
NIPT – etisk dilemma på 
lab’en? 
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Hva testes? 

 I dag 

 Helsemessig gevinst 

 Rhesus 

 Ikke-behandlbare egenskaper og tilstander 

 Kjønn 

 Kromosomavvik 

 Framtiden 

  Tilgang til hele genomet 

 



www.fostertest.se 



Fordeler? 

 Ingen risiko for prosedyrerelatert abort 

 Høyere spesifisitet(?) enn dagens fosterdiagnostikk 

 1–4 % får inkonklusive svar (tas ikke med i beregning) 

 

 



Utfordringer 

 Tekniske 

 Tolkningsmessige 

 Etiske  



Etiske dilemmaer 

 Testresultatene kan brukes som grunnlag for selektiv abort  

 Foreldres ønske om å vite vs. et fremtidig barns ønske om 
ikke å vite 

 Fare for undergraving av prinsippet om informert samtykke 

 Ansvarliggjøring av foreldre (mødre) til funksjonshemmede?  

 

 

 

 



Testresultatene kan brukes som grunnlag for 
selektiv abort 

 Scenario 

 Lab’en er del av en statlig finansiert ordning som legger til 
rette for kjønnsselektiv abort 

 Begrunnelse: I noen miljøer kan det å få jenter være en betydelig 
belastning for familien 





Hvem har ikke krav på beskyttelse? 

 Hvis jentefostre har krav på beskyttelse, hvordan 
begrunne at de har mindre krav på beskyttelse hvis de 
har de genetiske tilstandene vi tester dem for, f.eks. 
trisomi?  

 De vil koste samfunnet dyrt 

 Utålelig belastning for foreldrene 

 Barnet kommer til å lide 



Hvor skal grensene for hva man tester for settes?  
 

 Kromosomavvik? 

 Fedmerisiko? 

 Framtidig skallethet? 

 Kjønn? 

 Leppe-gane-spalte?  

 Lærevansker? 

 Sykdommer som debuterer i voksen alder? 

 Tilstander med behandlingsmessige konsekvenser?  

 



Hvem skal sette grenser for hvilke egenskaper man 
skal tillate testing for? 
 

 Staten 

 Foreldre  

 de vet selv best hva de takler / ikke takler 

 Markedet  

 leverandører, laboratorier 

 



Etiske dilemmaer 

 Testresultatene kan brukes som grunnlag for selektiv abort  

 Foreldres ønske om å vite vs. et fremtidig barns ønske om 
ikke å vite 

 Fare for undergraving av prinsippet om informert samtykke 

 Ansvarliggjøring av foreldre (mødre) til funksjonshemmede?  

 

 

 

 



Foreldres ønske om å vite vs. et fremtidig barns ønske 
om ikke å vite 
 
  Teknologien vil muliggjøre risikofri helgenom-

sekvensering av fosteret 

 Prediktiv screening uten samtykke: Den som screenes 
skal ha helsemessig gevinst av screeningen  

 jf. nyfødtscreening 



Etiske dilemmaer 

 Testresultatene kan brukes som grunnlag for selektiv abort  

 Foreldres ønske om å vite vs. et fremtidig barns ønske om 
ikke å vite 

 Fare for undergraving av prinsippet om informert samtykke 

 Ansvarliggjøring av foreldre (mødre) til funksjonshemmede?  

 

 

 

 



Fare for undergraving av prinsippet om 
informert samtykke 

 

Informert samtykke 

 
1. tilstrekkelig informasjon om relevante 

aspekter ved valgalternativene 
2. i samsvar med egne verdier 

 

 



Fare for undergraving av prinsippet om informert 
samtykke 

 

 «Rutinisering» pga. risikofri testing 

 Mangelfull informasjon 

 Opplevd ytre press – mindre legitimt å takke nei?  

 Direkte markedsføring mot de gravide 

 «Risiko-fritt» 

 



Etiske dilemmaer 

 Testresultatene kan brukes som grunnlag for selektiv abort  

 Foreldres ønske om å vite vs. et fremtidig barns ønske om 
ikke å vite 

 Fare for undergraving av prinsippet om informert samtykke 

 Ansvarliggjøring av foreldre (mødre) til funksjonshemmede?  

 

 

 

 



Ansvarliggjøring av foreldre (mødre) til 
funksjonshemmede?  

 
  ”Jeg visste ikke” ikke lenger gyldig unnskyldning for å føde 

barn med avvik som kunne vært oppdaget under 
svangerskapet 

 Høy sensitivitet 

 Rutinisering (massescreening) 

 Tendens til å klandre kvinner som føder barn med avvik 
når de på forhånd kjente til avviket(?) 

 Frihet vs. press?  



Laboratoriets ansvar 

 Teknisk kvalitet  

 Etisk ansvar for hva testen brukes til?  

 Formålet med testen = sentralt dogme i medisinsk biokjemi 

 

 Kunnskapssenteret:  
«Et spesielt trekk ved NIPT, (…) er at det ikke bare er en ny 
fosterdiagnostisk test. Det er også en test som synes å 
tvinge frem en ny gjennomtenkning av hvorfor og hvordan 
vi som samfunn/helsetjeneste ønsker å tilby foster-
diagnostikk til gravide» 
 



Oppsummering NIPT 

 Risikofri tilgang til genetisk informasjon 

  An offer we cannot resist?  

 Det er ikke for sent å diskutere hva vi vil bruke 
teknologien til!  

 


