
 

Samtal om livets början. Marianne Clauser, gynekolog vid Capio Specialisthuset i Eslöv, 

med Bernadetta Majerczyk, läkare med specialistkompetens inom barnmedicin vid 

Mälarsjukhuset i Eskilstuna, ledamot i Respekts råd. 

Samtal vid Respekts 20årsjubileum En dag för livet 10 september 2022 

B: Marianne, du har en lång livsgärning som praktiserande gynekolog bakom dig. Kan 

du minnas något speciellt möte med en patient där det fanns en fascination över livets 

början? 

M: Ja, det har jag. Jag minns en kvinna som sökte upp mig då hon trodde att hon inte kunde 

bli gravid. Det visade sig att hon är gravid i v14/15. När jag gjorde ultraljud vände jag 

skärmen mot henne och frågade: Vad ser du varpå hon utbrast -Jag ser mitt barn!  

Väldigt ofta blir det ultraljud vid v 6 och då syns att cirkulationen har kommit igång. Det är 

ett tecken på att det är en levande graviditet. Oftast säger jag att det är en liten en. Oftast blir 

det en stor glädje, det blir skratt och glädjetårar hos kvinnan. Och för männen går det upp att 

det angår dem också. Förr i tiden förstod männen först när de kunde känna sparkarna i magen 

att det blev ett liv.  

B: Vad är nästa steg när en graviditet är fastställd? 

Det finns olika tekniker för fosterdiagnostik. Många kvinnor tror att de måste genomgå tex 

fostervattenprov eller att det förväntas av dem att de gör olika sorters fosterdiagnostik, men så 

är det inte! Den springande frågan är för vems skull gör man undersökningen och vad kan 

resultatet leda till. Det måste paret vara i det klara med.  

Svaren idag skiljer sig mot förr i tiden. Det kan hända att paret vill veta så mycket som 

möjligt för att kunna förbereda sig för barnet. Förr i tiden svarade de oftast att de inte visste 

varför de genomgår undersökningen.  

B: När börjar livet? 

M: Jag har tänkt väldigt mycket på det. Det börjar när ägg och sperma smälter ihop. Dvs vid 

befruktningen. Och så har det alltid varit. Det är en gammal fråga som människan alltid har 

funderat över. Och det har funnits olika förklaringar. Under medeltiden trodde man att 

spermien innehåll en liten människa och den deponerades i kvinnans livmoder. Men så är det 

inte. Det krävs en man och en kvinna att befruktning ska uppstå.  

M: Bernadetta, som barnläkare måste du ha funderat över varför människor inte alltid 

håller med om att livet börjar vid befruktningen? 

B: Jag tror att alla sorters föräldrar innerst inne vet att livet börjar vid befruktningen. De är 

med när deras barn kommer till, de är med under graviditetens 9 månader och vid 

förlossningen. De förbereder äldre syskon genom att läsa barnböcker där man ser hur barnet 

växer i mammans mage… det är perioden före och efter i livet som vi inte funderar lika 

mycket på när livet börjar utan påverkas väldigt mycket av andra. Vi är en del av ett samhälle 



som talar om för oss när det passar bra att bli förälder och när det inte passar. Vi är egoister 

och vi har svårt att vara ödmjuka. Det kan också handla om rädsla dels för det okända dels för 

att inte orka. Den moderna människan idag har också ett enormt kontrollbehov… 

För att illustrera detta skulle jag vilja berätta om en liten pojke och hans föräldrar. De 

blivande föräldrarna var i 25-års åldern, hade stabila inkomster och väntade nu sitt första barn. 

Under graviditeten visade det sig att barnet led av ett ganska lindrigt hjärtfel. De blivande 

föräldrarna ville att läkarna skulle lova att det endast handlade om detta hjärtfel. Man gjorde 

vad man kunde dvs genomförde kromosomanalys på fostervattenprov och på föräldrarnas 

begäran gjordes även en magnetröntgen av barnet i mammas mage för att hitta eventuella 

anatomiska problem som ultraljud inte kan hitta. Allt såg bra ut, endast ett lindrigt hjärtfel… 

pojken föddes fullgången, men redan direkt efter förlossningen såg man små blödningar i 

huden och hjärtat började rusa. Han behövde omgående intensivvård då det visade sig att han 

hade en påverkan på sin benmärg. På bara några veckor led hans lever och hjärta av 

organsvikt och hans liv gick inte att rädda. Under dessa veckor kämpade dessa unga 

människor med att över huvud taget knyta an till sitt barn. De mådde så dåligt av den 

upplevda orättvisan kring varför de fått ett så sjukt barn. De hade ju gjort allt för att veta hur 

deras barn mådde och den ”sanning” de levt i stämde inte med verkligheten…  

Denna historia är ett undantag då de flesta sjuka barn, barn som föds med olika 

funktionshinder eller när deras hälsotillstånd är ovisst, har föräldrar som kämpar för deras liv 

från första stund. Tacksamma för varenda gemensamma minut! 

B: Marianne, idag handlar det lika mycket om svårigheter att kunna få barn. Du möter 

många par där infertilitet är ett problem. Hur kan du hjälpa dina patienter att 

acceptera ofrivillig barnlöshet? 

 

M: Först behöver man nämna biologin. Fertiliteten avtar med åldern hos både kvinnan och 

mannen och den största orsaken till infertilitet är att paren idag väntar så länge med att skaffa 

barn. Det finns medicinska vägar att hjälpa dem. Det kan räcka med att stimulera fram 

ägglossning hos kvinnan med hormonpreparat, men det kan behövas assisterad befruktning. 

Det är många samtal. Det är väldigt nära kontakt. Beslutet ligger alltid hos paret. Hur långt de 

vill gå med behandling. Det handlar om hela människan och parets förhållande. Långt ifrån 

alla vill gå hela vägen. Det finns andra vägar att bli med barn. Det här att ha biologiskt barn är 

en väg att gå för att bilda familj. Men det finns andra vägar och det ena är inte bättre och det 

andra är inte sämre. Det är viktigt att paret kommer överens. Är det viktigt med biologiska 

eller kan de tänka gå annan väg. 

Vilka vägar finns då adoption eller att ta emot barn som behöver föräldrar. 

Familjehemsplacerade. Eller vara stödfamilj.  

M: Bernadetta, hur ser du på livets värde?  

B: Alla individers liv är lika värdefullt. Som barnläkare jobbar jag ffa med de familjer som 

hjälper till att ta hand om och vårda en svårt sjuk familjemedlem. Barn med olika 

funktionshinder behöver extra stöd från sin familj, vården och samhället och det är väldigt 

ofta en kamp. När barnet får en okomplicerad förkylning kan det innebära flera veckors 

vistelse på sjukhus… det är dessa barns familjer, föräldrar, som lär oss andra ödmjukhet. Så 



tacksamma för all hjälp! De har fått offra väldigt mycket för sina barn, men de ångrar inte 

detta en sekund! 

Bland de familjer jag möter är det flerbarnsfamiljer som har lättast att ta till sig en ny 

familjemedlem med extra behov. För snart 4 år sedan föddes en pojke med ett ovanligt 

syndrom. Han var det 10 barnet i en familj med rötter i Afrika. Alla äldre syskon var helt 

friska. Han behövde avancerad andningshjälp och fick ganska tidigt ett rör i halsen för att 

kunna andas fritt… han behöver väldigt mycket hjälp för att må bra, men han är ingen börda 

för sin familj. Flera nu vuxna syskon jobbar som hans assistenter då de vill vara nära sin bror.  

Vi måste kämpa för att det alltid ska finnas resurser för dessa barn och familjer i vårt 

samhälle, så att de alltid känner sig välkomna och kan avlastas om livet känns för tungt! 


