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2 Abstrakt 
 
Background 
This student thesis analyses similarities and differences betwen the laws of bioetechnology in 
Norway and France, focusing on the public debates in the two countries concerning these 
legislations. The public debate analysis is mainly restricted to analysing reports from 
Bioteknologinemnda and from its relevant public meetings and of reports from Comité Consultatif 
Nationale d’Éthiques (CCNE) in France. The topics subject of analysis are: 

- Preimplantation Genetic Diagnosis (PGD) and PGD with Human Leucocyte Antigen (HLA) 
typing  

- Egg donation 
- Assisted medical reproduction for lesbian and gay couple 
- Surrogacy  

Methods 
I have analysed the Norwegian and French laws pertaining to biotechnology involving Assisted 
Reproductive Technologies (ART), and also the relevant reports, included discussion documents, from  
Bioteknologinemnda and  the CCNE. 
Main results 
PGD and PGD-HLA is legal in both countries under equal conditions. Until now however, PGD-HLA 
are just temporarily legalized in France, but the French government now suggests to legalize PGD-
HLA on a permanent basis. 
Lesbian and gay couples 
As a consequence of the changed marriage law in Norway, lesbian couples now have the right to 
access ART. In France, homosexuality is viewed as a social reason for infertility, and ART is reserved 
heterosexual couples for medical reasons- either infertility or infectious diseases. 
Egg donation 
Egg donation is forbidden in Norway, based upon the roman juridical principle Mater Semper Certa 
Est. In France however, this is legalized. From their point of view, there is principally no difference 
between the two. 
Surrogacy 
Until this day, the French and the Norwegian government say no to surrogacy. This is because of the 
health risks for the surrogacy mother, the possible psychological risks for the child, lack of juridical 
protection of the couple wanting to have a child, and economical and global dilemmas. 
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3 Introduksjon 
 
Hele 70% av infertile par ønsker genetisk egne barn. Adopsjon er ikke deres første ønske.1 In Vitro 
Fertilisering (IVF) er derfor et fantastisk redskap for å hjelpe par som sliter med å oppnå noe som i 
mange menneskers liv sees på som det viktigste i livet: å videreføre familien ved å få barn. Det er et 
ønske som er både forståelig og naturlig, og det vil for de fleste være lett å sette seg inn i den 
enorme urettferdighetsfølelsen et par opplever, når de ikke får til det som mange aldri har ofret en 
tanke kunne bli et problem.  
 
Det var en sensasjon da Louise Brown, i 1978, ble født i England som første prøverørsbarn. 
Utgangspunktet for metoden var å hjelpe kvinner som ønsket barn, men som grunnet adheranser i 
egglederne etter gjennomgått salpingitt- var blitt infertile.  

Selv om det opprinnelig var denne pasientgruppen IVF var ment for, finnes det imidlertid mange 
andre par som av medisinske årsaker er infertile og som kan ha nytte av IVF i en befruktningsprosess. 
Man kan ha forstyrrelser i eggløsningen, endometriose, mannen kan ha dårlig sædkvalitet, eller paret 
kan sammen være infertile uten at man finner noen årsak hos noen av dem. Andre medisinske 
årsaker finner man hos i utgangspunktet fertile par som har stor risiko for å overføre alvorlig, arvelig 
sykdom til sine barn, og par der en er angrepet av alvorlige infeksjonssykdommer som HIV og 
hepatitt, og av den grunn har risiko for å overføre sykdommen til partner eller eventuelt barn under 
fødselen. I tillegg til medisinske årsaker kan par og enkeltindivider være uten barn av sosiale årsaker, 
selv om de i utgangspunktet er fertile. Dette kan være homofile, lesbiske og enslige.  
 

                                                           
 

1
 Evaluering av lov om medisinsk bruk av bioteknologi, 31.mai 1999, s.4 
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I Norge var in vitro fertililsering forbudt før 1987, da vi som første vestlige land fikk en lov om 
assistert befruktning.2 Det har siden den gang skjedd en gradvis liberalisering av den norske 
lovgivningen. Assistert befruktning kan hjelpe mange barnløse par som i dag ikke er inkludert i 
lovgivningen, og nye varianter av den originale metoden kan også oppdage sykdom og egenskaper 
hos fosteret. Selv om assistert befruktning i utgangspunktet er et utrolig fremskritt, fordrer det 
likevel streng regulering for å hindre potensiell misbruk og for å beskytte menneskeverdet. Jeg har 
derfor valgt dette som tema for prosjektoppgaven. 

Norsk medisin er i liten grad orientert mot fransk medisin og forskning. Brorparten av faglitteraturen 
blant norske medisinere er anglo-amerikansk. Etter ett  år som utvekslingsstudent i Paris banker mitt 
hjerte ekstra hardt for Frankrike, og med nyervervet språkerfaring  og kanskje også noe kulturell 
erfaring, ønsker jeg å utnytte denne ressursen til å formidle franske synspunkter på dette etisk 
vanskelige fagfeltet, til sammenlikning og inspirasjon for norske fagfolk.  
 
Med denne oppgaven ønsker jeg å belyse forskjeller og likheter mellom  bioteknologilovene i Norge 
og Frankrike når det gjelder assistert befruktning. Innledningsvis vil jeg foreta et makroskopisk 
”sveip” over bioteknologi-lovgivningen i de to landene, deretter  vil  jeg ta for meg den offentlige 
debatten, med utgangspunkt i uttalelser og rapporter fra ”Comité consultative national d’éthiques”i 
Frankrike (CCNE)  og fra Bioteknologinemdas rapporter og relevante åpne møter i Norge. Jeg har 
valgt ut fem hovedtemaer for analyse og sammenlikning: 

- Preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) 
- PGD-HLA 
- Assistert befruktning hos homofile og lesbiske 
- Eggdonasjon 
- Surrogati 

Frankrikes bioteknologilov skal revideres i år, og høringene er allerede i gang. Hva vil endres i 2011? 
Jeg kan i denne oppgaven ikke gi sikre svar på det, men jeg har antydet høringsuttalelsene som peker 
i den ene eller den andre retning under temaene der dette er relevant.3 

Selv om assistert befruktning er etisk komplisert, må vi innse at dette er en metode som er kommet 
for å bli. Av den grunn er det viktig å få til en lovgivning som regulerer dette på best mulig måte, det 
vil si, på en måte som gjør minst mulig skade. Det kan i dette øyemed være nyttig med en komparativ 
analyse: en sammenlikning mellom to land gir en systematisk oversikt som gjør det lettere å se oss 
selv fra en annen vinkel, utenfra, og som kan gi økt forståelse for andres mening, og kanskje også 
endre vår egen oppfatning når det gjelder disse etisk vanskelig dilemmaene, dilemmaer hvor man 
kanskje aldri vil finne et svar som er helt rett eller galt. 

 

                                                           
 

2
 Bioteknologinemdens åpne møte om ”prøverørsbefruktning”- Assistert befruktning 17.mars 1993, s.1 

3 Jeg er informert on at Helsedirektoratet på oppdrag fra regjeringen nylig har publisert rapporten 

’Evaluering av bioteknologiloven - Status og utvikling på fagområdene som reguleres av loven’, februar 

2011 

(http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/rapporter/evaluering_av_bioteknologiloven___status_og_ut

vikling_p__fagomr_dene_som_reguleres_av_loven_791404).  Av tidsmessige grunner har denne rapporten 

ikke blitt gjenstand for analyse i denne oppgaven.  
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4 Metoder 
Jeg tok utgangspunkt i uttalelsene fra henholdsvis Bioteknologinemnda og den franske nasjonale 
etikk-komiteen (heretter: CCNE),  sammenliknet deres uttalelser vedrørende de fem ovennevnte 
temaene, og knyttet dette opp mot landenes  juridiske lovverk på området, det vil si ”Loi de la santé 
publique” og den norske bioteknologiloven. Jeg har også lest relevante odelstingsproposisjoner i 
Norge og Conseils d’État og Assemblé Nationales høringsuttalelser i forbindelse med kommende 
endringer av lovverket i Frankrike.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

4
 Se for øvrig fotnote 3 vedrørende den nylig publiserte rapporten om Evaluering av bioteknologiloven i Norge 

som av tidsmessige grunner ikke er tatt med i denne oppgaven. 
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5 Bakgrunn 

5.1 Etikk og menneskeverd 
 

Etikk 

Etisk  kan man ta utgangspunkt i både en konsekvensetisk tankegang, og en pliktetisk tankegang når 
man vurderer en handling. Etikk handler ofte om prioriteringer mellom grupper, hvem som er viktigst 
blant gruppene, og eventuelt hvor mange hver av gruppene består av. Er for eksempel konsekvensen 
av å destruere et embryo like viktig som ett eller mange menneskeliv, der bortvelgelsen av dette 
embryoet fører til fødselen av et friskt menneske og ikke et sykt?5 
 
Når det gjelder pliktetikken, er hovedsynspunktet hvilke plikter vi har og hvem vi har plikter ovenfor. 
Er noen plikter så viktige at en ikke kan bryte dem? En sentral grunnsetning innen pliktetikken ble 
formulert av filosofen Emmanuel Kant i 1785. Han sa at du alltid skal behandle andre mennesker som 
et mål i seg selv og ikke bare som et middel. Kant hevdet altså at vi ikke skal bruke andre mennesker 
kun til å oppnå noe for oss selv. Vil det ut fra denne grunnsetning f.eks. være uakseptabelt å benytte 
seg av PGD-HLA for å føde et friskt barn som i tillegg kan redde en syk søster eller bror?6 
 

                                                           
 

5
 ”Stamceller og kloning”, rapport bioteknologinemnda, 12.september 2004, s.12 

6
 Se fotnote 5, s.13 
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Menneskeverdet 

Når menneskeverdet omtales som egenverd eller selvstendig verdi, er det for å fastholde at dette 
verdet ikke grunner seg på vedkommendes egenskaper, evner eller muligheter for samfunnsnyttig 
innsats. Menneskets verdi kan altså ikke grunngis ut fra at mennesket er tjenlig for bestemte formål. 
Mennesker har verdi i seg selv og det kan derfor ikke aksepteres at menneskelivet kun blir et middel 
for andre mennesker. Mennesket har en egenverdi i kraft av det å være menneske. Selv om 
begrunnelsen for denne spesifikke verdien kan variere etter religion og livssyn, er det stor enighet i 
det norske samfunnet om hvordan å tilskrive mennesket et slikt verd.7 
 
Embryoet 
 
Tilskrives så dette menneskeverdet embryoet? Det er ulike synspunkter på dette. I den ene enden 
finnes de som mener et embryo har samme verdi som et menneske og derfor er ukrenkelig, og i den 
andre enden finnes de som mener at embryoet ikke har noen større verdi enn en hvilken som helst 
vanlig somatisk celle. Den største gruppen vil nok likevel mene at embryoet får en gradvis økende 
moralsk status og krav på beskyttelse jo eldre det blir.  

Livet får i norsk rett absolutt rettsbeskyttelse først når barnet kan leve utenfor mors liv, men i 
abortloven får fosteret likevel en gradvis beskyttelse etter hvert som svangerskapet utvikler seg. 
Mors liv står foran fosterets liv, og man kan med andre ord ta fosterets liv helt frem til fødselen ved 
nødvergesituasjoner der mors liv er i stor fare.8 

Disse ulike utgangspunktet danner basis for mange av de etiske dilemmaene som følger assistert 
befruktning som metode. 
 

5.2 Definisjoner og forkortelser 
  
Embryo: en kontinuerlig prosess mot et menneske,fra en unik celle til en klump med komplekse 
celler, ved cirka åtte uker. 

Eugenisme: alle metoder som forsøker å forbedre menneskehetens arvestoff 

IVF- In Vitro Fertilisering: laparoskopisk uttak av modne ovocytter etter hormonell stimulering hos 
kvinnen, for deretter å befrukte disse ovocyttene i et laboratorie med sperm tatt fra mannen enten 
ved ejakulat eller donasjon og så implantere embryoet inn i kvinnens livmor. Embryoet deler seg 
mellom 1 og 3 dager til et 8-16 cellers stadie før det implanteres i kvinnen. 

FISH- Fluorescent In Situ Hybridisation: Bruk av små, fluorescensfargede DNA-biter som binder seg til 
spesifikke kromosomer. Man kan dermed telle antall ulike kromosomene i mikroskopet. Dette kan 
dermed påvise aneuploidi, og er særlig aktuell ved trisomi 21. 

Føtus: utviklingsstadiet når alle organene er dannet og formet slik de skal være. Hos mennesket er 
dette i slutten av 8.uke etter befruktningen. 

                                                           
 

7
 Stortingsmelding nr.14, 2001-2002, evaluering av lov om medisinsk bruk av bioteknologi, s.4 

8
 « Johan Henrik Frøstrup, advokat og daværende leder av Dispensasjonsnemnda , rapport 

Bioteknologinemnda, åpen høring om preimplantasjonsdiagnostikk»28.november 2005, s.6 
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HLA- human leucocyte antigen: et antigen vi har på alle våre celler som gjør at kroppen reagerer på 
andre celler som ikke har samme HLA-vevstypeantigen som oss selv. 

Mosaikk: et embryo med ulike celletyper, der en del av cellene har kromosomanomalier, mens en 
annen del er friske celler. Fenotypens sykdomsekspresjon vil derfor bli svakere hos dette individet. 

Ovarialt hyperstimuleringssyndrom: en alvorlig medisinsk tilstand som kan ramme kvinnen som følge 
av hormonstimuleringskur hun gjennomgår i IVF-prosessen. Eggstokkene overreagerer på 
behandlingen og det dannes store cyster på eggstokkene, gir økt vaskulær permeabilitet, med risiko 
for akkumulering av væske peritonealt, pleuralt og i visse tilfeller , perikardialt hulrom. I tillegg 
hypovolemi, ascites og hemokonsentrasjon. 

PCR- Polymerase chain reaction. En analyse av små områder på kromosomene. Kan avsløre 
enkeltmutasjoner om man kjenner denne mutasjonen. 

PGD- Preimplantasjonsdiagnostikk: At en til to celler taes ut fra et tre dagers embryo på åttecellers 
stadiet for genetisk undersøkelse med FISH/PCR  uten å skade embryoet, for å kunne lete etter mulig, 
arvelige sykdommer og kromosomavvik. 

PGD-AS: preimplantasjonsdiagnostikk med aneuploidiscreening. Setter bare inn embryoer med 
normalt antall kromosomer vha FISH-metoden. 

PGD-HLA: Preimplantasjonsdiagnostikk med vevstypetesting. Svært aktuelt i forbindelse med 
organtransplantasjon og avstøtningsreaksjoner. Hvis et par allerede har et barn angrepet av en 
alvorlig, arvelig sykdom, der de ønsker at det neste barnet skal ha samme vevstype, slik at det kan gi 
navlestrengsblod eller benmarg til sitt eldre søsken slik at det kan bli helbredet av sin sykdom. 

PGS: Preimplantasjonsdiagnostisk screening av de befruktede eggene før implantasjon ved IVF. 

 

5.3 Lovgivningen i Norge og Frankrike. 
 
Nedenunder foretar jeg en introduksjon av de lovparagrafene i den norske og franske 
bioteknologiloven som omhandler temaene i min oppgave. Jeg nevner kort også andre lovparagrafer 
som har betydning for assistert befruktning i sin helhet. 

5.3.1 Norge:  
§ 1-1. Lovens formål  
Formålet med denne loven er å sikre at medisinsk bruk av bioteknologi utnyttes til beste for 
mennesker i et samfunn der det er plass til alle. Dette skal skje i samsvar med prinsipper om respekt 
for menneskeverd, menneskelige rettigheter og personlig integritet og uten diskriminering på 
grunnlag av arveanlegg basert på de etiske normer nedfelt i vår vestlige kulturarv.  
 
§ 2-6. Avgjørelse om behandling  
Beslutning om å foreta behandling med sikte på assistert befruktning treffes av lege. Avgjørelsen skal 
bygge på medisinske og psykososiale vurderinger av paret. Det skal legges vekt på parets 
omsorgsevne og hensynet til barnets beste.  
 
Disse to lovparagrafene danner basisen for Norges lovgivning når det gjelder assistert befruktning. 
Den første paragrafen skal sikre mennesker født med ulike handicap beskyttelse og menneskeverd. 
Med assistert befruktnings mulighet for å velge bort fostre med feil og mangler, er det viktig at 
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samfunnet stadfester at man fortsett aksepterer og verdsetter mennesker som lever med de samme 
sykdommene i dag. 
 
Med årenes løp har hensynet til barnet kommet mer og mer i fokus, og viktigheten av at det først og 
fremst er dette barnet som skal sikres et godt liv, ikke foreldrenes ønske om å få barn. Det er en 
allmennt akseptert oppfatning at ingen har rett på barn. 

5.3.1.1 PGD og PGD-HLA 

§ 2-3  Inseminasjon kan finne sted når mannen er befruktningsudyktig eller selv har eller er bærer av 
alvorlig arvelig sykdom, eller når to kvinner er gift eller er samboere i ekteskapsliknende forhold.  
Inseminasjon kan i særskilte tilfelle finne sted dersom kvinnen er bærer av alvorlig arvelig 
kjønnsbundet sykdom, jf. § 2-13.  

§ 2-13 Behandling av sæd før befruktning for å påvirke valg av barnets kjønn er bare tillatt dersom 
kvinnen er bærer av alvorlig arvelig kjønnsbundet sykdom.  
 
§ 2A-1 ”..Preimplantasjonsdiagnostikk kan bare tilbys par der en eller begge er bærere av alvorlig 
monogen eller kromosomal arvelig sykdom og det er stor fare for at sykdommen kan overføres til et 
kommende barn..”.  
”Preimplantasjonsdiagnostikk kan i tillegg utføres for å undersøke vevstype med sikte på å få et 
vevstypelikt barn som kan være stamcelledonor for et søsken med alvorlig, arvelig sykdom. 
Preimplantasjonsdiagnostikk skal ikke benyttes til å kartlegge eller velge andre egenskaper ved det 
befruktede egget, enn det som fremgår av paragrafen her... ” 

§ 2A-4 ”Sykdommens alvorlighetsgrad må vurderes konkret i det enkelte tilfellet..” ”..Dersom det i 
tillegg til å utelukke alvorlig, arvelig sykdom som nevnt i annet ledd er aktuelt å undersøke befruktede 
eggs vevstype, kan nemnda bare gi tillatelse til dette dersom følgende vilkår er oppfylt:  

a) behandling med søskendonasjon av friske, forlikelige stamceller med stor sannsynlighet er egnet 

til å kurere et sykt søsken  

b) hensynet til det syke barnet vurderes opp mot belastningene for et framtidig søsken  

c) donor født etter preimplantasjonsdiagnostikk med vevstyping ikke utsettes for uakseptable 

inngrep.  

Nemnda må vurdere om de forventede kostnadene knyttet til preimplantasjonsdiagnostikk står i et 
rimelig forhold til effekten av behandlingen…”.  
 
§ 2A-7 
”…Kravet om befruktningsudyktighet i § 2-4 gjelder ikke”.  

I motsetning til normal IVF, der årsaken ligger i et pars ønske om å få barn, men som av medisinske 
eller uforklarlige grunner ikke klarer dette, vil PGD og PGD-HLA utførers på par som  har stor risiko for 
å føde et barn med alvorlig genetisk sykdom, ønsker å benytte assistert befruktning for å sikre seg at 
barnet blir født frisk, til tross for at de normalt i utgangspunktet er fertile. PGD-HLA ønskes å brukes 
av de fertile parene som allerede har født et sykt barn, der de samtidig som de sikrer seg et friskt 
barn, vil velge ut et embryo med samme HLA-type som sin syke bror eller søster, med det mål å ta i 
bruk barnets stamceller fra navlestrengen, eventuelt i kombinasjon med stamceller fra donorbarnets 
benmarg,  for å helbrede den syke broren eller søsteren. 
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5.3.1.2 Eggdonasjon 

§ 2-18.”Donasjon av egg eller deler av dette fra en kvinne til en annen er forbudt”.  

5.3.1.3 Assistert befruktning hos likekjønnede par 

§ 2-2  Assistert befruktning kan bare utføres på kvinne som er gift eller som er samboer i 

ekteskapsliknende forhold 

§ 2-4 Befruktning utenfor kroppen kan bare finne sted dersom en kvinne eller en mann er 

befruktningsudyktig eller ved uforklarlig befruktningsudyktighet. 

Denne loven tillater assistert befruktning hos lesbiske kvinner i Norge, men ikke hos homofile menn. 

Denne endringen kom som et resultat av endringen av den norske ekteskapsloven, for å tilstrebe 

likestilling mellom heterofile og homofile par på alle områder. Den uforklarlige 

befruktningsudyktigheten kan enten være mellom en kvinne og mann, eller mellom to kvinner som 

fra naturens siden ikke kan få barn. Årsaken til at man ikke kan akseptere at et homofilt par får 

tilgang til IVF er at det i tillegg krever eggdonasjon og surrogatmor, noe som er ulovlig i Norge. 

5.3.1.4 Surrogati 

§ 2-15 Befruktede egg kan ikke innsettes i livmoren til en annen kvinne enn den kvinnen eggcellen 
stammer fra.  

Her forbys kun den type surrogati spesifikt, der surrogatmoren selv ikke eier egget, men har fått 
implantert et embryo fra et par der minst én av kjønnscellene stammer fra paret, og eventuelt én fra 
en donor (”gestational surrogacy”).  
 
§2-18 ”Donasjon av egg eller deler av dette fra en kvinne til en annen er forbudt..” 

Denne lovparagrafen forbyr tradisjonell surrogati, der surrogatmoren insemineres med mannen i 
paret sin sæd, benytter sitt eget egg, og deretter gir dette barnet til kvinnen og mannen i paret ved 
fødselen. 
 
Barnelovens §2 spesifiserer at barnets mor er hun som føder barnet,9 mens barnets far er den som 
er gift med kvinnen, eller han som erkjenner farskapet. Ved både tradisjonell og ”gestasjonell” 
surrogati vil altså surrogatmoren etter norsk lov regnes som moren, også hvis egget ikke tilhører 
henne og er blitt implantert fra en annen kvinne. 

5.3.2 Frankrike 

5.3.2.1 PGD 

Article L-2131-4 PGD er kun tillatt på visse eksepsjonelle indikasjoner: 
- Det må være en stor sannsynlighet for å føde et barn som er rammet av en genetisk sykdom med en 
viss alvorlighetsgrad som regnes som uhelbredelig ved diagnosetidspunkt 
-Sykdommen må allerede være diagnostistert hos én av foreldrene eller et familiemedlem i rett 
vertikal linje hvis sykdommen oppstår sent og der anomaliene setter livet på spill tidlig. 
Man kan kun lete etter denne sykdomme og ingen andre sykdommer. 

                                                           
 

9
 Ot.prp.nr.33 2007-2008,om lov om endringer i ekteskapsloven, barneloven, adopsjonsloven, 

bioteknologiloven m.v. (felles ekteskapslov for heterofile og homofile par), s.66 
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5.3.2.2 PGD-HLA 

Article L2131-4-1 
PGD-HLA tillates i Frankrike i eksepsjonelle tilfeller når alle følgende vilkårer oppfylles: 
- paret har allerede født et barn angrepet av en uhelbredelig, genetisk sykdom som fører til døden i 
løpet av de første leveår 
 
- barnet kan helbredes ved å behandles med navlestrengsblod fra en vevstypelik søster eller bror 
(man kan ikke angripe integriteten til det fødte vevstypelike barnet, utenom i eksepsjonelle tilfeller 
for å behandle den syke broren eller søsterenen (jf code civil, article 16-3)). 
 
Article 2141-3 sier at alle par som benytter seg av IVF-metoder som fører til overtallige befruktede 
egg, ikke kan gjennomgå en ny IVF-prosess før alle de overtallige eggene har vært benyttet. Et unntak 
er egg av dårlig kvalitet. Dette vil si  at hvis en kvinne gjennomgår uthenting av egg for å gjennomføre 
PGD-HLA-behandling, og man ikke finner friske, HLA-kompatible egg, men friske embryo- så kan 
kvinnen ikke gjennomføre ett nytt egguttak før disse friske eggene er tatt i bruk. 

5.3.2.3 Eggdonasjon 

Article L2141-7  sier at kunstig befruktning med donasjon av kjønnsceller kun kan finne sted når det 
finnes en risiko for å overføre en sykdom med en viss alvorlighetsgrad til barnet eller til en av parets 
medlemmer, hvis assistert befruktning ikke fører til barn, eller hvis paret ikke kan benytte sine egne 
kjønnsceller. 
 
I Frankrike er det lovlig å donere både egg- og sædceller. Det er også i eksepsjonelle tilfeller lov å 
donere bort embryo som er blitt overtallige etter kunstig befruktning. Det er i så fall paret som 
donerer embryoet som skriver under på at de eventuelt godtar dette. 

5.3.2.4 Assistert befruktning hos likekjønnede par 

Article L2141-2 
”Assistert befruktning kan brukes ved medisinsk diagnostisert infertilitet eller for å unngå smitte av 
barnet eller partner med en smittsom sykdom av en viss alvorlighetsgrad. Assistert befruktning er 
kun tillatt mellom en mann og en kvinne i fertil alder, de må ha levd sammen minimum 2 år og først 
gå med på embryooverføring eller inseminasjon…” 
 
Det er to grunner for at paret må ha levd sammen i to år. Først fordi to år regnes som tiden det 
naturlig kan ta for å oppnå graviditet, og før man diagnostiseres som infertil. Deretter er dette også 
en naturlig grense for hva man ser på som et stabilt forhold. 10 

At assistert befruktning kun er tillatt mellom mann og kvinne i fertil alder, utelukker homofile, 
lesbiske, kvinner i overgangsalderen og enslige fra tilgang på denne metoden. Det er kun medisinske 
årsaker som er indikasjonen for IVF i Frankrike, både medisinsk infertilitet og medisinske sykdommer 
som gir risiko for overføring av sykdom til barnet eller partner. 

5.3.2.5 Surrogati 

Code Civil, article 16-7 forbyr spesifikt både tradisjonell og gestasjonell surrogati.11  Den lege som 
bistår med dette kan straffes i henhold til code pénale,artikkel 353-1,12 og surrogatmoren kan 
straffes under samme paragraf for å ha medvirket til at et barn forlates.13 

                                                           
 

10
 Les études des Conseils d’État, La révision des lois de bioéthique, étude adopté par l’assemblée générale 

plénière, s.40 
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Code Civil, article 325 og 332 sier at barnets mor er hun som føder barnet.14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Mikroperspektiv. Etiske problemstillinger 

6.1 Preimplantasjonsdiagnostikk (PGD)   

6.1.1 Norge 

Et bedre alternativ enn senabort? 

Introduksjonen av denne type assistert befruktning har skapt mye debatt her hjemme. Dette kan på 
mange måter sees som et paradoks da prenatal diagnostikk (PND) allerede er tillatt. PGD ble lansert 
som et abortsparende tiltak hos familier med risiko for å videreføre en alvorlig, arvelig sykdom til sine 
barn, for å redusere senabort etter prenatal diagnostikk ved fostervanns- eller morkakeprøve.15  

Både prenataldiagnostikk og preimplantasjonsdiagnostikk går ut på å finne og oppdage embryoer og 
fostre med anomalier. Utfallet av begge metodene er opphør av liv, men PGD hevdes av mange å 
være en etisk bedre metode da dette skjer på et mye tidligere utviklingstrinn, nemlig før embryoet er 
implantert i livmoren. Mot dette kan imidlertid anføres at ved PGD destrueres et ikke neglisjerbart 
antall befruktede egg, både friske og affiserte. For mennesker som oppfatter befruktningstidspunktet 
som menneskelivets begynnelse er derfor PGD ikke nødvendigvis en mer etisk akseptabel metode.  
For øvrig er det ikke aktuelt å benytte seg av PGD hos friske par istedenfor PND, da det er en meget 
ressurskrevende metode.16 

                                                                                                                                                                                     
 

11
 Se fotnote 10, s.48 

12
 Se fotnote 10, s.47 

13
 Avis sur les problèmes éthiques nés des techniques de reproduction artificielle, no3-23 octobre 1984 s.12 

14
 Se fotnote 13, s. 16 

15
 Arvid Heiberg, avdeling for medisinsk genetikk, se fotnote 8, s.19 

16
 Karen Helene Ørstavik, professor og seksjonsoverlege avdeling for medisinsk genetikk, Rikshospitalet, 

rapport Bioteknologinemnda ”Et barn i ditt bilde” 16.juni 2004, s.10 
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Naturlig seleksjon 

Det er et helt adekvat å ønske og sette friske barn til verden. Det er legitimt og handler ikke om 
diskriminering. Mange spør seg derfor hvorfor vi ikke skal benytte oss av de mulighetene vi har 
tilgjengelige for å hjelpe familier der alvorlige, arvelige sykdommer rammer 25%-50% av deres barn, 
og heller velge ut ett av de friske embryoene for å sikre at sykdommen ikke videreføres.  

Utvelgelse og destruering av egg er ikke noe nytt fenomen. Naturen er selv en hard selektør. Opptil 
15% av fertile kvinner under optimale tilstander befruktes ikke, 10-15% av de befruktede eggene 
implanteres heller ikke. Av de resterende 70-75% som implanteres i livmoren, vil bare 58% overleve 
de første to ukene, og 16% av disse vil være abnormale. Det vil dermed si at hvis menstruasjonen 
uteblir, vil bare 42% av eggene som eksponeres for sæd overleve. I tillegg vil noen abortere senere i 
graviditeten, og av barna som fødes vil noen ha malformasjoner.17 I to store undersøkelser av flere 
tusen spontanaborter , er det vist at opp til 2/3 av alle sammensmeltninger av egg og spermier er 
defekte og ender i spontan abort. De viser også at 60% av alt materiale som spontanaborterte hadde 
kromosomavvik. Én måte er å se det som naturens måte å rydde opp i problemene på.18 I tillegg er  
mennesket utstyrt med mange flere kjønnsceller enn vi noen gang vil kunne benytte oss av. 
Ubefruktede, overtallige kjønnsceller og defekte embryoer går hele tiden naturlig til spille.  

Kvinnelige komplikasjoner 
 
Ved PGD utføres assistert befruktning på fertile kvinner. Kvinnene stimuleres med hormoner for at 
egg skal modnes, og som med all medikamentell behandling er det en liten risiko for at kvinnen kan 
pådra seg en alvorlig reaksjon. I dette tilfellet kan kvinnen pådra seg hyperstimuleringssyndrom. Er 
det riktig at kvinnen skal utsettes for disse farene hvis ikke det er nødvendig for å kunne bli gravid?  

PGD gir mulighet til fravalg av egenskaper 
 
Det største etiske dilemmaet med metoden er kanskje mulighetene denne diagnostikken gir til å 
sortere  vekk embryoer med uønskede egenskaper. Hormonstimuleringen gir i gjennomsnitt mange 
egg, og ved å undersøke disse før innsetting i livmoren kan man da velge et friskt embryo og velge 
bort de syke. I tillegg gir metoden mulighet for tilvalg av egenskaper som for eksempel kjønn eller 
vevstype.19 

Som en konsekvens av å akseptere assistert befruktning, må vi akseptere at det dannes overtallige 
egg. Disse eggene vil da ende med å destrueres dersom paret ikke tar dem i bruk eller at de med 
parets samtykke doneres til IVF relatert metode forskning eller til stamcelleforskning. Det kan derfor 
for mange synes bedre at man da velger ut det friskeste embryoet for implantasjon og heller la de 
syke destrueres, enn motsatt.  

Sorteringssamfunnet 

I normalsituasjonen har foreldrene ikke noen innflytelse over barnets kjønn eller andre egenskaper. 
Denne likheten i grunnlaget for vår tilblivelse er viktig for vår egen selvforståelse, og henger nært 

                                                           
 

17
 Langman’s medical Embryology, 10th edition, chapter 4 : Second week of Development : Bilaminar Germ 

Disc, s.52 
18

 Se fotnote 2, s.8 
19

 Se fotnote 16, s.9 
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sammen med tanken om at alle mennesker er født like og med like rettigheter.20 Som følge av PGD 
har vi nå mulighet til å påvirke tilblivelsen av det kommende barnet. Mange er i den forbindelse 
bekymret for utviklingen av et sorteringssamfunn, der man velger bort alle som er ”annerledes” som 
følge av ulike anomalier og sykdommer. På lang sikt, hevdes det, vil PGD også kunne påvirke vårt syn 
på funksjonshemming og mennesker født med dette, på en negativ måte.21 
  
Å tillate PGD sender ut viktige signaler til de som allerede er født med en alvorlig, arvelig sykdom. Det 
kan føles diskriminerende for disse menneskene at samfunnet fjerner fostre med samme sykdom 
som dem selv, å vite at de ikke er ”ønsket”. ”At det oppleves som stigmatiserende for 
funksjonshemmende at vi velger bort barn med samme sykdom, er en oppfatning man kan forstå, 
uten at man dermed behøver akseptere det eller la det være avgjørende alene”, uttalte Werner 
Christie, leder av bioteknologinemnda i 2004.22  

Imidlertid er ikke sorteringssamfunnet noe nytt. Samfunnet har for lengst akseptert prenatal 
diagnostikk og abort.23 Det skjer allerede en utvelgelse av syke, og selv friske barn ved hjelp av disse 
metodene som benyttes av en mye større del av befolkningen enn de få familiene PGD er forbeholdt. 
Noen mener derfor at redselen for at metoden skal bære galt av sted er ubegrunnet. Med alle 
metoder er det en misbruksrisiko (det såkalte ’dual-use’-problemet). Det er ikke nødvendigvis et godt 
nok argument for å forby PGD,24 og man må heller straffe de som gjør noe galt enn å hindre 
utnyttelsen av teknologien for å hjelpe disse hardt prøvede familiene. 

Stigmatiserende eller ikke, PGD er i dag tillatt. For funksjonshemmede er det særs viktig å sikre seg at 
deres liv ikke vil  påvirkes i form av eksempelvis innstramminger i ulike støttetiltak, hvis det på lang 
sikt blir født færre funksjonshemmede i samfunnet. Det understrekes at det er viktig at man søker å 
oppnå aksept og toleranse for denne gruppen, slik man kjemper for likestilling hos andre 
mindretallige grupper. Alle mennesker, friske eller handicapede, har likt menneskeverd og krav på 
respekt og inkludering.                                                                                                                                                                           

Misforstått redsel for designerbabyer 

I den norske debatten omhandlende PGD har det blant annet i media blitt skapt et bilde av at vi går 
mot et samfunn der teknologien kan gjøre det mulig å «designe» ønskebarn. Man frykter en 
sortering på grunnlag av egenskaper og evner hos kommende barn.25 

PGD handler ikke om å bestille seg den perfekte baby. Det er viktig å huske på at egenskaper som 
høyde, intelligens, utseende ikke er monogent nedarvet, og at vi ikke har noen sjanse til å kontrollere 
disse genene idag. I tillegg er alle embryoene som tas ut for modning allerede en tilfeldig 
kombinasjon av sine foreldre. Mange vil derfor si at redselen for designerbabyer er ubegrunnet,26 at 
PGD ikke handler om design for å fremvelge egenskaper uten praktisk betydning, men å utnytte 
teknologien vi har til det beste for mennesket, slik at vi utelukker alvorlig, arvelig sykdom i rammede 

                                                           
 

20
 Høringssvar : Høring om endringer i bioteknologiloven- forskning på overtallige befruktede egg og begrenset 

bruk av preimplantasjonsdiagnostikk, 06.07.06, s.17 
21

 Berge Solberg, førsteamanuensis ved institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU, se fotnote 8, s. 29 
22

Werner Christie, leder bioteknologinemnda, rapport se fotnote 16, s.38 
23

 Jan Helge Solbakk, åpen høring bioteknologiloven- forsking på befruktede egg, 7.desember 2005, s.34 
24

 Jørn Johannessen, leder norsk forening for Cystisk Fibrose, se fotnote 8, s.32 
25

 Ot.prp.nr.26 2006-2007, Om lov om endringer i bioteknologiloven (preimplantasjonsdiagnostikk og forskning 
på befruktede egg), s.52 
26

 Elisabeth Bennow, Docent, klinisk genetikk, Karolinska Universitetssykehus, se fotnote 8,  s.17 
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familier.27 I dag er det likevel kun lovlig å benytte PGD ved alvorlig, arvelige sykdommer hos minst én 
av foreldrene. Det er altså et svært begrenset antall familier dette tilbudet er åpent for, og 
forkjemperne mener derfor at PGD ikke vil bli en metode som vil benyttet av i utgangspunktet friske 
familier. 

Skråplanet 

Imidlertid ser vi allerede i flere land, blant annet i USA,  at familiebalansering er blitt tillatt, der man 
velger ut embryoer med hensyn på kjønn uten at det finnes kjønnsnedarvede sykdommer. Man må si 
seg enig i at kjønn er en egenskap uten praktisk betydning. Denne utviklingen viser kanskje likevel at 
frykten for skråplaneffekten er en realistisk frykt, og at det i fremtiden også kan skje utglidinger i 
forhold til bruken av denne teknologi i Norge. 

Preimplantasjonsscreening (PGS)- hvorfor ikke? 

Denne metoden innebærer at man hos alle som benytter seg av IVF, får tilbud om å utføre PGD før 
embryoet implanteres i kvinnen. Dette er i dag forbudt i Norge (§2A-1)). Det er en kjensgjerning at 
par som benytter seg av IVF ofte er eldre kvinner, og at det hos disse kvinnene er større risiko for at 
fosteret pådrar seg malformasjoner og kromosomanomalier.  

Noen spør seg derfor om hvorfor de kvinnene som likevel kommer til å benytte seg av PND etter IVF, 
ikke kan få benytte seg av PGS? Dette for å redusere risikoen for misdannelser og spontanaborter. 
Studier viser sprikende tendenser når det kommer til graviditetsfrekvensen, noen konkluderer med 
at det har liten betydning, mens andre viser vesentlig høyere graviditetsfrekvens, grunnet reduksjon i 
spontanaborter.28 Forkjemperne legger også vekt på at når et fosters liv likevel skal avsluttes, så er 
det best å gjøre dette på et så tidlig stadium som mulig, før implantasjonen, ved hjelp av PGD. 

Motstanderne argumenterer for at det er lavere terskel for å benytte seg av PGD enn PND. PGS 
handler ikke om å oppdage alvorlig, arvelig sykdom, men om å utelukke sykdom som tilfeldigvis har 
oppstått. Ved PGD vil det være uetisk å implantere et sykt embryo, mens det ved en senabort også er 
kvinner som velger å fortsette graviditeten og føde barnet selv om det er rammet av for eksempel 
Downs syndrom. PGS derimot vil indirekte føre til at mennesker med Downs syndrom og andre 
sykdommer ”utryddes” fra samfunnet, og strider med den norske bioteknologiens formålsparagraf 
som sier at det i vårt samfunn skal være plass til alle. 

Invasivitet og langtidseffekter 

PGD er en invasiv prosedyre, og vi vet ikke nok om de langsiktige konsekvensene av å fjerne to av 
åtte celler på blastomerstadiet.29 Kan dette ha fysiske eller psykiske konsekvenser for det kommende 
barnet?  Det er vist at cellene selv på blastomérstadiet ikke er helt like, de er asymmetriske allerede  
på firecellestadiet.30 I tillegg finnes det embryoer som er mosaikker.31 Når vi tar ut celler for  
genetisk analyse, som skal bestemme embryoets skjebne- er de dermed kanskje ikke  representative 
for hele embryoet?32  Imidlertid, første PGD-barn er i 2005 blitt 15 år gammel. Hittil har man ikke sett 
noen mer skadelige effekter av PGD enn ved IVF, selv om 15 år er relativt kort observasjons-tid.33 
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 Ingjerd Ødegård, avdeling for medisinsk genetikk, Ullevål universitetssykehus, se fotnote 8, s.26 
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 Innspill til revisjon av bioteknologiloven- begrenset bruk av preimplantasjonsdiagnostikk, 14.mars 2006, s.12 
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 Ola Didrik Saugstad, professor ved Rikshospitalet og UiO,  Preimplantasjonsdiagnostikk og forskning på 

befruktede egg, åpen høring bioteknologinemnda 26.april 2006, s.8 
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 Edwards RG, Reprod Biomed 2005;11;761-76 
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 Torunn Fiskerstrand, Haukeland Universitetssykehus, se fotnote 8, s.21 
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Parets valg 

Selv om PGD i dag er tillatt for visse grupper, er det ikke noe krav fra samfunnet om at man skal 
bruke det for å sikre seg at man får et barn uten alvorlig, arvelig sykdom. PGD må derfor kunne 
betraktes som en nøytral metode der det etiske valget treffes om du velger å benytte deg av det eller 
ikke, jamfør rettighetene kvinnen har til å utføre provosert abort.34 En legalisering av disse tilbudene 
gjør de likevel ikke nødvendigvis rett, det kommer an på hver persons egen etiske og moralske 
vurdering. Det er viktig å huske på at selv om PGD tillates, er det til syvende og sist paret selv som 
skriftlig må godkjenne at dette utføres. 

Det synes likevel legitimt å spørre seg om en juridisk lovendring vil føre til en gradvis mer passiv 
holdning til embryoets krav på beskyttelse, og en nøytralisering og ansvarsfraskrivelse rundt denne 
problemstillingen. Selv om hver og en har et personlig ansvar for sine handlinger, er 
lovgivningenmoralsk veileder for et lands innbyggere, og antyder hva som aksepteres og ikke 
aksepteres av handlinger 

Andre alternativer  

Det finnes andre alternativer enn fosterdiagnostikk og eventuell abort.35 Man kan velge å avstå å få 
barn, adoptere eller ta sjansen på at barnet som unnfanges ikke er rammet.  Selv hos familier med 
dominante og recessive sykdommer, er sjansen 50% eller mer for at barnet som fødes er friskt, selv 
uten medisinsk inngrep. 

De er en utbredt oppfatning at man ikke skal kunne kunne velge sine barns genetiske egenskaper ved 
å undersøke befruktede egg.36 Vi kan bestemme å ikke ville ha barn, men det er ingen selvfølge at 
alle som ønsker barn får det. Hvis man likevel er så heldig, bør det ikke være tillatt å bestemme hva 
slags barn en skal ha. Mange vi si at man heller bør man ta imot barnet som en gave, uansett hvilket 
barn man får.37        

6.1.2 Frankrike 

Kun alvorlig, arvelig sykdom 

 

PGD har i Frankrike vært lovlig siden 1994, under streng regulering der vilkåret er at barnet har en 
stor sannsynlighet for å bli rammet av en alvorlig, arvelig sykdom. Det kan være kromosomanomalier 
eller molekylære anomalier som kan oppdages ved hjelp av molekylærbiologi. Det gjelder også 
kjønnsbundne sykdommer, der man velger ut et embryo med riktig kjønn, slik at barnet dermed ikke 
blir angrepet av sykdommen. Ekspempler på de viktigste sykdommene i Frankrike er Cystisk Fibrose, 
spinal amyotrofi og Huntingtons sykdom. Når det gjelder kjønnsbundne sykdommer er fragilt X-
syndrom og Duchennes muskeldystrofi de viktigste.  
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Den franske loven (article L2131-4) spesifiserer at man kun kan lete etter den spesifikke hereditære 
sykdommen familien er rammet av. Dette er for å hindre at man samtidig leter etter andre 
sykdommer hos embryoet og sorterer embryoer på bakgrunn av disse i tillegg.38 

Eugenisme 

Eugenisme kan motarbeide menneskers verdighet, enten ved politiske systemer i en stat, men det 
kan også bli et resultat av summen av enkeltindividers handlinger i et samfunn som ønsker friske 
barn. Ett eksempel i Frankrike er barn med Downs syndrom. 92% av tilfellene oppdages mot 72% i 
resten av Europa, og 96% av disse resulterer i provosert abort. Dette fører til at barn med Downs 
syndrom nærmest systematisk utryddes i Frankrike.39 

Det legges vekt på tre faktorer som årsak til dette: det franske helsesystem som har mulighet til å 
oppdage sykdommer ved hjelp av prenatal diagnostikk, samfunnets problemer med å forholde seg til 
handicappede og parenes ønske om ikke å bære frem et handicappet eller sykt barn.40 

Dominoeffekten 

Når det gjelder PGD gir dette mulighet til å kjenne egenskaper til et embryo før man bestemmer seg 
om dette skal kunne implanteres i livmoren. Man kan dermed velge ut de embryoene man ikke 
ønsker skal settes inn i livmoren (fravalg). Det kan benyttes for å velge barnets kjønn (tilvalg) og det 
kan benyttes systematisk i forbindelse med assistert befruktning. 

Risikoen for at PGD i fremtiden ikke lenger kun vil være tillatt hos par som er rammet av alvorlige, 
arvelige sykdommer i familien, er stor når det allerede i USA er lovlig å velge kjønn på barnet og det i 
Storbritannia tilbys PGD til alle kvinner som utfører IVF over 35 år. Det har i tillegg allerede vært 
tilfeller der par har ønsket å føde et barn som har strabisme eller er døvt.41 

Det legges også vekt på at man sørger for å hindre en utvikling der også fostre som er bærere  eller 
har en predisposisjon for visse sykdommer, utryddes.42 Den franske lovs begrensning til par der den 
ene er rammet av en genetisk arvelig sykdom med risiko for videreføring til barnet, er nettopp for å 
unngå en slik utvikling.43 
 
PGD for å oppdage predisposisjon for senere sykdom? 
Dette temaet er svært aktuelt i Frankrike, og det har vært forslag om å tillate dette, eksempelvis for å 
oppdage embryo som innehar brystkreft/ovariekreftgenene BRCA1 og 2. Disse genene gir svært høy 
risiko for senere å utvikle kreft i bryst og/eller eggstokker i tidlig voksen alder. Argumentene bygger 
på diskusjoner om grad av sannsynlighet for at personer som innehar gener som potensielt er 
ansvarlig for sykdom, vil bli syke, og problemet med at selv om sykdommen er uhelbredelig i dag, kan 
den bli helbredelig før personen eventuelt dør av sykdommen, grunnet den lange tidssekvensen 
mellom fødsel og eventuell utløst sykdom. Risikoen er også at man destruerer embryoer som aldri vil 
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bli syke selv om de innehar de potensielt skadelige genene.44 Det er i Frankrike i dag ikke ønskelig å 
utvide indikasjonene for PGD med denne indikasjonen.45 
 
PGD for å oppdage Downs syndrom? 
Som nevnt ovenfor, blir 96% av barna som diagnostiseres med Downs syndrom i Frankrike, abortert. 
Ingen par tvinges til å gjennomføre testen, men franske leger er i følge loven tvunget til å informere 
kvinner med høy risiko om muligheten, slik at paret selv tar valget. Det har derfor kommet forslag om 
at kvinner med høy risiko for å få barn med Downs syndrom skal kunne gjennomgå PGD. Deres 
argumenter er blant annet at når man først har akseptert PGD, bør man kunne benytte seg av den for 
å oppdage medfødte anomalier, for å slippe fostervannsprøve som ikke er uten risiko verken for 
fosteret eller moren.46 
 
Flertallet i CCNE er selv imot, da de mener det blir å krysse en etisk grense hvis alle eldre kvinner som 
benytter seg av IVF får et slikt tilbud. PGD skal fortsatt være forbeholdt par som har stor 
sannsynlighet for å overføre en alvorlig sykdom til sine barn. Imidlertid mener de at det bør kunne 
tilbys å oppdage Downs syndrom hos de parene som allerede benytter seg av PGD for å unngå en 
alvorlig, arvelig sykdom hos barnet (PGS). Dette begrunnes i at også en graviditet utført etter PGD vil 
følges og tilbys fostervannsprøve for  å oppdage Downs syndrom. Ved å teste dette allerede før 
implantasjonen, vil man kunne unngå fostervannsprøven som jo har en 1% risiko for spontanabort. I 
tillegg kan PGD også dermed unngå senere provosert abort, som for de fleste er mer 
traumatiserende enn en bortseleksjon før implantasjonen i livmoren.47 
 
Det legges vekt på at selv om utviklingen blant Downs syndrom tenderer mot systematisk utryddelse,  
må samfunnet legge til rette for handicappede og gi dem den beste mulige behandling.48 
 
Ønsker ikke listesykdommer 
I Frankrike er det ikke ønskelig at visse sykdommer tillates PGD. Dette fordi man ikke ønsker en 
stigmatisering av disse sykdommene. Det skal ikke være opp til staten å angi hvilke sykdommer som 
gjør at et liv ikke er verdt å leve.49 Samtidig kan det komme sykdommer senere som kan være 
aktuelle for PGD som vi til i dag ikke har sett eksempler på. 

6.2 PGD-HLA 

6.2.1 Norge 

Fravalg og tilvalg 

Mens man med PGD ønsker å unngå at det kommende barnet arver den alvorlige sykdommen en av 
foreldrene er bærer eller rammet av, tar PGD-HLA skrittet enda lenger. Som ved PGD foregår 
metoden ved at man fjerner en stamcelle fra det befruktede egget før det tilbakeføres i livmoren og 
undersøker denne cellen med tanke på alvorlige, arvelige, eventuelt kjønnsbundne sykdommer. Egg 
som er bærere av alvorlige sykdommer, vil da kunne sorteres ut og destrueres før det implanteres i 
livmoren. I tillegg til dette undersøker man også de friske embryoene på HLA-type, for å finne et 
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embryo som har samme vevstype som sin allerede fødte søster eller bror, slik at dette kommende 
barnet kan være donor for sitt syke søsken. 
  
Mål og middel 

Kan et barn være et middel hvis det samtidig også er ønsket i pakt av seg selv? I praksis er dette 
vanskelig å vurdere. PGD-HLA gir strengt tatt foreldre mulighet til å ”skape” et barn for å helbrede 
det de allerede har, noe som stiller store etiske spørsmål om hvorvidt dette barnet er blitt til for sin 
egen del, og ikke bare for et allerede født søsken.  

Å få barn er ikke en ren altruistisk handling. Det er ikke bare for seg selv at et barn blir født, men for 
sine foreldre, besteforeldre og naturens krav om formering for opprettholdelse av en befolkning. På 
mange måter er det å få barn en egoistisk handling, fordi det er for å tilfredsstille foreldrenes ønske 
om barn. Men dette hindrer dem ikke i å elske sine barn høyt. Når et barn er ønsket i seg selv, synes 
mange det er akseptabelt å slå sammen to gode intensjoner, ved at barnet kommer til jorden i kraft 
av seg selv og samtidig blir et redningssøsken.50 

Kaste friske embryoer 
I utgangspunktet er det kanskje ikke noe galt med å velge ut den ønskede HLA-typen. Det tas ut 
anslagsvis ti egg i en assistert befruktningprosess, og hvis tilfeldigvis ett av disse eggene har den HLA-
typen det syke søsken har, kan man jo sette inn dette egget istedenfor ett av de andre friske. Men 
hva om det tas ut fire friske egg og ingen av dem har riktig HLA-type? Resultatet kan da bli at disse 
friske eggene destrueres, mens kvinnen på sin side må gjennom enda en hormonstimuleringskur 
med de risikoene og ulempene det innebærer for henne. 

Instrumentalisering 
I Norge ønsker man å redusere antall overtallige egg, men PGD-HLA vil statistisk øke behovet for bruk 
av flere egg for å sikre et embryo som både er friskt og innehar den ønskede HLA-typen. Dette vil 
føre til økt destruksjon av friske, overtallige embryo. Et friskt embryo der paret ikke ønsker dette 
implantert, vitner om at det ikke er ønsket i seg selv- og resulterer i en instrumentalisering av 
menneskeliv. 

Like tilfeller skal behandles likt. Hvorfor arvelig og ikke ikke-arvelig? 

Da PGD-HLA ble lovlig i Norge var det én sak, Mehmet-saken, som gav opphav til endring av 
lovteksten (§2A-1 og 2A-4). Men lovteksten skal gjelde for alle, og det er en grunnleggende tanke at 
like tilfeller skal behandles likt. Derfor er det flere pasientorganisasjoner som ønsker at PGD-HLA skal 
tillates også for alvorlige, ikke-arvelige sykdommmer. De finner det urettferdig at man skal 
bestemme om en sykdom skal behandles på grunnlag av hvordan den er oppstått og mener det ikke 
er noen prinsipiell forskjell. Ved å tillate også for alvorlige, ikke-arvelige sykdommer, vil man ved å 
velge ut embryoer med riktig vevstype kunne transplantere celler  fra det fremtidige barnet til en 
allerede født, for eksempel kreftsyk person.  

Det er en essensiell forskjell mellom arvelig og ikke-arvelig sykdom. Ved alvorlig arvelig sykdom går 
sykdommen i slekten og det betyr at også det fremtidige barnet kan ha en interesse av å bli født ved 
PGD, da det er en risiko for at dette barnet selv rammes av den arvelige sykdommen.51  Foreldrene 
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ønsker metoden fordi de vil at det kommende barnet skal være friskt, samtidig som, når man likevel 
gjennomfører PGD, søker å finne en HLA- type som er lik som dets syke, allerede fødte, søsken, slik at 
det friske, kommende barnet kan donere stamceller fra navlestrengen, eventuelt benmarg til den 
syke og denne også dermed kan bli frisk.  

Ved alvorlig ikke-arvelig sykdom derimot, for eksempel ved akutt lymfatisk leukemi,  har det 
kommende barnet ingen egen interesse av å bli til ved PGD, da det selv ikke har noen større 
sannsynlighet av å bli rammet av samme sykdom enn andre barn. Og da PGD i seg selv er en invasiv 
prosedyre med mulige langtidskonsekvenser, er ikke det den optimale måten for det kommende 
barnet å bli til på, sammenliknet med en normal unnfangelse. Hvis man i dette tilfellet utfører PGD-
HLA, er det da kun for å behandle et sykt søsken, eller til og med en annen person, og ikke i det hele 
tatt for barnets egen del. 

Barnets beste 

Søsken som velges ut på grunnlag av HLA type for å redde et søsken, kan bli valgt ut med en HLA type 
som ikke er gunstig for barnet selv. Det er kjent at visse HLA-typer er knyttet til sykdommer som 
diabetes, Bechterews sykdom og multippel sklerose.52  Det er ikke riktig at barnet ilegges en større 
risiko enn det det ellers normalt ville fått.53 

Det er tre interessegrupper ved utførelse av PGD-HLA . Det syke barnet som har en sjanse til å bli 
frisk, foreldrene som kan få et friskt barn og samtidig kan behandle sitt allerede syke barn. Til sist 
kommer det kommende barnet. Det kan være vanskelig å se hva barnet selv får ut av metoden. At 
det kommende barnet kommer sist på interesselisten, strider imot det de fleste er enige om: at det 
fremtidige barnet må stå i fokus. 

Solidaritet og skyld 

Solidaritet med medmennesker er en viktig og grunnleggende verdi. Et kommende barn skulle man 
tro ville ønske å være solidarisk med sin syke søster eller bror. Problemet er at vi snakker om et barn 
som ikke enda er født, og som ikke kan gi sitt samtykke. Det er foreldrene som gir sitt samtykke for 
dette enda, ufødte barnet.  

Barnets donasjon har flere mulige utfall. Barnet kan i fremtiden føle seg dobbelt ønsket, og dets 
reddende effekt vil kunne skape et ekstra godt samhold innad i familien.  Men hva hvis behandlingen 
ikke lykkes?54 Det tar opptil ett år å utvikle en gentest for paret.55 Hva om det syke barnet dør under 
graviditeten før behandligen. Vil det gi en følelse av skyld hos det fødte barnet? Det er en tung bør å 
legge på skuldrene til et uskyldig barn, og kan prege barnet for resten av livet. 

6.2.2 Frankrike 

”Bébé médicament” (medisinbaby) 

I Frankrike reserveres PGD-HLA for familier med genetiske, arvelige sykdommer  og et allerede født, 
sykt barn, der eneste behandlingsform er navlestrengsblod fra HLA-kompatibel donor, der 
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stamcellene kan dyrkes og danne ny benmarg som transplanteres inn i det syke barnet, og der det 
ikke er funnet HLA-kompatibel donor annet sted.56 
 
Som i Norge ønsker man i Frankrike å redusere antall overtallige egg. Man har gjennomgått 
muligheten for at det ved en hormonstimulering tas ut friske embryo, men non-kompatible HLA 
typer. Og man stiller spørsmål ved om ikke denne kastingen av friske embryo nettopp vitner om en 
intrumentalisering av barnet, 57 samtidig som det går mot ønsket om å redusere antall overtallige 
egg, ved at kvinnen går gjennom en ny hormonstimuleringskur for å finne HLA-kompatible egg, når 
hun allerede har friske egg tilgjengelig. 58 

Et middel, men ikke bare et middel  

Med utgangspunkt i Kant’s berømte formulering om instrumentalisering kan man si at barnet ikke 
bare må fødes som et middel, men også som et mål i seg selv.59 Mange mener at dette barnet, som 
alle, andre, vil fødes for sin egen del. Det vil få sitt eget liv, det er et potensielt menneske på lik linje 
med de andre embryoene. Når man velger ut et barn med en viss HLA-type, så sammenfatter man 
disse to,60 slik at barnet, selv om det er et middel for å behandle sin syke søster eller bror, også er 
ønsket i seg selv og har nytte av å bli til ved PGD, da det selv har en risiko for å bli rammet av 
sykdommen. Denne sammenfatningen sees i Frankrike som akseptabelt i eksepsjonelle tilfeller, hvis 
det kommer sekundært til ønsket om barn.61 

Solidaritet og risiko for det fremtidige barnet 

Solidaritet med medmennesker er en av våre aller viktigste verdier, det vitner bla transplantasjon av 
organer mellom fødte individer om.62 En donasjon av navlestrengsblodet kan sees som en 
brødregest. Uttak av navlestrengsblod er en enkel og smertefri prosedyre som ikke skader barnets 
kropp.  

Det blir etisk vanskeligere hvis andre donasjoner blir nødvendig, som for eksempel 
benmargstransplantasjon som krever et smertefullt inngrep for det reddende barnet.63,64 Og hva hvis 
behandlingsforsøket mislykkes? Vil dette føre til samvittighetskvaler for det kommende barnet, fordi 
det ikke klarte å redde sitt syke søsken?65 Det har også vært ett tilfelle i Frankrike der man ønsket å 
utløse fødselen av det kommene barnet prematurt, etter en akutt forverring av det syke barnet, for å 
få tak i navlestrengsblod i tide.66 Dette er på ingen måte til fordel for det fødte barnet, med alle de 
komplikasjonene prematuritet innebærer, fra lav fødselsvekt til læringsvansker senere i livet.67 
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Når det kommer til det psykologiske planet, finnes det to ulike tenkelige situasjoner for det fødte 
barnet. Enten kan det føle seg verdsatt og spesielt ved at det har utført en handling som har reddet 
sitt syke søsken, noe som for de fleste ville være en positiv handling. Det kan også gi en følelse av 
trygghet å vite at foreldrene ville gjort det samme hvis det var han som var den syke. Men det kan 
også være at barnet føler seg misbrukt ved at han ble ”valgt” ut som følge av en tilfeldig HLA-type 
som passet hans syke søster eller bror, og at han ikke ble til ved en tilfeldighet.68 

Etnisk urettferdighet 

Frem til oktober 2008 har det i Frankrike kun vært syv søknader for å gjennomføre PGD-HLA, der fem 
ble godkjent. Bare ett av disse parene har gjennomgått to IVF-forsøk, og ingen av forsøkene har til nå 
resultert i barn. Det er kun ca 10% sjanse for å oppnå et barn per forsøk.69 Selv om det for kaukasiere 
ikke nødvendigvis er vanskelig å finne HLA-kompatibel giver i blodbanker, er det fortsatt vanskelig for 
andre etniske grupper. Det legges derfor i Frankrike vekt på at man bør arbeide aktivt for å utvide 
bankene med navlestrengsblod fra alle etniske grupper. I mellomtiden er PGD-HLA, selv om det har 
lav suksessrate, et fint tilbud til de få familiene som ikke finner HLA-kompatibelt blod i bankene eller 
mennesker som kan donere benmarg. Det gir håp til de familiene som allerede er hardt prøvet av 
sykdommen deres barn er rammet av.70  

Skråplanet 

Ved å akseptere PGD-HLA er det en risiko for at det en dag vil bli akseptert å utføre dette også for å 
hjelpe andre familiemedlemmer enn sine søsken. Det kan være foreldre, tanter, onkler og kusiner og 
fettere. Enda verre er risikoen for markedsføring og kommersialisering av kroppen, hvis HLA-
kompatibilitet blir akseptert ved genetiske  og vanlige hematologiske sykdommer. Et annet tenkelig 
problem kan være foreldre som systematisk ønsker HLA-kompatible barn slik at disse innbyrdes kan 
”reparere” hverandres sykdom hvis det skulle bli nødvendig.71  

Begrenset antall hormonstimuleringer 

PGD-HLA har i Frankrike til nå kun være midlertidig godkjent. I forbindelse med endring av 
bioteknologiloven (article 2131-4-1) foreslås det at PGD-HLA godkjennese på permanent basis, men 
at man endrer lovteksten slik at det understrekes at man ikke kan gjennomgå en ny 
hormonstimuleringskur før alle de overtallige, friske eggene er tatt i bruk.72 

Finner man HLA-kompatible embryo vil disse først bli valgt ut, men finner man friske, ikke HLA-
kompatible egg, kan kvinnen velge å sette inn disse, eller nekte. Hun vil da ikke kunne forsøke en ny 
kur for å finne HLA-kompatible egg.73 Dette er for å sikre at barnet først og fremst er ønsket i seg 
selv, og at en eventuell brødregest kommer som prioritet nummer to og ikke blir 
hovedindikasjonen.74 Hvis man sitter igjen med kun friske, men ikke HLA-kompatible embryoer og 
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disse dermed ikke ønskes tatt i bruk, viser jo dette nettopp at barnet ikke er ønsket for seg selv, men 
at det er ønsket for et annet barn.75 

Det legges vekt på at selv om man ikke kan tvinge en kvinne å implantere disse embryoene, så er det 
et stort moralsk dilemma som legen er ansvarlig for å forklare til paret. 

Alternativ 

Et barn kan aldri bli definert som ”medisin” for å behandle et annet menneske. Det er viktig hele 
tiden å søke og finne alternative behandlingsformer som gjør at det går an å finne HLA-kompatible 
stamceller uten å måtte skape et barn med den ”rette” HLA-typen. I Frankrike sees det viktigste 
alternativet i dag som utvikling av stamcellebanker med navlestrengsblod.76 

 

6.3 Assistert befruktning hos likekjønnede par 

6.3.1 Norge 

Diskriminering? Assistert befruktning på sosial indikasjon 

Som følge av innføringen av den nye ekteskapsloven i Norge ,som likestiller heterofile og homofile 
par, har også Norges bioteknologilov blitt endret. Dette fordi man ønsket å unngå diskriminering 
mellom like- og ulikekjønnede par også på dette feltet i forbindelse med ekteskap.77 Det ble sett på 
som enormt diskriminerende at man ikke fikk tilgang på IVF, grunnet sin seksuelle preferanse. Likevel 
er det  kun lesbiske par som i dag får tilbud om assistert befruktning, mens homofile par fortsatt 
befinner seg utenfor det gode selskap (§2-2). 

Det er heller ikke bare homofile og lesbiske som ikke har rett på assistert befruktning i Norge. 
Bioteknologinemnda uttaler: «En endring av bioteknologiloven slik at også assistert befruktning tilbys 
uten krav om medisinsk befruktningsudyktighet er en prinsipiell endring av bioteknologiloven og som 
berører også andre grupper enn lesbiske som er gift eller lever i et stabilt samboerskap.78 
 
Motstanderne av lovendringen mener at for et kommende barn er det beste å bli unnfanget på den 
naturlige måten hvis det er mulig, og å vokse opp med en mor og en far av motsatt kjønn. Det er 
dette staten må sikte etter når den griper inn i tilblivelsen av et barn. I forbindelse med assistert 
befruktning hos lesbiske og homofile, snakker vi om i utgangspunktet friske, fertile kvinner som har 
valgt bort en mann som far til sine barn.79 Det argumenteres for at inseminasjon av kvinner er en 
mye enklere prosedyre enn surrogati,80 og at derfor lesbiske bør få tilgang selv om homofile ikke gjør 
det. Motstanderne konkluderer derfor med at diskrimineringargumentet dermed mister all sin 
overbevisningskraft. 
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Et annet argument fra motstanderne er at like tilfeller må behandles likt. På grunn av de store etiske 
vanskelighetene surrogati innebærer,81 kan man ikke tillate homofile å få tilgang til IVF.  Med det 
følger at heller ikke lesbiske bør kunne få denne tillatelsen. Et forbud hindrer dem likevel ikke i å få 
barn hvis de ordner dette på egen hånd, ved selvinseminasjon. 

Forskjeller mellom mann og kvinne 

Barn trenger kontakt med både kvinnelige og mannlige rollemodeller. Det er ikke til å legge skjul på 
at de to kjønnene er forskjellige. Det er tydelige biologiske og psykologiske forskjeller mellom 
kjønnene, noe som jo er grunnlaget for kjønnskvotering.82 Og hvis kjønnskvotering prioriteres i andre 
deler av samfunnet, hvorfor mener man da at det i barneoppdragelsen ikke har noen betydning om 
barna har to foreldre av samme kjønn?83  

Ved at to kvinner i dag har rett på assistert befruktning, og dermed oppdrar et barn helt uten far, vil 
ikke det si at vi i lovs rettighet og form sier at fedre ikke betyr noen ting?84 Det kan oppfattes som 
diskriminering av kjønnenes egenart å hevde at det ene kjønn erstatter det andre på en fullverdig 
måte.85 

Loven sier at assistert befruktning kan utføres hos par som ikke får barn på naturlig måte. Det 
naturlige er at barn blir til mellom en mann og en kvinne, to mennesker av samme kjønn kan ikke 
skape barn. Det er simpelthen umulig, og går på tvers av biologiske forutsetninger.86 Det handler ikke 
om diskriminering, men om slik naturen er bygget opp. 

Omsorg 

Lesbiske og homofile kan ha tilsvarende evne til å utøve omsorg og gi gode oppvekstvilkår for barn. 
Det er selvfølgelig ikke hvilket kjønn eller seksuell preferanse man har som bestemmer hvor mye 
man elsker barnet sitt.  

Barn av lesbiske er svært høyt ønsket, noe som er en god start på livet! I en studie fra Human 
Reproduction (18(10), s.2216-2224, 2003) undersøkte man 100 lesbiske familier med 100 heterofile 
kontrollfamilier, og det ble konstatert en svært høy motivasjon og refleksjon rundt dette.87 Det er 
klart at homofile og lesbiske par som ønsker barn, er nødt til å reflektere grundig rundt dette, da 
assistert befruktning er en tid- og kostnadskrevende og psykisk tøff prosess. For å gjennomføre dette 
er det klart at motivasjonen må være på topp. Derfor er sjansen for at barn av disse parene vil få en 
kjempevelkomst kanskje større enn hos de heterofile parene der graviditeten skjer uventet og 
uønsket, men riktignok på naturlig vis. 

I forhold til betydningen av mannlige rollemodeller bemerkes det for øvrig at undersøkelser viser at 
lesbiske som har barn er svært opptatt av at barna skal ha mannlige rollemodeller og forbilder i livet 
sitt».88 

Adopsjon 
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Lesbiske par har dessverre dårlige odds med tanke på adopsjon, da mange land nekter homofile å 
adoptere.89 Dette er derfor et dårlig alternativ for disse parene. Man må spørre seg om ikke vi må 
forsøke å påvirke disse landenes holdninger slik at foreldreløse barn kan adopteres av likekjønnede 
par, da det er klart at et foreldreløst barn vil ha det bedre hos to mennesker som elsker det høyt og 
som kan gi det omsorg og et godt liv, enn uten foreldre. 

Kjernefamilien. Hva er det? 

I dag finnes det mange ulike typer familier: enforelderfamilier, mine-dine-våre barn familier, mor-far-
barn familier og familier med likekjønnede par. Argumentet om at mor-far-barn er det naturlige, bør 
sees i lyset av det vi i dag ser på som selvsagt i samfunnet, men som tidligere ble sett på som 
unaturlig. Hva som til en hver tid blir sett på som naturlig, varierer sterkt.90  

Undersøkelser fra Sverige foretatt blant barn med likekjønnede foreldre viser at den belastning barn 
gir uttrykk for er hva andre folk og venner vil si når de får høre at de har foreldre med samme kjønn, 
men at de i familielivet har det bra. Dette viser at det er viktig for barna at deres familieforhold blir 
respektert. Artikkel 2 i Barnekonvensjonen skal også forhindre diskriminering av barn og deres 
eventuelt likekjønnede foreldre.91 

Mange barn vokser opp med kun én forelder, men det vil ikke dermed si at det er det beste for 
barnet. Det er forskjell på noe som tilfeldig og uventet skjer i løpet av et liv, og det som det offentlige 
systematisk medvirker til skal skje.92 At staten griper inn for å skape et barn gir den et helt spesielt 
ansvar om å sørge for at dette barnet får en optimal start på livet. Kravene til barnets oppvekstvilkår 
er derfor strengere enn når et par selv velger å få barn, akkurat slik som kravene settes høyt også ved 
IVF assistert befruktning hos heterofile par. 

6.3.2 Frankrike 

Diskriminering 

Leder i organisasjonen Associaton de parents gays et lesbiens (APGL), Marie- Pierre Micoud, mener at 
å nekte homofile foreldre å få benytte assistert befruktning er dypt diskriminerende og at det bygger 
på forskjellsbehandlig av seksuell preferanse. At staten sier til en lesbisk kvinne at vi beklageligvis 
ikke kan hjelpe deg med å få barn, vil indirekte si at hvis du endrer legning så er det fritt frem. Dette 
er ikke akseptabelt.93 

I fransk lov (loi no 2008-496 du 27mai) defineres diskriminering som ” ..en situasjon der en person på 
grunnlag av sitt utseende, etnisitet/rase, religion, overbevisninger, alder, handicap, seksuell legning 
eller kjønn, behandles mindre gunstig enn en annen er, har vært eller skal bli, i en sammenliknbar 
situasjon”. Man trekker dermed den konklusjon at et heteroseksuelt par som biologisk kan få barn, 
og et  homoseksuelt par, som fra naturens side aldri har kunnet dette, ikke er i en sammenliknbar 
situasjon. 
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Man mener at å utelukke homofile par fra å få tilgang på IVF ikke er noe annerledes enn å utelukke 
single kvinner, kvinner i overgangsalderen eller enker. I ingen av disse situasjonene er det grunn til å 
tillate IVF, hvis ikke årsaken er et medisinsk diagnostisert problem hos et par. 94 

Skaper fedreløse barn 

Ved å tillate IVF hos lesbiske par, skaper staten fedreløse barn, som følge av anonym spermdonasjon 
i Frankrike.95  Å etablere foreldreskap etter viljen og ikke biologien, en svakere faktor, vil dette endre 
voldsomt på den grunnleggende familiejussen, som tar utgangspunkt i en mann og kvinne. I tillegg 
har en endring også oppdragelses- og følelsesmessige konsekvenser. Spørsmål rundt 
homoparentalitet, som ifølge noen i seg selv er motsigende, går langt ut over debatten rundt 
bioteknologien. Det dekker flere felt, blant annet arv. Alt dette må tas i betraktning før en eventuell 
lovendring. På grunnlag av de ovenstående argumentene ønsker flertallet i CCNE å opprettholde 
dagens forbud mot IVF for homofile og lesbiske.  
 
IVF som sosial indikasjon 

Fertile kvinner trenger ikke assistert befruktning for å lage barn. Og fertile, lesbiske kvinner trenger i 
prinsippet  heller ikke medisinsk inngripen for å få til dette.96 Befruktningen kan foregå på to måter: 
det lesbiske paret mottar sæd fra en mannlig bekjent/ukjent mann og inseminerer deretter seg selv. 
Ellers kan en homofil og en lesbisk gå sammen for å lage et barn og oppdra dette senere med hver sin 
partner. Da vil barnet få to mødre og to fedre. Dette kan og vil ikke staten legge seg opp i, da retten 
til å få barn med hvem man vil på naturlig vis aldri vil bli en stats anliggende. Situasjonene nevnt 
ovenfor er ikke sammenliknbare med en mann og en kvinne som i utgangspunkt biologisk kan lage 
barn, men som av medisinske årsaker  ikke får det til og derfor trenger symptomatisk behandling (det 
vil si at når man ikke kan behandle årsaken til den medisinske infertiliteten slik at paret kan få barn 
ved naturmetoden, hjelper vi dem å befrukte egg og sæd i laboratoriet).97  

Barnets beste 

Det er delt meninger rundt dette spørsmålet. Noen uttrykker at det viktigste for barnets utvikling ikke 
er foreldrenes kjønn, men at de vokser opp i trygge, stabile familier med to foreldre.98 Og hvis to 
homofile og lesbiske par går sammen om å danne barn uten medisinsk inngripen, vil ikke problemet 
med kontakt med kun ett av kjønnene være gjeldende, hvis de biologiske foreldrene fortsatt er i 
kontakt med barnet. 

Argumenter som at barna kan ta psykologisk skade av å vokse opp med likekjønnede foreldre, er i 
følge internasjonal litteratur også feil. De har ikke flere problemer enn barn av heteroseksuelle par, 
bortsett fra eventuell mobbing i barndommen grunnet sin familiesituasjon.99 Og dette kan jo endres 
med samfunnets holdningsendringer. 

I Frankrike sier man seg enig i at en bedre anerkjenning av likekjønnede foreldre kan gjøre livet 
enklere for de barna som vokser opp i slike familier. Det er ønskelig å motvirke homofobi og 
diskriminering av homofile og lesbiske. Men de mener likevel at å tillate IVF hos denne gruppen, ikke 
er løsningen. 

                                                           
 

94
 Se fotnote 41, s. 52 

95
 Se fotnote 10, s.37 

96
 Se fotnote 41, s. 130 

97
 Se fotnote 94 

98
 Se fotnote 41, sitert  Mme Delaisi Parseval fra høring 4. Februar 2009, s.50 

99
 Se fotnote 41, sitert  M. Israël Nisand, s.51 



29 
 
 

 
Dominoeffekten 

Hvis man tillater IVF hos lesbiske kvinner, er det naturlig at man reevaluerer muligheten for at også 
homofile par skal få tilgang på IVF, og dermed vil som resultat av dette surrogati måtte tillates. Andre 
igjen mener at kvinner og menn er likeverdige, men at det likevel er forskjell på kjønnene, og at det 
derfor kan forsvares at lesbiske kvinner tillates IVF uten at homofile menn får den samme tilgang og 
hjelp.100 
 
Hvis det åpnes for homofile og lesbiske, så vil også andelen som ønsker kjønnscelledonasjon øke, og 
det vil skape et problem fordi det allerede er mangel på egg- og sædceller. I tillegg kan man spørre 
seg om ikke problemet rundt det å ikke kjenne sin identitet som følge av anonym donasjon vil øke, 
når flere barn blir til på denne måten. 
 
Adopsjon 

I Frankrike har enslige, homofile og lesbiske tillatelse til å adoptere, da det  handler om å gi en bedre 
fremtid til et barn som allerede er født.101 Dette fordi adopsjon handler om å gjøre det beste ut av en 
situasjon der et barn er blitt foreldreløst, men allerede er født.  

Ja til en bedre anerkjenning av homoparentalitet, nei til IVF hos denne gruppen 

Offentlig medisinsk kompensasjon og behandling dekker på generell basis kun det som er patologisk 
og trenger behandling, det dekker for eksempel ikke kosmetiske inngrep. Medisinsk indikasjon er 
grunnlaget for assistert befruktning og ikke for å dekke alles behov og ønske om barn. I Frankrike 
defineres medisinsk indikasjon enten som følge av medisinsk infertilitet eller alvorlige 
infeksjonssykdommer som kan smitte partner eller det fremtidige barnet ( article L-2141-2). I det 
siste tilfellet er parene som oftest fertile, men de har likeså fullt en medisinsk indikasjon gjennom 
den sykdommen de er rammet av. 

Det er ikke bare likekjønnede par som nektes IVF på sosial indikasjon. Enker, enslige og kvinner i 
menopausen holdes også utenfor på samme grunnlag.Tillatelse til IVF hos lesbiske kvinner vil ikke 
alene kunne føre til en lovfestet bedre anerkjennelse av likekjønnede familier. Det er ikke IVF sin 
oppgave å endre loven og samfunnets oppfatninger rundt dette, og det synes i Frankrike ikke 
forståelig at en sosial utvikling som har så store følger skal kunne innvies i IVF, som har en spesifikk 
indikasjon, nemlig å hjelpe heteroseksuelle par, på medisinsk indikasjon.102  

6.4 Eggdonasjon 

6.4.1 Norge 

Forskjell på sæd og eggdonasjon 

Mange spør seg hvorfor eggdonasjon ikke er tillatt når sæddonasjon er det. Ved sæddonasjon vil 
barnet kun ha tilknytning til far sosialt, og til mor via genetikken. Ved eggdonasjon derimot, vil barnet 
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ha tilknytning til mor via graviditet og fødsel og til far via genetikken. Når sæddonasjon sees på som 
trygt, burde eggdonasjon sees på som enda tryggere og dermed tillates.103 

Mater semper certa est 

I Norge er forbudet mot eggdonasjon eksplisitt nedfelt i loven (§2-18). Grunnen til 
forskjellsbehandling mellom sperm- og eggdonasjon er at kvinnen fra naturens side er i en særstilling, 
gjennom svangerskapet.104 Ved å være hun som bærer frem barnet, har forhold mor-barn alltid blitt 
opphøyet til noe spesielt. 

Historisk har det, selv om man har aldri kunne være sikker på et farskap, men alltid vært sikkert hvem 
som er barnets mor. Dette beskrives i uttrykket ”Mater semper certa est” - den som føder er helt 
sikkert moren, og er også en juridisk realiteet gjennom barneloven §2. Ved å tillate eggdonasjon vil 
dette uttrykket ikke lenger stemme. Bioteknologinemnda uttaler at ”.. bruddet med det sikre 
”genetiske moderskap” er et alvorlig skritt som kan føre til mange problemer for impliserte parter… 
at eggdonasjon under alle omstendigheter vil være ett brudd med svangerskapets helhet og 
ukrenkelighet, med barns rettigheter og sosiale tradisjoner”.105 

Likevel, den medisinsk teknologi vi innehar idag, vil enkelt ved hjelp av blod- eller hårprøve, kunne 
bestemme både både far- og morskap.106 Har mantraet Mater Semper Certa Est likevel gått ut på 
dato?  

Invasivt inngrep gir risiko 

Et annen forskjell mellom sæd- og eggdonasjon er tilgjengeligheten. Et uttak av egg hos en kvinne 
krever et medisinsk inngrep, noe som ikke er nødvendig hos mannen. En hormonstimulering og 
påfølgende egguttak innebærer dermed en risiko for kvinnen som donerer egg, mens det er risikofritt 
for den mannlige donor. En måte å mildne denne risikoen på, kunne være å baserer seg på 
overtallige befruktede egg etter IVF.107 

Eggdonasjon på medisinske vilkår? 

Det finnes kvinner som er medisinsk betinget infertile grunnet en genetisk tilstand. Et eksempel er 
Turners syndrom, der kvinnen mangler eggceller. Hva med å tillate eggdonasjon på særlige 
medisinske vilkår? En tillatelse hos denne gruppen vil kunne hjelpe disse kvinnene og vil samtidig 
risikere liten utglidning i praksis, da det kun vil gjelde et fåtall kvinner.108 

Bioteknologinemnda uttaler på side 10 i sin første uttalelse til departementet 
av 31. mai 1999: «…ved å åpne for eggdonasjon overskrides en grense både når det gjelder å gripe 
inn i naturen og i forholdet mellom mor og barn. Eggdonasjon fører til at begrepet «biologisk mor» 
deles, man får en «genetisk mor» og en «livmor mor». Tidligere har dette alltid vært samme person. 
Eggdonasjon medfører derfor et helt nytt, teknologisk konstruert morsbegrep….».109 
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Det er på grunnlag av dette ikke noe ønske om å tilby eggdonasjon i Norge i dag. Viktigheten for et 
barn å vite at den som føder er moren, veier tyngre enn å åpne for en praksis som likevel gjelder for 
så få kvinner. 

6.4.2 Frankrike 

Sæddonasjon og eggdonasjon er det samme, men uttaket er forskjellig 

CCNE mener at det i teorien ikke er noen prinsipiell forskjell mellom egg- og sæddonasjon.110 Likevel 
har eggdonasjon større etiske hindre. Det er for det første medisinske motforestillinger,  da uttak av 
egg krever et invasivt inngrep med risiko for kvinnen, mens sæddonasjon foregår ved ejakulasjon og 
dermed er enkelt, billig og risikofritt. De påpeker også at det er mulig å ta ut egg ved kirurgiske 
inngrep og assistert befruktningsforsøk, der det kan være vanskelig å være sikker på at giveren gir 
fullstendig frivillig samtykke. I tillegg er eggets cytoplasma nødvendig for utviklingen av embryoet, og 
da dette cytoplasma muligens kan brukes til å utvikle andre genetiske materialer, er man redd for 
misbruk og manipulasjon av kjønnsceller. 

Et annet viktig argument er dissosiasjonen mellom den genetiske mor og den mor som bærer frem 
barnet i sin livmor. De bånd som dannes mellom et foster og denne livmor-moren, vet man enda ikke 
nok om. 

Likevel er det, til forskjell fra Norge, i Frankrike tillatt med både sæd- og eggdonasjon. All donasjon er 
bygget på to fundamentale prinsipper: det skal utføres anonymt og gratis (L-1211-4).111 I Frankrike 
handler ikke diskusjonen om hvorvidt eggdonasjon bør forbli tillatt, men nettopp om man skal kunne 
endre disse to grunnleggende prinsippene.  

Donors absolutte anonymitet 

Alle mennesker har rett på verdighet, og dette gjelder særlig barna som blir til ved assistert 
befruktning. Fordi det i Frankrike er absolutt anonymitet for donorer av kjønnsceller, vil dette føre til 
at barna som skapes ikke vil ha mulighet til å kjenne sitt genetiske opphav hvis de ønsker dette. Man 
er redd for at mangelen på den elementære kjennskapen om sin egen identitet kan føre til psykiske 
problemer og lidelser.112  

Den anonyme donasjonen har mange årsaker. Først og fremst søker det å garantere en altruistisk 
motivasjon for donasjon. Donor skal ha et oppriktig ønsker om å hjelpe par som selv ikke kan få barn 
på egenhånd. Noen ser til og med på eggdonasjon som en slags førfødselsadopsjon.113 Den ønsker 
dernest å beskytte parets rett til å holde hemmelig hvordan deres barn ble til, den franske stat mener 
det ikke er deres jobb å intervenere i ”familiehemmeligheter” og pars private liv. I tillegg sikrer 
anonymitet null kontakt mellom paret og donor, både for å unngå at bånd skapes med barnet og som 
følge muligheten for intervensjon av en tredjepart i paret, og for å unngå betaling og 
pengeutpressing mellom donor og par. 

En annen årsak har vært å sikre tilstrekkelige donorer. Det legges vekt på at donor har krav på 
beskyttelse. Han skal ikke risikere, ved å begå en solidarisk handling, å måtte engasjere seg i disse 
barnas liv. Ved anonymitet depersonaliseres sæden og blir et biologisk materiale, som igjen blir 
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personalisert når det barnløse paret mottar sæden.114 Helsepersonell har likevel mulighet til å finne 
ikke-identifiserbar informasjon om giver, hvis barnet en gang skulle har medisinsk behov for å kjenne 
sitt opphavs medisinske og genetiske historie.115 

I følge den franske nasjonalforsamligen er det svært få barn som faktisk ønsker kontakt med en 
donor. Og de gangene dette er tilfellet, spør man seg om det virkelig er slik at kjennskap til donors 
identitet er svaret på barnets eventuelle lidelser. 

Grunnen til at barn som fødes etter egg eller sæddonasjon ønsker å kjenne sitt opphav kan være 
mange. Noen føler at de mangler en bit av sin identitet og liker ikke tanken på at staten vet mer om 
dem selv enn det de selv gjør,  andre ønsker å vite donors motivasjon, mens andre igjen er redd for å 
møte en biologisk bror eller søster og dermed begå uønsket incest.116 

Når det gjelder redselen for færre donorer ved opphevet anonymitet, viser studier fra England at det 
var en økning på 27% i antall donorer etter at anonymiteten ble opphevet. Donorene blir kanskje ikke 
de samme, men det holder å informere dem om at en donasjon kan gi ansvar senere.117 Det er 
kommet forslag om at totale anonymisering fjernes og at donor selv bestemmer om han vil være 
anonym eller ikke. Men dette gir igjen diskriminering mellom de barna som har vært så heldige å få 
en donor som godkjenner identitet, mens andre ikke får denne muligheten. 

Diskriminering av barnet 

Et barn som ikke kjenner sitt biologiske opphav, kan ikke svare på legens spørsmål når det gjelder 
arvelige sykdommer i familien. Og enda verre hvis det har vært skjult for personen at han er blitt til 
ved donasjon. Hvis hans biologiske far var rammet av arvelig kreft for eks, vil personen svare nei, 
med det resultat at han kanskje ikke blir behandlet i tide.118 

Det er derfor kommet et forslag om at barnet skal kunne få tak i anonym informasjon om sæddonor 
til hjelp ved eventuelle medisinske spørsmål. En slik direkte informasjon for foreldre og barn setter i 
tvil spørsmål rundt taushetsplikten når det kommer til helseopplysninger av donor. Article L-1244-6 
sikrer allerede dette ved at en lege kan få tak i informasjonen, men kun til og med den dagen donor 
gav sperm og ikke for det som skjer senere i livet. Derfor gjennomgår donor mange medisinske 
undersøkelser før donasjon, for å forsøke å finne eventuell risiko for det fremtidige barnet.119 Dette 
mener man i Frankrike er tilfredsstillende for å gi svar på relevante helsemessige spørsmål for barnet. 

Mulige negative konsekvenser for barnet 

En opphevelse av anonymiteten vil kunne føre til at enda flere foreldre velger å holde skjult hvordan 
deres barn ble til, for å unngå at en tredjepart blandes inn i deres familieliv. Og en slik ”livsløgn”, hvis 
den skulle bli oppdaget av barnet, vil kunne ha en svært negativ effekt når det kommer til barnets 
tillit til foreldrene. Hvis barnet bestemmer seg for å møte donor, kan det imidlertid også stilles 
spørsmål ved om ikke dette møtet også kan ha negative ringvirkninger på barnet.120 
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Økonomisk kompensasjon? 

I Frankrike bygger all donasjon av kroppsprodukter og organer på altruisme og frivillighet, for å 
motvirke markedsføring og kommersialisering av menneskekroppen.121 Det stilles likevel spørsmål 
om donasjon av eggceller skal kunne kompenseres, da særlig fordi man har stor mangel på egg.  

Det er ikke ønskelig å innføre dette i Frankrike, da de mener at å kommerisalisere  kjønnsceller ikke 
bare er etisk uakseptabelt- men at det også kan sette livet til økonomisk vanskeligstilte kvinner i fare, 
da eggdonasjon er et komplisert inngrep med en viss fare for kvinnen.122 Ved å gå bort fra den 
altruistiske tankegang, vil sæd og egg får økende varekarakter, fullstendig løsrevet fra den 
grunnleggende intime relasjonen mellom to individer av motsatt kjønn.  

Et annet argument er at dette ikke vil kunne forsvare at man for eksempel med organdonasjon, et 
enda mer komplisert inngrep med større langtidskonsekvenser, ikke gir økonomisk  kompensasjon. 
Og man kan si at all donasjon av kroppsprodukter vil måtte belønnes.123 

Det synes likevel rimelig å gi kvinnene en økonomisk kompensasjon for tapt arbeidsinntekt og 
transportkostnader som følge av donasjon. Dette handler ikke om betaling, men om å sørge for at 
kvinnen selv ikke skal ha kostnader som følge av sin generøsitet.124,125 

Andre løsninger på eggmangelen ville være å øke informasjonen om dette i samfunnet, eventuelt 
også åpne for at kvinner som selv ikke har født skal kunne donere egg. Sistnevnte er fortsatt eksplisitt 
forbudt i loven (§1211-2), for å beskytte kvinnen mot eventuelle psykiske problemer hvis kvinnen 
senere skulle bli infertil.126 

Forebyggende helsearbeid 

CCNE påpeker at det er svært viktig at helsepolitikere og den biomedisinske forskningen arbeider 
mot å forhindre overføringen av seksuelt overførbare sykdommer, som jo er en av de viktigste 
årsakene til medisinsk infertilitet. Ved å gjøre dette vil man dermed også kunne redusere antall par 
som vil ha behov for kjønnscelledonasjon.127 

6.5 Surrogati 
To former for surrogati 

Surrogati vil si at en annen kvinne enn den juridiske moren bærer frem barnet. Det finnes to ulike 
former for surrogati. Enten er surrogatmoren den biologiske mor, det vil si at man tar i bruk hennes 
egg og befrukter det med den juridiske morens partners sæd, eventuelt sæddonor. Denne formen 
kalles internasjonalt for ”traditional surrogacy”. I den andre formen, ”gestational surrogacy”, setter 
surrogatmoren sin livmor til disposisjon, ved at et embryo implanteres inn i henne, men hun har selv 
ingen biologisk tilknytning til barnet.  
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Egget kan enten komme fra eggdonor, eller fra kvinnen i paret som ønsker barn. Sæden kan komme 
fra mannen i paret, eller eventuelt en sæddonor. Hvis både egg og sæd stammer fra en donor vil det 
si at paret som ønsker seg barn ikke har noen biologisk tilknytning til barnet.  

Surrogati-mange muligheter for de både medisinsk og sosialt infertile 

Surrogati kan hjelpe kvinner som selv ikke har mulighet til å bære frem barnet. Mulige medisinske 
tilstander kan være Mayer- Rokitansky- Kuster- Hauser (MRKH)-syndromet med fravær av uterus og 
2/3 av vagina, placenta accreta, blødning under svangerskapet med påfølgende hysterektomi, og 
kreft.128 I tillegg kan surrogati hjelpe homofile par og enslige menn som ønsker seg barn. Dette er den 
eneste måten må kan oppnå full likhet mellom homofile og heterofile når det gjelder tilgang på 
assistert befruktning. 

6.5.1 Norge 

Sikre genetiske moderskap 
Som med, eggdonasjon, er problemet med legalisering av surrogati at man ikke lenger kan være 
sikker på at den kvinnen som føder barnet, er moren. I følge norsk lov er den som føder barnet alltid 
moren. Av det følger det at en surrogatmor, biologisk tilknytning eller ei, alltid defineres som moren. 
Dette gjøres også ved det paradoksale tilfellet der den kvinnen som ønsker barn, donerer sitt eget 
biologiske egg.129 Fordi surrogatmoren juridisk regnes som moren, har hun alle rettigheter på sin side 
dersom hun skulle ombestemme seg i prosessen og ønske å beholde barnet. 
 
Transaksjoner 
Surrogati er den formen for assistert befruktning som innehar de største etiske dilemmaene. Blant 
annet vitner surrogatmorskap om et kontraktsaspekt ved relasjoner som vanligvis defineres gjennom 
kjærlighet. Denne kontrakten involverer ofte penger, og penger forbindes ikke med kjærlighet.130 
Mange vil synes at det er moralsk forkastelig å involvere penger i skapelsen av et barn, som skal være 
en gave, en gave som ikke har en pris, og som det derfor ikke skal kunne betales penger for .131 
 
Det er også de som stiller seg spørsmål om pengeaspektet ved surrogati er noe annerledes enn et 
eventuelt pengeaspekt ved normale fødsler. Det er ikke til å legge skjul på at det å få barn til alle 
tider har kunnet knytte forbindelser og formuer sammen. Og noe som allerede eksisterer ved 
”normale” unnfangelser, hvorfor skal det gjøres til et problem i denne forbindelse? 

Mange ulike familiekonstellasjoner 
Det finnes i dag mange alternative familiekonstellasjoner. Det har i Norge vært vanlig å ta til seg 
fosterbarn, og det har vært og er fortsatt vanlig med enslige, ugifte foreldre. Barn vokser opp med én  
forelder, med besteforeldre eller andre slektninger.132 Men det sentrale har hele tiden vært disse 
foreldrenes omsorgsevner, ikke hvilken formasjon familien har.  
 
Den norske velferdsstaten er bygget på at vi skal ta vare på hverandre og på likhet for loven. Jussen 
forsøker å utjevne forskjeller mellom folk, både økonomisk og sosialt. En snever tolkning av 
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lovverket, motarbeider denne utjevningen, og fører til diskriminering av familier som har tatt i bruk 
surrogati, mener noen.133 
 
Uvant, men ikke galt 

Odd Jenvin og hans ektemann, foreldre til to barn født av surrogatmor, mener at grunnen til 
skepsisen mot surrogati er at folk ikke er vant til at barn blir til på denne måten. Denne uvantheten 
bygger på forestillinger rundt menn og omsorg- og særlig homofile menn og omsorg, som i tidligere 
tider ble forvekslet med pedofili.134 Når surrogati blir vanligere, tror de folk blir mer fortrolige med 
det- noe som vil føre til at surrogati etter hvert vil sees på som en legitim måte å få barn på.135  

De mener også at dagens lovverk understøtter hemmeligholdelse av hvordan disse barna blir til. Hvis 
barna oppdager denne hemmeligholdelsen senere kan det bli oppfattet veldig negativt av barnet. 
Åpenhet er stikkordet som gjør befolkningen emosjonelt påvirkelig, skaffer mer kunnskap om 
prosessen og bidrar til alminneliggjøring og dermed aksept. 

Ingen mor 
Hvis homofile skal få tillatelse til surrogati, betyr det at barnet vokser opp uten en mor. Odd Jenvin, 
far til to barn født av surrogat sier : ”… jeg og samboeren min har tatt det valget at våre barn skal 
vokse opp sammen med to fedre. Det betyr at i vår familie, så er det ingen mor. Vi har ikke lyst til å gi 
inntrykk av at det eksisterer noen mor noe sted. Det betyr ikke at ungene ikke skal ha kontakt med 
henne som fødte dem, men det betyr at hun ikke er mor for dem. Det har aldri vært meningen at hun 
skulle være det, og hun kommer aldri til å bli det”.136 
 
Når par mener at surrogatmor ikke er barnets mor, synes noen det er paradoksalt at det er vanlig at 
likekjønnede par benytter seg av samme surrogatmor for at barna skal få en felles genetisk 
tilknytning. Det kan synes vanskelig å forstå behovet for å benytte samme surrogatmor hvis de 
mener denne surrogatmoren ikke har spilt en avgjørende rolle for barnets tilblivelse og at et barn 
ikke behøver en mor, men at det like godt kan vokse opp med en far som med en mor.137 

Blir barn av likekjønnede par oftere homofile enn andre? 
To av deltakerne ved Bioteknologinemndas åpne møte om reproduksjonsturisme, Anne Hambro 
Alnæs og Johan T. Hazekamp, la frem to ulike studier med motsatt resultat når det gjelder dette 
spørsmålet. En studie fra England viste at en større andel av barn adoptert av homofile par selv 
senere ble homofile enn normalt, mens en annen studie fra England, viste at barn som vokste opp i 
lesbiske familier ikke selv senere ble oftere homofile. Odd Jenvin argumenterer for at hvis det er  
tilfellet at det er en større andel barn som er homofile, så kommer dette av at barna oppvokst i 
likekjønnede familier er mer liberale og tolerante for ulike kjønnslegninger, og at de derfor lettere 
lever ut sin legning hvis de er homofile.138 
 

Global urettferdighet i helsetilbudet 
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Rike europeere reiser til India og andre u-land for å få utført surrogati på private klinikker, mens 
helsetilbudet til lokalbefolkningen nærmest er ikke-eksisterende. Det kan for mange synes etisk 
tvilsomt at rike utlendinger benytter seg av et lands ressurser og high-tech medisin når innbyggerne 
går for lut og kaldt vann.139 Økt fokus på high-tech medisin for utlendinger trekker ressurser fra 
grunnleggende helsetilbud til befolkningen. Andre igjen argumenterer for at turistene vil legge igjen 
ressurser som kan finansiere annen helsetjeneste.140 

Surrogatmødrene i u-land utnyttes indirekte, selv om det er frivillig å være surrogatmor. Hun får 
betalt etter den risiko og belastning hun påtar seg. Ingen kan si at det ikke finnes økonomiske 
aspekter innbakt i disse kvinnenes motiver for å være surrogatmor. Selv om kvinnene påstår å være 
surrogatmor ut fra et altruistisk perspektiv, er det ikke til å komme forbi at en økonomisk 
kompensasjon kan komme godt med i en økonomisk vanskelig hverdag. Det kan synes vanskelig å si 
at en slik situasjon gir avgjørelser tatt på et fritt og nøytralt grunnlag, selv om valget om å bli 
surrogatmor i utgangspunktet er frivillig.141 På den annen side kan man si at en betaling de fattige 
kvinnene oppnår, vil kunne bidra til å utjevne økonomiske forskjeller,142  fordi pengene kan hjelpe 
kvinnen og hennes familier, for eksempel til å utdanne hennes barn.  

Likekjønnede par og surrogati. Juridisk gråsone 

Odd Jenvin har erfaring fra surrogati i USA, og forteller at det i fødselsattesten i enkelte delstater, er 
det likekjønnede paret som settes opp som foreldre. Problemet når paret kommer til Norge, er at 
barnet i noen tilfeller oppgis å være uten foreldre, og at den originale fødselsattesten fra USA 
strykes. Dette kan gi problemer for barna hvis noe skulle skje med dem som ville trenge foresattes 
samtykke. Andre par aksepterer DNA-test for å fastslå hvem som er den biologiske faren eller moren, 
slik at den andre i paret må søke om stebarnsadopsjon. Det er også de likekjønnede par som får til å 
registrere foreldreskapet direkte, slik de ønsker. Han understreker problemet med den tydelige 
vilkårligheten rundt bestemmelsen av foreldreskapet til disse barna.143  

Bestemmelse av foreldreskap. Adopsjon 

Fordi surrogati i dag er ulovlig i Norge, og barnets mor etter barnelovens paragraf  2 er den som 
føder barnet, vil dette si at surrogatmoren defineres som moren. For at paret skal kunne defineres 
som foreldre må man derfor ha surrogatmors godkjenning på dette og må kjenne hennes identitet. 
En overføring av foreldreskap til den ikke-biologiske forelderen i paret vil dermed skje via 
stebarnsadopsjon. Farsskapsutvalget fremhever viktigheten av å prioritere barnets beste, og også 
sikre barnets mor, surrogatmoren,ved at hun må gis mulighet til å gå fra avtalen og beholde barnet, 
inntil en periode etter fødselen.144 Adopsjonen må anses å være til gagn for barnet før bevilling kan 
gis.145  

Farsutvalget uttaler :” Barn som vokser opp i Norge, kan ha blitt unnfanget 
ved metoder som ikke er tillatt etter det norske regelverket om bioteknologi. Barn har ingen 
innflytelse på omstendighetene rundt sin tilblivelse og bør ivaretas av regelverket uavhengig av 
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måten de er konsipert på”.146  

En adopsjon av barnet til de voksne som var ment å være foreldre regnes som regel til det beste for 
barnet, fordi det gir en stabil og trygg juridisk ramme hvis noe skulle skje med barnet eller hvis det 
skulle komme til samlivsbrudd, hvis surrogatmor anlegger sak, eller hvis juridisk ikke-biologisk 
forelder ombestemmer seg med tanke på foreldreskap. Det forutsettes at paret oppgir surrogatmors 
identitet for at man skal kunne få hennes godkjenning, for å sikre at det ikke foregår 
menneskehandel og annen illegal virksomhet, men også fordi anonyme morskap vil motarbeide 
nettopp større åpenhet om barnets rett til å kjenne opphav.147 Etter norsk lov er det nok med en 
avtale mellom partene, som registreres i Folkeregisteret for å være gyldig, om at én part skal ha 
foreldreansvaret alene.  

Bioteknologinemnda understreker viktigheten av at adopsjonsprosessen i sin helhet blir mer effektiv. 
Når det er færre barn tilgjengelige for adopsjon enn par som ønsker å adoptere, og det i tillegg er 
unødvendig lang saksbehandling, øker dette presset på alternative måter å få barn på, deriblant 
surrogati.148 

Raskere adopsjonsprosess i forbindelse med surrogati? 

Farskapsutvalget foreslo i NOU 2009:5 at adopsjonsprosessen i forbindelse med surrogati skal kunne 
prioriteres og gå raskere enn den vanlige adopsjonsprosessen, men dette er Bioteknologinemnda og 
Adopsjonsutvalget uenig i. Det legges vekt på at det ikke kan lages forrang for barn unnfanget ved en 
metode som gjennom den norske lovgivningen er ulovlig, og at ingen barn skal gis prioritet fremfor 
noen andre. Alle barn skal behandles likt uansett hvordan de er kommet til verden.149 At adopsjon av 
ikke-biologisk partner med godkjenning av surrogatmor, tillates, kan likevel synes som en akseptabel 
mellomløsning for å sikre det beste for barnet, nemlig to, stabile foreldre tidligst mulig i livet. 

Norge ikke moden for surrogati 

Det er bred motstand i befolkningen mot en legalisering av surrogati, men det er også de som ønsker 
dette tillatt på særlige vilkår og at det offentlige skal støtte ulike grunner for barnløshet. Selv om vi i 
Norge ikke er klare for å kommer til en beslutning rundt dette,150 er det viktig med en åpenhet om 
prosessen, fordi det ér norske barn som blir til på denne måten i utlandet og som deretter kommer 
hjem. 

Surrogati er fortsatt et vanskelig tema, og har enda ikke vært drøftet i sin helhet av 
Bioteknologinemnda. Dette skal prioriteres og følges opp i forbindelse med revideringen av den 
norske bioteknologiloven som allerede er påbegynt.151 

6.5.2 Frankrike 

Urettferdighet 
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Det er i dag ingen annen løsning enn ”gestational surrogacy” for de kvinnene som mangler livmor, 
enten medfødt eller påført. Disse kvinnene har ofte egg tilgjengelige, men kan ikke ta i bruk 
surrogatmor og dermed få egne, biologiske barn, da dette er ulovlig. At det ikke finnes behandling for 
deres type infertilitet, men for andre kvinner og menns årsak til infertilitet, føles svært urettferdig for 
de parene det gjelder. Det kan resultere i skyldfølelse, mistet selvtillit og til og med brudd hos 
paret.152 
 
En annen urettferdighet i dag, er den økonomiske. I dag kan par som har økonomisk mulighet til det, 
reise utenlands, mens dette er umulige for resten av kvinnene som ikke har denne muligheten.153 
Mange synes det er urettferdig at økonomi skal bestemme hvem av disse som skal kunne ha 
mulighet til å bli foreldre, ettersom den franske lov forbyr begge former for surrogati. I den 
forbindelse understrekes det av vi alle er født forskjellige inn i en urettferdig verden, der noen har 
bedre forutsetninger for å overleve og få et bedre liv enn andre. Noen er født penere, mer 
intelligente enn andre, og andre igjen er født med handicap eller er lite attraktive. Det stilles 
spørsmål ved om og når urettferdighet kan danne grunnlag for en rettighet, og i så fall hvor langt 
denne rettigheten skal gå. I alle tilfeller konkluderes det med at det ikke er noen rett å få barn.154  

En generøs handling 
 
Studier fra andre vestlige land der svangerskapssurrogati er tillatt, viser at de kvinnene som velger å 
bli surrogatmødre ikke gjør det for pengenes skyld. Mange kjenner mennesker  som har opplevd å 
ikke kunne bli foreldre og sorgen dette har medført, og de ønsker derfor å begå en altruistisk 
handling ved å stille sin kropp til disposisjon for å hjelpe par i samme situasjon.155 
 
Bestemmelse av slektskap 

Som i Norge er juridisk bestemmelse av slektskap i Frankrike bygget på paradigmet ”Mater Semper 
Certa Est” og innlemmet i Code Civile, article 325 og 332. Alle former for surrogati er som følge av 
dette ulovlig fra 1994, etter Code Civile, article 16-7. 
 
Fordi loven kjenner kun én mor, den som føder barnet, vil surrogatmoren også defineres som juridisk 
mor hvis embryoet hun bærer frem ikke har noen biologisk tilknytning til henne.156 Det er et 
paradoks at en kvinne som donerer sitt eget egg til en surrogatmor for at hun skal bære det frem, 
ikke defineres som biologisk mor når egget stammer fra henne, og det er hun som skal oppdra det 
kommende barnet. 
 
Solidaritet og medisinsk indikasjon 

Det har i Frankrike vært diskusjon om man bør åpne for svangerskapssurrogati på medisinsk 
indikasjon i eksepsjonelle tilfeller, etter vurdering av en nemnd. Dette kan være par der kvinnen 
mangler livmor, enten som følge av medfødt anomali eller som følge av hysterektomi ved blødning 
under svangerskap eller kreft. Det sees på som akseptabelt og solidarisk for disse kvinnene da det 
gjelder en så liten gruppe. Når det gjelder sosial indikasjon, som homofile og enslige menn, har dette 
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ikke vært noe tema for lovendring. Det er fortsatt ingen stemning for å godkjenne denne type 
surrogati på sosiale indikasjoner, herunder enslige og homofile par.157  

CCNE er i utgangspunktet imot legalisering. Dette er ikke fordi de ikke forstår at par ønsker barn som 
genetisk stammer fra minst én av dem, og at de ønsker genetisk egne barn. Men motstanden bygger 
på alle de andre konsekvensene og risikoene en slik legalisering vil kunne medføre. 

Surrogatmorens risiko 

Det har til alle tider vært utført ulike former for surrogati. Allerede i Det Gamle Testamentet står det 
skrevet om slavekvinnen Agar som lå med Isak for å få sønnen Ismael, fordi hans kone Sara var 90 år 
og for gammel til å få barn. Barnet ble dermed overært Sara og Isak.158 At barn vokser opp med andre 
foreldre enn sine biologiske, er ikke noe nytt. Det betyr likevel ikke at det er uproblematisk. 

En kvinne gjør sin kropp tilgjengelig for at et annet par skal kunne få sitt barneønske oppfylt.159 Det er 
ikke usannsynlig at kvinnen og hennes familie blir skadelidende i denne prosessen. Først og fremst er 
det under en graviditet alltid risiko for komplikasjoner. Det har allerede vært tilfeller i Frankrike der 
surrogatmoren måtte gjennomgå hysterektomi etter blødning i forbindelse med fødselen.160  En slik 
blødning er en viktig årsak til barseldød, og selv om barseldød i dag er sjelden, er det fortsatt 
eksisterende, og det ville vært tragisk om en surrogatmor skulle dø som følge av sin generøse 
disposisjon av sin kropp. Graviditet er en fysiologisk prosess, som påvirker hele kvinnen både fysisk 
og psykisk.161,162 Eksempler på mulige langtidskomplikasjoner kan være fødselsdepresjoner og post-
partum  psykose. Man kan på grunnlag av dette derfor ikke argumentere for at 
svangerskapssurrogati kun er et enkelt ”lån” av livmor.  

I tillegg kan surrogatmorens egne barn indirekte påvirkes ved at de er vitne til at mamma ”gir bort” 
deres bror eller søsken, og de kan risikere å spørre seg om hun skal gi bort eller selge dem også.163 Og 
hvordan mannen henns oppfatter denne situasjonen, er det ingen som vet. Det finnes ingen studier 
som viser hvordan det går med barna og mannen til surrogatmødrene.164 

Barnets risiko og interesser 

Flere studier tyder på at det dannes bånd mellom mor og barn allerede under svangerskapet. 
Derimot finnes det ikke studier som omhandler psykologiske langtidseffekter hos barn som er blitt tid 
ved surrogati,165  som nettopp skaper et skille mellom genetisk og/eller sosial mor og livmor-
mor/surrogatmor. Ingen kan påstå at å ta barnet fra sin mor og gi det til sin tildelte mor, er til det 
beste for barnet.166 Det er stor sannsynlighet for at barnet føler seg forlatt av sin biologiske mor når 
det ”gis” fra mor som fødte barnet til to andre foreldre,167 at det har vært benyttet som en 
transaksjon i et komplekst befruktningsprosjekt, og man er redd for at dette kan forstyrre barnets 
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psykologiske utvikling og dets identitetsfølelse.168 En mor har ikke bare jurdisk verdi, men også en 
psykologisk og sosial verdi. Ved surrogati kan et barn i verste fall få fem ”foreldre”: eggdonor, 
spermdonor, surrogatmor og sine to juridiske foreldre. Dette vil i verste fall føre til at barnet ikke har 
noe som helst genetisk bånd med sine sosiale foreldre. Hvordan takler et barn å ha et så spredd 
opphav? 169,170 
 
Det kan være svært tøft for surrogatmoren å måtte gi fra seg barnet selv om det ikke er hennes 
biologiske barn. En graviditet gir en risiko for at surrogatmoren knytter seg til barnet. Hvis hun 
allerede fra begynnelsen av graviditeten distanserer seg fra barnet hun bærer, vet vi ikke noe om 
dette kan ha en psykisk konsekvens for denne kvinnen eller barnet som skal bli født.171 Samtidig som 
det for barnet kan være vanskelig å forstå på hvilken måte det har blitt til, og at kvinnen som bar det 
fram gav det bort ved fødselen. 
 
Mottagende pars risiko 

Hvordan skal man håndtere at en surrogatmor går til rettssak for å beholde barnet, eller ønsker 
kontakt med barnet? Det har i Frankrike allerede vært ett tilfelle der surrogatmoren måtte 
gjennomgå hysterektomi grunnet blødning, og derfor ønsket hun ikke lenger å gi bort barnet da hun 
selv ikke lenger kunne få flere barn.172 Hva om surrogatmoren ønsker abort? Eller motsatt, hva hvis 
paret ønsker abort fordi barnet er angrepet av en sykdom, mens surrogatmoren ikke ønsker dette? 
Da må paret være forberedt på å ta til seg dette syke barnet.173 

Hvis et nært familiemedlem utfører en solidarisk tjeneste som surrogatmor, kan denne senere 
blande seg inn i familieliv og oppdragelse til barnet.174 En surrogatmor i nær familie, kan derfor være 
et enda mer realistisk problem enn eventuelle finansielle trusler. 

I tillegg nevnes det at surrogati intrafamiliært har et incestuøst aspekt over seg.175 Å bære frem 
barnet for sin datter, vil si at barnet både blir datter og datterdatter av surrogatmoren, samt datter 
og søster av sin juridiske mor.176 Det vil også si å bære frem et embryo der sæden stammer fra sin 
svigersønn. Å låne bort sin livmor til en søster, vil si å bære frem sin svigerbrors barn. Surrogati kan 
stokke om på generasjoner ved at surrogatmoren dermed kan bli både mor og bestemor til sitt eget 
barnebarn. Det understrekes at dette er en morbid og lite ønskelig utvikling. 

Finansielle aspekter 

I Frankrike mener man at å åpne for svangerskapssurrogati, truer prinsippet om non-
kommersialisering av menneskekroppen. Selv om all donasjon i Frankrike skal være gratis, kan man 
ikke kontrollere indirekte honorarer, som eksempelvis betalte reiser, gaver eller andre ”fordeler”.177 
Det er vanskelig å bevise at surrogatmødrene gjør dette kun ut fra altruistiske motiver, og å unngå 
underliggende økonomiske transaksjoner mellom kvinnen og paret. Det  vil kunne synes som de 
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svakeste økonomisk vanskeligstilte kvinnene er de som mest sannsynlig vil kunne påta seg denne 
”jobben”, noe som går i mot en frivillighet, da kvinnene selv kanskje ikke synes de har noe valg. 

Noen mener det er naivt å tro at et forbud mot surrogati hindrer par i å benytte seg av dette tilbudet 
hvis de ser det som nødvendig, og at det derfor likeså godt bør tillates for å sikre likhet for alle, 
uansett økonomi. Men selv om noen mennesker velger å dra til utlandet for å benytte seg av 
surrogati og andre former for assistert befruktning, så er ikke det noe argument for å endre loven i 
seg selv. Man står fast på at det er et viktig prinispp å ikke tillate surrogati. Det gir et tydelig signal 
om at dette ikke er akseptert. Loven har en symbolsk, beskyttende og moralsk verdi i seg selv. Selv 
om det alltid er  noen som ikke følger loven, det være seg narkotikahandel, økonomisk kriminalitet 
og drap, betyr ikke det at vi derfor skal legalisere disse handlingene.178 

Annen mulig risiko 

Hva hvis de sosiale foreldrene ikke lenger ønsker barnet, enten fordi det er rammet av en sykdom 
eller fordi de har skilt lag?179 Hvis surrogatmoren da ikke ønsker å beholde barnet, hva gjør man 
da?180 Et annet mulig problem hvis man åpner for svangerskapssurrogati, kan være at karriebevisste 
og eldre kvinner ”velger bort” å gå gjennom en graviditet av beleilige og praktiske årsaker. En 
graviditet kan forstyrre en karriereutvikling, det er alltid risiko for komplikasjoner, og kvinner som 
helst ønsker å unngå en slik belastning på kroppen, kan derfor benytter seg av surrogati for å få 
biologiske barn.181 

Ved å tillate surrogati vil retten til å få barn (”droit à l’enfant”), som er ikke-eksisterende også i 
Frankrike,  komme foran barnets rett (”droit de l’enfant”).182 Tatt i betraktning barnets potensielle 
psykologise risiko, surrogatmorens risiko, og risiko for skråplaneffekten er det i Frankrike derfor ikke 
ønskelig å tillate denne form for surrogati. 

Loven kan ikke gi likhet for alle 

CCNE understreker at selv om en infertil kvinne finner det urettferdig og lider under at hun ikke kan 
sette barn til verden, så er det ikke opp til loven å utjevne alle former for urettferdighet, her 
inkludert fysiologiske tilstander som naturen står bak. Et ønske eller behov for å få barn kan ikke føre 
til at samfunnet føler seg forpliktet til å gi alle infertile par barn. Man har ingen rett til å få barn selv 
om man ønsker seg det.183 

7 Resultater 

7.1 Generelle prinsipielle likheter mellom Norge og Frankrike 
 
Det er visse etiske prinsipper som det både i Norge og Frankrike legges vekt på når det kommer til 
assistert befruktning i sin helhet. Det første er at man ikke har rett på barn. Imidlertid har man rett 
på å bli behandlet for sin sykdom. Fordi Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer infertilitet som 
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en sykdom, følger det av dette at man har rett på å få behandling for sin infertilitet. Da man ofte ikke 
kjenner årsaken til infertiliteten, blir et forsøk med assistert befruktning som symptomatisk 
behandling å regne. Om denne behandlingen imidlertid fører til barn, kan man ikke garantere. 
 
Det andre viktige prinsippet er at når et barn først blir til ved hjelp av assistert befruktning, så skal 
hensynet til dette barnet komme før alle andre hensyn. Begge landene begrunner dette med 
referansetil  Kants kjente maksime: ” Et menneske skal aldri kun brukes som et middel, men er et mål 
i seg selv”. Hvis mennesket brukes som et middel i tillegg til at det er et mål i seg selv, kan det 
derimot aksepteres, hvis hensynet til dette mennesket kommer først. Det er slik man i begge land 
forsvarer PGD-HLA (se nedenunder). 
 
I både Frankrike og Norge er man bekymret for det statsliberale dilemma, og at dette kan føre til et 
sorteringssamfunn basert på eugenisme. Det statsliberale dilemma vil si at  enkeltindividers 
handlinger aksepteres, men at summen av de ikke aksepteres og at utfallet blir noe vi ikke liker. Ved 
visse former for assistert befruktning som tillater fravalg og tilvalg, blir resultatet at mennesker som 
er ”annerledes” , i større og større grad velges bort. Dette sees særlig tydelig hos fostre med Downs 
syndrom i Frankrike, der 96% av alle oppdages og nesten alle av disse barna aborteres vekk. 
 
Skråplanet er en annen fryktet konsekvens av å åpne assistert befruktningsmetoder på videre 
indikasjoner og inkludere flere grupper av befolkningen. Hvor skal vi sette grensen for hva som bør 
aksepteres og hva som ikke bør aksepteres, er et aktuelt og vanskelig spørsmål i begge landene. 
Hvilke grupper av befolkningen skal tillates IVF, og hvem skal holdes utenfor? 

7.2 Spesielle likheter og forskjeller 

7.2.1 PGD 

7.2.1.1 Likheter og forskjeller 

Hovedessensen i lovgivningen som omhandler vilkår for PGD er nærmest helt lik i begge landene. Det 
viktigste vilkåret er alvorlig, arvelig sykdom i familien.Det er i tillegg tillatt å selektere på kjønn hvis 
sykdommen er kjønnsbunden. En viktig forskjell er at PGD i Norge også tillates for likekjønnede 
kvinnelige par, som jeg vil komme tilbake til nedenunder. 
 
I Frankrike er PGD først og fremst tillatt hvis foreldrene selv  er diagnostisert å ha sykdommen, men 
også i eksepsjonelle tilfeller ved alvorlige, arvelige sykdommer der foreldrene selv ikke er rammet, 
men besteforeldrene eller et allerede født barn er rammet (L-2131-4). Dette er kun tillatt der 
sykdommen fører til en for tidlig død og oppstår sent i livet. Et eksempel er Huntingtons sykdom. 
 
Når det gjelder etiske aspekter, er begge landene bekymret for utviklingen av et sorteringssamfunn 
bygget på eugenisme. Fravalg av egenskaper fører til at embryo som har egenskaper vi ikke opplever 
som ønskelig, i mange tilfeller ikke har livets rett og derfor ikke blir implantert. Dette kan bli et 
problem i et samfunn, fordi det på lang sikt vil føre til en regelrett utrydding av mennesker rammet 
av sykdommene og de genetiske tilstandene vi velger bort. Man er redd for at en reduksjon i antall vil 
føre til mindre aksept og toleranse i et samfunn for disse sykdommene og tilstandene, samt at det for 
de som vokser opp med sykdommene kan få et dårligere tilbud i helsetjenesten som følge av dette. 
 
Skråplanet er et annet argument som går igjen i begge lands etiske diskusjoner. Men hva skråplanet 
kan føre til er noe forskjellig. Mens det i Norge i første omgang baserer seg på en risiko for 
familiebalansering/kjønnsseleksjon og tilvalg av andre ”ubetydelige” egenskaper, er det i Frankrike i 
tillegg fokus på at man i fremtiden kan selektere bort embryoer som er bærere eller har en 
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predisposisjon for sykdom. Det har allerede kommet et forslag om å kunne benytte seg av PGD på 
dette grunnlaget, selv om CCNE og den franske nasjonalforsamlingen i sine høringer har avslått dette. 
 
Et annet forslag som har kommet opp i Frankrike, er å tillate PGD-AS hos kvinner med økt risiko for å 
bære frem et barn med Downs syndrom. Dette er det ikke gjennomslag for i den franske 
nasjonalforsamligen, men det foreslås at aneuploidiscreening skal kunne tilbys hos de kvinnene som 
allerede tar i bruk PGD som følge av alvorlig, arvelig sykdom.  

7.2.2 PGD-HLA 

7.2.2.1 Likheter og forskjeller 

Lovteksten bygger på vilkårene for PGD, men i tillegg til disse indikasjonene, gjelder det i både Norge 
og Frankrike, at familien allerede må ha født et sykt barn, der eneste behandling er 
benmargstransplantasjon fra HLA-kompatibel donor. Hvis det ikke finnes levende donor, kan 
navlestrengsblod med dyrkning av stamceller fra en HLA-kompatibel fremtidig søster eller bror være 
like  god behandling. Mens PGD-HLA er tillatt i Norge, har det i Frankrike kun vært tillatt på 
midlertidig grunnlag. Det er i forbindelser med revideringen av bioteknologiloven kommet forslag om 
at loven skal bli permanant. 
 
I den franske lovteksten  er det spesifisert at sykdommen må medføre døden i de aller første leveår, 
mens det i den norske teksten ikke er spesifisert nærmere enn at det må dreie seg om en alorlig, 
arvelig tilfelle. Imidlertid skal hvert enkelt tilfelle i Norge vurderes særskilt av en nemnd, mens dette 
ikke er tilfelle i Frankrike. 
 
Det er i Frankrike, gjennom article 2141-3, understreket at paret ikke kan gjennomgå et nytt IVF-
forsøk så lenge det finnes friske egg nedfryst. Dette sikrer at man ved PGD-HLA ikke får et for stort 
problem med overtallige egg. Friske, HLA-kompatible egg implanteres som førsteprioritet, men 
finnes det friske, uimplanterte egg tilgjengelig kan kvinnen ikke gjennomgå en ny hormonstimulering 
for å finne friske og  HLA-kompatible egg. I tillegg hindrer dette at barnet benyttes mer som et middel 
enn et mål i seg selv, og det motvirker dermed en slik instrumentalisering av barnet. 
 
En slik forebygging mot overtallige egg er ikke innlemmet i den norske loven. Det kan tyde på at par 
som aksepteres for PGD-HLA kan gjennomgå så mange hormonkurer som ønskelig før de finner et 
friskt, HLA-kompatibelt egg. Det er derfor i Norge særlig problematisk at PGD-HLA fører til kast av 
friske embryoer. Nemnda har imidlertid ansvaret for å vurdere de forventede kostnader 
sammenliknet med effekt av behandling. 
 
På det etiske plan, legges det i begge landene vekt på mulige utfall av PGD-HLA  for det fremtidige 
barnet. På det psykiske planet kan donasjonen føre til en solidaritetsfølelse og en styrking av 
forholdene innad i familien. Men i verste fall kan barnet rammes av skyldfølelse om behandlingen 
ikke skulle lykkes eller den ikke ble igangsatt raskt nok.  
 
Det legges også vekt på barnets risiko for å måtte donere benmarg, noe som er et mye større og 
smertefullt inngrep på barnets kropp. I Norge er det PGDnemnda som vurderer at barnet ikke 
utsettes for akseptable inngrep, mens det i Frankrike til i dag lovmessig er tillatt å ta benmarg fra 
barnet gjennom unntaket i code civile 16-3. Dette foreslås nå endret slik at barnet aldri skal måtte 
donere benmarg hvis navlestrengsblodet ikke viser seg brukelig. 
 
I Norge har det vært en debatt rundt om PGD-HLA også skal tilbys alvorlig, men ikke-arvelig sykdom. 
Dette er imidertid ikke gjennomført. I Frankrike dreier debatten seg først og fremst om å innføre 
PGD-HLA på permanent basis, for å hindre etnisk urettferdighet mellom kaukasiere som lettere 
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finner levende HLA-kompatibel donor enn det andre etniske grupper gjør. Det understrekes at man 
samtidig må arbeide hardt for å utbedre alternativer til PGD-HLA slik at dette en gang i fremtiden skal 
kunne bli unødvendig. Det beste alternativet i dag, mener man i Frankrike er utviklingen av banker 
med navlestrengsblod fra alle typer etniske grupper. 
 

7.2.3 Assistert befruktning hos likekjønnede par 

7.2.3.1 Forskjeller og likheter 

 
Dette er en av sakene der Frankrike og Norges lovgivning er fullstendig forskjellige. Mens Norge har 
åpnet for IVF hos lesbiske kvinner i parforhold, er det i Frankrike forbeholdt heterofile par som enten 
er infertile eller der en av parets medlemmer er rammet av en alvorlig infeksjonssykdom, med risiko 
for overføring av denne sykdommen til partner eller barn ved befruktning etter ubeskyttet samleie. 
Når det gjelder lesbiske kvinner, er det mange grunner til at Norge har tillatt dette. I begynnelsen 
ønsket man å hindre diskriminering mellom heterofile og homofile par. En annen og vel så viktig 
grunn er at inseminasjon av en kvinne er en enkel og billig prosedyre. Grunnen til at homofile menn 
ikke er innlemmet i den norske lov, er at dette krever både eggdonasjon og surrogati, langt mer 
kompliserte prosedyrer, som begge er ulovlige i Norge. 
 
Forkjemperne for IVF til likekjønnede par i begge land, benytter seg av diskriminering på grunnlag av 
seksuell legning som hovedargument. Mens dette i Norge har resultert i endring av bioteknologiloven 
som følge av endret ekteskapslov, for å sikre like rettigheter til alle ektepar,  vinner ikke 
diskrimineringsargumentet frem i Frankrike. Her legger man størst vekt på at barn som blir til ved IVF 
hos et lesbisk par, vokser opp uten en far. Dette kommer av anonym kjønnsscelledonasjon i Frankrike 
(se under 7.2.4.2), til forskjell fra i Norge, der anonym sæddonasjon er opphevet. Denne opphevelsen 
kom som følge av et ønske om en sterkere prioritering av hensynet til barnets beste, og dets 
grunnleggende rettighet til å kjenne sitt opphav, hvis ønskelig etter 18 års alder. 
 
I Frankrike mener man at å sette barn til verden uten en far (les: tilby assistert befruktning til lesbiske 
par), vil være det samme som å si at menn ikke lenger har en plass i dannelsen og oppdragelsen av et 
barn. I tillegg mener man at å utelukke assistert befruktning til denne gruppen ikke er diskriminering, 
da loven tillater IVF på ett spesifikt vilkår, som er medisinsk indikasjon. Et forbud mot assistert 
befruktning på sosial indikasjon rammer ikke bare likekjønnede par, men også enslige menn og 
kvinner og kvinner utenom fertil alder. 
 
Man understreker at selv om man på generelt grunnlag ønsker å motarbeide diskriminering på 
grunnlag av blant annet seksuell legning og øke aksept og toleranse for denne gruppen, så er 
tillatelse til assistert befruktning hos denne gruppen, likevel ikke veien å gå. De mener at aksepten 
for likekjønnede par først og fremst handler om å akseptere en endring av samfunnets 
grunnleggende familiebildet- mor-far- barn. Denne grunnleggende oppfatningen av 
familiedefinisjonen i samfunnet har føringer lang ut over bioteknologilovens felt, og de konkluderer 
derfor med at det ikke er bioteknologilovens ansvar å bidra til denne endringen. 
 
Når det gjelder familiedefinisjonen og hva som er det naturlige, argumenteres det i Norge for at 
dette er noe som kan endre seg i løpet av tid. Det legges vekt på at foreldres omsorgsevne må stå i 
fokus, og ikke deres seksuelle preferanse. Det er omsorgsevnen som har betydning for barnets 
oppvekst i et trygt og kjærlig hjem. 
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I Frankrike er man redd for dominoeffekten av å tillate assistert befruktning til lesbiske par. Man 
mener det vil kunne føre til at surrogati på sikt vil tillates, for at også homofile skal kunne få oppfylle 
sitt barneønske. 
 
Ellers nevnes adopsjon som et alternativ i begge land, og er også tillatt i begge land. Dette forsvares i 
Frankrike med at adopsjon av allerede fødte barn som har mistet sine foreldre, for å gi det en bedre 
oppvekst, ikke kan sammenliknes med å skape nye barn som planlegges født uten en far. I Norge 
legges det vekt på at adopsjon ofte ikke er et alternativ for likekjønnede par, da de fleste land hvor 
adopsjon er aktuelt, forbyr dem adopsjon. 
 

7.2.4 Eggdonasjon 

7.2.4.1 Forskjeller 

 
Hvis Norge er den liberale når det kommer til assistert befruktning hos lesbiske kvinner, er vi den 
mest restriktive når det kommer til eggdonasjon. I Frankrike er alle former for kjønnscelledonasjon 
tillatt, også embryodonasjon i eksepsjonelle tilfeller.  
 
I Norge fins det de som mener at det er diskriminering mellom sæd og egg når man tillater 
sæddonasjon, men ikke eggdonasjon. Årsaken til denne ”forskjellsbehandlingen” ligger i uttrykket 
”Mater Semper Certa Est”  (”den som føder er helt sikkert moren”), som også er juridisk nedfelt i 
barnelovens §2. Man mener at forholdet mellom mor og barn er noe spesielt som det må vernes om. 
Faren har man aldri kunnet være sikker på er den det gis uttrykk for, men man har til alle tider 
kunnet være sikker på hvem som er moren. Hvis man tillater eggdonasjon er ikke dette lenger tilfelle.  
 
I Frankrike derimot, vurderer man at det ikke er noen prinsipiell forskjell mellom eggdonasjon på 
medisinsk indikasjon og sæddonasjon på medisinsk indikasjon. Som det finnes menn med medisinsk 
indikasjon, finnes det også kvinner som av medisinske grunner har behov for eggdonasjon for å 
kunne bli foreldre. Eggdonasjon er forbeholdt par på medisinsk indikasjon, det kan kunne finne stede 
når det finnes en risiko for å overføre en sykdom med en viss alvorlighetsgrad til barnet eller til en av 
parets medlemmer, hvis assistert befruktning ikke fører til barn, eller hvis paret ikke kan benytte sine 
egne kjønnsceller. Det er dermed ikke tillatt i forbindelse med surrogati eller annen sosial indikasjon.  
 
Det er også verdt å merke seg at i Frankrike er alle former for donasjon anonymt, gratis og frivillig, 
mens dsæddonasjon i Norge er gratis, men ikke lenger anonymt (se under 7.2.4.1) . Lovendringen vil 
si at barn i Norge nå kan, ved fylte 18 år, få vite identiteten til sæddonor og eventuelt ta kontakt hvis 
det ønsker det. I Frankrike derimot, er anonymiteten ment for å unngå all mulig kontakt med donor 
og mottakende par. Den skal beskytte donor fra et eventuelt ansvar etter den generøse handlingen 
han har utført ved å donere sitt ”biologiske materiale” og den skal depersonalisere det biologiske 
materialet før det igjen personaliseres når det gis til paret. I tillegg skal det beskytte paret ved å 
unngå all form for innblanding eller pengeutpressing mellom donor og par. Den franske stat mener 
også at den ikke har noen rett til å blande seg inn i eventuelle ”familiehemmeligheter”, hvis 
foreldrene velger å ikke fortelle barnet hvordan det er blitt til. 
 
Anonymitetsprinisippet har også i Frankrike vært forsøkt endret med begrunnelsen at et barn har 
rett til å kjenne sitt opphav, og at hensynet til barnet må veie tyngst. Likevel kan det synes som om 
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kjønnscelledonasjon forblir anonymt i den hensikt å beskytte donor og par-  og i tillegg også for ikke å 
få færre donorer. 184. 
 
Det har i Frankrike også kommet et forslag om å oppheve vilkåret om at all donasjon skal være gratis, 
slik at man kan tilby kvinnene betaling for det invasive inngrepet de må gjennom. Det har ikke blitt 
konkludert med at kvinner som donerer egg ikke skal kunne få betalt, for å beskytte økonomisk 
vanskeligstilte kvinner fra å føle seg ”tvunget” til å gjennomføre inngrepet, som med alle invasive 
inngrep, i sjeldne tilfeller kan medføre risiko. Likevel er det foreslått å tilby kvinnene økonomisk 
kompensasjon som følge av tapt arbeidstid og eventuelle transportutgifter til klinikken. 

7.3 Surrogati 

7.3.1 Likheter og forskjeller 

I både Norge og Frankrike er alle former for surrogati absolutt forbudt. Selv om det i begge land er de 
som kjemper for at surrogati skal bli tillatt i visse tilfeller, er det fortsatt bred motstand i 
befolkningen mot denne formen for assistert befruktning. Bakgrunnen for dette stammer fra alle de 
etiske problemene denne metoden repsresenterer. 
 
I Norge legges det særlig vekt på opphevelse av det sikre genetiske moderskap (Mater Semper Certa 
Est) hvis man innfører surrogati. I tillegg legges det vekt på pengeaspektet ved surrogati, som 
”forsurer” prosessen med å få barn, en gave som ikke har noen pris. 
 
Av de som kjemper for tillatelse i Norge, er det særlig homofile og enslige menn som kjemper for 
retten til å kunne få barn. Denne gruppen legger vekt på at det i samfunnet finnes alle ulike former 
for familiekonstellasjoner, og absolutt ikke bare mor-far-barn-familien. En familie bestående av to 
fedre eller en far mener de derfor ikke er galt, bare uvant for folk. Hvis det blir flere av disse typene 
familier vil folk venne seg til det og dermed akseptere det. 
 
Andre motargumenter i Norge bygger på at barna ikke vil ha noen mor. Det fins også de som tror at 
barn som vokser opp med homofile foreldre oftere selv vil bli homofile, da visse studier har hevdet 
dette. Andre mener at hvis resultatene fra disse studiene stemmer, så følger dette av at barn som 
vokser opp med likekjønnede foreldre er mer åpne for ulike seksuelle legninger, og at de derfor tør å 
leve ut sin legning,  hvis de skulle være homofile. 
 
I et globalt perspektiv  er det særlig det moralske aspektet ved at rike mennesker i Vesten reiser til  
u-land for å få utført surrogati, og dermed trekker bort generell helsehjelp for landets befolkning. Et 
annet problem er det økonomiske aspektet for de kvinnene i disse landene som verver seg som 
surrogatmor. Det er vanskelig å komme utenom den store muligheten for at det ligger økonomiske 
motiver bak. Det kan hindre fattige kvinner i å være surrogatmor på et fullstendig altruistisk 
grunnlag. Selv om det å være surrogat er frivillig, har hun likevel kanksje ikke noe valg. 
 
I Frankrike er surrogati hos homofile og lesbiske ikke vektlagt som i Norge. Her er det kommet forslag 
om kun å legalisere  ”gestational surrogacy ”(GPA)  på eksepsjonelt grunnlag. Indikasjonen har ment 
å være de kvinnene som er født uten, eller av ulike grunner har måttet fjerne sin, livmor, og som 
dermed ikke kan bære frem barn, selv om de ofte har egne, friske egg tilgjengelige i eggstokkene 
sine.  
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Forkjempere for legalisering av GPA mener at det er urettferdig at man ikke har noe å tilby disse 
kvinnene. I tillegg er det økonomisk urettferdig at det i dag er mulig for velstående par å reise 
utenlands for å få utført surrogati, mens andre som ikke har råd, ikke har denne muligheten grunnet 
lovverket i Frankrike. Fordi det gjelder en så liten gruppe, mener forkjemperne at en legalisering ikke 
vil føre til noen skråplaneffekt eller videre oppmykning av lovverket. 
 
Årsaken til at man i Frankrike holder på et fortsatt forbud ligger i konsekvensene man frykter ved en 
legalisering. For surrogatmoren er det, som ved alle fødsler, risiko for alvorlige komplikasjoner, med 
hysterektomi etter blødning, eventuelt barseldød i verste tilfelle.  
 
For barnet er det ikke regnet som hensiktsmessig å skille livmor-mor og biologisk mor, eventuelt også 
genetisk mor. Det er vist at det dannes bånd mellom mor og barn allerede under graviditeten, og 
man er redd for eventuelle psykologiske langtidseffekter hos barnet etter en slik separasjon.  
 
For paret er det risiko for at surrogatmor likevel ønsker å beholde barnet, og de har ingen garanti for 
at barnet blir deres hvis dette skulle skje, selv i det paradoksale tilfellet der kvinnen i paret har donert 
sitt biologiske egg til surrogatmoren. En surrogatmor i nær familie kan også blande seg inn i 
oppdragelse, og det kan ha et incestuøst preg over seg hvis for eksempel en mor bærer frem sin 
datters barn. 
 
Finansielt truer surrogati non-kommersialisering av menneskekroppen, fordi en surrogatmor aldri 
kan være anonym. Dermed er man ikke sikret eventuelle pengeutpresninger eller at gaver eller andre 
fordeler utveksles mellom henne og paret. 
I Frankrike konkluderes det med at loven ikke kan utjevne alle urettferdighet. Barnets rett(droit  
de l’enfant) er et viktig prinsipp, mens rett til å få barn (droit à l’enfant), ikke eksisterer. 

7.4 Diskusjon og konklusjon 
 
Etikk er å treffe de riktige beslutninger i vanskelige situasjoner,185 å finne det beste alternativet blant 
mange muligheter. Formålsparagrafen i den norske bioteknologiloven sier at loven skal sikre at 
bioteknologi skal utnyttes til beste for mennesker i et samfunn der det er plass til alle , og at dette 
skal skje i samsvar med prinsipper om respekt for menneskeverd, menneskelige rettigheter og 
personlig integritet og uten diskriminering på grunnlag av arveanlegg basert på de etiske normer 
nedfelt i vår vestlige kulturarv.186  
 
Assistert befruktning er i dag en generelt akseptert metode hos par som ønsker barn, men som ikke 
klarer dette på naturlig vis. I kjølvannet av dette kommer der stadig nye metoder som stiller nye 
spørsmål til hva vi skal akseptere. Det finnes aldri bare ett riktig svar, og et svar som virker som det 
mest riktige nå, kan i fremtiden måtte vike plass for en annen, bedre løsning. 
 
Fordi det ikke finnes noen felles bioteknologilov, er dette utformet forskjellig i hvert enkelt land.  Jeg 
vil nedenunder diskutere de fem utvalgte  temaene, med utgangspunkt i mine egne tanker rundt 
dette. 
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7.5 PGD 
Den norske lovgivningen på feltet for preimplantasjonsdiagnostikk gir kun anledning til å søke PGD 
hos familier der en eller begge foreldrene er bærere eller rammet av en alvorlig, arvelig sykdom. I 
tillegg er det i eksepsjonelle tilfeller lov å velge barnets kjønn, hvis dette er for å unngå alvorlig, 
arvelige, kjønnsbundne sykdommer. Selv om en frykt for sorteringssamfunnet kan være reell, gjelder 
PGD et lite antall familier som er hardt rammet av sykdom. Det handler om at disse parene skal 
slippe å eventuelt gjennomgå senabort eller å få syke barn. Det handler om å stoppe videreføringen 
av denne sykdommen i generasjoner.  
  
Det er likevel grunn til å frykte skråplanet, som vi ser på forslagene som har kommet frem ved 
høringer i den franske nasjonalforsamlingen. Å tillate PGD på annnet grunnlag enn det ovenstående, 
som ved å ikke implantere egg med predisposisjon for sykdom, eller andre tilfeldig oppståtte 
mutasjoner, må og kan ikke aksepteres. Hvis PGD blir tillatt på disse indikasjonene, har medisinen 
blitt for teknifisert.  
 
Ved at samfunnet aksepterer PGD gir vi paret og kvinnen et valg de kunne ha sluppet. Selv om man 
selvfølgelig ønsker at barnet man får er friskt, hvilken rettighet har man til å bestemme hvilket barn 
man skal få? Det finnes mange eksempler på par som har bært frem barn, både friske og syke, de i 
utgangspunktet ikke hadde planlagt eller ikke ønsket, og som de i ettertid aldri ville vært foruten. Det 
finnes også et utall av kvinner der ute som sliter psykisk etter utførte provoserte aborter. Av og til må 
vi mennesker beskyttes fra oss selv, vi vet ikke alltid vårt eget beste. 

På den annen side finnes det også familier som sliter fordi de har handicappede barn som tar mye 
krefter fra dem selv, og fra eventuelt andre barn i familien. Det er umulig for en utenforstående å 
sette seg inn i hvordan det er å leve med et handicappet barn. I familier med en alvorlig, arvelig 
sykdom som kanskje allerede har et handicappet barn, er det lett å sette seg inn i deres store ønske 
om at deres neste barn kan sikres en sunn og frisk fremtid. 

PGD er et fantastisk alternativ hos familier der de har en stor risiko for å overføre en sykdom, og som 
derfor kanskje kvier seg for å sette barn til verden, av frykt for at de skal være ansvarlige for at dette 
barnet eventuelt blir rammet av denne sykdommen. Tilfeldige mutasjoner kan imidlertid aldri stoppe 
opp. Mutasjoner som oppstår tilfeldig i naturen er ikke noe foreldrene kan klandres for, og bør derfor 
heller ikke kunne ”letes etter” ved hjelp av PGD. 
 
Vi har i Norge grunn til å frykte en utvikling mot den som skjer i Frankrike, selv om den franske 
nasjonalforsamlingen sier nei til de foreslåtte utvidelsene av loven. At det i det hele tatt blir vurdert å 
åpne for PGD ved eksempelvis predisposisjon for sykdom er skremmende, og en slik utvikling er noe 
vi i Norge må være svært oppmerksomme på og aldri la skje. 

7.6 PGD-HLA 
Først og fremst et mål- dernest kanskje også et middel. 

Barnets beste er at det blir skapt som et mål i seg selv. Men hvis det kan brukes som et middel i 
tillegg til dette og som andreprioritet, må det kunne aksepteres i visse tilfeller. Disse tilfellene må 
først og fremst sikre at hensynet til dette barnet prioriteres. Barnet må selv ha nytte av å bli til ved 
assistert befruktning. Derfor synes det riktig at PGD-HLA er forbeholdt par som allerede har et barn 
angrepet av alvorlig og arvelig sykdom. I ikke-arvelige tilfeller har det kommende barnet selv ingen 
nytte av en slik metode, og hadde hatt bedre av å bli født etter naturmetoden. 
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Når det gjelder den norske lovgivningen, kan det være et problem at antallet PGD-HLA forsøk ikke er 
regulert.187 For å sikre at barnet blir til først og fremst som et mål i seg selv, og ikke som et middel, 
har vi mest sannsynlig noe å lære av det franske lovverket- som forbyr par å utføre nye PGD-HLA 
forsøk hvis de har friske, non-kompatible embryoer nedfryst. Ønsker de ikke å benytte disse eggene, 
vitner jo det om at barnet ikke først og fremst er et mål i seg selv, men at hovedprioriteten ligger hos 
det allerede fødte, syke barnet. Det kan ikke aksepteres.  Kan en lovendring etter fransk mål, være et 
forslag for å sikre rettighetene til barnet på en bedre måte i Norge? 

7.7 IVF hos likekjønnede par 
 
Er det riktig å tillate assistert befruktning på sosial indikasjon? 

Norge og Frankrike er uenige når det kommer til legalisering av assistert befruktning hos lesbiske 
kvinner. Utfallet av diskrimineringsargumentet har slått ut forskjellig i de to landene. Det kan synes 
som om bakgrunnen for den norske endringen først og fremst er et ønske om å øke aksept og 
redusere forskjellsbehandling av heterofile og homofile par. Uansett legning har man som menneske 
krav på respekt og de samme rettighetene, men spørsmålet er om vi ved å tillate  assistert 
befruktning hos lesbiske kvinner egentlig oppnår det vi ønsker. 

Det er fortsatt slik at homofile ikke kan få tilgang til assistert befruktning i Norge. Årsakene ligger i 
den kompliserte og etisk vanskelig metoden en slik legalisering vil innebære, nemlig at man 
legaliserer surrogati. Men utfallet av denne forskjellsbehandlingen fører også til diskriminering. Man 
har med lovendringen gått fra en forskjellsbehandling mellom heterofile og homofile på grunnlag av 
medisinsk indikasjon, til å diskriminere mellom homofile og lesbiske par med sosialt betinget 
infertilitet. For ingen kan si at det å være kvinne og foretrekke kvinner, skal være noe annerledes enn 
det å være mann og foretrekke menn. Begge disse gruppene er (som oftest) i utgangspunktet fertile, 
og assistert befruktning er ment for de medisinsk infertile. Homofile og lesbiske derimot, forblir 
infertile av biologiske årsaker.  

I Norge, som et av verdens mest likestilte land, kan det synes som likestillingen har gått for langt på 
dette feltet. Vi må innse at biologien aldri vil kunne likestille kjønnene, det er jo nettopp den 
åpenbare forskjellen mellom menn og kvinner som er grunnlaget for dannelsen av nye individer. 
Akkurat som menn aldri vil kunne bære frem et barn, vil to personer av samme kjønn aldri kunne 
skape et barn. Det handler ikke om diskriminering eller om evnen til å gi omsorg. Kampen for 
homofile og lesbiskes rettigheter må kjempes på andre arenaer i samfunnet enn den biologiske. Det 
er for mye å forvente at staten skal ha ansvar for å skape barn naturen ikke en gang selv kunne skapt. 

7.8 Eggdonasjon 
Dette er et kanskje et av de vanskeligste temaene innen assistert befruktning. At bånd mellom mor 
og barn er spesielt, er nok de fleste enige om. Men selv relasjonen far-barn er viktig. Likevel tillates 
det sæddonasjon der mannen mangler sædceller og eller har dårlig kvalitet, og man kan stille 
spørsmål ved hvorfor ikke eggdonasjon skal kunne tilbys til de få kvinnene som selv ikke har egg. Selv 
om man dermed vil ha tilfeller der kvinnen som føder barnet ikke vil være biologisk mor, vil hun 
gjennom det norske lovverket defineres som mor ut  fra at det er hun som føder barnet. I dag er 
muligens heller ikke uttrykket Mater Semper Certa Est like relevant som tidligere, da man har 
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mulighet for å utføre DNA-test hos kvinner for å stadfeste biologien, slik som man gjort ved å 
bestemme farskap i mange år. I tillegg er ikke eggdonasjon heller noen reell trussel mot det sikre 
genetiske moderskap, fordi indikasjonen gjelder et så lite antall kvinner. 
 
Når det gjelder de større komplikasjonene ved uttak av egg i forhold til sædtilgjengelighet, kan disse 
reduseres ved at eggdonasjon kun kan finne sted blant de kvinnene som allerede går gjennom 
assistert befruktning. Det kan bli et problem, som det er i Frankrike, at man har for få kvinner som 
sier seg villige til å være donorer, men da får eventuelt denne metoden dø ut av seg selv. 
 
Mens det i Frankrike er full anonymitet hva angår donasjon av kjønnsceller, og i Norge ikke- anonym 
sæddonasjon, vil det si at barn av sæddonasojn  i Norge kan få kjennskap til sitt genetiske opphav 
etter fylte 18 år. Å tillate eggdonasjon i Norge kan derfor være mindre kontroversielt enn det er i 
Frankrike. 

7.9 Surrogati 
I både Norge og Frankrike er dette tillatt, og selv om metoden kan hjelpe både kvinner som har 
måttet fjerne livmor eller er født uten, er det så mange mulige risikoer og etiske dilemmaer ved 
metoden som gjør at det ikke kan kunne tillates. 
 
Først og fremst er det en risiko for kvinnen som bærer frem barnet, i verste fall barseldød og 
hysterektomi etter blødning under fødsel. Denne risikoen tar man for sine egne barn, men det kan 
virke uakseptablelt at en kvinne skal kunne ta denne risikoen for en annen. I tillegg kjenner man ikke 
til eventuelle langtidseffekter hos barnet ved å skille livmor-mor og sosial mor, og paret selv har 
ingen juridisk beskyttelse når det kommer til bestemmelse av foreldreskap hvis surrogatmoren skulle 
ønske å beholde barnet. Juridisk er kvinnen som føder barnet, alltid moren i både Norge og 
Frankrike.  
 
I et globalt perspektiv kommmer vi ikke utenom pengeaspektet og de store forskjellene mellom 
utviklingsland og Vesten. Vi kan ikke forsikre oss om at kvinnene som velger å være surrogatmødre 
gjør dette fullstendig frivillig. Økonomi kan være et effektivt incitament for en fattig kvinne i India.  Vi 
kan ikke akseptere at denne kvinnen skal risikere livet for å oppfylle ønsket om barn hos et rikt par i 
Vesten, selv om hun i utganspunktet gjør dette ”frivillig”. Den økonomiske kompensasjonen hun får 
basert på riskio og eventuelle ubehag ved graviditeten,   kan være helt avgjørende for hennes 
overlevelse i hverdagen. Dermed blir ikke valget tatt på et fritt og nøytralt grunnlag. 
 
I Norge kjempes kampen for å legalisere surrogati, særlig av homofile og enslige menn. Dette er 
forståelig når lesbiske kvinner har blitt tillatt assistert befruktning på sosial indikasjon. Det er 
imidlertid  riktig av den norske lov å forby surrogati, grunnet de ovenstående moralske aspektene. 
 
I Frankrike er det først og fremst diskutert at ”gestational surrogacy” skal tillates hos par der kvinner 
har medisinsk indikasjon for assistert befruktning, fordi hun mangler livmor. At dette er en liten 
gruppe som dermed ikke truer de etiske dilemmaene kan være et godt argument, men samtidig er 
det fortsatt en stor risiko for en surrogatmor å bære frem andres barn. Og hvor man eventuelt skulle 
finne disse surrogatmødrene, er et annet viktig spørsmål. Alternativet kan synes å være enten et 
nært familiemedlem, eller fattige kvinner i utviklingsland. Ingen av disse alternativene er gode. 
 
Det konkluderes i Frankrike med at loven ikke kan utjevne alle forskjeller. Dette mener jeg er et godt 
argument. Selv om man kan forstå den enorme sorg det må være for de parene som opplever å ikke 
kunne få barn, så er det ikke statens oppgave å utslette all urettferdighet. Alle mennesker opplever 
urettferdighet i løpet av livet, og noen større urettferdighet enn andre. Selv om man med loven må 
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forsøke å redusere denne så mye det lar seg gjøre, vil den aldri kunne fjerne urettferdighet 
fullstendig. Når det gjelder å få barn, så er det ingen rett, det er en gave. En gave man skal sette pris 
på hvis man er så heldig å få den, men som ikke bør styre om mennesker skal leve et fullverdig og rikt 
liv.  

7.10 Avslutning. Tankekors 

Den biologiske klokken 

Vi venter for lenge med å få barn. De fleste yngre kvinner bekymrer seg mer om å bli gravid enn å 
ikke kunne få barn i fremtiden. De fleste unge kvinner bruker prevensjon for å hindre graviditet, og 
de fleste provoserte aborter skjer hos nettopp denne aldersgruppen. Vi lever i et samfunn der det 
aldri passer å få barn. Kvinnene skal, som mannen, flytte hjemmefra, fullføre utdannelsen og 
påbegynne sin karriere før de i det hele tatt tenker tanken på å stifte familie. Da er det ofte nesten 
for sent.  

Et av fem par sliter med å bli gravide. Det er et faktum at jo lenger vi venter, jo mindre fertile blir vi. 
Fertiliteten begynner å falle allerede fra 25 års alder, og etter 35 øker risikoen markant for genetiske 
anomalier hos fosteret. Da kommer behovet for assistert befruktning, som kanskje i utgangspunktet 
ikke hadde vært nødvendig hvis paret stiftet familie tidligere. Man kan spørre seg om samfunnets 
holdninger til familie bør endres på dette planet. Mennesker kan kun få barn i en kort periode av 
livet, og samfunnets trender med hensyn på karriere kan ikke stoppe biologien. 
 
Assistert befruktning adskiller seksualiteten og befruktningen. Man trenger ikke lenger være intime 
for å skape barn, noe som endrer totalt på det man forbinder med det å sette barn til verden, nemlig 
kjærlighet og intimitet mellom en mann og en kvinne. Overtallige embryoer etter IVF gir også 
mulighet for stor avstand mellom befruktning og unnfangelse, da de kan ligge nedfryst i flere år. 
Dette gjør at man kan forflytte småbarnsperioden til en annen periode av livet enn det habituelle188. 
Slik kan man altså motarbeide den biologiske klokke. Men spørsmålet er om dette er ønskelig. 
 
Selv når IVF tas i bruk, er det ikke alltid gitt at det blir barn, og som med alle inngrep er det en risiko 
for kvinnen. Suksessraten ligger på rundt 10-20% per forsøk, alt etter hvilken metode som tas i bruk. 
Hormonstimuleringen kan gi hyperstimuleringssyndrom, noen mener også at den hindrer naturens 
egen utvelgningsmekanisme ved at flere enn bare ett egg stimuleres til å modnes for eggløsning189. 
Assistert befruktning er ikke den beste måte for et barn å bli til på, det er en løsning som er nest best. 
Det er vist at andelen misdannelser er noe økt til forskjell fra barn som fødes etter naturmetoden. 
Derfor bør man være varsom med å tillate assistert befruktning på sosial indikasjon. Barnets beste 
må komme først. 

Foreldreperspektivet 
 
Det er et legitimt ønske å ville bli foreldre. Det er en grunnleggende egenskap at mennesket har 
muligheten til å formere seg, og det kan forstås at det oppfattes som en enorm urettferdighet når et 
par ikke får dette til på naturlig vis.  Det kan også være forståelig at enslige menn og kvinner, 
likekjønnede par eller andre i utgangspunktet fertile ønsker seg barn, men som grunnet deres sosiale 
situasjon ikke kan få til dette på egen hånd. Av denne empatien følger det ikke nødvendigvis at man 
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skal tillate assistert befruktning hos også denne  gruppen. Når samfunnet intervenerer i å bringe et 
barn til verden, må det settes høyere krav til dette barnets oppvekstvilkår. Barnets beste må alltid 
komme foran foreldrenes og andre gruppers interesser. 

Samfunnsperspektivet 
 
Det er et faktum at det fødes for få barn i Norge. Assistert befruktning kan bidra til å motvirke disse 
negative tendensene. Men i et samfunn er det hele tiden snakk om fordeling av ressurser. Dette 
gjelder dessverre også i helsesektoren. Spørsmålet er hvor sterkt assistert befruktning stiller i denne 
prioriteringsprosessen, sammenliknet med  hjerte- og karsykdommer, kreft og andre alvorlige 
lidelser. 

Det er allment akseptert at assistert befruktning skal være et offentlig tilbud. Som med alle 
sykdomsbehandinger, må vi sette en grense for hvem som skal tilbys behandling, og hva slags 
behandling de skal kunne tilbys. Det kan være naturlig å sette denne grensen ved infertilitet på 
medisinsk indikasjon. 

Globalt perspektiv 
 
Som jeg nevnte innledningsvis, må vi se IVF i et globalt perspektiv. Som professor Nils Christian 
Stenseth uttaler: ”Det er et faktum at verdens befolkning vokser raskere enn matproduksjonen. I 
dette lys vil ufrivillig barnløshet være et luksusproblem, og gjøre denne forskjellen enda større. Det 
gjør noe med holdninger, og det er ikke forenlig med bærekraftig utvikling. Det vi istedenfor burde 
bruke energi på, er å finne ut hvordan det kan fødes færre barn i denne verden, og ikke flere”.190 

Assistert befruktning er high-tech medisin forbeholdt rike mennesker i vesten. Hvordan kan vi 
forsvare dette når mange mennesker i verden ikke en gang har tilgang på grunnleggende, medisinsk 
behandling? Det kan være lett å trekke den slutningnen at assistert befruktning bidrar til å øke 
forskjellene i verden. 
 
Verden vi lever i står foran enorme problemer hva angår overbefolkning. Jorden har ikke ubegrenset 
med ressurser, og det har allerede lenge vært en enorm skjevfordeling mellom vestlige land og 
utviklingsland. 10% av verdens befolkning har tilgang på 90% av verdens ressurser, mens 90% deler 
på de resterende 10%. Selv om vi i Norge føder for få barn, er det legitimt å spørre seg om det er 
riktig at vi bidrar til å øke befolkningsveksten i Vesten, som allerede tar altfor mye av ”kaka”, i en 
verden der problemet nettopp er mangel på ressurser til alle.  Vestlig levevis er ikke bærekraftig 
utvikling, og bør motvirkes, ikke økes. 
 
Vi må kunne si nei 

Helsevesenets oppgave er å hjelpe de som er syke. Lønning II-utvalget som er retningslinjer for 
prioritering, slår fast at det offentlige helsevesenet ikke skal prioritere ”tiltak rettet mot tilstander 
som helt klart faller utenfor almenne oppfatninger av hva som er sykdom”. WHO definerer infertilitet 
som en sykdom, men man kan spørre seg om det også inkluderer sosialt betinget infertilitet. 

Det går an å stoppe. Hensynet til barnet må veie tyngst og har særlig i Norge den siste tiden blitt ilagt 
større verdi, ved opphevelsen av anonymiteten ved sæddonasjon. Utviklingen i Norge viser at man 
kan snu en trend til noe positivt, vi kan sette på bremseklossen når vi trenger det. 
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Flere muligheter gir menneskeheten et større ansvar. Vi er kommet til en periode der vi kan og bør si 
nei til teknologi som bryter med våre moralske verdier. Assistert befruktning er kommet for å bli, 
men det trengs et lovverk som sikrer at vi ikke rammes av det statsliberale dilemma, og ikke lenger 
har plass til alle. 
 
Hippokrates lov 
 
Leger skal alltid trøste, ofte lindre, av og til helbrede- og vi skal aldri skade. Medisinsk intervensjon 
stopper å være begrunnet når det ikke lenger behandler, eller forsøker å korrigere en forstyrret 
naturlig utvikling. Man kan stille spørsmål ved hvor langt det profesjonelle medisinske ansvar skal 
gå.191 

 

8 Kilder 
Lovdata.no  
LOV-2008-06-27-53 
LOV 2003-12-05 nr 100 
www.bion.no 
Helse- og omsorgsdepartementet.no 
Helsebiblioteket.no 
www.klagenemda.no  
Code de la santé publique (de 9.okt 2010)  
www.legifrance.gouv.fr. 
www.ccne-ethique.fr/ 
www.droit-medical.com  

                                                           
 

191
 Avis sur l’évolution des pratiques d’assistance médicale à la procréation. Rapport no 42-30 mars 1994, s.2 

http://www.bion.no/
http://www.droit-medical.com/

