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Värden för vissa serummar-
körer hos den gravida kvinnan
kan antyda att fostret har
Downs syndrom. Snart kan man
också göra kromosomanalyser
på fosterceller i kvinnans blod.
Dessa metoder ger nya etiska
problem. Om alla gravida er-
bjuds provtagningen kan den bli
ett tvång därför att den är enkel
och framstår som rutin i sjuk-
vården, menar Jan Wahlström i
följande artikel, skriven på upp-
maning av Svenska Läkaresäll-
skapets etiska delegation.

Nyligen publicerades i Läkartid-
ningen [1] en översikt av tekniska för-
delar och nackdelar med serumscreen-
ing av gravida kvinnor för att finna fos-
ter med trisomi 21 eller Downs syn-
drom. Författarna finner att serum-
screening bör ersätta åldersindikatio-
nen för invasiv, prenatal diagnostik.
Omkring 70 procent av fallen med
Downs syndrom bland de undersökta
upptäcks och andelen falskt positiva
skulle bli 5–7 procent. Av etiska och
ekonomiska skäl rekommenderar för-
fattarna att erbjudandet om undersök-
ning inte skall begränsas till bestämda
grupper av kvinnor eftersom alla kan ha
nytta av den. I artikeln diskuteras även
andra metoder för att tidigt upptäcka
foster med kromosomförändringar.
Idag är en av indikationerna för foster-
vattensprovtagning den gravida kvin-
nans ålder.

Serummarkörer kan
indikera Downs syndrom
Som beskrivs i Christiansens och

medarbetares artikel utgör serumscreen-
ing ett komplement till undersökningar
av fostervattnet. Analysen går ut på att
identifiera serummarkörer med värden

som avviker från medelvärdet. Varje
enskild markör som avviker från medel-
värdet har ett lågt samband med Downs
syndrom och andra kromosomalt be-
tingade sjukdomar. Det prediktiva vär-
det ökar emellertid om värdena för oli-
ka serummarkörer jämförs och om ana-
lysen även tar hänsyn till kvinnans ål-
der. Slutresultatet har ändå så lågt pre-
diktivt värde att det inte tillåter några
säkra slutsatser om huruvida fostret har
Downs syndrom eller annan kromo-
somavvikelse. För detta krävs att se-
rumanalysen kompletteras med foster-
vattensprov och en undersökning av
fostrets kromosomuppsättning.

Fosterdiagnostik utförs alltså i två
steg. I det första görs en serumanalys för
att identifiera en grupp kvinnor som lö-
per ökad risk att få barn med Downs syn-
drom. Denna grupp erbjuds i nästa steg
att genomgå fostervattensprov för ana-
lys av fostrets kromosomuppsättning.

Stora krav ställs på den ansvariga lä-
karen/barnmorskan beträffande den in-
formation som de skall lämna i samband
med fostervattensprovtagning. Att dia-
gnostiken utförs i två led ökar svårighe-
terna att informera på ett korrekt sätt.
Det är inte tillräckligt att lämna informa-
tion endast om vad det första ledet inne-
bär för att återkomma med ytterligare
information om serumanalysen gör det
påkallat med fostervattensprov. All in-
formation om vad hela undersökningen
innebär måste lämnas innan den inleds.

Andelen upptäckta foster med
Downs syndrom skulle öka till omkring
70 procent om alla gravida kvinnor ge-
nomgick undersökningen med avseen-
de på serummarkörer. Andelen upp-
täckta foster växlar med vilka markörer
som används och siffran 70 procent
bygger på att tre markörer används, al-
fafetoprotein, humant koriongonado-
tropin och okonjugerat östradiol.

Hittills har serummarkörerna endast
kunnat användas under graviditets-
vecka 15–16. Vanligen gör man idag
fostervattensprov i vecka 13–15, medan
prov på moderkaka bör göras i 11:e gra-
viditetsveckan. Utvecklingen av mar-
körer innebär emellertid att undersök-
ningen sannolikt kommer att kunna gö-
ras tidigare i graviditeten. Dessa markö-
rer behöver inte vara serummarkörer

utan även andra undersökningsmetoder
kan komma i fråga, till exempel ultra-
ljudsundersökningar [1].

För den etiska analysen är det viktigt
att undersökningen av markörer sker så
att provtagningen på fostervatten inte
försenas. En senareläggning av denna
innebär att kvinnan får resultatet längre
fram i graviditeten, med den ökade på-
frestning det innebär för henne om hon
väljer att avbryta graviditeten.

En av de hittills använda markörerna
har varit alfafetoprotein. Låga värden
för denna markör ökar risken att få ett
barn med Downs syndrom, medan höga
värden bland annat innebär ökad risk
för ryggmärgsbråck och akrani. Screen-
ing för alfafetoprotein har prövats under
1970- och 1980-talen, men de negativa
följderna av den screeningen ansågs
vara så stora att den lades ned. Ett av de
viktigaste skälen till detta var att möd-
rahälsovården inte hade resurser att ge
den omfattande information som kräv-
des. Precisionen för att finna rygg-
märgsbråck är så låg för alfafetoprotein
i serum att ett fostervattensprov eller en
noggrann ultraljudsundersökning mås-
te göras för att konfirmera fynden.
Kvinnan måste ta ställning till dels den
ofarliga serumundersökningen, dels ett
eventuellt senare fostervattensprov då
risken att förlora barnet är omkring 0,5
procent. 

Tre alternativ för
analysens omfattning
Undersökningar av markörer för

Downs syndrom kan göras på olika ni-
våer. 

1. Alla gravida kvinnor skall erbju-
das att genomgå undersökningen
(screening). 

2. Kvinnor som efterfrågar foster-
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diagnostik skall erbjudas provtagning,
alternativt skall alla kvinnor äldre än 35
år erbjudas undersökningen. 

3. Kvinnor som efterfrågar just den-
na analys skall erbjudas att få göra den.

Undersökningen har redan introdu-
cerats på nivå 3 i vårt land.

Genom serumscreening ökar effekti-
viteten så att flera foster med Downs
syndrom kan upptäckas till en minskad
kostnad i form av färre missfall därför
att fostervattensprov eller prov på mo-
derkakan behöver göras.

Det bör särskilt påpekas att det en-
dast är på nivå 1 som man uppnår det
mål man eftersträvar, nämligen att finna
flera foster med trisomi 21. Nivå 2 och
3 betyder att undersökningen erbjuds en
selekterad grupp kvinnor, och fördelen
är att den första provtagningen är ofar-
lig. Nackdelarna är den låga precisio-
nen och de psykologiska konsekvenser-
na om det första steget i analysen visar
så höga risker att fostervattensprov re-
kommenderas och att ett fåtal kvinnor
trots en låg riskbedömning vid den förs-
ta analysen kommer att få barn med
Downs syndrom.

Väljs nivå 2 blir andelen missfall
mindre än med nuvarande policy, bero-
ende på att färre fostervattensprov be-
höver göras. Emellertid upptäcks även
färre barn med Downs syndrom. De
psykologiska skadorna detta kan få för
de familjer som trots fosterdiagnostik
ändå får ett skadat barn är inte kända
men sannolikt betydande.

Väljs nivå 3 kommer en ny grupp
kvinnor att genomgå fosterdiagnostik.
De har tidigare avstått från undersök-
ningen, sannolikt därför att de funnit
riskerna för höga med fostervattens-
provtagningen. Andelen upptäckta fos-
ter med Downs syndrom i denna kate-
gori är även mindre än för den äldre
gruppen kvinnor [1].

Komplicerat
beslut för kvinnan
En etisk analys kan göras med ut-

gångspunkt från de tre olika nivåerna.
På nivå 1 erbjuds alla gravida kvinnor
undersökning med serummarkörer för
Downs syndrom. Från rättvisesynpunkt
kan det synas rimligt att alla kvinnor får
möjlighet att ta ställning till om de vill
veta att fostret har Downs syndrom. Om
besluten för kvinnan och hennes familj
skall bli självständiga ställer det emel-
lertid mycket stora krav på information
inför en provtagning. Den blir kompli-
cerad därför att familjerna skall fatta be-
slut på flera nivåer samtidigt. De skall ta
ställning till blodprovstagning, och det
innebär bland annat att så länge som al-
fafetoprotein används som markör mås-
te familjerna även ta ställning till om de
vill veta om barnet har ryggmärgsbråck
eller akrani. Familjerna måste också ta

ställning till om de önskar gå vidare om
analysen visar på en ökad risk för att det
väntade barnet har en kromosomskada. 

Gränsvärden vid analysen av serum-
markörerna kan även vara svåra att vär-
dera både för obstetrikern och för famil-
jen.

En annan viktig fråga är naturligtvis
kostnaderna för sjukvården att kunna ge
information av denna svårighetsgrad
till alla gravida kvinnor.

Om sjukvården inte får tillräcklig tid
för information utan tar provet ändå kan
framtidens dom bli jämförbar med den
som i dag diskuteras i samband med
1950- och 1960-talens »tvångssterilise-
ringar». I samband med tvångsterilise-
ringar har anförts att det ofta förelåg ett
indirekt tvång. Formellt byggde beslu-
ten på frivillighet, men förutsättningar-
na för att till exempel bli utskriven från
anstalten innebar att det i praktiken inte
fanns några alternativ. Gravida kvinnor
kan känna motsvarande tvång därför att
provtagningen är enkel och sjukvården
gör undersökningen slentrianmässigt
utan att ge kvinnorna möjlighet att själ-
va välja. Möjligheterna till val kan även
uppfattas som begränsade därför att de
ekonomiska neddragningarna försäm-
rat omsorgen av handikappade barn.
Denna risk blir särskilt uppenbar efter-
som ekonomiska argument anförs som
en vinst med serumscreeningen [1]. Det
betyder att kvinnan och hennes familj
får ta ett större ansvar för omsorgen av
ett eventuellt handikappat barn, och al-
ternativet att avstå från provtagning blir
mindre attraktivt. Det finns även risk att
samhället direkt kommer att kräva att
undersökningen skall göras för att spa-
ra pengar, vilket skulle innebära att
samhället anlägger rashygieniska syn-
punkter på screening. 

Orättvist om
inte alla erbjuds
På nivå 2 erbjuds undersökningen

dem som vill genomgå fostervattens-
provtagning. Invändningen att informa-
tionen blir komplicerad gäller även här.
Men eftersom kvinnan är intresserad av
fosterdiagnostik innebär det sannolikt
att hon har större motivation att sätta sig
in i den komplicerade frågeställningen,
och det kan vara lättare att säkra autono-
min för dessa kvinnor. Volymen blir
även mindre och därmed även kostna-
derna. Rättviseargumentet saknas
emellertid eftersom undersökningen
inte erbjuds alla gravida kvinnor.

På nivå 3 är det endast kvinnor som
efterfrågar just denna undersökning
som också erbjuds att få göra den. An-
märkningarna under nivå 2 gäller även
nivå 3.

En annan fråga som bör beaktas är att
vid val av någon av de två sista nivåer-
na kan en spridningseffekt uppnås.

Fragmentarisk kunskap kan komma att
nå de flesta i samhället. Med fragmenta-
risk kunskap menar jag att många i sam-
hället får veta att det finns ett enkelt fos-
tervattensprov som inte innebär risker
för graviditeten, och då kommer flera att
efterfråga provet och successivt hamnar
man i en situation som mer och mer lik-
nar nivå 1 med de nackdelar det innebär.

Fetala celler
i moderns blod
Analys av de få fetala celler som

finns i moderns blodomlopp är en annan
screeningmetod som har diskuterats.
Utvärdering pågår emellertid fortfaran-
de, så metoden finns ännu inte i sjukvår-
den. Provtagningen är mycket enkel
och består av ett blodprov, och analysen
behöver inte göras i flera steg om den
fungerar optimalt. Informationen blir
därmed lättare, men antalet kvinnor
som skall informeras är lika stort som
vid nivå 1, det vill säga knappt 100000
per år. Det skall emellertid jämföras
med att enligt nuvarande rekommenda-
tioner från Socialstyrelsen skall alla
kvinnor få information om fostervat-
tensprovtagning [1].

Hittills har man huvudsakligen varit
intresserad av att göra kromosomanaly-
ser, men materialet kan mycket väl läm-
pa sig för andra former av analyser.
Denna typ av analys skulle kunna vara
ett alternativ till att använda serummar-
körer. Riskerna för begränsningar i
självbestämmandet, med utgångspunkt
från den ekonomiska argumentationen
liknande den som gäller för serummar-
körer, finns emellertid även här.

Fördelen med denna metod är att un-
dersökningen blir r iktad. Vid en kromo-
somanalys får man information som
inte har efterfrågats. Eftersom alla kro-
mosomer måste värderas i en kromo-
sombestämning upptäcker man även så
kallade balanserade translokationer el-
ler avvikelser i könskromosomuppsätt-
ningen med ringa eller ingen klinik. Det
kan ifrågasättas om det är värdefullt att
upptäcka dessa rubbningar. Genom att
använda fetala celler i moderns blodom-
lopp kan undersökningen riktas mot en-
bart de avvikelser i kromosomuppsätt-
ningen som betyder att fostret har en svår
skada, till exempel trisomi 13, 18 och 21.

Downs syndrom inte
alltid allv arligt handikapp
Eftersom man med de beskrivna me-

toderna upptäcker många fler barn med
Downs syndrom, särskilt om undersök-
ningen läggs på nivå 1 eller avser analys
av fetala celler i moderns blodomlopp,
så kan man ställa frågan om det kan vara
ett mål att identifiera alla barn med
Downs syndrom. Downs syndrom i sig
utgör inte en indikation för att avbryta
graviditeten utan det är egentligen de
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foster som har Downs syndrom i kom-
bination med svåra missbildningar och
svårt förståndshandikapp som man
skall försöka identifiera. Med de hittills
använda metoderna kan man endast
identifiera om barnet har en extra kro-
mosom 21. Det är ännu så länge svårt att
avgöra om fostret även har en allvarlig
missbildning. Barn med Downs syn-
drom utan andra missbildningar tillhör
den så kallade gråzonen mellan de
egenskaper jag inte tycker skall dia-
gnostiseras och de svåra sjukdomar
som man skall eftersträva att diagnosti-
sera. Framstegen inom forskningen
borde emellertid leda till att det blir
möjligt att avgöra hur svår skada ett fos-
ter med Downs syndrom kan förväntas
få. Med den kunskapen kan det bli möj-
ligt att rikta undersökningen mot att en-
dast identifiera de svårt skadade fostren
med Downs syndrom.

Noggrann analys
före introduktion
Varje ny metod som man kan erbju-

da inom fosterdiagnostik måste enligt
min mening noggrant analyseras från
etisk synpunkt innan den introduceras i
sjukvården. Väljs nivå 1 betyder det att
alla kvinnor har möjlighet att ta ställ-
ning till om de vill veta att det väntade
barnet har trisomi 21, och rättviseprin-
cipen tillgodoses. Kraven på informa-
tionen blir emellertid omfattande och
de psykologiska och ekonomiska kon-
sekvenserna är inte kända för svenska
förhållanden. Genom att det är fråga om
screening finns det risker att självbe-
stämmandet kommer i fara, och skall
metoden introduceras måste detta för-
hållande särskilt beaktas i samband
med informationen. Man bör även be-
akta WHOs kriterier för screening av
barn, vilka är att sjukdomen skall vara
allvarlig, analysen skall ha hög preci-
sion, och det skall finnas en effektiv be-
handling.

Om man väljer nivå 2 eller 3 vinner
man inte rättvisa och den eventuella
ekonomiska vinsten blir mindre, men
man kan komma att stå inför en smyg-
introduktion av screening med serum-
markörer med de konsekvenser det
medför. Väljer man någon av dessa två
nivåer eller bägge två krävs, för att und-
vika smygintroduktion, att utformning-
en av informationen redan från början
anpassas till denna målsättning. 
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■ TILLVÄXTFAKTORER
Alla kroppens celler reagerar på olika signalämnen i omgivningen. De
kallas tillväxtfaktorer. 12 artiklar speglar forskning och tillämpning.
56 sidor. 90 kr.

■ MISSÖDEN, MISSTAG, MISSBRUK
Hur löser man konflikter vid missöden i vården? 21 artiklar om pro-
blemläkare, läkarproblem, ansvarsfrågor och patientförsäkringen.
80 sidor. 75 kr.

■ VÅLD OCH AGGRESSIVITET
Våldet möter läkare på skilda nivåer inom vården. Det kan också drab-
ba dem själva. 26 artiklar ger ett brett perspektiv  på våld och aggressi-
vitet. 84 sidor. 95 kr.

■ ÖVERVIKT
Lönar det sig att behandla övervikt? Vilka metoder fungerar? Hur ver-
kar nya läkemedel? Bl a dessa frågor belyses.
50 sidor. 65 kr.

■ ENLIGT MIN ERFARENHET
32 korta, praktiskt inriktade artiklar med anknytning till vårdens var-
dag. Diagnostik, terapi, exempel på prevention och ledningsfrågor.
48 sidor. 55 kr.

■ EPILEPSI
Omkring 60 000 personer i Sverige har aktiv epilepsi. De senaste årens
utveckling har inneburit väsentliga förändringar i diagnostik och be-
handling. Detta och andra faktorer kring ämnet belyses i 9 artiklar. 
44 sidor. 45 kr.

■ LUNGCANCER
Kunskaperna om lungcancerns biologi har ökat väsentligt på senare år,
vilket innebär nya möjligheter för både prevention och behandling.
Kombinationen av flera terapeutiska principer innebär bot, eller lind-
ring, för fler patienter. Sex artiklar ger överblick över möjligheter och be-
gränsningar med dagens terapimetoder.
36 sidor. 60 kr.
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