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sms: kodeord: OF til 07200

Min
hjertesak

Ultralyd og sortering

30 km
pørrsjut

Arbeiderpartiet ønsker nå å tilby ultralyd i 12. svangerskapsuke til alle gravide.
Men spørsmålet er komplisert. Vi vil
stille spørsmål ved flere av de påståtte
fordelene ved slik tidlig ultralyd. Og
argumentene mot en slik undersøkelse
er etter vårt syn mest tungtveiende.

Takk og pris
Den «nye» Adressa har
blitt et produkt
så spennende og
innholdsrikt
at jeg nå får brukt
enda mer tid før jeg
er «ferdigspist» –
så takk og pris at jeg
er pensjonist!
RANDI S. NIELSEN

Dobbeltmoral
Demokratene i Trøndelag

reagerer på at nærings- og
handelsminister Trond Giske
og utenriksminister Jonas
Gahr Støre går til bords med
skatteflyktning Stein Erik
Hagen som har flagget ut fra
Norge. Temaet for anledningen skal utrolig nok være
norsk velferdsstat og Hagen
spanderer lunsj på 2500
gjester. Snakk om dobbeltmoral fra Arbeiderpartipolitikerne. Hvis vi har velferdsstat så burde Stein Erik
Hagen ha holdt seg i Norge.
Hvis han er så uenig med
Norge så bør han holde seg
for god til å blande seg inn i et
slikt tema.
SVEIN OTTO NILSEN
Politisk nestleder i Demokratene i Norge

Næper i bil

Utenfor min faste matbutikk

er det fire plasser reservert og
skiltet kun for handicapparkering. Butikken er stor,
derfor antallet.
Så ser jeg så og si daglig
unge damer parkere på disse
plassene for så elegant å
forlate bilen på sine velfungerende bein, uten handicapbevis i ruten. Helst også med
motoren i gang. Sik oppførsel
kvalifiserer til betegnelsen:
Næpe i bil. Rettere sagt:
Frekk næpe i bil. Jeg spør
meg selv: hvorfor er det nesten alltid sjåfører av hunnkjønn som gjør dette? Generaliserer ikke, men det er
hva jeg observerer.
J. NÆSHEIM

NM på ski arrangeres denne
uka i Steinkjer. Det blir sikkert et flott arrangement!
Som ski-interessert person
har jeg sett på programmet,
og stusser litt over øvelsene.
På lørdag går langrenn 15 km
pursuit for kvinner, og 30 km
pursuit for menn. Med trøndersk tonefall blir dette 15 og
30 km pørrsjut. Høres ikke ut
som noen delikat øvelse,
akkurat.
Jeg ser videre at i kombinert inngår øvelsen Team
sprint. Er vi virkelig så ordfattige at vi ikke har norske
ord for øvelser i vår nasjonalidrett?

Det vises til at ultralyd i 12. uke iblant
kan påvise sykdom som kan behandles i
mors liv. Slike tilstander er imidlertid
svært sjeldne. Det finnes områder –
blant annet komplikasjoner ved tvillingsvangerskap – der tidlig ultralyd er
mer følsom for å oppdage sykdom som
kan behandles. Likefullt konkluderte
Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten i sin rapport fra 2008 med at
tidlig ultralyd ikke gir påvisbare helsegevinster for barnet. Snarere er det slik
at «for å finne små og store utviklingsavvik som for eksempel hjertefeil
og nevralrørsavvik uten kromosomfeil,
er det mest hensiktsmessig å gjøre ultralyd i andre trimester [dvs. uke 18, slik det
gjøres i dag]». Ettersom medisinsk
teknologi gjør fremskritt, kan det tenkes
at antallet tilstander som kan behandles
i mors liv øker. Men per i dag er dette
argumentet ikke tungtveiende.

Arbeiderpartiet ønsker nå å tilby ultralyd i 12. svan-

Et annet mye brukt argument er at tidlig
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ultralyd kan gi gravide trygghet og ro.
Men vi må huske på at tidlig ultralyd,
som andre medisinske undersøkelser,
ikke er perfekt. Ikke rent få vil få beskjed
om at undersøkelsen er unormal, og at
det må gjøres tidkrevende tilleggsundersøkelser. Kunnskapssenteret
finner at disse gravide har «økt angstnivå i hele svangerskapet», også hvis
sykdom til slutt kan avkreftes.
Tidlig ultralyd selges inn som et tiltak

for å forbedre fostres og gravides helse,
men i praksis vil en annen konsekvens
bli langt mer fremtredende: Ultralyd i
uke 12, kombinert med blodprøver av
den gravide, er en meget effektiv metode
for å identifisere foster med kromosomavvik, slik som Downs syndrom. Etter
at metoden ble innført i Danmark, ble
antall fødte barn med Downs syndrom
nesten halvert. Vi mener foreldre bør
skånes for opplysninger om fostrets
risiko for kromosomavvik. Informasjonen medfører umenneskelige valg: Skal
det spirende livet sorteres bort, eller få
leve opp?

SKI-INTERESSERT

gerskapsuke til alle gravide.

Tidlig ultralyd vil også i praksis åpne for

kjønnssortering, ved at paret får vite at
fostret har «feil» kjønn, og så søker
abort.
I tillegg er det viktig å få fram at en

ekstra ultralydundersøkelse for 60.000
gravide årlig er kostbart. Så lenge helsegevinsten med en ekstra ultralydundersøkelse i tillegg til dagens synes minimal, og ikke er påvist i store forskningsstudier, er det etter vår mening en feil
prioritering. I stedet for å bruke store
summer på å lete etter syke fostere,
burde ressursene økes for å gjøre livet
lettere for foreldrene som bærer fram
barn med utviklingsavvik. Et viktig
tiltak for å unngå et sorteringssamfunn,
er at ekstrabelastningen på disse foreldrene ikke blir større enn nødvendig.

«Tidlig
ultralyd vil
også i
praksis
åpne for
kjønnssortering,
ved at paret får vite
at fostret
har «feil»
kjønn, og
så søker
abort.»

MORTEN MAGELSSEN
Norges kristelige legeforenings etikkutvalg
OLAV MAGNUS S. FREDHEIM
Leder i Norges kristelige legeforening

Send oss din mening om denne saken! debatt@adresseavisen.no

Trondheim Energi
Debatten går for tiden høyt om
nettleia, den er jo i seg selv mer
urettferdig enn noen gang, men
en ting som er like ille er Trondheim energis stipulering av
forbruket. For desember måned
ble eksempelvis vårt forbruk vurdert til å være ca 50 %
høyere i forhold til oktober.
Dette er jo tall som er tatt helt ut
av lufta, og da til tross for at vi
spesielt ble oppfordret til å
spare strøm de to siste månedene, noe som ble forsøkt, men

ikke så lett å spare mer enn de
stakkars sparepærene vi har i
huset. Vi har fjernvarme, og
bruker ikke elektrisitet til oppvarming, ergo har vi kun strømforbruk til lys og matlaging. Det
vil i prinsippet si at vårt strømforbruk er tilnærmet konstant
fra måned til måned. Det virker
da ganske søkt å bli belastet for
mest forbruk når prisene er
høyest, men det er vel en lettvint
måte å øke inntjeningen.
Faktura for siste termin 2010 fra

01.10-31.12 viser at strømprisen
i oktober var 52.4738 øre KWH,
november 59.0175 øre KWH og
desember 91.4925 øre KWH.
Ved henvendelse pr. e-post fikk
jeg som, «svar» en prisguide
der jeg skal kunne logge inn for
å se prisene til enhver tid. Dette
synes jeg er en litt dårlig forklaring på at vi ble belastet
med betydelig høyere forbruk
når prisen var høyest.
PGJ.

Kontakt
med sjøen

I forbindelse med alt som
skjer og planlegges i havneområdet vil jeg komme med et
ønske: Utvid/forleng Ladestien i begge ender slik at det
blir en «promenade» fra
Trolla til Væreholmen. La det
bli mulig å vandre sjønært,
korte eller lengre strekk, i
byen vår. Tilrettelagt med
benker og informasjonstavler
vil kontakten med sjøen bli
både en natur- og kunnskapsopplevelse.
TURGÅER

Den
unødvendige
regningen

NRK-lisensen, som erstattet
den tidligere radiolisensen,
ble opprettet med tanke på at
man skulle kunne tilby et
mangfoldig programtilbud.
Selvfølgelig er det viktig å
opprettholde et stort og variert programtilbud på statskanalen, men at alle må betale
fra egen lomme for å få dette
til å fungere, er en illusjon fra
fortiden.
Høyre påpeker nettopp
hvor uheldig det er at man er
lovpålagt å betale en avgift til
en bestemt TV-kanal for å få
lov til å se på TV i det hele tatt.
Det er fullt mulig å gi statskanalen de nødvendige midler over statsbudsjettet istedenfor at NRK skal kreve
2 478 kr. fra noen som aldri
ser på kanalen.
KYRRE SANDVE RYENG
Styremedlem
Høyres Studenterforening i Trondheim

