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Per Fronth: «lifedreams», mixed media/olje 
på papir, Dillon Gallery, New York 1999

Livsfarlig omsorgssvikt
Mordet på Sveriges utenriksminister Anna Lindh har satt i gang en rekke diskusjoner. 

Umiddelbart etterpå var man mest opptatt av hva det betydde for våre trygge, åpne 

skandinaviske demokratier dersom politikere ikke kunne bevege seg fritt omkring 

uten våpen og livvakter. Etter hvert har diskusjonen dreid seg mer om et sviktende 

behandlingstilbud til psykiatriske pasienter. Kanskje er dette to sider av samme sak? 

Hvordan et samfunn tar seg av sine svakeste og de som trenger hjelp, forteller mye 

om hvor godt det er.

Charlotte Haug
redaktør

Omstridt lovforslag

00

Det har hersket tvil om det er flere misdan-
nelser hos barn unnfanget ved intracyto-
plasmatisk spermieinjeksjon enn hos barn 
født etter tradisjonell in vitro-fertilisering. 
Oldereid og medarbeidere viser at det ikke 
synes å være signifikant forskjell mellom 
gruppene (1). Mikroinjeksjon er godkjent 
som prøveordning i Norge, og metoden skal 
evalueres i forbindelse med den nye biotek-
nologiloven. En tredel av barn født ved hjelp 
av ulike prøverørsmetoder er unnfanget ved 
bruk av denne metoden, i Norge rundt 2 000 
barn (per 2002).

Bioteknologiloven regulerer assistert 
befruktning, forskning på befruktede egg, 
kloning, fosterdiagnostikk, genetiske under-
søkelser av fødte barn og genterapi. Da 
lovforslaget ble kjent, skapte det storm og 
førte til alt fra lovprisning til indignasjon (2). 
Alt i alt vil mange hevde at det viderefører 
og skjerper en fra før restriktiv holdning. 
Deler av forslaget er mer liberalt enn eksiste-
rende lovgivning. Et av de mest omdisku-
terte områdene, fosterdiagnostikk, blir 
omhandlet i Berge Solbergs kronikk Den nye 
bioteknologiloven og det gamle alders-
kriteriet (3).

I høringsrunden kom det mange reaksjoner 
og forslag til endringer i loven, også fra Lege-
foreningen. Foreningen har påpekt at medi-
sinsk bruk av bioteknologi er et etisk kom-
plekst område som det ikke alltid er lett å 
regulere gjennom lovgivning (4). Legefor-
eningen har bl.a. anmerket at det både er 
ulogisk og kvinnediskriminerende å tillate 
sæddonasjon og ikke eggdonasjon, og finner 
det urimelig og etisk uriktig å nekte foster-
undersøkelser så lenge det er foreldrene 
som får hovedansvaret for barn med alvor-
lige utviklingsavvik og det offentlige ikke 
stiller opp med nødvendige ressurser.

Lovforslaget vil sannsynligvis bli behandlet 
i Stortinget før jul.

Anne Gitte Hertzberg

anne.gitte.hertzberg@legeforeningen.no
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