
Etisk analys - Fosterdiagnostik 
 

33-årig kvinna önskar KUB. 

 

Anna 33 år har tagit upp med sin barnmorska att hon skulle vilja göra en KUB-undersökning. 

Hon har därför fått tid till läkare på MVC 

Anna: Jag har hört talas om KUB och skulle vilja göra en sån undersökning. Det skulle 

kännas tryggt och många av mina vänner har gjort det. Jag vill göra allt jag kan för att veta att 

barnet är friskt och vad jag förstått är KUB inte farligt. 

Läkaren: KUB är en undersökning som vi bara erbjuder till kvinnor som är > 35 år när barnet 

föds och du är ju bara 34 när barnet föds. 

Anna: Men varför går gränsen där jag tycker att det verkar orättvist. Jag har en väninna som 

bor i Stockholm. Hon är bara 32 och har fått göra KUB. 

Läkaren: Ja det ser olika ut i landet, varje landsting tar ställning till vilka undersökningar man 

kan erbjuda och på vilket sätt. 

Anna: Jag trodde att jag skulle kunna få göra den här undersökningen och nu blir jag 

jätteorolig att det är just det felet på mitt barn, jag menar Downs syndrom. Varför har ni 

bestämt att just kvinnor över 35 får göra men inte jag som blir         34. 

Läkaren: Det har att göra med att risken att fostret skulle ha Downs syndrom ökar med 

mammans ålder och att vi därför tänker att det är just kvinnor över 35 som kan ha särskild 

nytta av undersökningen. 

Anna: Men nu känner jag mig jätteorolig, kan jag få göra ett fostervattenprov då eller är det 

också bara för kvinnor som är över 35 när deras barn ska födas. 

Läkaren: Om du känner dig så orolig att du vill göra fostervattenprov så kan vi skriva remiss 

för det. 

Anna: Men fostervattenprov kan väl skada graviditeten och jag skulle inte vilja göra det om 

det inte var väldigt hög sannolikhet för Downs syndrom.  
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36-årig arabisktalande kvinna ska erbjudas KUB.  

Hon accepterar endast maken som tolk.  

Läkaren: Jag vill börja med att fråga vad ni vet om fosterdiagnostik och jag vill gärna höra lite 

om vad var och en av er vet. Jag frågar först dig ……….. 

Kvinnan: Jag vet inte så mycket och har inte tänkt något särskilt om fosterdiagnostik, men jag 

vet att vi har släktingar som fått barn med missbildning. 

Mannen: Jag vet att barn kan ha missbildningar men det kan inte vi råda över, det är Guds 

vilja så det få man ta. 

Läkaren: Skulle ni vilja veta lite mer om vilka undersökningar som kan göras och vad man 

kan upptäcka. Jag frågar först dig…………. 

Kvinnan: Det skulle vara bra att veta lite mer för jag oroar mig ibland 

Hur är det för dig skulle du också vilja veta mer. 

Mannen: Vet inte om det är någon mening att veta mer. 

Läkaren: Vi brukar erbjuda en ultraljudsundersökning vid 18 – 20 veckor. Då kan man se hur 

långt graviditeten kommit och när födseln beräknas, man kan också se om det är mer än ett 

barn. Men medan man gör den här undersökningen och mäter barnet kan man också upptäcka 

vissa missbildningar. 

Kvinnan: Det gjorde jag ju förra gången och det kändes bra att veta att det inte var tvillingar 

så jag vill gärna göra det den här gången också men jag vill inte veta om det är missbildningar 

Mannen: Jag det vore kanske bra att veta. 

Läkaren: Det är svårt att göra den här undersökningen utan att se en hel del av barnet och 

skulle vi upptäcka en missbildning så måste vi berätta det för er men sen är det ni som får 

fundera över vad det betyder för er. 

Kvinnan: Det är svårt jag kan inte säga. 

………………….. 

 


