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Hva er spesielt med gener?

• «Livets bok», hvem vi 
egentlig er

• Forteller vårt potensial –
på godt og vondt
– Er det sant?

• Risikoinformasjon
– Er ikke syk men kan/vil 

bli syk i framtida

– Er det spesielt for 
geninformasjon?

• Gjelder ikke bare deg 
selv, men også familie, 
slektninger
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Noen brennbare tema

• Fosterdiagnostikk og sortering

• Genomsekvensering – kunnskap og persontilpasning

• Usikre varianter, usikre funn

• Prioritering 

• Testing av barn

4

Teknologi og etikk

• Teknologi er en av de viktigste samfunnsendrende 
kreftene

• Eksempel: Bil, datateknologi, mobiltelefon, akvakultur
• I særklasse i vårt århundre: medisinsk teknologi
• Blant annet innen reproduksjon
• Teknologidrevet overgang fra negative til positive 

reproduktive rettigheter

https://www.invitra.c
om/genetic‐disorders‐
and‐pgd/
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Ikke-invasiv test

• NIPT – henter foster-DNA fra den gravides blod
• Kan brukes til testing av kjønn, kromosomavvik og 

genetiske tilstander
• Ikke-invasiv = fysisk risikofri
• Færre usikre resultat
• Må foreløpig bekreftes gjennom 

morkake/fostervannsprøve
• Redusert antall som må testes invasivt
• Åpner en verden av nye testmuligheter
• Bør erstatte fosterdiagnostisk ultralyd
• Men: Mer egnet for sortering

http://www.rapid.nhs.uk/
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KUB-testen

• Dagens fosterdiagnostikk-tilbud:
1. Blodprøve fra uke 9 – måling av hormoner

2. Ultralyd i uke 11-13 – måling av nakkefold etc

3. Ved anslått risiko: tilbud om forstervannsprøve fra uke 15

4. Alternativ ved stor risiko uavhengig av KUB: Morkakeprøve fra 
uke 11

Begge de to siste har abortrisiko 0,5-1%
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Hvem får tilbudet?
• Gravide som vil være 38 år eller eldre ved termin.
• Gravide, i de tilfeller der kvinnen selv eller hennes partner

– tidligere har fått et barn eller foster med alvorlig sykdom eller 
utviklingsavvik. Et eksempel er kromosomfeil.

– har økt risiko for alvorlig sykdom hos fosteret, dersom tilstanden 
kan påvises. Eksempler er en del arvelige sykdommer.

– bruker medisiner som kan skade fosteret, for eksempel ved 
epilepsi hos mor.

• Gravide som har fått påvist tegn til utviklingsavvik hos 
fosteret ved en ultralydundersøkelse.

• I spesielle tilfeller, gravide som er i en vanskelig 
livssituasjon og mener at de ikke vil klare den ekstra 
belastning et sykt eller funksjonshemmet barn kan 
medføre.
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Sorteringssamfunnet

• «Sorteringssamfunnet» er et særnorsk begrep
• Utenlands er det «liberal eugenikk» som er fokus 

– spørsmålet om eugenikk er greit når  det er resultat av 
enkeltmenneskers valg

– Det blir et spørsmål om frihet til å bestemme i et valg 
som ikke skader noen andre

• Noen mener også dette er en foreldreplikt
• Internasjonalt motsvar til «sortering» er det 

ekspressivistiske argument
• Seleksjon uttrykker en krenkende holdning overfor 

funksjonshemmede
• Undergraver funksjonshemmedes kamp for å 

overleve i et dårlig tilpasset samfunn 
– «løser» problemet ved å fjerne funksjonshemmede 
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Fokus: Downs

• Debatten i Norge dreier seg om Downs syndrom, og den 
fremste norske ekspressivist-kritiker er Marthe W. Goksøyr

• Konkretisering av trusselen: ikke bare et framtidsscenario,

det rammer noen nå!
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Sorteringsskråplan

• Alle er enige: Vi er i et sorteringssamfunn – og det blir 
mer sortering
– Vi får færre Downs-mennesker

– Flere tilstander blir gjenstand for sortering

– Går fra anerkjent alvorlige til mindre alvorlige

– …til kjønnsseleksjon

• Men er det bra at vi går den veien?

• Tre grunner for «ja»:
– Det er et gode å utrydde sykdom

– Det er et gode med frie valg – når det er

mulig uten å skade noen

– Det er et gode med frie valg dersom ønsket er å unngå lidelse
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HODs anbefaling
• NIPT godkjennes innenfor gjeldende vilkår for 

fosterdiagnostikk som et alternativ til morkakeprøve eller 
fostervannsprøve, etter at KUB-test viser høy risiko for 
trisomi hos foster.

• Dersom NIPT viser at fosteret har en trisomi, bør dette 
verifiseres med en morkakeprøve eller 
fostervannsprøve.

• Virksomheter som ønsker å ta i bruk NIPT for påvisning 
av triosomi 13, 18 og 21 hos fostre, må søke om 
godkjenning hos Helsedirektoratet.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/gir-begrenset-godkjenning-av-
blodprove-som-fosterdiagnostikk/id2540778/
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Uønsket, forutsigbar sortering

• Statlig helsetilbud om NIPT kombinert med statlig tilbud 
om abort => uønsket statlig organisert sortering

• Det statsliberale dilemma:
”Valg af umiddelbart privat karakter har fået middelbare offentlige 
konsekvenser” (Hviid-Nielsen. 2005. Nytt Norsk Tidsskrift, 2: 207)

• Utilsiktet men forutsigbart politisk resultat av 
tilrettelegging for privatmoralske valg

• En positiv Downs-test har abort som sin innebyggede 
konklusjon

• Selvforsterkende: jo flere som velger 
abort, desto vanskeligere å ta et 
annet valg

http://www.marvelitech.com
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Et sorteringsparadoks

• Dersom vi begrenser tilbudet til noen få tilstander, eller 
bare Downs, er verdisignalet sterkere
– Vi sier at disse er spesielt uønsket i vårt samfunn

• Dersom vi lar den enkelte velge fritt, blir det mer fravalg
men mindre «sortering», mindre av et verdiutsagn
– Samtidig blir det sannsynligvis flere fravalg av ikke alvorlige 

tilstander

– Og kjønnsseleksjon

• Jo flere tilstander som kan velges bort, desto mindre blir 
det «sortering»
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Norge: Et land i verden

• Blodprøver kan testes i utlandet –
kan ikke regulere NIPT her 
hjemme – i det lange løp
– Kommersielle tilbud finnes

• Skal vårt offentlige helsetilbud 
bestemmes av kommersielle tilbud 
andre steder?

• Vi kan også la dette bli 
selvfinansiert – utenfor det 
offentlige
– Forskjellsbehandling – ressurssterke 

velger, de svakere må ta det de får?

Gentesting

• Bioteknologiloven regulerer 
spesielt prediktive gentester, 
slike som sier noe om risiko for å 
få sykdommer

• Genetisk veiledning før, under 
og etter

• Eks. variant av arvelig brystkreft 
- ca 90 % risiko

• Meget aggressiv sykdom

• Behandling: Fjerne bryst og 
eggstokker
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Genomsekvensering

• Genomsekvensering gir informasjon om hele 
genmaterialet, og blir stadig mer billig og vanlig

• Gir overskuddsinformasjon om risiko for andre 
sykdommer enn de man søker etter

• Relevant både i klinikk og forskning

• Eks. biobank-forskning som kombinerer helse-, 
livsstils- og geninformasjon

Vite – ikke vite
• Skal informasjonen gis tilbake?

– Krever fortolkning og veiledning 
– «Redningsplikt»

• Har man rett til denne 
overskuddsinformasjonen? 
– Det er ikke derfor man er 

undersøkt
– Betydning for egen helse

• Har man rett til ikke å vite?
– Kan tilstanden forebygges?
– Hensyn til familie og slektninger

• Er det forskjell på 
geninformasjon i forskning og i 
klinisk praksis? 
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Ved å undersøke hele genomet til mange personer samtidig 
kan man få kunnskap om genvariasjon og sykdom. Det krever 
avansert utstyr og mange deltakere i store forskningsprosjekt

Persontilpasset medisin – myndiggjøring 
eller teknologisk kolonisering?

• I framtida: En drøm om at 
den enkelte kontrollerer 
sin helseinformasjon og 
behandler seg selv

• Eller: Overtar maskiner og 
kontrollrutiner styringen 

• Får vi kontroll over egne liv

• Vil vi bli ansvarlig for noe 
vi faktisk ikke har kontroll 
over?

• Blir vi mer eller mindre 
autonome med 
persontilpasset medisin?
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Hvem skal betale?

• Kunnskapen gir mulighet for å 
behandle flere sykdommer

• Men PM betyr at behandlingen blir 
mer spesialisert
– ‘alle’ sykdommer blir sjeldne 

sykdommer

• Kanskje kostnadene øker pr 
behandling, og stadig mer kan 
behandles
– Press på felles helsetjenester

– Press på sykeforsikringssystemer

– Økt forskjell mellom fattig og rik
Arvid Heiberg
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Hvem skal ha tilgang på informasjonen?

• Geninformasjon kan hjelpe til å oppklare forbrytelser
– Bør politi ha tilgang til slik informasjon innhentet i 

helsetjeneste eller forskning?

– Hva med beskyttelse av privatlivets fred?

– Hva med tillit i lege-pasientforholdet eller til forskningen

• Geninformasjon kan gi mer korrekt forsikringsberegning
– Er det rett at jeg skal vite om min risiko og kunne tegne 

livsforsikring uten at selskapet har denne informasjonen?

– Vi tillater risikobasert forsikringssum på andre områder

– (forbudt i dag)

Test deg selv! 

• Kommersielle selskaper tilbyr 
gentester på internett

• Tester kjente gen – gir svar 
med risikoanslag

• Hva betyr 30% forhøyet risiko 
for osteporose etter 50 år?

• Hva skal og bør man gjøre 
med det?

• Ingen veiledning

• Hvem skal hjelpe å fortolke? 
Et overbelastet helsevesen

• Fastleger har ikke nødvendig 
kunnskap
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Test andre!

• I filmen GATTACA –
utdannelse og arbeid bestemt 
av genetisk potensial

• Gentest-kiosker på 
gatehjørnet bl a for testing av 
mulige partnere

• Er det galt? 
• Hva med å teste venner?
• Kjendiser, politikere og andre 

offentlige personer?
• Uansett – egne barn må man 

vel kunne teste?
– Foreldres plikt og rett å gi dem 

de beste betingelser i livet

Gentestkiosk i GATTACA
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Benefits of the Inborn Talent Genetic Test:
•Understand your child’s natural talents and personality and shape 
his/her future development on this knowledge.

•Better utilise and invest your efforts, resources and time to 
develop the gifted areas to maximise the returns on your 
investments.

•Tailor-make the development process around your child’s 
personality

•Plan for your child’s future more effectively and efficiently

•Choose the right course to major during college years

•Provide a guideline for career choices

•Genetic testing for the most accurate results

•Simple, painless procedure performed in minutes—no needles, 
invasive procedures or blood involved!

•Samples tested in multi-million-dollar, state-of-the-art overseas 
laboratory employing the latest American technology

•Total confidentiality assured


