De enda människor
i historien som inte har be-
traktats som personer var
slavarna. Vad lever vi i för
samhälle om vissa människor
inte räknas som personer?

Att embryot är en
mänsklig varelse – är det
en personlig åsikt?

1/En liten människas historia 2 • Abort   3 • Fosterdiagnostik                                      
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I dag vet man att fostret
känner smärta från gravi-
ditetens andra trimester och
förmodligen tidigare. 

Embryot är beroende av
sin mamma – kan det
vara en människa?

Som varje levande varelse be-
höver embryot rätt omgivning
för att utveckla sig.

Vi är alla beroende (av mat,
syre…) i alla människolivets
stadier. Vem av oss skulle
överleva naken i Antarktis?
Det gör oss inte mer eller
mindre mänskliga. Beroendet,
hur det än är, förändrar inte
ens väsen. Att det ofödda
barnet beskyddas och får
näring av mammans kropp
gör det inte till en del av
hennes kropp. De två är olika i
varenda cell.

Om embryot inte har ett
mänskligt utseende, är
det en människa?

Det är inte bara på utseendet
som man känner igen en
människa. Dessutom ser en
och samma individ olika ut un-
der olika faser i livet: embryo,
bebis, barn, vuxen, åldring.
Embryot ser ut som en männi-
ska i just embryostadiet. Vi har
alla sett ut så en gång när allt
redan var inskrivet i oss, till och
med ögonfärgen!

Till skillnad från vad man kan läsa i vissa skolböcker
börjar graviditeten inte när embryot fäster i liv-
moderväggen (implantation) utan vid befruktningen
(även om kvinnan inte blir medveten om
graviditeten förrän embryot har fäst sig). Den nya
människans liv börjar redan vid befruktningen.

Vad är det som gör att
ett embryo är en
människa?

Det är inga egenskaper,
förmågor eller prestationer
som gör en varelse till en
människa utan själva na-
turen. Embryot hör till männi-
skoarten, den mänskliga fa-
miljen, precis som var och
en av oss. Alltså är det en
människa.

Känner embryot
eller fostret 
smärta?

       4 • Assisterad befruktning              5 • Preimplantatorisk genetisk diagnostik 6 • Embryoforskning 7 • Dödshjälp         8 • Organdonation
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1 • En liten människas historia 2 / L’avortement 3 • Fosterdiagnostik                           4 • Assisterad befruktning                                                                    

Vad är abort?

2/Abort

Abort är när ett embryo eller foster dör i förtid. Man talar om spontan abort eller missfall
när döden är naturlig. Man talar om inducerad  eller provocerad abort när man med
avsikt orsakar embryots eller fostrets död. 

I lagtexten har ordet abort till dels ersatts av “avbrytande av havandeskap”. Uttrycket
“avbrytande av havandeskap” maskerar faktumet att den mest berörde, nämligen
barnet, dör.  

1974 års abortlag: 
1974 antogs Sveriges nuvarande abortlag, som ger kvinnan rätt att göra abort fram
till och med slutet av 18:e graviditetsveckan. Lagen gäller alla kvinnor i Sverige, även
dem som inte är svenska medborgare eller inte är bosatta i Sverige. Kvinnan
behöver varken uppge varför hon vill göra abort eller genomgå något samtal före
aborten. Från och med 19:e graviditetsveckan behöver man tillstånd av rättsliga
rådet vid Socialstyrelsen. De kan bevilja abort fram till och med att fostret är
livsdugligt, en gräns som i dag sätts vid vecka 22. Vid fara för kvinnans liv får abort
göras ända fram till graviditetens slut. 

I hela världen görs omkring 50 miljoner aborter varje år. I Sverige görs omkring 37 000
aborter per år. Över 1,2 miljoner aborter har gjorts sedan 1975, då abortlagen trädde i
kraft. Det betyder över 1,2 miljoner unika, oersättliga barn. 

VARnInG 
Detta kapitel kan upplevas som stötande av känsliga
personer.
Eftersom abortens verklighet är våldsam kan till och
med diskreta beskrivningar kännas som ett
angrepp. Ändå måste man kunna tala om vad som
står på spel för att förstå det. Vi har försökt framställa
verkligheten oförskönad men har valt att inte visa
bilder på aborterade foster. 
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                                                                                5 • Preimplantatorisk genetisk diagnostik 6 • Embryoforskning 7 • Dödshjälp                 8 • Organdonation

  Abortmetoder
Kirurgisk abort med
vakuumaspiration

Den vanligaste kirur-
giska aborten, som görs
när graviditeten passe-
rat nio veckor och fram
till och med vecka 12, är
att fostret slits sönder
och sugs ut med en
vakuumsug. 

Medicinsk abort

Medicinsk abort utförs i två
steg, och görs fram till den
nionde graviditetsveckan.
Aborten utförs med två
olika hormontabletter som
tas med ett par dagars mel-
lanrum. Tabletterna fram-
kallar livmodersamman-
dragningar, som leder till
missfall. 

Abort genom injektion

• Denna metod används inte i Sverige.
• Kaliumklorid injiceras i fostrets hjärta. Det
orsakar fostrets död och prematur
förlossning av det döda barnet.
• En hypertonisk lösning injiceras i foster-
vattnet, vilket dödar barnet efter flera timmar.
Ett dygn senare föder mamman ett dött
barn. Denna metod används i vissa länder
för abort “av medicinska skäl” fram till nionde
månaden.

Sen abort (efter vecka 12)

Efter graviditetsvecka 12-13 kan man inte
göra ett vanligt kirurgiskt ingrepp pga. risk
för skador på livmodern och livmoder-
halsen. Sen abort görs i två steg och
börjar med att man får svälja en hor-
montablett på mottagningen. Efter det
återkommer man till sjukhuset och får
ytterligare tabletter, som ges via slidan.
Därefter får man två tabletter att svälja var
tredje timme tills aborten är komplett, dvs.
det lilla barnet kommit ut.

En spiral sätts in i livmodern
för att förebygga graviditet.
Den fungerar som preven-
tivmedel genom att bilda ett
kemiskt hinder för spermierna
och kan (men lyckas inte
alltid) förhindra att de når fram
till ägget. Den kan också
orsaka tidig abort om en
spermie trots allt når fram till
ägget och befruktar det.
Spiralen förhindrar då att
embryot fäster i livmoder-
väggen, vilket dömer embryot
till döden (den förändrar miljön
i livmodern så att embryot inte
längre kan fästa).

I vissa fall görs kirurgisk
abort med s.k. skrapning,
då fostret förstörs med en
skrapa och livmodern töms
på resterna. Skrapning
används annars när man
tömmer livmodern på rester
efter abort eller missfall.

Spiral

Skrapning Beroende på under vil-
ken del av kvinnans
menscykel det används,
kan akut p-piller, eller
dagen-efter-piller som
det också kallas, antin-
gen förhindra befrukt-
ning, alltså verka som
preventivmedel, eller för-
hindra implantation av ett
redan befruktat embryo
och på så sätt framkalla
en mycket tidig abort.

Akut-p-piller

Spiral och akut-p-piller kan fram-
kalla abort när de förhindrar
embryots implantation. 



1:a dagen 1:a månaden 2:a månaden
3:e måmaden 4:e månaden

5:e månaden 

9:e månaden

Från vecka 19 fram till
och med slutet av
vecka 22 får abort en-
dast göras efter god-
kännande av rättsliga
rådet vid Social-
styrelsen.

Fostret vid 5 veckor
(3–5 mm)

Vid 8 veckor
(35 mm)

Vid 16 veckor
(20 cm, 250 g)

Vid 20 veckor
(30 cm, 650 g)Vid 11 veckor

(6 cm, 20 g)

12

Tills när i graviditeten får en abort göras?

1 • En liten människas historia 2 / L’avortement 3 • Fosterdiagnostik 4 • Assisterad befruktning                                                                     2/Abort

Fri abort får göras i
Sverige tills slutet av
18:e graviditetsveckan.
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Lagen
Sedan 1975 har kvinnor i Sverige rätt till fri abort fram till och med graviditetsvecka 18. Det betyder att kvinnan inte
behöver uppge varför hon vill göra abort eller genomgå något samtal före aborten. Från vecka 19 fram t.o.m. slutet av
vecka 22 får abort endast göras efter godkännande av rättsliga rådet vid Socialstyrelsen. Sedan abortlagen infördes har
antalet aborter varierat från år till år, och har ökat i stort sett varje år sedan slutet av 1990-talet. En av fyra kända
graviditeter slutar med abort.

Därtill kommer akut-p-pillret, som i vissa fall, beroende på var i menscykeln kvinnan befinner sig, är aborterande. när
akut-p-pillret släpptes receptfritt 2001 var förhoppningen att det skulle bidra till färre aborter, men ingen sådan inverkan
har noterats. Tvärtom har antalet aborter ökat kraftigt sedan dess. Samma effekt har dokumenterats i andra länder där
akut-p-pillret gjorts receptfritt; internationella undersökningar har inte i något land kunnat visa att enklare tillgång till akut-
p-piller leder till färre aborter. Det säljs över 200 000 doser akut-p-piller varje år i Sverige.

Sverige har en av Europas mest liberala abortlagar och samtidigt de högsta abortsiffrorna i Västeuropa. Även antalet
aborter bland tonårsflickor är mycket högt i Sverige jämfört med andra länder i Europa. Om en tonårsflicka vill göra abort
finns ingen plikt att upplysa hennes föräldrar.

Sedan 2008 har kvinnor som inte bor i Sverige rätt att få komma till Sverige och göra abort, förutsett att de betalar själva.

                                                      5 • Preimplantatorisk genetisk diagnostik 6 • Embryoforskning 7 • Dödshjälp                 8 • Organdonation
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Frågor och svar om abort
Ensam och gravid – vad skall
man göra?
En gravid kvinna, särskilt om hon är
ensamstående, kan lida av ångest och
känna sig oförmögen att hantera det som
händer. Hon behöver någon som lyssnar
till och stöder henne, ibland även eko-
nomiskt. Även om hon kan tycka att abort
framstår som den minst dåliga lösningen,
bör hon veta att många kvinnor djupt
ångrar att de gjort abort i stället för att välja
barnets liv och kärlek. För att befrias från
rädslan och ensamheten bör hon veta att
hon kan få kontakt med människor som vill
lyssna, hjälpa och bistå henne.

Har abort psykologiska
konsekvenser för kvinnan?

Många kvinnor som gjort abort visar tecken
på depression och olika besvär: skuld-
känslor, dålig självkänsla, självmordstankar,
ångest, sömnlöshet, ilska, sexuella besvär,
mardrömmar om barnet. Kopplingen till
aborten görs inte alltid. Dessa påföljder,
som kan visa sig strax efter aborten eller
senare, är idag välkända och kallas
gemensamt för post-abort-syndrom.

Symtomen riskerar att förstärkas varje gång
mamman träffar en gravid kvinna, ser ett
barn i en barnvagn, går förbi ett sjukhus,
tänker på sitt barns födelsedag. Det är inte
bara mamman som kan drabbas av
syndromet utan även andra närstående:
pappan, syskonen eller andra.

Runt om i världen börjar kvinnorna vittna:
“Om vi bara hade vetat…”

Läs mer om post-abort-syndrom:
www.silentnomoreawareness.org.

Kan kvinnan få hjälp?

En kvinna som funderar på abort be-
höver någon som lyssnar.

En kvinna som har gjort abort behöver
söka hjälp eftersom hon kan känna sig
ensam och få skuldkänslor. Hon måste
kunna skapa sig en framtid där hon kan
acceptera att denna händelse är en del
av hennes liv.

Gratis och anonym hjälp: 
Respekts jourtelefon: 020-462 662, jourtelefon@respektlivet.nu, SMS 073-079 27 24
Livlinan: 0771-77 78 79
Minnamottagningen: 031-82 66 11

Kvinnor i behov av hjälp kan söka sig till psykologer och organisationer som
specialiserar sig på att ta emot och lyssna till dem. 

1 • En liten människas historia  2 / L’avortement 3 •  Fosterdiagnostik 4 • Assisterad befruktning                                                                  2/Abort
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Det ofödda barnet måste
respekteras som en människa
ända från befruktningen, och det
kan aldrig vara acceptabelt att
döda en annan människa.

Hur många aborter görs i
Sverige?

Ett par siffrorÄr det rätt att göra abort?

Vid två månader är jag 
tre centimeter lång från
huvudet till stjärten. Med
mikroskop kan man se
mina fingeravtryck!
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” ” ” ”
I Sverige görs omkring 37 000
aborter varje år. Sedan 1974 års
abortlag trädde i kraft har det gjorts
omkring 1,2 miljoner aborter. Det
vill säga 1,2 miljoner unika och
oersättliga barn.

De senaste fem åren har det
gjorts över 37 000 aborter om
året i Sverige.

Det svarar till nära 21 aborter per
1 000 fertila kvinnor varje år.

Sverige har Västeuropas högsta
aborttal.

En av fyra kända graviditeter
slutar med abort.



Vissa feminister försvarar abort som en
befrielse från moderskapets krav som ger
dem “rätt att förfoga över sin egen kropp”.
Ändå är barnet inte, biologiskt sett, en del
av mammans kropp utan en gäst i den.
Mamman kan därför inte ha “friheten” att
förfoga över det.
Dessutom är abort en kränkning mot
kvinnans själva natur, som för de flesta är
starkt förbunden med att vara mamma. Det
enorma lidande som ofrivillig barnlöshet
kan innebära visar hur viktigt moderskapet
är för de flesta kvinnor.
Därför kan det vara svårt att förstå hur det
kan vara en källa till befrielse eller själv-
förverkligande att ta livet av sitt eget barn. 
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Etiska reflektioner
Kvinnan och barnet: 
vänner eller fiender?

Man kan förstå att en kvinna kanske inte vill
ha ett barn som blivit till genom våldtäkt.
Mamman är i stort behov av stöd efter ett
sådant trauma, men att döda barnet tar inte
bort tragedin utan gör den tvärtom större.
Våldtäktsmannen måste straffas, men
varför ska det oskyldiga barnet behöva lida
det dödsstraff som den skyldige undgår?

Varför skulle kvinnans möjlighet att döda
sitt barn gå före barnets rätt till liv? Kan
man se barnet som en orättmätig an-
gripare? Även om vissa filosofer tyvärr har
utvecklat sådana teorier, är barnet alltid
oskyldigt. Bandet mellan mamman och
barnet, själva symbolen för kärlek och fred,
skadas svårt av lagar som tillåter abort. 

Vid våldtäkt
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Är abort en befrielse för
kvinnan?



Pappan då?

Det är inte ovanligt att unga flickor som
blivit gravida känner sig tvungna att göra
abort därför att pappan inte vill ta ansvar
för barnet.
å andra sidan händer det också att
kvinnor gör abort mot mannens vilja.
Pappan kan inte sätta sig emot
mammans vilja för att beskydda sitt barn.
Ändå är det deras gemensamma barn –
“kött av deras kött”.
En ung pappa på 22 år har berättat att
han var nära att kasta sig ut genom
fönstret när han fick veta att hans flickvän
hade aborterat deras barn.
Lagen tar ingen hänsyn till pappan.

Kan en mammas ekonomiska problem vara
tillräcklig anledning att avbryta graviditeten
och väga tyngre än ett barns liv? Det bästa
sättet att hjälpa en mamma som befinner sig
i svårigheter är inte att hjälpa henne att ta ett
liv utan att hitta en lösning till hennes
ekonomiska problem. Om mamman inte kan
ta hand om sitt barn finns adoption som
möjlighet. 
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när man aborterar sitt barn väljer man
döden för honom eller henne, som om man
hade rätten att döda. Lagen ger alltså en
mamma rätten att låta sitt barn dö. Det
handlar om att ta ett liv.
Även om det svenska rättsväsendet inte
längre ingriper är den grundläggande
principen “du skall inte döda” fortfarande
stark hos de flesta. Allt som är lagligt är inte
nödvändigtvis moraliskt.

Ekonomiska problem

Abort eller adoption?

Det kan hända att en mamma i svår nöd
inte har möjlighet att ta hand om sitt barn.
Hon kan då anförtro barnet åt adoptiv-
föräldrar. Ett barn som aborteras förlorar
allt, adoption ger honom eller henne en
chans: barnet förlorar visserligen sin
mamma men får leva och får nya
föräldrar. I Sverige står tusentals par i
adoptionskö just nu. 

Att avbryta en graviditet:
kan man tala om val?
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“Ett samhälle som dödar sina barn
förlorar samtidigt sin själ 

och sitt hopp.”
Jérôme Lejeune



Förebygger preventiv-
medelsanvändning abort?
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Abort och preventivmedel
”Preventiv inställning” och
abort P-piller och abort

Den preventiva inställningen (vägran att ta
emot ett barn) leder till att abort lättare
accepteras som en lösning mot
“oönskade” graviditeter.

Studier visar att 22 procent av alla fertila
kvinnor i Europa har gjort minst en abort.

Ofta påstås det att preventivmedel är det
bästa sättet att förebygga abort. Stämmer
det?
nej, av tre anledningar:
- alla p-piller och akut-piller orsakar ett

visst antal tidiga aborter.
- den preventiva inställningen (vägran att
ta emot ett barn) leder till att man lättare
accepterar abort vid “oönskad” graviditet.
- preventivmedel gör det lättare att ha
sexuella förhållanden med flera partners
och tillfälliga förhållanden, vilket faktiskt
gör att det blir fler oplanerade graviditeter. 
Statistik bekräftar att ökad användning av
preventivmedel inte minskar antalet
aborter. Samma faktum gäller för akut-
piller: inte i ett enda av de länder där man
gjort pillret receptfritt och lättåtkomligt har
det haft någon inverkan på antalet aborter.

Alla p-piller orsakar en viss andel tidiga
aborter. Traditionella p-piller (kom-
binerade, med östrogen och gestagen)
fungerar som preventivmedel när de
förhindrar ägglossning och förändrar
sekretet i livmoderhalsen så att det blir en
fientlig miljö för spermierna.
Men när dessa mekanismer inte räcker till
(i ett fall av tio uteblir ägglossningen inte)
tar pillrets tredje effekt över: slemhinnan i
livmodern förändras så att embryot inte
kan fästa. Det innebär abort eftersom
embryot dör. Gestagena metoder (utan
östrogen: minipiller, “akut-p-piller”, p-
stavar, p-sprutor) har samma effekt, men
mycket starkare. Tidig abort kan då äga
rum utan att kvinnan är medveten om det.
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En naturlig väg att 
- undvika graviditet
- framhjälpa graviditet
är naturlig familjeplanering,
NFP. Läs mer på: 
www.familjeplanering.se
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Vittnesbörd
”Jag var 22 år. Jag var ihop sedan tre år med en annan elev från min
skola. En kväll hade jag glömt ta mitt piller, så vi använde kondom som
olyckligtvis råkade gå sönder. Två veckor senare vändes mitt liv upp och
ner: jag var gravid… Från den stunden kände jag en enorm ensamhet
och ett enormt tryck från barnets fars sida att göra abort. Han ville helt
enkelt inte ha barnet.

Vi grälade våldsamt i sex dagar, sedan gav jag mig. Jag var för ensam,
hade inte tillräckligt med mod och inget stöd från min familj. När jag
vaknade fanns ingenting kvar: världen var tom. Tio dagar senare blödde
jag i två dagar.

Sedan tjugo år tillbaka, på “årsdagen”, återupplever jag det ögonblickets
ångest och ensamhet och får förfärligt ont i magen. Efter varje barns
födelse går jag igenom månader av depression och har hemska
mardrömmar där jag med egna händer dödar min bebis.

Idag är jag i 40-årsåldern och inte en dag går utan att jag tänker på
barnet och den del av mig själv som jag dödade när jag gjorde abort.”

Emma, en mamma

Abort och fred 

Om vi går med på att de svagaste i våra egna
familjer dödas, hur kan vi begära av länder i
krig att deras soldater ska sluta döda
varandra?
Abort återinför de starkastes rätt. Att accep-
tera abort motverkar fred.
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”Jag känner att det största hotet
mot världsfreden i dag är abort,
eftersom det är ett krig förklarat
mot barnet, rent och skärt mord
på det oskyldiga barnet – barnet
dödas av sin egen mamma. Om
vi bejakar mammans rätt att döda
sitt eget barn, hur kan vi säga till
andra att de inte får döda
varandra?” Moder Teresa
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1 •  En liten människas historia    2 • Abort 2 / L’avortement 3 • Pre                                    3/Fosterdiagnostik
Vad är fosterdiagnostik?

Fosterdiagnostik består av olika undersökningar som
görs för att tidigt upptäcka sjukdomar eller missbild-
ningar hos det ofödda barnet.

Fosterdiagnostik har sin givna plats i mödravården
eftersom den kan användas för att förutse vissa
sjukdomstillstånd hos barnet som går att behandla i ett
tidigt skede.

Men idag avviker fosterdiagnostik från sitt syfte att
skydda mammans och barnets hälsa eftersom den
oftast används för att upptäcka tillstånd som Downs
syndrom, en diagnos som i de flesta fall leder till beslutet
att göra abort.

Samuel, som lider av ryggmärgsbråck, opereras i moderlivet i
graviditetsvecka 21. Samuel föddes den 2 december 1999
och kan i dag röra sig i stort sett utan problem.

<
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Lagen i Sverige tillåter fri abort fram till vecka 18, och abort efter
särskild prövning av Socialstyrelsens rättsliga råd fram till vecka 22.
Är sannolikheten hög att det ofödda barnet lider av en allvarlig och
obotlig sjukdom får man alltid godkännande av rättsliga rådet. Det är
dock vanskligt att säga var gränsen går mellan en svår och en
mindre svår sjukdom. Tryck från samhället leder till att vårdpersonal
i dag använder fosterdiagnostik inte så mycket för att vårda barnet
som för att föreslå abort vid allt mindre allvarliga sjukdomstillstånd.
Samtidigt kan vårdpersonal vara rädda för att inte lägga märke till en
avvikelse som de sedan anklagas för att ha missat. Resultatet blir fler
aborter.

Fosterdiagnostik används alltför ofta för att kontrollera barnets
“kvalitet” – och i värsta fall eliminera barnet om det inte motsvarar
föräldrarnas eller samhällets förväntningar.

Karyotyp: de mänskliga
kromosomernas antal och
utseende.

Arabelle bor utanför Stockholm
och föddes med Downs syndrom.
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Metoder
Ultraljudsundersökning

Den mest vanliga fosterdiagnostiska undersökningen, som
visar en datorgenererad bild på barnet. Denna undersökning
erbjuds minst en gång under graviditeten. Det är med ultraljud
som man bl. a. mäter nackuppklarningen (en vätskespalt i
fostrets nacke), som kan vara en varningssignal för Downs
syndrom (trisomi 21, en kromosomavvikelse där barnet har tre
exemplar av kromosom 21 i stället för två).

Fostervattensprov och
moderkaksprov 

Fostervattensprov kan göras fr.o.m. slutet av tredje
månaden efter senaste mens. Man hämtar fosterceller
från fostervattnet för att göra en kromosomundersökning
(analysera vilka kromosomer barnet har). Det är en
undersökning som kräver noggrannhet och medför en
missfallsrisk på en procent.
Moderkaksprov (chorionvillibiopsi), som vanligtvis görs
mellan graviditetsvecka 10 och 13, innebär att man tar ut
en bit vävnad från moderkakan. På så sätt kan barnets
kromosomuppsättning analyseras ännu tidigare i
graviditeten, i första trimestern. Missfallsrisken är 1-2
procent.

Screening för Downs syndrom (trisomi 21)

Blodprov på mamman

Fosterdiagnostik gör det möjligt att uppskatta sannolikheten att ett foster har Downs syndrom.
Diagnosen görs genom att fostrets kromosomer analyseras utifrån provmaterial från ett
invasivt test (fostervattensprov eller moderkaksprov) eller ett icke-invasivt blodprov från
mamman. Screening för Downs syndrom baseras på mammans ålder, nivåerna av vissa
biokemiska markörer (serummarkörer) och nackuppklarningen (nUPP), som mäts med
ultraljud. 

En översiktsstudie om abortfrekvenser som gjordes 2002 fann att 91-93 procent av alla
graviditeter i Storbritannien och Europa där Downs syndrom diagnostiserats slutade i abort. I
USA har man gjort flera studier om abortfrekvensen när fostret har Downs syndrom. Tre olika
studier har beräknat en abortfrekvens på 95, 98 respektive 87 procent. Även i Sverige ligger
motsvarande siffror enligt vårdpersonal på över 90 procent. Med enklare diagnostiska
undersökningar kommer det att bli ännu vanligare att Downs syndrom och andra genetiska
abnormiteter upptäcks före födseln och därför aborteras. Detta kan leda till att barn med
syndromet nästan helt utrotas.

Sedan 2011 kan man med ett enkelt blodprov på mamman upptäcka vissa kromo-
somavvikelser hos barnet. Detta test kan göras så tidigt som i graviditetsvecka 7 utan risk för
mamman eller barnet och har en precision på nästan 99 procent.
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I många länder kan barn med Downs syndrom aborteras
ända fram till förlossningsdagen.Lagen

Fosterdiagnostik regleras i Sverige av lagen om genetisk integritet m.m, som började gälla 2006. Enligt lagen skall
alla gravida kvinnor erbjudas allmän information om fosterdiagnostik, och en gravid kvinna som har en medicinskt
konstaterad förhöjd risk att föda ett skadat barn skall erbjudas ytterligare information om genetisk fosterdiagnostik.
Den gravida kvinnan skall få all information om fostrets hälsotillstånd som har kommit fram vid fosterdiagnostik, men
uppgifter om fostret som inte rör dess hälsotillstånd skall lämnas ut endast om kvinnan begär det. 

Den fosterdiagnostik som erbjuds skiljer sig något mellan olika landsting. Det har blivit allt vanligare att erbjuda
avancerad fosterdiagnostik genom det så kallade KUB-testet, dvs. en kombinerad ultraljudsundersökning som
mäter fostrets nacke och ett blodprov på mamman, till alla gravida kvinnor, och inte bara till kvinnor över 35, vilket
man gjorde då testet introducerades. KUB-testet görs för att hitta evt. kromosomavvikelser på fostret.

De flesta sjukhus har som policy att informera föräldrarna om det kommande barnets kön, om föräldrarna ber att få
veta det, t.ex. i samband med ultraljudsundersökningen.

Eftersom kvinnan inte behöver uppge varför hon gör abort är det fritt fram att göra abort på ett foster som inte
”tillfredsställer” föräldrarnas krav, t.ex. visar sig ha en kromosomavvikelse eller har ”fel” kön. 

Det finna även privata kliniker som erbjuder fosterdiagnostik och gör fler och mer utförliga ultraljudsundersökningar
än dem som erbjuds av landstingen.
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aKom ihåg
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Är fosterdiagnostiska
undersökningar av ondo?

Fosterdiagnostiska undersökningar är
varken goda eller onda i sig, allt beror på
vad de används till.

De kan vara goda om de används för att
upptäcka sjukdomar som man sedan kan
behandla eller om de hjälper föräldrarna
att förbereda sig för att ta emot ett sjukt
barn. Men de är skadliga om de används
för att välja och vraka bland ofödda barn.

Kan man tala om eugenik?
Eugenik är ett grekiskt ord som betyder
”av god härkomst” eller ”av god ras”.
när man talar om eugenik menar man
utsortering av människor beroende på
utseende eller egenskaper. Man kan
tala om eugenik i samband med foster-
diagnostik eftersom allmänna
screeningsprogram mycket ofta leder
till abort “av medicinska skäl”. Det
gäller särskilt barn med Downs
syndrom, som i de allra flesta fall
aborteras. 

Så har en viss typ av “sjukvård”, med
stöd från lagen, gradvis övergått från
att skydda hälsan till att eliminera vissa
människor på grund av deras gene-
tiska arv.

Denna utveckling påminner om vissa
tidsepokers kriminella sätt att behandla
människor med intellektuella funktions-
nedsättningar.

Frågor och svar om fosterdiagnostik
Är fosterdiagnostik obligatoriskt?
nej. Det är viktigt att komma ihåg att alla
undersökningar är erbjudanden och därför
inte obligatoriska. Man ska inte göra ett
visst test om man inte är förberedd och
kan hantera eventuella besked man får om
sitt ofödda barn. Man måste även vara
medveten om de risker för missfall som
vissa undersökningar innebär.
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Vem kan bedöma värdet av ett
människoliv?

Varför inte göra abort eftersom
mitt funktionshindrade barn
inte blir lyckligt?

Tänk om jag väntar ett
funktionshindrat barn?

Varje familj borde vara beredd att ta
emot ett barn, även ett sjukt barn.
Beskedet om ett barns sjukdom är en
svårare chock för dem som aldrig har
tänkt på något sådant på förhand och
inte har beslutat i sitt hjärta att
välkomna barnet för hans eller hennes
egen skull.

Denna fördom tvingar funktions-
hindrade människor att bevisa att de är
lyckliga för att ha rätt till liv. Ingen kan
mäta någons grad av lycka. Det finns
mängder med vittnesbörd från svårt
funktionshindrade människor som
uttrycker sin lycka över att leva. En
systematisk studie om ett stort antal
funktionshindrade har tydligt visat att de
inte är olyckligare på grund av sitt
funktionshinder än människor i
genomsnitt. Andra undersökningar
visar att människor med Downs syn-
drom i 99 procent av alla fall är nöjda
med livet, att 99 procent av deras för-
äldrar säger att de älskar sitt barn och
att 97 procent av deras tillfrågade
syskon säger att de älskar sitt syskon.

Att välja abort pga. sjukdom eller
missbildning är samma sak som att
bedöma värdet av ett människoliv; att
anse att detta barn inte bör få födas
eftersom det har drabbats av en svår
sjukdom, att dess liv är mindre värt än
ens eget. Man kan fråga sig om det
inte ofta är för sin egen bekvämlighets
skull som omgivningen anser att
barnets liv saknar värde. Screening för

Downs syndrom har
gjort att ett icke-
dödligt tillstånd blivit
dödligt. Över 90
procent av de foster
som får diagnosen
aborteras.
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Födas av misstag – går
det?En sjukdom i samhället?

Medlidande med föräldrarna till ett ofött
barn med funktionsnedsättningar är en
känsla som alla, i synnerhet alla läkare,
bör ha. Men hur kan man tänka att det
går att lindra en människas lidande
genom att döda någon annan? Vi
behöver göra vårt yttersta för att bli av
med sjukdomen, inte den sjuke, ty
“läkarvetenskap är att hata sjukdomen
och älska den sjuke” (Jérôme Lejeune)
Det är alltid en tragedi att förlora ett
barn, också genom abort.

Många föräldrar lider av att man ser
på dem och deras barn med
anklagande blick: “ni ville behålla
barnet – be inte samhället att ta
hand om det!”

Etiska reflektioner
Föräldrars lidande
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Enorma mängder pengar används varje år
till att diagnosticera Downs syndrom hos
ofödda barn, men det finns inget offentligt
finansierat forskningsprogram till förmån
för människor med syndromet. Vårt
samhälle bli mer och mer intolerant mot
människor med funktionsnedsättningar
och “myten om det perfekta barnet” breder
ut sig.

I olika länder, både i Europa men även
Australien och USA, har föräldrar till barn
som fötts med fysiska eller intellektuella
funktionsnedsättningar stämt antingen
sjukhuset eller ansvarig gynekolog för att
inte ha upptäckt barnets avvikelse före
förlossningen. På engelska kallar man
detta ”wrongful birth”, dvs. att barnet fötts
av misstag. Föräldrarnas syfte med att gå
till domstol är att få kompensation för att
de inte fått tillfälle att abortera barnet. Det
är inte ovanligt att domstolar beslutar att
föräldrarna ska få skadestånd, som
”ersättning” för barnets avvikelse och sitt
eget lidande.

Stoppa

kromosom-

diskrimineringen

“Varje familj 
borde ha en extra liten 

kromosom 
för då skulle världen 

vara snällare.”
Ebba, storasyster 
till lilla H, som har 

Downs syndrom
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Precis som du…
Lilla H:s mamma:
... fast med en extra kromosom... En enda liten extra kromosom gör inte att du
vill annorlunda med ditt liv. Den gör inte att du inte har samma tankar och
känslor som någon annan. Den gör heller inte att du inte skulle ha samma
rättigheter som någon annan på jorden. Den gör dig unik och speciell, precis
som alla andra. Den gör att människor i din närhet som lägger sig vinn om att
lära känna dig, kommer att se allt det vackra i din själ och älska dig livet ut. De
som lägger sig vinn om att komma dig nära inser att du kommer att berika deras
liv, varje dag framöver. 
Du har samma behov, önskningar, drömmar och mål som någon annan.
Kanske behöver du lite extra hjälp för att förverkliga dem emellanåt, men vem
behöver inte en puff i livet då och då? Kanhända att vi måste handskas lite extra
varsamt med dig i vissa situationer, men vi är alla sköra emellanåt. Ofta behöver
vi ge dig lite mer tid, och jag känner mig tacksam över att du fått oss att sänka
vårt vardagstempo. Man ser, hör och uppfattar så mycket mer då. Precis det är
du duktigast i världen på. Jag avundas dig ofta dina fantastiska förmågor, som
att verkligen se det stora i det lilla. Jag avundas dig ofta din glädje i minsta lilla
händelse. Jag väljer att se dig som min läromästare i livet. Som en slags mentor
som visar mig vad som verkligen är viktigt, så att jag inte missar det.

Få saker kan mäta sig med den kärlek och omsorg du visar dem du tycker om.
Vi smälter som is hela familjen.

Jessica är mamma till fyra barn. Lilla H är yngst och har en kromosom mer än 
sina syskon. Titta in på Jessicas blogg på litenh.blogg.se.

Mats Melin, känd som Ica-Jerry och skådespelare vid
Glada Hudik-teatern arbetar som vaktmästare vid
Hudikvalls sjukhus och föddes med en extra kromosom.
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Assisterad befruktning är ett samlingsnamn för metoder
som gör det möjligt att få barn på konstgjord väg.

Vid assisterad befruktning använder man könsceller:
spermier från mannen och ägg från kvinnan.

Det finns två huvudsakliga metoder:
- insemination
- provrörsbefruktning (in vitro-fertilisering, ivf).

En spermie injiceras i ett ägg med hjälp av
en pipett (ICSI, intracytoplasmisk
spermieinjektion).

<
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Vad är assisterad befruktning?
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Metoder för assisterad befruktning

Provrörsbefruktning (IVF) Insemination

1. Sperma inhämtas.
2. Sperman förs direkt in i

kvinnans livmoderhals.
3. Resten av graviditeten fort-

löper naturligt. Befruktning-
en äger rum i äggledaren. 

1. Pappans sperma inhämtas
och mammans ägg tas ut.

2. Spermierna och äggen
sammanförs i ett provrör.
Befruktning äger rum.
Flera embryon skapas. 

3a. Av ca 10 embryon som
blivit till återförs bara ett (i
Sverige) till mammans liv-
moder. I vissa länder sätter
man in fler för att öka
chansen att kvinnan skall
bli gravid. Sedan fortsätter
graviditeten normalt förut-
satt att inga komplikationer
uppstår.

3b. De embryon som inte
återförts:

- förstörs om de inte “ser till-
räckligt bra ut”,
- fryses ned för att återföras
senare om föräldrarna vill ha
ett barn till,
- eller används för forskning,
om föräldrarna tillåter det.
I Sverige får embryon frys-
förvaras i högst fem år.

Ägg från mamman

Spermie från pappan Befruktning i provrör

återföring

Embryo

Livmoder
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Metoder för assisterad befruktning
IVF med ICSI

ICSI (intracytoplasmisk sper-
mieinjektion) eller mikroinjek-
tion betyder att en utvald sper-
mie förs direkt in i ägget. Från
början användes denna metod
när mannen i paret var infertil.
Metoden medför risk att barnet
ärver samma genetiska
åkomma som orsakat pappans
infertilitet.
ICSI lyckas oftare än “vanlig”
ivf. Därför används ICSI i
Sverige i nära hälften av de
provrörsbefruktningar som
görs, också när pappan inte
lider av infertilitet.

IVF med donerade
könsceller

Enligt svensk lag måste man
vid assisterad befruktning an-
vända könsceller från åtmin-
stone en i paret som skall bli
för-äldrar.
Om en av makarna inte kan
bidra med könsceller (ingen
spermieproduktion eller pro-
blem med ägglossningen) är
det tillåtet att använda antingen
spermier eller ägg från en
utomstående donator.

IVF med
surrogatmoderskap

Surrogatmödrar är kvinnor som
är beredda att hyra eller låna ut
sin livmoder till ensamstående
eller par som inte kan bli gravida.
Surrogatmamman bär och föder
ett barn, som kommit till med
hjälp av ivf, och återförts till
hennes livmoder. när barnet
föds ger hon det till paret,
vanligtvis mot ersättning.
I vissa fall blir surrogatmamman
gravid genom insemination med
pappans sperma; hon är då
också barnets biologiska mor.
Surrogatmoderskap är inte
tillåtet i Sverige.
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I genomsnitt befruktas
17 embryon för att ett
barn ska födas. 16
dör. 
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Lagen
I Sverige regleras assisterad befruktning av lagen om genetisk integritet m.m. (2006:351). Behandling kan ske på
offentligt finansierade sjukhus efter att paret prövats för medicinsk, psykologisk och social lämplighet, eller på privata
kliniker. 
Insemination görs på kvinnor som är gifta eller samboende med en man eller kvinna, men inte på ensamstående
kvinnor. Sperma från en avliden givare får inte användas vid insemination. 
För att donera ägg eller spermier måste man vara myndig. Kvinnan som tar emot donerade könsceller måste vara
gift eller sambo (med en man eller kvinna) och ha partnerns samtycke till behandlingen. Det är förbjudet att använda
både donerade ägg och spermier och att behandla kvinnor efter klimakteriet. Det är inte heller lagligt att bära en
annan kvinnas barn under graviditeten för att sedan ge henne barnet (surrogatmoderskap). Det förekommer dock
att svenskar anlitar en surrogatmamma utomlands samt att ensamstående kvinnor åker utomlands för inseminering.
Enligt lagen får överblivna eller övertaliga embryon som tillkommer i samband med ivf-behandlingar förvaras i fryst
tillstånd i högst fem år.
Barn som tillkommer antingen genom spermie- eller äggdonation har sedan mitten av 1980-talet rätt att få veta
donatorns identitet. Denna identitet ska antecknas i sjukhusjournalen och bevaras i 70 år. Föräldrarna uppmanas
att tala om för sitt barn hur det kommit till, men det finns ingen laglig skyldighet att berätta det för barnet. Idag är det
bara runt tio personer som har begärt att få ut information, vilket experter tolkar som att föräldrar inte berättar för
sina barn hur de kommit till. Enligt en undersökning gjord 2010, på uppdrag av Socialstyrelsen, hade endast 11
procent av de föräldrapar som fått barn med hjälp av spermiedonation berättat om donationen för sina barn.
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Vid provrörsbefruktning skapas embryon utanför
moderns kropp. Från och med befruktningen är
dessa embryon människor precis som de som
blivit till in vivo, även om de inte återförs till
mammans livmoder. Att förstöra dessa embryon,
in vitro eller in vivo, är att likställa med abort.

Påverkar frysförvaring
embryot?

Finns det fysiska risker för
barn som avlats in vitro?
Ett antal studier har visat högre risk för
vissa typer av missbildningar för barn som
kommit till med hjälp av ivf eller ICSI
jämfört med barn som kommit till naturligt.
Man har även kunnat visa högre risk för
bl.a. cancer och hjärtskador samt högre
risk för att ivf- och ICSI-barn väger för lite
eller föds för tidigt. Ingen kan ännu
förklara när och varför förändringarna,
som leder till missbildningarna, sker, och
om det beror på ärftliga anlag eller på
behandlingen i sig. Fler och fler miss-
tänker dock, att det främst är invasiva in-
grepp som påverkar de befruktade äggen. 

Frågor och svar om assisterad befruktning
Finns det psykiska konsekvenser
för barn som blivit till genom ivf
med donerade könsceller?
Barn som blivit till genom ivf med
donerade könsceller kan drabbas av lik-
nande problem som vissa adopterade
barn. De kan lida av att inte känna sina
biologiska föräldrar. Vi vill alla veta vari-
från vi kommer, vilka som är föräldrarna
som har gett oss vår ögonfärg, vår hår-
färg, vårt leende. Därför vill några av
dessa barn ta reda på sin biologiska
mammas eller pappas identitet, något
som är omöjligt i många länder. En stor
amerikansk studie kom 2010 fram till att
unga vuxna som kommit till med spermie-
donator lider mer av oro, nedstämdhet, är
mer förvirrade och känner sig mer
isolerade från sina familjer. Jämfört med
andra unga vuxna är det också troligare
att de drabbas av depression och
missbruk samt gör lagöverträdelser.
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” ” ” ” ” ”Studier visar att frysförvaring av embryon
inte påverkar fostret negativt jämfört med
embryon som blir implanterade direkt.
Jämför man däremot barn som frusits ner
som embryon med barn som kommit till
naturligt ser man att de som frusits ner har
högre risk att födas för tidigt eller väga för
lite vid förlossningen. 
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Finns det konsekvenser
för paret?

Vilka är de fysiska
riskerna för 
mamman?
Att plocka ut ägg är en jobbig
process för kvinnan som
börjar med att man stimulerar
äggstockarna. Sedan sugs
äggen ut. Att äggstockarna
stimuleras leder i två procent
av fallen till att kvinnan läggs
in på sjukhus pga. äggstocks-
hyperstimulation och i mycket
sällsynta fall till att hon dör.
Blodproppsbildning i artärerna
eller venerna förekommer
också.

Assisterad befruktning kringgår
infertiliteten utan att behandla
själva tillståndet. Vissa medi-
cinska orsaker till barnlöshet
kan dock behandlas. Det finns
olika metoder som kan hjälpa
par som tror att de inte kan få
barn. Naturlig familjeplane-
ring ger en bättre förståelse av
fertilitetscykeln medan NaPro-
teknologi är en nyare metod
som utnyttjar flera kunskaps-
områden kring fortplantning (ob-
servation av fertiliteten, medi-
cinska behandlingar, kirurgiska
ingrepp). naProteknologin har
visat sig ge lyckat resultat oftare
än assisterad befruktning. En
annan möjlighet är att paret ger
ett barn ett hem genom
adoption.

Vilket är sambandet
mellan ivf och forskning
på embryon?
Forskning på embryon är en
direkt följd av ivf. Utan denna
teknik skulle det inte finnas
tillgång till “användbara” em-
bryon för forskning. Det be-
räknas att bara 66 procent av
alla frysta embryon har en
chans till en framtid. Att an-
talet “övertaliga” embryon blir
allt större gör att vissa fors-
kare kan förse sig med “rå-
vara”, som faktiskt är någons
barn, bror eller syster. Detta
“lager” har även använts som
argument i debatten om bio-
etiklagar: I stället för att dessa
tusentals potentiella barn dö-
das eller lämnas att dö “till in-
gen nytta”, låt oss få förbruka
och förstöra dem i vår forsk-
ning.

              2 / L’avor         5 • Preimplantatorisk genetisk diagnostik 6 • Embryoforskning 7 • Dödshjälp      8 • Organdonation  ruktning

Ingen vet med säkerhet hur många frysta
embryon som finns i världen, men enbart i USA
uppskattas antalet till runt 600 000.

” ” ” ” ” ” ” ”
Är assisterad befrukt-
ning enda möjligheten
vid infertilitet?

Att genomgå assisterad be-
fruktning är psykiskt mycket
påfrestande för paret eftersom
det medicinska tränger in i
deras intima sfär: de utfrågas
om sitt samliv, ägget befruktas
och återförs eller kvinnan
insemineras av läkaren istället
för maken. Pappan blir utanför
eftersom befruktningen fysiskt
sett blir en produkt av sam-
verkan mellan kvinnan och lä-
karen. Föräldrarna kan också
lida av att en del av embryona
förstörs eller fryses ner, och de
missfall som kan ske blir på-
frestande för kvinnan.
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Etiska reflektioner
Ett barn till
varje pris?

Det är inte en mänsklig
rättighet att få barn.
Barn är inte föremål
som man kan kräva
eller äga. Infertilitet är
en oerhörd börda för
många, men männi-
skovärdet kan aldrig
offras med syftet att få
ett eget barn. Läkarna
bör göra sitt yttersta för
att behandla infertilitet,
inte byta ut fertilitet
mot medicinska meto-
der som gör övertramp
på mänsklig värdighet
och resulterar i en
mängd överblivna em-
bryon.

Att skydda könsceller och fortplantning från
manipulation

Könsceller är inte som alla andra celler – kroppen som producerat
dem har själv ingen användning för dem. Deras enda funktion är
att avla en ny människa genom att föra vidare faderns och
moderns genetiska arv.
Därför borde de hanteras med respekt och vara förbehållna parets
familjebildning. De är oersättliga i detta sammanhang och borde
inte stå till förfogande för något annat.
Teknikerna för assisterad befruktning har medfört en revolution i
och med att man tar ut ägg ur kvinnokroppen. Könsceller används
numera för in vitro-fertilisering (ibland för ett annat par) och andra
typer av manipulation som ivf öppnar för: spermieselektion, em-
bryoselektion, forskning på embryon, preimplantatorisk genetisk
diagnostik och surrogatmoderskap.
Dessa former av manipulation är oetiska eftersom de skiljer fort-
plantning från sexualitet och gör könscellerna till laboratoriema-
terial.
De nya möjligheterna öppnar också för ett nytt sätt att utnyttja
kvinnor: att förmå dem att sälja sina ägg till forskningsändamål eller
för ivf-behandlingar. Den globala ägghandeln är redan ett faktum,
och även i Sverige har man ökat ersättningen till de kvinnor som
donerar för att få bukt med bristen på ägg.
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“Människors vilja att få
barn blir till alibi för
medicinsk
maktutövning” 
Catherine Labrusse Riou 
(jurist)
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“Önskade barn” –
barnets människo-
värde 

Sambandet mellan ivf och
embryoselektion

Uttrycket “önskat barn” eller
“planerat barn” blev aktuellt
under debatterna om fri abort.
Det reflekterar inställningen att
ett barn bara är en människa
om föräldrarna vill att det föds.
Men det som gör barnet till en
människa är inte föräldrarnas
önskningar och planer utan
barnets egen mänskliga natur.
Även om föräldrarna inte har
en “plan” för sitt barn är bar-
net, vare sig det är ett embryo
eller nyfött, alltid en människa.

Kan man tala om
“övertaliga” embryon?

Kan man säga att en människa är
övertalig? Finns det vuxna människor som
inte behövs? Embryot som inte längre
ingår i föräldrarnas planer blir liksom ett
“föremål” som man förfogar över och vars
öde ligger i våra händer:
- man kan förstöra det, dvs. döda en
mänsklig avkomma, 
- man kan utsätta det för experiment eller
vetenskaplig forskning, dvs. göra
människan till laboratoriematerial.

Vid provrörsbefruktning skapar man ett flertal
embryon per försök och återför ett av dessa till
mammans livmoder. Hur väljer man ut dessa
embryon?
- Läkarna väljer det embryo som ser ut att vara
tillräckligt starkt för att överleva. De som inte har
dessa egenskaper förstörs.
- I många länder återinför man två eller fler em-
bryon för att vara säkrare på att kvinnan blir
gravid. Om två embryon överlever i livmodern
och ett av barnen inte är friskt, eller om för-
äldrarna inte vill ha tvillingar, finns möjligheten
till “fosterreduktion”, dvs ett eller fler av barnen
aborteras.
Att fortplantningen kan äga rum utanför kvinno-
kroppen, in vitro, leder till att man väljer och
vrakar bland embryona beroende på deras
“kvalitet”, en form av eugenik. Ivf utan embryo-
selektion finns inte. Och vissa typer av selek-
tion är bara möjliga i samband med ivf: preim-
plantatorisk genetisk diagnostik (se nästa kapitel).
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Etiska reflektioner
Jag har fem föräldrar,
hur många har du?
“Jag blev till genom provrörs-
befruktning som gjordes med
en mans – min biologiske fars
– sperma och ett donerat ägg
från min biologiska mor.
Sedan växte jag i en annan
kvinnas kropp, hon var min
surrogatmamma.
nu bor jag med mina två
adoptivföräldrar.
Vilka är mina föräldrar?”

Embryon för 
forskning
Det är inte rätt att använda
mänskliga embryon för forskning
eftersom forskningen instru-
mentaliserar och dödar dem. De
är mänskligt liv och man har aldrig
rätt att förfoga över en människas
liv, inte ens för att rädda ett annat
liv. 
“Handla så att du aldrig behandlar
någon människa bara som ett
medel utan alltid som ett mål.” 
(Immanuel Kant)

Att frysa
embryon
Det finns flera miljoner
nedfrysta embryon i värl-
den, men ingen vet exakt
hur många. De är att be-
trakta som människor.
Vem skulle komma på
tanken att frysa ner sitt
barn i väntan på att ha tid
att ta hand om det?

Ingen vet hur många
nedfrysta embryon det
finns i Sverige. Statistik
från 2009, de senast
publicerade siffrorna,
visar att nära 5 000
embryon tinades upp det
året. Från dem föddes
drygt 1 000 barn.
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Vittnesbörd

“Jag tänker ständigt på de frysta
embryona…”
“Som mamma till en tremånaders flicka som föddes
genom provrörsbefruktning tänker jag ständigt på de
övriga åtta frysta embryona. Eftersom jag inte planerar
att bli gravid igen men inte kan bestämma mig för att
låta förstöra dem, vet jag inte vad jag ska göra…
Läkarteamet som hjälpte oss att förverkliga vår önskan
har ingenting att säga om alla dessa frågor… Tack för
er hjälp.” 

Anne333
Citerat på bloggen http://bioethique.catholique.fr
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Vad är preimplantatorisk genetisk diagnostik?
Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) är en
metod som används för att välja ut embryon när ett
fertilt par riskerar att få barn med en ärftlig genetisk
sjukdom. Syftet är att säkra att barnet som föds
efter provrörsbefruktning*  inte lider av sjukdomen i
fråga eller får en särskild önskad genetisk
egenskap.

Efter att ha skapat flera embryon väljer man ut ett
som återförs till mammans livmoder.

De embryon som bär på sjukdomen eller saknar
den önskade genetiska egenskapen förstörs.

*Se kapitlet om assisterad befruktning.

38
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PGD: metod

1. Provrörsbefruktning

Genom provrörsbefruktning
skapar man ett antal embryon
som får utvecklas tills de har
åtta celler. Man tar en eller två
celler från varje embryo.

2.Analys 3. Selektion

Man analyserar dessa celler
för att se om embryot bär på
sjukdomen i fråga.

PGD-HLA – reservdelssyskon 

Ett av de embryon som inte
bär på sjukdomen återförs till
mammans livmoder. Om det
finns fler friska embryon
fryser man ner dem, de som
avviker förstörs eller används
för forskning.

PGD-HLA är en metod som kan användas i samband med provrörsbefruktning för att välja ut ett
”reservdelssyskon” som med sina blodstamceller kan rädda ett syskon som lider av allvarlig, genetisk
sjukdom. I Sverige får man bara använda metoden efter tillstånd av Socialstyrelsen, och tillstånd ges
bara när det finns synnerliga skäl. 
För att uppnå detta syfte måste embryot uppfylla två kriterier: det får inte bära på sjukdomen och det
måste ha samma vävnadstyp (vara HLA-kompatibel donator) som det sjuka syskonet.
PGD-HLA möjliggör denna dubbla gallring. Man måste befrukta cirka 100 embryon för att ett barn
med önskad genetisk uppsättning ska födas.
Det första barnet som föddes som ”reservdelssyskon”, Adam, föddes i USA 2000 för att bota sin
syster som led av en allvarlig blodsjukdom. PGD-HLA blev tillåtet i Sverige 2006 och det första
svenska ”reservdelsbarnet”, Emma, föddes 2009.

Filmtips!
I filmen Allt för min syster
(baserad på boken med
samma namn) möter man
Kate, som vid två års ålder
får leukemi och inte för-
väntas överleva, men blir
tonåring tack vare sin lilla-
syster Anna som är en per-
fekt medicinsk donator till
Kate. Elva år gammal fattar
Anna ett drastiskt beslut:
hon vill inte längre vara do-
nator till Kate utan vill be-
stämma över sin egen
kropp. Hennes beslut vän-
der upp och ner på hela
familjen och Anna förstår att
beslutet kan leda till Kates
död.

“Kromosomal rasism 
är lika fruktansvärt 

som alla andra 
former av rasism.”

Jérôme Lejeune
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Lagen
Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) regleras av lagen om genetisk integritet m.m. (2006:351). Enligt den
skall alla gravida kvinnor erbjudas allmän information om fosterdiagnostik, och en gravid kvinna som har
medicinskt konstaterad förhöjd risk att föda ett skadat barn skall erbjudas ytterligare information om genetisk
fosterdiagnostik. Den gravida kvinnan skall få all information om fostrets hälsotillstånd som har kommit fram vid
fosterdiagnostik, men uppgifter om fostret som inte rör dess hälsotillstånd skall lämnas ut endast om kvinnan
begär det. 
Enligt lagen får PGD användas endast om mamman eller pappan bär på anlag för en allvarlig, ärftlig sjukdom,
som innebär en hög risk för att få ett barn med en genetisk sjukdom eller skada. Behandlingen får inte användas
för val av egenskap utan endast inriktas på att barnet inte skall ärva anlag för sjukdomen eller skadan i fråga.
PGD får även användas efter tillstånd av Socialstyrelsen för att försöka få ett barn med en sådan genuppsättning
att barnet skulle kunna bli donator av blodstamceller till ett svårt sjukt syskon (PGD-HLA eller ”reservdelsbarn”).
Tillstånd får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för att tillåta användning.
Socialstyrelsens föreskrifter för PGD, som trädde i kraft 1 mars 2013, betonar att följande förutsättningar bör vara
uppfyllda för att ett par skall få tillstånd att använda PGD-HLA: 
Det svårt sjuka barnet kan behandlas med blodstamceller från ett nytt syskon med önskad genuppsättning.•
Andra behandlingar av det svårt sjuka barnet saknas. •
Bestämning av antigen inom HLA-systemet genom typning av familjemedlemmar har på ett godtagbart sätt •
visat att det befruktade äggets HLA-typ kan förutsägas.                 
Behandlingen av det svårt sjuka barnet kan vänta till dess att ett syskon med den önskade genuppsättningen•
hinner födas. 
Sjukdomen har ett sådant förväntat förlopp att förfarandet med PGD med HLA-typning passar. •
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Gör PGD barnet friskt?
nej. PGD varken botar eller behandlar.
år 1999 rapporterades det om Valentin,
det första barnet i Frankrike som föddes
friskt “tack vare” preimplantatorisk gene-
tisk diagnostik. Många trodde att det var
PGD som gjort honom frisk. Stämmer
det? nej. Barnet som blir till genom PGD
föds utan en sjukdom som det aldrig har
haft.
PGD gör det möjligt att sortera embryon
för att återföra ett friskt embryo och
eliminera de sjuka. Valentin fick födas
eftersom han var frisk, annars skulle han
ha dött som de andra.

Kan man försvara PGD
därför att det är ett sätt att
undvika abort?
Användningen av PGD bidrar till
utvecklingen av en “välja och
vraka”-mentalitet. I den meningen
är det inte korrekt att hävda att man
genom PGD undviker abort. Efter
PGD, när de embryon som återförts
utvecklas, undersöks de med
fosterdiagnostiska metoder för att
säkerställa att de inte har sjukdomar
eller kromosomavvikelser. Har de
det aborteras de i stort sett alltid.
Dessutom innebär PGD i sig att
man väljer bort och förstör sjuka
embryon, vilket etiskt sett är samma
sak som abort.

Frågor och svar om preimplantatorisk genetisk diagnostik

För de sjuka ofödda barnen är
resultatet detsamma: de dödas,
vare sig det sker tidigt eller sent. Det
finns ingen skillnad etiskt sett. För
föräldrarna eller syskonen är det
uppenbarligen mindre smärtsamt
att döda ett embryo in vitro än att
det dör senare under graviditeten,
eftersom de ännu inte är lika känslo-
mässigt fästa vid barnet. Men även
om de inte är medvetna om det är
handlingens etiska betydelse iden-
tisk. Föräldrar kan dessutom visa
tecken på post-abort-syndrom efter
PGD. Att inte känna till en handlings
verkliga innebörd betyder inte att
handlingen inte får några konse-
kvenser. 

Är PGD bättre etiskt sett 
än sen abort?
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“Reservdelsbarn” – ett val
för föräldrarna?

Att skapa en “över-
människa”

Etiska reflektioner

PGD och eugenik

1 • En liten människas historia    2 • Abort 3 • Fosterdiagnostik 4 •  Assisterad befruktning                      5/Preimpla   

PGD är en metod för tidig screening för
genetiska sjukdomar. Det leder till att vissa
kategorier (embryon) elimineras pga. deras
genetiska kod. Ett annat ord för detta är
eugenik. Enligt prof. Jacques Testart, fransk
biolog och en av provrörsbefruktningens
pionjärer, “öppnar PGD för en diskret, över-
enskommen och storskalig form av eugenik.
I framtiden kommer användning av PGD att
breda ut sig mycket kraftigt.”

Genom att erbjuda fertila föräldrar
möjligheten att använda provrörsbe-
fruktning för att välja ut sitt barn enligt ge-
netiska kriterier spelar PGD trans-
humanismen (posthumanismen) i hän-
derna. Den transhumanistiska ideologin,
som föddes i USA på 1990-talet, menar
att vetenskap och teknik kan förädla
människans fysiska och mentala egen-
skaper och hoppas på uppkomsten av en
ny människoart. 

“Teknoprofeten” Raymond Kurzweil ifrå-
gasätter “alla slags bromsar, gränser och
förbud” som, i eftertänksamhetens eller
etikens namn, skulle hindra människan
från att “göra framsteg”. De som väljer att
förbli mänskliga och vägrar att förbättra
sig kommer att utgöra en “underart”.

Man kan förstå föräldrars lidande inför sitt
barns sjukdom. Men är det etiskt att skapa
ett barn för att rädda ett annat? Hur
många embryon kommer att skapas och
förstöras för att ett enda får leva?
Reservdelsbarnet riskerar att betraktas
som ett objekt pga. sättet han blivit till på,
även om han får mycket kärlek från sina
föräldrar. Det nya barnet väljs ut endast
för det han kan ge till sitt sjuka syskon.

Hur kommer barnet att reagera när han
blir medveten om att han har kommit till
som “läkemedel” för sitt syskon? Och hur
kommer han att påverkas om han inte
“lyckas” bota syskonet, som dör ändå?
Hur kommer föräldrarna att betrakta
barnet som inte kunde rädda sitt syskon
trots alla ansträngningar? Hur kan det
äldre barnet leva med vetskapen om att
tiotals embryon förstördes därför att de
inte dög till “läkemedel” för honom?

Filmen Gattaca utspelar sig i en framtid när barn inte föds på
vanligt sätt längre utan görs med provrörsbefruktning och
genmanipulering så man plockar bort icke önskvärda
egenskaper som hjärtfel, cancer, sinnessjukdom eller fel kön
och utseende. Men det finns ovanliga människor som fötts på
en naturlig väg och som har defekter som gör dem mänskliga
på förhand dömda att vara underklass och kallade in-valid.
Vad händer när en in-valid man vill ta sig in bland eliten för
att realisera sin dröm om karriär och acceptans? Gattaca är en
ständigt aktuell och oerhört sevärd film. 
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Vittnesbörd

Jacques Testart, vetenskapsmannen bakom det första franska provrörsbarnet:

“Preimplantatorisk genetisk diagnostik är medlet som eugeniken
kommer att använda för att uppnå sina mål.”

Jacques Cohen, chef för ett amerikanskt laboratorium, pionjär inom assisterad
befruktning:

“Inom tio eller tjugo år kommer vi att kunna undersöka varje
mänskligt embryo för att upptäcka alla numeriska kromosom-
avvikelser såväl som många andra genetiska sjukdomar. Inom en
snar framtid blir det möjligt att kartlägga enskilda individers anlag
för hjärt- och kärlsjukdomar, alla typer av cancer och smittsamma
sjukdomar. Längre fram borde man kunna identifiera olika
genetiska egenskaper som längd, flintskallighet, fetma, hår- och
hudfärg och t o m intelligenskvot. Ytterst sett kan målet med PGD
så småningom mycket väl bli att normalisera människoarten.”

Citerade i dagstidningen Le Monde, 5 juni 2001
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Arabelle - ett av allt färre barn med Downs syndrom.
De flesta aborteras.



Stamcellsforskning:
vad står på spel?

Stamceller är omogna, odifferentierade celler med potential att
utvecklas till de många olika celltyper som bildar olika vävnader i
den vuxna organismen. Stamceller är “moderceller” som tas fram
och odlas för forskningsändamål och för att behandla vissa
sjukdomar.

Man skiljer mellan olika typer av stamceller: adulta stamceller,
stamceller från navelsträngsblod eller moderkaka, fosterstamceller,
iPS-celler och embryonala stamceller.

Stamceller kan ge värdefulla möjligheter till behandling av vissa
sjukdomar.

Men att använda sig av mänskliga embryonala stamceller är
omoraliskt eftersom man tar fram dem genom att döda mänskliga
embryon. Att använda fosterstamceller kan också vara etiskt
problematiskt, om cellerna tagits från aborterade foster.

1  • En liten människas historia    2 • Abort 3 • Fosterdiagnostik 4 •  Assisterad befruktning 5 • Preimplantatorisk genetisk diagnostik                                  
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Olika typer av stamceller 
i förhållande till människans utveckling

Encelligt embryo

Embryonala
stamceller

Embryo
2 till 7 dagar

Embryonala
stamceller

3-månaders foster

Fosterstamceller

Vuxen

Adulta stamceller

Spädbarn

Stamceller från navelsträngs-
blodet, fostervattnet eller

moderkakan 
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Olika typer av stamceller och deras egenskaper
Stamcellstyper

1. Totipotenta stamceller
Kan bilda alla typer av celler som finns i
organismen (även moderkakan)
> celler från encelliga embryon (zygot)

2. Pluripotenta stamceller
Kan bilda alla typer av celler (utom
moderkakan) men inte bli en ny orga-
nism.
> celler från embryon
> iPS-celler (inducerade pluripotenta
stamceller)

3. Multipotenta stamceller
Kan bilda många, men inte alla, celltyper.

Varifrån kommer
stamceller?

Adulta stamceller tas från kroppen
(ett barns eller en vuxens), t ex från
hud, muskler, blod, benmärg eller
fett.

Multipotenta stamceller finns även i
navelsträngsblod, fostervatten och
moderkakan. 

Fosterstamceller tas från aborterade
foster.

Varifrån kommer pluripotenta
stamceller?

Embryonala stamceller tas från så kallade
“övertaliga” embryon som skapats i sam-
band med assisterad befruktning och se-
dan överlämnats till forskning. De tinade
embryona återupplivas under några dagar
och får utvecklas till blastocyststadiet (6-7
dagar), sedan förstörs de i och med att
man tar ut deras celler. Vissa länder,
däribland Sverige, tillåter även att man
framställer mänskliga embryon endast för
att forska på dem och sedan förstör dem.

IPS-celler är celler från den vuxna kroppen
(t.ex. hudceller) som “avprogrammeras”
och “omprogrammeras” för att åter bli odif-
ferentierade (pluripotenta). De kan sedan
bli till många olika typer av vävnad – därav
namnet inducerade pluripotenta stamceller
eller iPS-celler. Denna revolutionerande
upptäckt, som gjordes av Shinya Yama-
naka 2006, gör det möjligt att få fram pluri-
potenta celler utan att döda mänskliga em-
bryon, och för det tilldelades Yamanaka
nobelpriset i medicin 2012.
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Stamcellers användningsområden

Behandling

Behandlingar med stamceller (cellterapi) är transplantation av celler i syfte att förnya sjuk
eller skadad vävnad eller organ. Dessa terapier har dragit stor nytta av nya vetenskapliga
framsteg inom stamcellsforskning.

Adulta stamceller används för att behandla blodsjukdomar (leukemi), sår och
brännskador, reparera senor och odla vävnader (t ex en ny luftstrupe). Vissa typer av
adulta stamceller, särskilt stamceller från navelsträngsblod, kan användas för att förnya
celler i kärlväggarna. Andra behandlingsformer är under utveckling för att eventuellt
kunna hjälpa barn med CP-skada, Krabbes sjukdom och andra allvarliga tillstånd.

Dessa terapier har blivit möjliga tack vare de framsteg man gjort inom stamcellsforskning,
och det finns även förhoppningar om att det så småningom kan bli möjligt att skapa nya
organ (regenerativ medicin). Man måste dock vara medveten om att stamceller inte
kommer att kunna bota alla sjukdomar.

Forskning

Embryonala stamceller och iPS-celler
används endast i försök på patienter i en
handfull olika kliniska prövningar och
befinner sig fortfarande på forsknings-
stadiet. De kan även användas som sjuk-
domsmodeller eller för att identifiera nya
molekyler för läkemedelsforskning.

nya studier har visat att iPS-celler skulle
kunna ge kliniska resultat. Exempelvis
har man lyckats reparera skador i
hjärtmuskeln hos möss.
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Fördelar och nackdelar

Embryonala stamceller iPS-celler

Samma förmåga att dela sig och differentiera sig

Kan ge upphov till elakartade tumörer 

För närvarande inte kliniskt användbara

Ger möjlighet att identifiera nya molekyler och skapa sjukdomsmodeller

Avstötning kan uppstå eftersom cellerna inte
kommer från patienten utan från embryot

Sjukdomsmodeller begränsade till 
genetiska sjukdomar

Utvinns genom att man förstör 
mänskliga embryon

Ingen avstötning om de kommer 
från patienten själv

Sjukdomsmodeller direkt från 
patienternas egna celler

Inga etiska problem

-
+

-

-

-

-

+
+

+

+
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aKom ihåg Det är viktigt att vara medveten om att varken forskning med adulta stamceller
eller med iPS-celler hade kunnat komma dit man är i dag, om man inte hade
kunnat dra lärdom av den grundforskning som gjorts med embryonala stamceller.



Embryonal stamcellsforskning regleras i Sverige av lagen om genetisk integritet m.m. (2006:351) från 2006, som
fastslår att donerade ägg och spermier som används för att skapa befruktade ägg för forskningsändamål endast får
användas om donatorn samtycker. Vidare får försök i forsknings- eller behandlingssyfte på befruktade ägg och på ägg
som befruktats genom cellkärnsöverföring endast göras längst till och med fjortonde dagen efter befruktningen. De
befruktade ägg som har använts i försök skall utan dröjsmål förstöras när åtgärden genomförts eller får förvaras i fryst
tillstånd i högst fem år efter försöket. 
Om ett befruktat ägg har ingått i försök i forsknings- eller behandlingssyfte, får ägget inte föras in i en kvinnas kropp.
Detsamma gäller om ägget före befruktningen eller de spermier som använts vid befruktningen har varit föremål för
ett sådant försök eller om ägget har varit föremål för cellkärnsöverföring.
I Sverige är det även tillåtet att embryon framställs endast för forskningsändamål.
Internationellt råder det stor oenighet om huruvida forskning på embryonala stamceller skall tillåtas eller inte.
Storbritannien, Sverige och Schweiz hör till de europeiska länder som har den mest tillåtande hållningen, i Tyskland
har man av hänsyn till arvet från nazitiden varit mycket restriktiv.
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Lagen
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Bra att veta! Det finns ingen europeisk
lagstiftning vad gäller forskning på
embryonala stamceller, men delar av
EU:s forskningsbudget går till embryo-
nal stamcellsforskning.



Kan man tillverka
tusentals kopior av
mig för forskning?
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Kan man använda
navelsträngsblod?
Ja. navelsträngsblod innehåller
en stor mängd stamceller och är
väldigt användbart som substitut
för benmärgstransplantationer,
speciellt för barn.

Kan man använda djurembryon
för forskning?
Ja. För att studera embryots utveckling kan
forskare använda sig av djurembryon, något
som inte är etiskt problematiskt.

Shinya Yamanaka gjorde den banbrytande
upptäckten av iPS-celler tack vare sina stu-
dier på musembryon. Det är inte nödvändigt
att döda mänskliga embryon för att göra
forskningsframsteg.

Frågor och svar
Är kloning av människor ok?

nej. Kloning är en teknik vars syfte är att
asexuellt producera en människa som är
genetiskt identisk med en annan. Man
ersätter cellkärnan i en äggcell med
cellkärnan från en kroppscell från den
som ska klonas. I teorin skiljer man mell-
an reproduktiv kloning (som syftar till att
en ny individ ska födas) och så kallad
“terapeutisk kloning” (kloning för forsk-
ningsändamål), där man avbryter em-
bryots utveckling vid en eller två veckors
ålder för att utnyttja stamcellerna. I prak-
tiken finns ingen skillnad. I Sverige är re-
produktiv kloning förbjuden, men man
tillåter forskningsetisk prövning av projekt
där embryon framställs genom kärnöver-
föring, s k terapeutisk kloning. Lagen be-
gränsar överlevnaden för embryon som
framställts genom terapeutisk kloning till
14 dagar. Även Fn har antagit en de-
klaration om att förbjuda alla former av
kloning av människor.
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Vare sig det har blivit till genom be-
fruktning eller kloning, är ett embryo
en levande varelse. Om det är ett
mänskligt embryo är det en män-
niska.

Samvetsfrihet

I Sverige har vård- och apotekspersonal inte,
som i långt de flesta andra europeiska länder,
rätt att pga. sitt samvete avstå från vissa in-
grepp eller försök. Det innebär att det är den
anställdes ansvar att i samförstånd med
kollegor och överordnade undvika att med-
verka vid sådant som går emot hans eller
hennes samvete, vilket kan bli praktiskt
krångligt och komplicerat.
Europarådet antog 2010 en resolution om
samvetsfrihet, som framhåller att: “Inget sjuk-
hus, ingen institution eller person får utsättas
för påtryckningar, hållas ansvarig eller på
något sätt diskrimineras på grund av vägran
att utföra, medverka till eller utsättas för abort,
inducerat missfall eller eutanasi eller någon
handling som kan orsaka att ett mänskligt
foster eller embryo dör.” (Resolution 1763,
2010) Riksdagen har vägrat att godta
resolutionen och våren 2011 beslöt riksdagen
att uppmana Europarådet att riva upp
resolutionen, vilket inte skett.

Etiska reflektioner
Är det etiskt att forska på
embryon?
Det är oetiskt att forska på mänskliga em-
bryon eftersom man då exploaterar och för-
stör en människa. Det är ännu mer förkast-
ligt med tanke på att det finns alternativ så-
som forskning på djurembryon eller iPS-
celler, men också därför att man finansierar
icke-terapeutisk forskning på bekostnad av
forskning som skulle kunna bli kliniskt an-
vändbar. Forskning på mänskliga embryon
vilar på principen att man får döda en män-
niska för att göra henne till råvara till en
annan människa eller t.o.m. bara för forsk-
ning. 
Får man behandla sjukdomar till vilket pris
som helst, “till priset av en människa”, även
om människan är mycket ung? Om man
svarar ja är det moraliskt lika allvarligt som
att acceptera att organ (njurar, ögon osv.)
tas från barn i slumområden.

nya slavar

när man tillåter att mänskliga em-
bryon används för forskning utnyttjar
man en kategori människor för att till-
fredsställa andra människors behov.

Manifestation för livet utanför
EU-parlamentet i Strasbourg.
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Mänsklig kloning: etiska
problem

Alla länder är överens om att repro-
duktiv mänsklig kloning, dvs. att klona
en människa med målet att föda en ny
person, är ett brott. Men vissa länder
tillåter kloning för forskningsändamål,
då man skapar ett embryo genom klo-
ning för att sedan förstöra det och
använda det som försöksmaterial. Det
finns dock egentligen ingen moralisk
skillnad mellan reproduktiv och tera-
peutisk kloning. Båda sätt går ut på att
på konstgjord väg skapa mänskligt liv i
ett laboratorium. Terapeutisk kloning
leder till ännu större ondska eftersom
det skapar liv med syftet att förstöra det.

Embryon kan inte
patenteras

I oktober 2011 beslöt EU-domstolen att
en metod där man utnyttjar mänskliga
embryon för att sedan förstöra dem
inte får patenteras. Domarna fastslog
att det inte finns någon möjlighet till
patentering eftersom “detta skulle
kunna kränka respekten för den
mänskliga personen”. Därför är det
“uteslutet att patentera en process
som, i och med att man använder
stamceller som tas fram ur ett mänsk-
ligt embryo i blastocyststadiet, medför
att embryot förstörs”. Vad gäller be-
greppet mänskligt embryo insisterar
EU-domstolen på att det måste tolkas i
bred mening: “varje mänskligt ägg,
ända från befruktningsstadiet, måste
betraktas som mänskligt embryo när
befruktningen är av sådan natur att
den påbörjar utvecklingen av en
människa”.

Vuxna stamceller eller
embryonala stamceller?

Varför framhärda med embryoforskning,
som inte har visat sig vara effektiv och
som är oetisk eftersom embryot förstörs?
Adulta stamceller däremot ger lovande
resultat och är etiskt oproblematiska.

Är det rätt att bromsa upptäckten av
botemedel genom att finansiera em-
bryonal stamcellsforskning, som är
mindre lovande, etiskt problematisk,
forskning? Forskning på adulta stam-
celler borde uppmuntras och stödjas.
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Etiska reflektioner
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Vittnesbörd
Ian Wilmut var den förste forskare som klonade ett däggdjur, fåret Dolly.
Efter att iPS-celler upptäcktes 2006 förklarade han att han tänkte sluta
med kloning.
“Innan iPS-cellerna upptäcktes försökte vi få fram stamceller från klonade
embryon. Hittills har ingen lyckats med det. Men nu visar dediffe-
rentieringen [att en utvecklad cell återvänder till ett ”ungdomsstadium”] av
somatiska celler (iPS-celler) att man kan nå samma mål genom att direkt
använda de sjukas egna somatiska celler. Det finns stor terapeutisk fördel
med iPS-celler: de är genetiskt identiska med patienten, de kan användas
för sjukdomsmodellering och för att snabbt ta fram läkemedel för att
behandla symtomen i ett tidigare skede. Kloning är alltså inte längre aktuell
som teknik. Om vetenskapen kan erbjuda snabbare, mer intressanta och
effektivare vägar tycker jag att man skall följa dem.”

genethique.org, maj 2009

“När jag såg embryot, insåg jag plötsligt att det var väldigt liten skillnad
mellan det och mina döttrar. Jag tänkte, att vi inte kan fortsätta förstöra
embryon för forskningens skull. Det måste finnas ett bättre sätt.”

Shinya Yamanaka, 
citerad i new York Times, 11 december 2011
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Dödshjälp: vad står på spel?

Varje etapp i vårt liv har ett oersättligt värde. Kanske är livets
slut dess allra viktigaste etapp.

Detta kapitel handlar om livets slutskede och frågan om
dödshjälp, eller eutanasi, som det ibland kallas.
Att vara nära en döende människa är ett tillfälle att visa henne
att hon är värdefull, att hon förtjänar respekt och omtanke.
Det betyder också, när hon behöver det, att lindra hennes
smärta och nöd med hjälp av palliativ vård.
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Palliativ vård

Sjuka människor bör alltid få
vård. Palliativ vård är vård som
inte syftar till att bota utan till att
hjälpa patienten i livets slut-
skede. Förutom grundläggande
omsorg består den av be-
handlingar som behövs för att
lindra lidande och minska oro.

Ett palliativt vårdteam gör allt de
kan för att hjälpa den sjuke att
behålla sin autonomi och sin
förmåga att kommunicera. De
ser till att patienten får psyko-
logiskt stöd, de är närvarande
och lyhörda för dennes och de
anhörigas förväntningar.

Dödshjälp

Det är väsentligt att be-
kämpa lidande i alla dess
former. Palliativ vård i hem-
met eller på sjukhuset kan
bestå av:
• medicinsk vård: kampen

mot smärtan är en prioritet
och man använder alla be-
fintliga medel,

• psykologisk vård:
uppmärksamhet, närvaro
och finkänslighet,
musikterapi, andligt stöd,

• kroppsvård: exempelvis
massage, vätska och nä-
ring,

• säkerställa att närstående
är välkomna.

För smärtlindring kan det
behövas mycket starka läke-
medel som morfin och lug-
nande medicin, som ibland
kan ha som oavsiktlig bieffekt
att patienten dör något ti-
digare. Men i detta fall är
målet inte att döda patienten
utan att lindra hennes lidande
(till skillnad från dödshjälp,
som dödar patienten i stället
för att lindra hennes smärta).

Dödshjälp är alltid en medveten
handling eller underlåtelse vars
avsikt är att patienten ska dö: att
injicera ett dödligt ämne eller sluta
ge ordinär vård (näring, vätska…)
I stället för att förkorta lidandet
genom att döda patienten, som
förespråkarna för dödshjälp krä-
ver, bör man lindra smärtan fram
till den naturliga döden.

Att dö, det är ett
skrämmande ord.
Tänk om det vore
vårt livs sista stund
för kärlek?

Dödshjälp jämfört med palliativ vård
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Lagen

I Sverige är dödshjälp förbjudet, och läkare som hjälper någon att ta sitt liv riskerar att förlora sin yrkeslegitimation.

Tre länder i Europa tillåter dödshjälp: nederländerna, Belgien och Luxemburg. I Schweiz tillåts assisterat
självmord, vilket möjliggjort uppkomsten av organisationer som hjälper medlemmar att begå självmord. Även ett
fåtal delstater i USA tillåter assisterat självmord (Oregon och Washington. I Montana är den lagliga statusen i dag
oklar).

Europadomstolen uttalade sig i frågan 2002 i ett mål och slog fast att England inte stred mot Europakonventionen
om de mänskliga rättigheterna när staten förvägrade en förlamad kvinna tillgång till assisterat självmord (som är
ett brott i landet). Domstolen motiverade sitt beslut med hänvisning till statens skyldighet att skydda mänskligt liv.
Även 2011 kom Europadomstolen fram till samma slutsats i en liknande rättegång, då en schweizare anklagade
sitt hemland för att förvägra honom ett sömnmedel för att ta sitt liv. Mannen var inte döende och hade inte lyckats
få någon läkare att skriva ut sömnmedlet. Domstolen förnekade därmed att länder har skyldighet att se till att
medborgare kan ta livet av sig.
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Vad är orimliga vård-
insatser?

Det är avgörande skillnad mellan dödshjälp
och att upphöra med oproportionerliga
vårdinsatser, dvs. sådana som gör patienten
mer skada än nytta och därför har blivit
meningslösa med tanke på patientens till-
stånd. Att fortsätta att ge patienten om-
vårdnad är dock alltid nödvändigt.

Läkaren måste undvika orimliga vård-
insatser, exempelvis att fortsätta en be-
handling som har visat sig vara ineffektiv eller
vars enda mål är att konstgjort förlänga pa-
tientens liv.  å andra sidan får man inte sluta
ge den vård som är nödvändig för att uppfylla
patientens grundläggande behov: kropps-
vård, näring, vätska, smärtlindring, mänsklig
närhet osv.

Frågor och svar om dödshjälp

nej. Läkarassisterat självmord (när en
läkare skriver ut medicin som patienten
använder för att ta livet av sig) är ytterst
sett samma sak som dödshjälp, och
öppnar för synsättet att det är en
”rättighet” att få andra att hjälpa till med
att ta livet av sig. Man måste även vara
medveten om att frågan om livets slut
har att göra med vilken människosyn vi
har. Även om dödshjälp är förbjudet i
Sverige i dag, förekommer det på
geriatriska avdelningar och äldrebo-
enden att äldre, som bedöms vara
”döende” förnekas den mat och vätska
som de behöver. På så sätt påskyndar
man deras död, utan att direkt använda
dödshjälp. Men syftet är detsamma.

Räcker det inte att förbjuda
dödshjälp?

Kan man tala om aktiv och
passiv dödshjälp?

Det finns ingen anledning att skilja på
aktiv och passiv dödshjälp; det gör
snarare debatten förvirrad och sned-
vriden.

Att ge någon dödshjälp genom att göra
något (en handling) eller att inte göra
något (en underlåtelse) är samma sak om
man avser att döda patienten (genom att
injicera ett dödligt ämne eller genom att
avbryta nödvändig behandling).

                       6 • Embryoforskning 8 • Organdonation7/Dödshjälp

“Den som inte kan 
konsten att dö, 

han kommer att leva dåligt.”
Seneca

” ” ” ” ” ”



Men om lidandet är
outhärdligt?

Korrekt palliativ vård lindrar nästan alla
former av lidande. För det behövs det
att personalen får särskild utbildning i
hur man behandlar smärtan och li-
dandet som livets slutskede kan med-
föra.

Man ska alltså inte stödja dödshjälp
utan utbilda läkare som kan bekämpa
lidandet samt vårdpersonal som bistår
patienten.
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Etiska reflektioner
Vad är det för mening med att
leva när man är medvetslös?

Vad är det för mening med att
leva kopplad till en maskin?

Vad vet man om graden av medvets-
löshet? Det händer att personer som
vaknat från koma berättar att de hört och
förstått vad som sades omkring dem, trots
att de inte kunnat röra sig eller kom-
municera med omgivningen. Vad vet vi
om det inre livet hos en till synes med-
vetslös person som ändå har kvar sina
vitala funktioner? Vad vet vi om livets sista
ögonblick, och hur kan vi bedöma att de
är meningslösa? Är det rätt att beröva
patienten dem? Tänk om de är livets
viktigaste ögonblick?

Det kan vara en övergångsfas som gör det
möjligt för patienten att överleva en olycka.

Det kan rädda patientens liv genom att stöd-
ja en försvagad vital funktion.

när det är tveksamt huruvida behandlingen
gör någon nytta, eller när den bara syftar till
att förlänga livet för en terminalt sjuk person,
kan det finnas skäl att fråga sig om det är
rimligt att fortsätta.
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Att förneka döden

I en undersökning som gjordes av den
franska tidskriften Psychologie svarade
82 procent att de helst skulle vilja dö
utan att vara medvetna om det. Att inte
“genomleva” sin död, inte behöva se
den i ansiktet utan överraskas av den,
är en vanlig önskan.

I vår tid vill man inte tänka på döden,
den ses som ett nederlag. Ändå har det
en lugnande och befriande effekt att
kunna se döden i ansiktet och förbereda
sig för den.

Om döden accepterades av samhället
skulle det oftare vara möjligt för
patienten att dö hemma hos sig, om-
given av sina närmastes ömhet och
familjens kärlek.

En värdig dödDet psykiska lidandet

En ”värdig död” är ett begrepp som ofta
används, särskilt av dem som förespråkar
dödshjälp och som menar, att dödshjälp
skulle vara vägen till en ”värdigare” död. 

Värdigheten är dock en villkorslös egen-
skap hos människan: var och en är värdig
eftersom hon är unik och kan inte ersättas
av någon eller något. Varje människa har
en mänsklig värdighet som är oberoende
av hennes tillstånd: ung eller gammal, sjuk
eller frisk, funktionsnedsatt eller inte,
medveten eller medvetslös… 

Värdigheten är kärnan i att vara människa
och kan inte ifrågasättas. En värdig död
innebär därför att man får respekt, inte
dödshjälp.

Fysisk smärta medför ofta psykiskt lidande,
som kan få den sjuka att be om dödshjälp
eller överväga självmord.

Detta lidande kan lindras av mänsklig när-
het och lämplig medicinsk behandling.

“Faktum är att det är
mycket sällsynt att sjuka
personer som får vård och
kärlek ber om att få dö.”

Lucien Israël, 
professor i onkologi,

ledamot av Lejeune-institutet
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Vittnesbörd

En man vars hustru dött i cancer på palliativ vårdavdelning:
“Min röst bryts av rörelse när jag försöker beskriva läkarnas och sjuksköterskornas medmänsklighet. De
bistod henne intill slutet och lindrade hennes lidande effektivt med hjälp av morfin, samtidigt som de lät
naturen ha sin gång och undvek orimliga vårdinsatser. […] Ja, hon dog värdigt, stöttad av underbara
människor.”

Vincent Chabaud, insändare i dagstidningen La Croix, april 2003

En man vars pappa ville få dödshjälp:
“Min pappa fick hjärtinfarkt när han var 86 år gammal. Han blev väldigt svag och fick påtagligt lägre
livskvalitet. De följande sex-sju månaderna bad han ofta om att få dö. Min en gång så optimistiske pappa
genomlevde de fyra orsaker, som oftast framhålls av dem som vill ha dödshjälp: smärta och fysiskt lidande;
att förlora kontrollen över sin sjukdom, sitt liv och sin kropp; önskan att inte vara en börda för andra; och
depression och oro förknippat med sjukdomen. Eftersom han så enträget bad om att få dö fick han
antidepressiva läkemedel av sin husläkare, och det tog flera månader innan de fungerade. Tack och lov
försvann det mesta av hans oro och hans tankar om döden, liksom uppfattningen att han förgiftade livet för
sina nära och kära. Min familj hjälpte honom att förstå att vi genom att hjälpa honom fick en chans att ge
tillbaka för allt det han så generöst hade gett oss genom hela sitt liv.”

www.mercator.net, september 2010



Två läkare med lång erfarenhet av vård av svårt sjuka
och döende patienter:

“Många som arbetar inom vården är emot dödshjälp, men har
ändå förståelse för att patienter ibland behöver tala om ämnet och
ventilera sina funderingar. Argumentationen för dödshjälp är lätt att
förstå. Det är svårt att hitta lika rationella argument mot dödshjälp,
eftersom den kliniska verkligheten som patienterna möter ibland
kan tyckas ge stöd i argumentationen för dödshjälp. Som läkare
har man dock alltid läkaretiken med sig, som säger att en läkare
inte skall döda en patient.“

Carl-Johan Fürst, professor i palliativ medicin vid Lunds universitet

“För att skydda patienten, som alltid är i underläge, är det viktigt att
följa den läkaretiska yrkeskoden, så att allmänheten alltid kan ha
förtroende för sjukvården. Även läkare måste ha en stark, etisk
övertygelse att luta sig emot, inte minst på grund av den
ekonomiska situationen inom landstingen.”

Johan Frostegård, överläkare och professor i medicin vid Karolinska
Institutet

Båda talade på ett seminarium som Respekt arrangerade i riksdagen
2006: Dödshjälp – konsekvenser av legalisering.
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Organdonation
när en anhörig dör på sjukhus händer det att vårdpersonalen ber familjen om
tillstånd att ta organ från den avlidne för transplantation till en annan patient.
Organtransplantation blir vanligare och vanligare men medför vissa etiska frågor.
Organ kan också tas från levande donatorer, vilket innebär andra etiska
svårigheter.

Varför görs transplantationer?

Organtransplantation är ett viktigt medicinskt framsteg. Här är det fråga om “fasta”
organ (njure, hjärta, lunga eller lever) och inte om cell- eller vävnadstransplantation.
Man ersätter ett sviktande organ med ett friskt. Målet är att förbättra patientens
livskvalitet och ofta att rädda liv. Exempelvis gör njurtransplantationer, som numera
är vanliga, att patienter med allvarlig njursvikt kan leva i ytterligare många år och
slippa plågsam dialysbehandling.

1 •   En liten människas historia    2 • Abort 3 • Fosterdiagnostik 4 •  Assisterad befruktning 5 • Preimplantatorisk genetisk diagnostik          



Organ från levande
givareFrån avliden givare

Organ tas från den avlidne
givaren efter att hjärndöd har
fastställts men före organens
biologiska död. Det är alltså
mycket kort tid man har på
sig, och donationen måste
därför vara så förberedd som
möjligt. Det gör att endast få
organdonatorer kommer i frå-
ga, eftersom donatorn inte
bara måste konstateras
hjärndöd utan även måste av-
lida på ett sjukhus. Organen
kan skyddas mot nedbrytning
genom att andning och blod-
cirkulation upprätthålls under
den tid det tar att samtala
med den avlidnes familj för att
klargöra vad de vill, i de fall
den avlidnes egen vilja inte är
känd.
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Metoder

Vilka organ?

Hud- och njurtransplantationer
är vanligast medan hjärt- och
levertransplantationer är mer
sällsynta.
Andra organ som trans-
planteras är lunga, bukspott-
körtel, hornhinnor och i sällsynta
fall tarmar.

Dödskriterierna

Sedan 1988, när hjärndöds-
begreppet anogs i Sverige,
baseras dödsförklaring inte
längre bara på att hjärt-
lungsystemet definitivt slutar
att fungera spontant utan
också på att hjärnfunk-
tionerna upphör. Om and-
nings- och cirkulationssys-
tem upprätthålls med hjälp
av respirator måste man
alltså fastställa att personen
har avlidit och att hela
hjärnan (inte bara hjärn-
barken) är totalt och oåter-
kalleligt utslagen.

Organdonation från levande per-
soner gäller framför allt njure och
bit av levern, mer sällan en del av
lungan. Transplantation från en
levande givare sker antingen som
riktad gåva, dvs att givaren är en
familjemedlem eller har en annan
relation till mottagaren, då båda
måste ge sitt fria samtycke, eller
som en anonym gåva, där både
donator och mottagare är ano-
nyma. Transplantationen får göras
endast om det inte innebär fara för
givarens hälsa.
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Lagen
Den 1 januari 1988 fick Sverige en ny lag om döden (SFS 1987:269 med ändring i SFS 1995:833). Denna lag anger
kriterier eller kännetecken för att läkare skall kunna fastställa när en människa är död. Enligt den nya lagen är en
människa död när hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt är utslagna. 

Denna lag är betydelsefull eftersom den tillåter att dödförklara en person vars hjärna är utslagen men vars övriga
kroppsfunktioner kan upprätthållas med hjälp av respirator. Syresättningen av kroppen genom respirator är nämligen
en förutsättning för att organ ska kunna tillvaratas för eventuell transplantation.

Den 1 juni 1996 trädde den nya transplantationslagen (1995:831) i kraft. Lagen säger i korthet att transplantation av
organ och vävnader från en avliden person får göras om dennes positiva viljeyttring finns registrerad. I fall den dödes
önskan inte är känd skall man utgå ifrån att han/hon ville donera sina organ (s.k. presumtivt samtycke). Dock tillägger
lagen att organ i dessa fall inte får tas utan att den avlidnas närstående underrättas och samtycker därtill. Det är därför
de anhörigas vilja som är utslagsgivande om den dödes vilja inte är känd.

Patienter får enligt svensk lagstiftning bara vårdas för sin egen skull. Det är därför inte tillåtet att lägga en patient i
respirator – eller att fortsätta respiratorvård – om man bedömer att allt hopp är ute, enbart för att säkerställa att
patientens organ skall kunna doneras. I takt med att donationsköerna växer är det dock fler som efterfrågar en
lagändring så att så kallad elektiv ventilation, dvs. att patienten en kortare tid respiratorvårdas enbart för organens skull,
skall tillåtas.



Frågor och svar om organdonation
Är djup koma som
att vara död?

nej. Personer i djup koma
(ibland kallat vegetativt tillstånd)
är inte döda eftersom de har
kvar en viss hjärnaktivitet.

Även andningen kan fungera
naturligt. Man får alltså inte
förväxla djup koma och
bibehållen hjärnaktivitet med att
vara hjärndöd.

Är dödskriterierna 
korrekta?
Ja. Även om vissa experter i dag
ifrågasätter de kriterier som
fastställdes 1968 om hjärndöden,
råder det bred internationell enighet
kring dödskriterierna. I Sverige
antogs hjärndödskriteriet 1988.
Skeptikerna ställer sig tveksamma
till dessa kriteriers giltighet och
efterlyser förnyad debatt, men
kriterierna har genomlysts och
bearbetats ett antal gånger sedan
de antogs. 

Hjärtstopp: räcker det som
dödskriterium?
Det hjärnrelaterade dödsbegreppet används i
allmänhet för att fastställa döden så att organ kan
tas till vara, men det är endast ett litet fåtal som dör
genom hjärndöd. Med tanke på den växande
efterfrågan på organ föreslår vissa att man bara
behåller de kriterier som har att göra med
återupplivning: efter hjärt- och andningsstillestånd,
om hjärtverksamheten inte sätter igång efter 30
minuters återupplivningsförsök, betraktas pa-
tienten som död. återupplivningen avbryts då un-
der fem minuter, vilket gör hjärndöden ofrånkomlig,
sedan startas återupplivningen igen för att or-
ganen ska få syre i väntan på transplantation. Det
finns redan länder där detta tillämpas, där man
med andra ord använder organ även från hjärt-
döda.
Är detta lämpligt? Vissa läkare kritiserar brådskan
som uppstår i samband med patientens död: man
är tvungen att ta ut organen inom två timmar efter
hjärtstopp och be familjen om samtycke några mi-
nuter efter dödsfallet. Vårdpersonalen måste över-
gå på några ögonblick från återupplivningsförsök
till donationsförberedande åtgärder.
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För att organtransplantation
inte ska vara en form av stöld
från samhällets sida är det vä-
sentligt att donationen är en
verkligt frivillig gåva. Enligt
lagen gäller förmodat sam-
tycke, dvs. en person som inte
uttryckligen tagit ställning emot
donation förutsätts ha samtyckt
till att hans eller hennes organ
kan tas tillvara efter döden.
Läkarna rådgör dock först med
de anhöriga om den avlidnes
donationsvilja inte är känd, och
om de motsätter sig får dona-
tionen inte utföras. Man tar
alltså hänsyn till den avlidnes
vilja i första hand och sedan till
familjens.

Samtycke

Att organ tas ut skadar männi-
skokroppens integritet. Den
respekt som varje människa
har rätt till gäller även hennes
döda kropp (att skända lik är en
straffbar handling). Hur skall
man ta hänsyn både till detta
etiska krav och till behoven hos
de sjuka som väntar på organ?
För att det skall vara etiskt att ta
ut organ måste givaren under
sin livstid donera sina organ,
fullständigt frivilligt, med den
generösa intentionen att rädda
en annan människas liv.
Endast genom denna gåva kan
ingreppet bli etiskt berättigat. 

Respekt för den
avlidne

Trots gärningens generositet
finns det vissa etiska problem
kring donation från en levande
människa. Organdonation är ett
frivilligt ingrepp som inte görs för
personens eget bästa, vilket står
i strid med respekten för giva-
rens kropp och läkarnas plikt att
alltid verka för patientens bästa.
Dessa regler kan dock över-
vägas av ett större gott (att rädda
en annan människas liv), förut-
satt att donationen är en frivillig
handling samt att nyttan för
mottagaren och risken för dona-
torn står i rimlig proportion till
varandra. Slutligen måste man
vara säker på att givarens
samtycke är fritt och informerat.

Respekt för den
levande givaren

Transplantation
och etik

Etiska reflektioner

För att transplantationen skall
vara etisk, är det nödvändigt att
få donatorns eller familjens fria
och informerade samtycke,
både för levande och avlidna
donatorer.

För att ta organ från en avliden
donator måste man vara säker
på att döden verkligen har
inträffat. Innan man tar organ
från en levande människa
måste man först bedöma
risken.
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Vittnesbörd

Det är nödvändig att se organdonation som en kärleksgärning till sin nästa, som inte får utnyttjas. Informerat
samtycke är förutsättningen för att transplanterade organ kan anses som donation i motsats till resultat av
tvång eller övergrepp.

Tack vare möjligheten till organtransplantation har många människor med svåra sjukdomar fått sina liv
tillbaka. Detta hade aldrig varit möjligt om inte läkare och forskare hade kunnat räkna med den generositet
och altruism som organdonatorer erbjuder.

Mottagaren borde vara medveten om vilket värde donatorns handling innebär. Det är en gåva som är
större än den terapeutiska vinsten, en kärleksgåva som borde generera liknande generositet och på så
sätt en kultur av solidaritet och tacksamhet. Organhandel, nyttighetstänkande och diskriminering är
oförenliga med organdonation, och vetenskapsvärlden och läkarkåren måste stå förenade mot att
oskyldiga personer utnyttjas genom övergrepp och organhandel. 

Under de gångna åren har vetenskapen gjort ytterligare framsteg i att fastställa patientens död. Dessa
resultat bör användas till att vetenskapen kommer överens om lösningar som ger trygghet till alla.

Påven Benedikt XVI, till deltagarna vid en kongress om organdonation, den 7 november 2008



rofessor Jérôme Lejeune föddes 1926 i Montrouge,
en förort till Paris. Efter studier i medicin blev han
forskare vid Centre national de la recherche

scientifique (nationella centret för vetenskaplig forskning) 1952.

år 1958 upptäckte han orsaken till vad som på den tiden ibland
kallades för “mongolism”, nämligen en extra kromosom i
kromosompar 21.

Frankrikes vetenskapsakademi publicerade upptäckten den 26
januari 1959. Det var första gången som man bevisat ett
samband mellan en sjukdom och en kromosomrubbning.

år 1964 blev Jérôme Lejeune den förste professorn i genetik vid
medicinska fakulteten i Paris.

Lejeune prisbelönades flera gånger för sin forskning om Downs
syndrom och andra kromosomavvikelser. Han fick bl.a.
Kennedy-priset 1962 och William Allen Memorial Award 1969. 

år 1993 mottog han Prix Griffuel för sin banbrytande forskning
om kromosomavvikelser i cancer.

Lejeune, som vårdade tusentals patienter med genetiskt
betingade utvecklingsstörningar, gav aldrig upp hoppet om en
behandling för Downs syndrom. Därför bedrev han terapeutisk
forskning under hela sitt liv.  

Vem var Jérôme Lejeune?

P



För sina patienters skull ställde sig Lejeune bestämt på livets sida så fort man i västvärlden började överväga att legalisera fri abort och “abort
av medicinska skäl”. Han medverkade i hundratals konferenser och intervjuer för att försvara det mänskliga livet.

Påven Paulus VI valde in honom till Påvliga vetenskapsakademin 1974. år 1982 valdes han till Frankrikes Académie des sciences morales
et politiques. 1994 blev han den förste ordföranden för Påvliga livsakademin, som bildades av Johannes Paulus II. Lejeune dog i cancer på
påsksöndagen den 3 april 1994, 33 dagar efter utnämningen.

Under världsungdomsdagarna i Paris i augusti 1997 reste Johannes Paulus II till Chalô Saint Mars för att be vid sin väns grav. Lejeunes
saligförklaringsprocess öppnades i Paris den 28 juni 2007.

Jérôme Lejeune-stiftelsen bildades och blev officiellt erkänd som ideell organisation 1996 för att föra vidare Lejeunes arbete. Den har numera
även en filial i USA. Stiftelsens uppdrag är trefaldigt: att planera och finansiera forskningsprojekt med syfte att utveckla behandlingar för Downs
syndrom och andra genetiska utvecklingsstörningar; att finansiera Jérôme Lejeune-institutet, ett centrum som erbjuder specialiserade
medicinska och paramedicinska undersökningar; samt att försvara människor med genetiska utvecklingsstörningar, deras liv och värdighet.

Läs mer på www.fondationlejeune.org

Publicerad av Jérôme Lejeune-stiftelsen 2012, översatt och bearbetad till svenska av Respekt 2014. Denna bok är gratis tack vare många
generösa gåvor. För att beställa fler exemplar kontakta Respekt. Kopiering förbjudet.
Översättare: Anna Bry, Göteborg.
Graphic design: SevenDesign/Lyon • Illustrationer: Copyright Brunor •Alla rättigheter förbehållna. • Foto credits: Jérôme Lejeune-stiftelsen, Priests for
Life, Lennart nilsson, Michael Clancy, Fotolia: © deserttrends, © Irochka, © kasto, © CandyBox Images, © wavebreakpremium, 
© Halfpoint,  Per Trané för Mats Melin, Shaheen Davila för Arabelle.

Tryckt hos Prinfo Team Offset & Media, Malmö juni 2014.



Abort, 10-27, 32, 35, 41, 46, 51
Adulta stamceller, se stamceller
Akut-p-piller, se p-piller
Assisterad befruktning, 28-37, 46

Befruktning, 4-9, 11, 28-35, 49, 52
Blastocyst, 5, 46, 52

Downs syndrom, 20, 22-26
Dödshjälp, 54-61
Dödskriterierna, 63-64

Embryo, 4-53
Eugenik, 24, 35, 42, 43

Foster, 5, 6, 9, 10, 11, 20-23, 25, 32,
40, 40-46, 51 
Fosterdiagnostik, 20-25, 40
Fostervattensprov, 22
Frysförvaring, 32

Graviditet, 6, 9, 10-13, 15, 17-18,
22, 29, 31, 41

Implantation, 5, 9, 11, 
Insemination, 28-31
In vitro fertilisation, se ivf
Ips-celler, 44, 46-48, 50-51, 53
ICSI, 28, 30, 32
Ivf, 28-35

Kloning, 50-53
Koma, 58, 65 
Kromosom, 4, 21, 22, 27
Könsceller, 28, 30-32, 34, 

Livets slut, 54-61

Moderkaksprov, 22
Morula, 5
Multipotenta stamceller, se
Stamceller

naProTeknologi, 33
naveslträngsblod, 44 47, 50
naturlig familjeplanering, nFP, 18

Organdonation, 62–67

Palliativ vård, 54, 55, 58
PGD, se Preimplantatorisk genetisk
diagnostik 
P-piller, 11, 18-19
Pluripotenta stamceller, se
Stamceller 
Post-abort-syndrom, 14, 41
Preimplantatorisk genetisk
diagnostik, 34-35, 38-43
Preventivmedel, 11, 18
Provrörsbefruktning, 28, 29, 32, 35-
39, 42

Reservdelsbarn, 39-40, 42
Reservdelssyskon, 39

Samvetsfrihet, 51
Selektion, 34-35, 39
Spiral, 11
Stamceller, 39-40, 44-53
Surrogatmoderskap, 30, 31, 34, 36

Totipotenta stamceller, se
Stamceller
Transplantation, 47, 50, 62-67
Trisomi 21, 22

Ultraljud, 6, 22-23

Wrongful birth, 26

Zygot, 4-6, 46
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RESPEKT - KATOLSK RÖRELSE FÖR LIVET
Respekt är en katolsk rörelse, som arbetar för att främja det mänskliga livets
okränkbarhet från konception fram till naturlig död.
Genom att informera, utbilda och delta i samhällsdebatter om viktiga
medicinsk-etiska frågor, lyfter Respekt fram budskapet om människolivets
absoluta och okränkbara värde.
Respekt engagerar sig i en rad frågor och arbetar såväl lokalt som nationellt.
Vi samarbetar med andra organisationer både i Sverige och utomlands.

Livets fond stöder organisationer, föreningar och privata initiativ i Sverige och
utomlands, som genom sitt arbete hjälper de allra svagaste som ofta inte kan
tala för sig själva: ofödda, äldre, funktionshindrade, föräldralösa barn, sårbara
familjer och andra utsatta.

Stöd arbetet för de allra svagaste genom en gåva till Livets fond!
Bankgi ro  686-3344

Kontakta oss:
Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum 
Brunnsgränd 4 4tr 

Box 2150 
S-103 14 Stockholm 
+46-(0)8-50 55 76 86 
info@respektlivet.nu 
www.respektlivet.nu

Respekts jourtelefon
Är det konflikt mellan din tro och ditt liv?
Känner du dig vilsen eller mår dåligt?
Har du svårt att veta vem du ska vända dig till?
Behöver du vägledning eller stöd när det gäller:

- relationer
- graviditet
- abort
- livets början
- livets slutskede
- ... eller något annat livsområde?

Kontakta våra vägledare på:

020-462 662

jourtelefon@respektlivet.nu

SMS 073-079 27 24 
Du kan vara anonym



KORT OCH GOTT OM BIOETIK

BESTÄLLnInG:

Boken Kort och gott om bioetik är tillgänglig utan kostnad för distribution till ungdomsgrupper, skolor och församlingar. Man
kan beställa så många kopior man vill. Vi ber bara om ersättning för portot vid fler än tio exemplar.

□ Jag vill beställa  _________ exemplar av Kort och gott om bioetik:

namn: ____________________________   

Address: ___________________________________________________________________

Postnr: ___________________________ Postort: ______________________

Telefonr: ______-_______________ E-mail eller postaddress: ____________________________

Det går även att e-posta beställningen med ovanstående information till
info@respekt l ivet .nu eller ringa 08-50 55 76 86
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