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Ska män få bli gravida?

In vitro-fertilisering belönades med årets 
Nobelpris. Påven gillade inte det, men det 
behöver man definitivt inte bry sig om, tyck-

er jag. I ett globalt perspektiv är väl föräldralö-
sa barn ett större problem än barnlösa föräld-
rar, men att hjälpa barnlösa par med provrörs-
befruktning är numera rutin till en rimlig 
kostnad. 

Men hur långt är vi beredda att gå i fall där 
livmoder saknas eller inte fungerar? Frågan är 
aktuell sedan en forskargrupp på Sahlgrenska 
lyckats transplantera uterus till försöksdjur. 
Kliniska försök kan börja genomföras om någ-
ra år, säger en företrädare för gruppen. 

A tt transplantera organ som är nödvändi-
ga för mottagarens centrala, livsviktiga 
funktioner är en angelägen åtgärd värd 

de höga kostnaderna. Vissa transplantationer, 
till exempel njurtransplantationer, kan också 
vara kostnadsbesparande i längden genom att 
undanröja behov av alternativ behandling. 

Är det angeläget att göra livmoderstrans-
plantation, som vad jag förstår är ett relativt 
komplicerat ingrepp och som medför behov av 
immunmodulerande behandling, för att möjli-
göra graviditet? 

I förlängningen av tekniken med livmoders-
transplantation kan även män (oavsett sexuell 
identitet) tänkas få möjlighet att bli gravida. 
Problem med till exempel fel bäckenförutsätt-
ningar för graviditet borde inte vara oöverstig-
liga även om forskargruppen hävdar att just 
anatomin är ett hinder. 

Måhända raljerar jag och är provokativ, 
men jag tycker faktiskt att det är befo-
gat att väcka frågan om allt som kan 

göras också ska göras. Det är anslagsgivares 
och samhällets uppgift att avgöra var begrän-
sade resurser för forskning och sjukvård ska 
läggas. Det finns många angelägna områden 
– alla är dock inte lika spektakulära och gla-
morösa? ■

»I förlängningen av 
tekniken med 
livmoderstransplan-
tation kan även män 
(oavsett sexuell 
identitet) tänkas få 
möjlighet att bli 
gravida.«

  Jan Östergren 
medicinsk 
 huvudredaktör

 jan.ostergren@lakartidningen.se

 Artiklar märkta med W-sigillet har varit 
förhands publicerade på Lakartidningen.se

 Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manu skript 
granskas av minst en (ofta fler) av Läkar-

tidningens stab av 220 fasta och 350 extra-
ordinarie vetenskapliga experter. Granskningen av 
manuskript sker enligt internationella rekommenda-
tioner (www.icmje.org).

■ innehåll nr 41 oktober 2010 

reflexion

Förra veckans webbfråga 
SER DU AUTOMATISKT ALLT? (Får du i ditt 
journalsystem automatiskt, utan ytterli-
gare inloggning, tillgång till journalan-
teckningar från patientens övriga kon-
takter med sjukvården? Se LT nr 40, sidan 
2416.)
Ja  25 % 
Nej  71 %
Vet ej  4 %
282 hade svarat den 11 oktober kl 11.00.
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