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Abstract 

This paper seeks to enlighten the new technological advances of the artificial womb. The arti-

ficial womb has been a theory of thought for decades - and now, scientists believe that the 

artificial womb will be a realisation in a matter of a few years. This paper provides an under-

standing of the technology regarding the artificial womb while highlighting the ethical dilem-

mas that the artificial womb may raise. Therefore, this paper will answer the thesis statement:  

 

“How is the artificial womb supposed to remedy prematurity, what kind of ethical dilemmas 

lies behind and how can this technology be accepted by society?” 

 

In order to answer this thesis statement, this paper includes a number of relevant theories and 

methods - such as the model of TRIN, A Model of Five Stages in the Innovation-Decision 

Process, the ethical theories and ethnographic methods of questionnaire and interview. The 

research for this paper took place in Denmark by gathering opinions from the Danish public 

and laid the foundation to see if Denmark would accept this new technology - the artificial 

womb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gruppenummer: S2124791614    

3 

Indholdsfortegnelse 
  

Abstract 2 
Indledning 4 
Problemformulering 4 
Teorier 5 

TRIN-modellen 5 
A Model of Five Stages in the Innovation-Decision Process 6 
Etiske teorier 7 
Tilknytningsteori 9 
Udviklingsteori 9 

Metoder 10 
Spørgeskemaundersøgelse 10 
Lyhnes metode 11 

Semesterbinding 13 
Præmaturitet 13 

Konsekvenser for præmaturitet 14 
Kuvøsen 16 
Den kunstige livmoder 17 
Teknologien bag kunstig livmoder 19 

Analyse 20 
Trin-modellen 20 
Analyse af spørgeskemaundersøgelse 24 
Analyse af interview 32 

Diskussion 36 
Tilknytning 36 
Et etisk dilemma? 39 

Perspektivering 42 
Konklusion 44 
Litteraturliste 47 

 



Gruppenummer: S2124791614    

4 

Indledning 

I Danmark fødes der cirka 4.500 børn, som er præmature. Dette betyder at disse børn er født 

før den 36. uge i graviditeten. Ud af disse 4.500 børn er der omkring 250 børn, som bliver født 

før uge 28 - og disse børn betegnes som ekstremt tidligt fødte. Den almindelige fødsel foregår 

op til tre uger før terminsdatoen og to uger efter, hvorfor barnet bliver født i uge 37-42 - hvis 

alt går, som det skal (Rigshospitalet, 2016). Dog kan der gå adskillige ting galt under fødslen 

og under barnets udvikling i moderens livmoder, som kan føre til at barnet fødes tidligere end 

beregnet. Dette kan skabe flere komplikationer for barnet - eksempelvis med kroppens organer, 

immunforsvaret, hvor børnene vil være mere modtagelige overfor infektioner, deres 

nervesystem, som potentielt ikke er blevet fuldt udviklet eller i værste fald død (Peitersen et 

al., 2014, s. 131). Det mest normale til at afhjælpe disse problemer er at anbringe barnet i en 

kuvøse, hvor barnet kan overvåges og forholdene reguleres. Dette kan dog ikke garantere 

barnets velbefindende i fremtiden. Derfor er der flere forskere, som er i færd med at fremstille 

en kunstig livmoder for at afhjælpe disse for tidligt-fødte børn. Den kunstige livmoder vil 

hjælpe med at udvikle børn, som moderens livmoder ikke kunne eller nåede inden fødslen. 

Denne nye teknologi er dog ikke uden sine egne komplikationer. Den har været længe under 

udvikling og har siden også skabt sine kontroverser, idet flere diskuterer hvorvidt teknologien 

måske kan tages for vidt og benyttes som et alternativ til en egentlig graviditet og i stedet bruges 

til at skabe “designerbørn”. 

Problemformulering 

Vi vil gennem vores opgave undersøge den kunstige livmoder som et alternativ til kuvøsen, 

hvilke etiske spørgsmål disse stiller, og hvorvidt samfundet egentlig ville tage teknologien til 

sig. Til dette har vi udformet nedenstående problemformulering: 

 

“Hvordan kan kunstige livmodere afhjælpe præmaturitet, hvilke etiske dilemmaer 

ligger bag, og hvordan kan denne teknologi accepteres af det danske samfund i 

fremtiden?” 
 

For at understøtte denne problemformulering har vi udarbejdet følgende arbejdsspørgsmål, der 

vil blive besvaret gennem denne opgave: 
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1. Hvilke konsekvenser kan præmature børn komme ud for? 

2. Hvilken nuværende teknologi findes der? 

3. Hvordan fungerer teknologien for den kunstige livmoder? 

4. Hvordan kan den hjælpe præmature børn? 

5. Hvad tænker den danske befolkning om den kunstige livmoder? 

6. Hvilke etiske synsvinkler findes der omkring den kunstige livmoder? 

7. Hvilke andre mulige konsekvenser kunne denne teknologi forårsage? 

8. Ville samfundet kunne acceptere denne teknologi? 

Teorier 

I dette afsnit vil vi redegøre for teorierne: “TRIN-modellen”, “A Model of Five Stages in the 

Innovation-Decision Process” , etiske teorier, tilknytningsteori og udviklingsteori, for at belyse 

og skabe forståelse for teknologien bag og etiske overvejelser om en kunstig livmoder. 

TRIN-modellen 

TRIN-modellen blev fremstillet af Niels Jørgensen, Erling Jelsøe og Thomas Budde 

Christensen, som er forelæsere på Roskilde Universitet. TRIN er et akronym for Teknologi og 

Radikalt og Inkrementelt design i Netværk. TRIN-modellen består af henholdsvis seks trin - 

teknologiers indre mekanismer og processer, teknologiske artefakter, teknologiers utilsigtede 

effekter, teknologiske systemer, modeller af teknologier samt drivkræfter og barrierer for 

udbredelse af teknologier. Disse trin danner en oversigt over seks aspekter af teknologier, som 

kan tages til overvejelse ved analyser af teknologier – herunder teknologien for den kunstige 

livmoder. TRIN-modellen kan følges efter eget ønske, hvorfor det er muligt at ekskludere et 

eller flere trin i modellen. Hermed vil der blive redegjort for TRIN-modellens trin. 

 

Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer. 

I dette trin bliver centrale mekanismer samt processer, som er med til at opfylde formålet for 

den kunstige livmoder, beskrevet. 

 

Trin 2: Teknologiske artefakter. 

I dette trin bliver artefakterne for den kunstige livmoder indkredset for derefter at blive 

gennemgået. 
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Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter. 

I dette trin bliver negative effekter for den kunstige livmodere undersøgt. I denne forbindelse 

kan der skelnes mellem tre former for utilsigtede effekter: 

1. Utilsigtede effekter, som udviser risici. 

2. Utilsigtede effekter, som skyldes designfejl. 

3. Utilsigtede effekter, som ligger til grund for økonomiske hensyn. 

 

Trin 4: Teknologiske systemer: 

I dette trin lægges der fokus på de større sammenhængende systemer for den kunstige livmoder. 

 

Trin 5: Modeller af teknologier. 

I dette trin bliver numeriske, visuelle såvel som fysiske repræsentationer for den kunstige 

livmoder udarbejdet. 

 

Trin 6: Teknologier som innovation. 

I dette bliver drivkræfter samt barrierer for udbredelse af den kunstige livmoder undersøgt.  

A Model of Five Stages in the Innovation-Decision Process 

A Model of Five Stages in the Innovation-Decision Process er en model, som blev udviklet af 

Everett M. Rogers. Formålet med A Model of Five Stages in the Innovation-Decision Process 

er at vise udviklingen af brugeres holdninger til en innovation, som i dette tilfælde vil være den 

kunstige livmoder. Følgende figur viser en model for A Model of Five Stages in the Innovation-

Decision Process. 

 

 
Figur 1, A Model of Five stages in the Innovation, Decision Process (Rogers, 1983) 



Gruppenummer: S2124791614    

7 

 
A Model of Five Stages in the Innovation-Decision Process består af fem faser, som vises i 

kronologisk rækkefølge på figuren. Disse faser er knowledge, persuasion, decision, 

implementation samt confirmation og vil hermed blive redegjort. 

 

Fase 1: Knowledge. 

Denne fase opstår, når en bruger opdager eksistensen for den kunstige livmoder. I denne fase 

vil brugeren desuden undersøge den kunstige livmoder nærmere for at blive klogere på 

livmoderens funktioner. 

 

Fase 2: Persuasion. 

Denne fase opstår, når brugeren danner et positivt eller negativt førstehåndsindtryk til den 

kunstige livmoder. 

Fase 3: Decision. 

Denne fase opstår, når brugeren beslutter sig for at anvende den kunstige livmoder. I denne 

fase vil brugeren dermed vurdere, om den kunstige livmoder skal adopteres eller ej. 

Fase 4: Implementation. 

Denne fase opstår, når brugeren tager den kunstige livmoder i anvendelse. 

Fase 5: Confirmation. 

Denne fase opstår, når brugeren vurderer den kunstige livmoder. I denne fase vil brugeren 

dermed genoverveje nytten for den kunstige livmoder for derefter at drage en endelig 

beslutning om vedkommendes fremtidige anvendelse af livmoderen. 

A Model of Five Stages in the Innovation-Decision Process påpeger, at udviklingen af en 

holdning fungerer som en proces, der modnes over tid gennem en række handlinger. 

Udviklingen af en holdning vil derfor ikke ske pludseligt. 

Etiske teorier 

I forbindelse med kunstige livmodere står vi overfor en række etiske dilemmaer og 

overvejelser. For at forstå og analysere forskellige etiske argumenter for brugen af kunstige 

livmodere vil vi inddrage etiske teorier herunder ”konsekventialisme”, ”utilitarisme” og 
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”deontologi”. Disse teorier vil vi benytte for at vurdere, analysere og diskutere teknologien ud 

fra et etisk perspektiv. 

Herunder er en redegørelse af de tre etiske teorier. 

 

Konsekventialisme 

Konsekventialisme er en tænkning inden for etik, hvor ”[…] rigtigheden af en handling 

afhænger udelukkende af dens konsekvenser” (Føllesdal. Politikens Intro, 1992). Handlinger 

bliver etisk vurderet ud fra konsekvenserne i en given situation. Konsekventialisme kan ses 

som en beslutningsprocedure (forventede konsekvenser), hvor en handling er korrekt, hvis der 

er grunde til at tro, at handlingen har de bedste konsekvenser for individet og samfundet. 

Yderligere kan konsekventialisme ses som et rigtighedskriterium (faktiske konsekvenser), hvor 

en handling er rigtig, hvis handlingen faktisk har de bedste konsekvenser for individers velfærd 

(Føllesdal. Politikens Intro, 1992). 

 

Utilitarisme 

Utilitarisme er en type etisk teori indenunder konsekventialisme, som benyttes til at vurdere 

konsekvenserne ved en handling. Konsekvenserne ved ens handlingsmuligheder rangeres. 

Herved finder man ud af hvilken handling, der har de bedste efterfølgere for alle involverede 

partnere. I forhold til at vurdere konsekvenser af en handling lægges der vægt på de bedste 

konsekvenser for flertallet fremfor at se på de dårlige konsekvenser for en lille andel. 

Utilitarismen har 3 grundlæggende principper: 

1. Konsekventialisme - rigtigheden af en handling afhænger udelukkende af 

værdien af dens konsekvenser. 

2. Nytte- eller velfærdsprincippet – den eneste værdi, der har betydning for 

vurderingen af en handlings rigtighed, er den nytte eller velfærd, som 

handlingen frembringer. 

3. Summationsprincippet – kun totalsummen af nytte spiller en rolle, ikke 

fordelingen af den. (Føllesdal, Walløe, & Elster, 1992). 

 

Deontologi 

Deontologi er en tænkning inden for etik som, modsat konsekventialisme, betragter handlingers 

konsekvenser ud fra ”absolut deontologi” og ”moderat deontologi”. For en deontolog 

”[…]består handlingens værdi i sig selv af træk, handlingen har i sig selv” (Føllesdal, Walløe, 



Gruppenummer: S2124791614    

9 

& Elster, 1992, s. 10). Ved absolut deontologi betragtes handlinger, som er moralsk urigtig at 

udføre, forkerte uanset konsekvenserne. Moderat deontologi betragter op til et vist punkt 

handlinger, som er moralsk urigtig at udføre, forkerte igen uanset konsekvenserne. Men når et 

vis tærskelpunkt er nået, er det tilladt at udføre handlingen alligevel (Føllesdal, Walløe, & 

Elster, 1992). 

Tilknytningsteori 

John Bowlby er en engelsk psykiater samt psykoanalytiker, som i 1960’erne formulerede en 

tilknytningsteori (Larsen, 2018, side 100). I denne teori skelner Bowlby mellem henholdsvis 

tre faser til tilknytning mellem børn og deres forældre - før-tilknytning (0-2 måneder), 

begyndende tilknytning (2-7 måneder) og selektiv tilknytning (7-24 måneder) (Larsen, side 

101-102). Før-tilknytning er en fase, hvor det nyfødte barn endnu ikke har dannet tilknytning 

til dets forældre. På trods af dette kan det nyfødte barn blive påvirket af sine forældre - gennem 

eksempelvis ansigtsudtryk, lugte og lyde (Larsen, 2018, side 101). Den begyndende tilknytning 

er en fase, hvor barnet begynder at foretrække dets forældre frem for andre personer (Larsen, 

2018, side 102). Den selektive fase er derimod en fase, hvor barnet har dannet tilknytning til 

sine forældre således, at der eksempelvis kan opstå separationsangst hos barnet ved adskillelse 

fra forældrene (Larsen, 2018, side 102). 

Udviklingsteori 

Daniel Stern er en amerikansk børnepsykiater 

samt psykoanalytiker, som har udviklet en 

udviklingsteori. Sterns udviklingsteori er 

udarbejdet som en lagdelt model (Larsen, 

2018, s. 83), som består af koeksisterende 

trin. Stern udviklingsteori formuleres således: 

 

“Når de enkelte udviklingstrin først er 

gennemgået, “vil de altid eksistere som 

særskilte måder at opleve det sociale liv og 

selvet på. Ingen af dem er tabt for den voksnes 

oplevelse.” (Larsen, 2018, side 85) 

 

Figur 2, Sterns udviklingsteori, (Larsen, 2018) 
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Metoder 

I følgende afsnit vil vi redegøre for etnografisk metode i form af spørgeskemaundersøgelse 

og Lyhnes metode. Hertil vil vi præsentere, hvad metoderne bidrager til og hvorfor vi har 

valgt at anvende dem. 

Spørgeskemaundersøgelse 

På baggrund af vores projekt har vi valgt at inddrage etnografisk metode herunder kvantitativ 

metode fra STS i form af en spørgeskemaundersøgelse. Vi ønsker at indsamle empirisk data 

fra den målgruppe, som vi behandler, omhandlende deres holdning til kunstige livmodere samt 

deres etiske overvejelser herom. Vi ønsker at finde ud af om, hvorvidt forældre til et for-tidligt 

(præmatur) født barn, ville benytte sig af en kunstig livmoder, hvis det ville have en positiv 

effekt på deres barns udvikling. Hertil om de ville være tilbøjelige til at betale for denne 

mulighed, eller om de mener, at det burde betales af staten. Yderligere ønsker vi at belyse etiske 

refleksioner bag kunstige livmodere 

  

Udformning af spørgeskemaundersøgelser 

En spørgeskemaundersøgelse har til formål at indsamle kvantitative data i form af en række 

spørgsmål. Under udarbejdelsen af et spørgeskema er det nødvendigt at tydeliggøre, hvad der 

skal undersøges, hvordan man adspørger respondenten, og hvordan spørgeskemaet skal 

udformes (Stamp & Mikkelsen, 2008, s. 16).  

Samtidig er længden og ordvalget essentielt for at indsamle de bedste svar. Er spørgeskemaet 

for langt og med flere akademiske ord kan det ende ud i misforståelser og være demotiverende 

for respondenten. Omvendt kan et for kort spørgeskema ende ud i en utilstrækkelig mængde 

information og dermed virke irrelevant, hvis man forsøger at belyse et større emne. Irrelevante 

spørgsmål kan få respondenten til at betvivle seriøsiteten ved spørgeskemaet. Overordnet set 

er den rette længde og et simpelt ordvalg det mest hensigtsmæssige (Stamp & Mikkelsen, 2008, 

s. 16). 

  

For at opnå det bedste spørgeskema, er formuleringen og forskellige typer af spørgsmål 

nødvendigt. Oftest skelner man mellem “faktuelle spørgsmål” og “holdningsspørgsmål”. Ved 

faktuelle spørgsmål henvises der til den ydre verden - hvordan noget rent faktisk er. 

Efterfølgende er det muligt at efterprøve og undersøge svarene. Det forholder sig modsat ved 

brug af holdningsspørgsmål. Der henvises ikke til den ydre verden men derimod “mentale 
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fænomener” (Olsen, 2008, s. 16). Rækkefølgen af spørgsmålene er vigtig at være opmærksom 

på. Det kan være fordelagtigt at placere de korte faktuelle spørgsmål øverst og de lidt dybere 

og længere holdningsspørgsmål nederst. Ved at placere holdningsspørgsmålene nederst i 

spørgeskemaet vil respondenten måske have lettere ved at udfolde sin mening, da man gennem 

spørgeskemaet har opbygget et tillidsbånd.  

Lyhnes metode 

Anne Oksen Lyhne er lektor på Syddansk Universitet (LinkedIn, 2021) og har fremstillet en 

metode til at analysere og fortolke kvalitative data (Lyhne, 2020). Interviewet med Michell 

Gädicke vil blive analyseret med Lyhnes metode, som består af henholdsvis seks trin:  

 

Trin 1: Læsning af transskriberet data 

  

I dette trin skal det transskriberede data læses igennem, og det første indtryk af dataene skal 

noteres ned. Derefter skal det transskriberede data læses igennem igen, hvor eventuelle 

nøgleord kan noteres ned. 

  
Trin 2: Kodning af data 

  

I dette trin skal det transskriberede data kodes, som kan foretages ved to metoder. Den første 

metode til kodning af transskriberet data er den induktive metode, hvor temaer samt 

nøglebegreber afdækkes med fokus på den givne problemformulering. Den deduktive metode 

er den anden metode til kodning af transskriberet data, som derimod er teoristyret. 

  
Trin 3: Kondensering af data 

  

I dette trin skal koderne for den transskriberede data gennemgås for derefter at blive revideret. 

I denne forbindelse skal der sorteres mellem koderne for den transskriberede data således, at 

de vigtigste koder beholdes eller kombineres med andre vigtige koder. 

  

Trin 4: Kategorisering af data 

  



Gruppenummer: S2124791614    

12 

I dette trin skal kondenseringen af koder grupperes i større kategorier. Hver enkelte kategori 

skal tildeles en tematisk overskrift, hvorefter det kan overvejes, om en kategori er forbundet 

med andre kategorier. 

  
Trin 5: Fortolkning og diskussion af data 

  

I dette trin skal dataene fortolkes for derefter at blive diskuteret, som kan gøres ved henholdsvis 

fire tilgange: 

  

Tilgang 1: Tolkning af den udforskedes selvforståelse: 

  

I denne tilgang skal intervieweren forsøge at forstå den interviewede, som kan udspille sig i 

citater eller levende beskrivelser.  

  

Tilgang 2: Undersøg common-sense-tolkningen: 

 

I denne tilgang skal intervieweren gøre sig bedrevidende. I denne forbindelse skal 

intervieweren læse mellem linjerne, fremhæve det usagte og beskrive det, der ligger i luften. 

  

Tilgang 3: Teoretisk tolkning: 

  

I denne tilgang skal intervieweren sammenligne samt tolke ud fra en bestemt teori eller model.  

  

Tilgang 4: Kritisk tolkning 

  

I denne tilgang skal intervieweren forholde sig til, såvel som at diskutere, sine fund i et større 

samfundskritisk eller organisationskritisk perspektiv. I denne forbindelse skal intervieweren 

afdække skjulte dagsordner eller behov.   

  
Trin 6: Undersøgelsens resultater 

  

I dette trin skal resultaterne for undersøgelsen præsenteres. Resultaterne for undersøgelsen 

bidrager til besvarelsen af problemformuleringen, hvorfor det er oplagt at lægge vægt på 

resultater, eventuelle nye spørgsmål, hierarkiet for resultater og sammenligning samt 
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diskussion med eventuel teori. Derudover kan resultaterne for undersøgelsen blive 

perspektiveret ved at drøfte konsekvenser ved resultaterne såvel som at diskutere anbefalinger 

til praksis. Resultaterne for undersøgelsen kan desuden visualiseres gennem en figur. 

  

I Lyhnes metode lægges der vægt på at undgå bias, som eksempelvis kan udfolde sig i 

fordomme eller forudfattede meninger. Derfor er det vigtigt at konstant holde sig i ave.  

Semesterbinding 

Dette semesterprojekt bindes i henholdsvis to dimensioner - Teknologiske Systemer og 

Artefakter samt Subjektivtiet, Teknologi og Samfund. Vores valg af dimensioner ligger til 

grund for en række relevante teorier og metoder, der kan hjælpe os med at undersøge 

teknologien bag den kunstige livmoder såvel som at danne en forståelse for etiske dilemmaer 

ved den kunstige livmoder - både for samfundet og det enkelte individ. 

I forbindelse med Teknologiske Systemer og Artefakter vil vi inddrage en teori i form af TRIN-

modellen, som skal hjælpe os med at analysere teknologien bag den kunstige livmoder. Vi vil 

yderligere inddrage en metode i form af A Model of Five Stages in the Innovation-Precision 

Process, som vi vil anvende til at undersøge udviklingen af brugerens holdning til den kunstige 

livmoder samt implementering i det danske samfund. 

I Subjektivitet, Teknologi og Samfund vil vi inddrage etnografisk metode i form af både 

spørgeskemaundersøgelse og interview. Formålet med dette er at undersøge holdninger til den 

kunstige livmoder - både fra et offentligt og en erfaringskildes syn. I denne forbindelse vil vi 

yderligere inddrage Lyhnes metode til at analysere vores interview.  Derudover vil vi inddrage 

teori i form af etiske teorier for at kunne danne en forståelse for etiske dilemmaer ved 

anvendelse af den kunstige livmoder. 

Derudover vil vi inddrage tilknytningsteori samt udviklingsteori, som skal supplere vores 

diskussion.    

Præmaturitet 

I dette afsnit vil vi beskrive konsekvenserne for præmaturitet, beskrive den nuværende 

teknologi i form af kuvøsen og den kunstige livmoder som fremtidig teknologi samt dens 

forhistorie, og hvordan den fungerer som hjælpemiddel til præmaturitet. 
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Et barn udvikler sig i en kvindes livmoder, og her ligger det i et beskyttet miljø, hvor den får 

alt, hvad den skal bruge fra moderen. Det er gennem moderens blod, at barnet får næring, ilt, 

skiller sig af med diverse affaldsstoffer, og barnets temperatur reguleres, så den altid er tilpas. 

I denne oplever barnet en tryg, væskefyldt hule, hvor den er beskyttet bag væske, 

livmodervæggen og moderens mave, inden den skal ud at opleve verdenen for første gang. Jo 

tættere et barn er født på termin, jo mere robust er det – både fysisk og psykisk (Weis & Mai, 

2013, s. 15). Dog kan der opstå uforudsete situationer, der fører til en for tidlig fødsel af barnet. 

Et barn, der er født før uge 37 anses ifølge Verdenssundhedsorganisation (WHO) for at være 

født for tidligt og at være præmaturt – altså, at det er født, før det er modent. Alt afhængigt af 

hvornår barnet fødes, er der dog forskellige stadier af præmatur, og hvor mange mén det kan 

føre med sig (Saugstad, 2010). Moderate tidligt fødte børn er født en til fem uger for tidligt, 

altså i 32. til 37. uge. Meget tidligt fødte børn er født fem til ni uger for tidligt, mellem 28. og 

32 uge. Fødes et barn mere end ni uger for tidligt, før 28. svangerskabsuge, kaldes det et 

ekstremt for tidligt født barn (Saugstad, 2010).  

 

Årligt fødes der 15 millioner børn for tidligt på verdensplan, hvilket er svarende til 11% af 

fødsler (Sundhed.dk, 2018). I Danmark fødes der omkring 4.500 børn for tidligt, svarende til 

7,4% af fødsler i Danmark (Rigshospitalet, 2016). I de fleste tilfælde kan man ikke give et 

direkte svar på, hvorfor barnet bliver født for tidligt, da flere parametre kan spille ind over. 

10% skyldes dog tvillinger eller trillinger og yderligere 10% skyldes misdannelser hos fosteret. 

De resterende 80% kan eksempelvis være for tidlig vandafgang, tidlige veer, stress, en igangsat 

fødsel eller kejsersnit før terminen grundet sygdom hos moderen eller barnet (Rigshospitalet, 

2016). Derudover er der også en række andre faktorer, der øger risikoen for en for tidlig fødsel, 

hvilket blandt andet kan være rygning under graviditeten, dårlig ernæring hos moderen eller 

infektion i morens underliv under graviditeten (Sundhed.dk, 2018).  

Konsekvenser for præmaturitet 

Præmaturitet kan dog føre til en lang række helbredsmæssige konsekvenser, og selv 48 timer 

kan gøre en kæmpe forskel på barnets helbred. Jo længere væk fra terminsdatoen barnet er født, 

jo flere mén kan barnet have, hvor børn, der er født tæt på deres terminsdato, generelt set har 

færre alvorlige problemer, både når de ligger indlagt på neonatalafdelingen og senere henne i 

deres liv. De mest almindelige konsekvenser forbundet med tidlig fødsel indebærer blandt 

andet udviklingshæmning, syns- og hørenedsættelser og epilepsi (Socialstyrelsen, 2018). Det 
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minimale et barn kan være under udvikling i moderens livmoder er 24 uger. Fødes et barn før 

24. svangerskabsuge er overlevelsesraten minimal, hvor de overlevende dog har stor chance 

for varige mén. På globalt plan ender en million tidligt fødte børn med at dø grundet 

fødselskomplikationer.  

 

De moderat tidligt fødte børn kan have umodne lunger og dermed problemer med at trække 

vejret, som kræver behandling i form af ekstra tilførsel af ilt eller respirationsbehandling 

(Saugstad, 2010). I tilfælde af dette kan flere af dem dog have svært ved at spise og har brug 

for at blive madet gennem en sonde. Den første tid efter fødslen kan de også have svært ved at 

holde deres temperatur, og de anbringes derfor i en kuvøse, så de kan få varmen og holde øje 

med hjertet og åndedrættet. Størstedelen af børnene bliver dog anbragt i senge og tilbringer 

generelt ikke meget tid i kuvøsen. Ved meget tidligt fødte børn er der mange af de samme 

problemer. Dog opleves problemerne i højere grad, idet at organerne er mindre udviklet, da det 

naturligvis har haft mindre tid til at udvikle sig. Flere af børnene i denne gruppe har umodne 

lunger og skal have hjælp med eksempelvis respirator for at trække vejret - dog oftest ikke i 

lang tid i forhold til de ekstremt tidligt fødte børn, hvor det også er næsten alle børnene, der 

lider af umodne lunger (Saugstad, 2010). 

 

Jo mindre barnet er, jo større er sandsynligheden for, at det i fremtiden vil blive påvirket af én 

eller flere sygdomme. Blandt andet kan barnet døje hele livet med et dårlig immunforsvar og 

på den måde være udsat i højere grad for infektioner grundet mangel på antistoffer ved fødslen 

fra moderen. Da immunforsvaret er udviklet dårligt, producerer det ikke antistofferne i en lige 

så høj grad, som almindelige børn ville gøre. På samme måde kan mave-tarmkanalen også være 

umoden, og den har derfor svært ved at optage og omsætte næringsstoffer, som forværrer 

barnets ernæring. Flere af de for tidligt fødte børn lider også af umodne lunger, men disse plejer 

at blive bedre jo ældre barnet bliver, da lungerne vokser indtil 8-10-årsalderen (Saugstad, 

2010). Børnene kan også opleve problemer med deres centralnervesystem og dets 

reguleringsmekanisme. Til dette kan børnene være påvirket af sparsom motorisk aktivitet og 

nedsat muskelspænding. Udover dette er det også almindeligt, at barnet er udviklingshæmmet, 

har cerebral parese, syns-og hørenedsættelser og/eller epilepsi. Barnet har generelt set nemt 

ved at blive over-eller understimuleret, da det er særligt påvirkeligt overfor sanser, og dermed 

har svært ved at bearbejde dem. Dét kan gøre det svært for forældrene at imødekomme lige 

præcis det behov, som deres barn har. Den manglende udvikling på mange af disse fronter kan 

også føre til ADHD for nogle af børnene (Socialstyrelsen, 2018). Er barnet født før uge 37, er 
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der en 30 procent større risiko for at udvikle ADHD, dog hvis barnet er født før uge 28, har det 

op til fem gange så høj en risiko for at udvikle det som voksen (Andreassen, 2012).  

 

I tilfælde af en for tidlig fødsel er det primært overvågning, der er løsningen. Når børnene er 

blevet født for tidligt, placeres de i en kuvøse, hvor de er anbragt i den tid, som der findes 

nødvendigt, og så bliver de ført tilbage til moderen. Når et foster forlader sin moders livmoder, 

kan det ikke længere være afhængigt af sine moders funktioner. Barnets kropsfunktioner bliver 

nødt til at arbejde sammen på en hel ny måde (Stanford Children’s Health). I nogle tilfælde kan 

dette være en hård kamp, hvor en præterm fødsel yderligere kan besværliggøre denne proces. 

Derfor har man i mange år med succes anvendt kuvøsen, der øger overlevelseschancen for 

tidligt fødte børn betydeligt (Moderliv, 2015). 

Kuvøsen 

Kuvøsen blev først introduceret af en fransk fødselslæge ved navn Stephane Tarnier, der ville 

bygge en kasse, der efterlignede den, som kyllinger blev ruget i - dermed en kasse, der kunne 

opvarmes. Den første opvarmede kuvøse blev brugt i 1880 i Paris af Tarniers medarbejder 

Pierre Budin. Han anses af nogle som at være den moderne neonatalmedicins grundlægger, da 

Budin mente, at de tre største problemer hos for tidligt fødte børn var dårlig temperaturkontrol, 

ernæringsproblemer og øget risiko for sygdomme (Saugstad, 2010). Løsningen på den dårlige 

temperatur blev at montere en alarmklokke, der ringede, hvis barnets temperatur blev for høj. 

Ernæringsproblemerne blev løst ved, at børnene fik modermælk med en ske eller gennem en 

sonde, såfremt de ikke selv kunne sutte. For at løse problemet med den øgede risiko for 

sygdomme, sørgede Budin for sterilitet, og de for tidligt fødte børn blev isoleret fra de andre 

børn. Kuvøsen blev bygget, så den var gennemsigtig, så moderen kunne se barnet, mens det lå 

i kuvøsen (Saugstad, 2010). Udseendet fra den første kuvøse ser man i høj grad også den dag i 

dag i den moderne kuvøses design, men med en ny og forbedret teknologi. På en 

neonatalafdeling er kuvøserne stillet op på række, og det er her, at børnene bliver placeret, 

såfremt de er født for tidligt. Til kuvøsen og barnet er der tilknyttet elektronisk udstyr, der 

holder øje med forskellige parametre og barnets velbefindende heriblandt hjerteaktivitet, 

åndedræt og iltmætning. Hvert apparat har sin egen alarmlyd og er klar til at tilkalde en 

sygeplejerske, såfremt det skulle være nødvendigt. Nogle gange kan det være falsk alarm, men 

det er altid nødvendigt for plejepersonalet at reagere på disse alarmer, da der kan være tale om 

liv og død, hvis de ikke agerer på det.  
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Kuvøsen øger overlevelseschancen for tidligt fødte børn betydeligt, da den ved tilførsel af 

opvarmet luft, fugt og eventuelt ilt frembringer en atmosfære, der passer til barnets behov. 

Derudover filtreres og cirkuleres luften på sådan en måde, at det beskytter barnet fra smitte. 

Tidligt fødte børn kan nemlig også være ekstra sårbare over for sygdomme, idet deres 

immunforsvar endnu ikke har udviklet sig tilstrækkeligt til at bekæmpe dem. Kuvøsen giver 

også mulighed for at overvåge barnets vejrtrækning og puls. Det giver altså børn de bedst 

mulige omgivelser for at komme gennem komplikationerne ved en tidlig fødsel. Selvom 

kuvøsen øger chancen for overlevelse betydeligt, er der dog stadig begrænsninger. Hvis et barn 

eksempelvis er født før 22. uge, vil kuvøsen have næsten ingen chance for at påvirke barnets 

overlevelseschance (Moderliv, 2015). Derfor er der blevet udforsket en del i konceptet om at 

udvikle børn i et kunstigt miljø, hvilket kaldes for ectogenesis. Ecto betyder ”udenfor” og 

genesis betyder ”formation”. En mere avanceret version af kuvøsen, den kunstige livmoder, er 

under udvikling. Den kunstige livmoder vil efterligne en biologisk livmoder og derfor give 

tidligt fødte børn en ny chance for at udvikle sig uden komplikationer. 

Den kunstige livmoder  

Når det meget præmature barn bliver født, kommer det over i en kunstig livmoder, hvor barnet 

straks vil blive tilsluttet til en kunstig moderkage. Den kunstige livmoder er fyldt med kunstigt 

fostervand og forskellige mineraler, og prøver altså at efterligne det naturlige miljø i en 

biologisk livmoder. Den største forskel mellem kuvøsen og den kunstige livmoder er, at den 

kunstige livmoder er fyldt med væske, hvor kuvøsen er fyldt med luft. En kuvøse er faktisk et 

slags fjendtligt miljø for ekstrem præmature børn, hvor luften skader deres lunger (Devlin, 

2019). I den kunstige livmoder får barnet derimod oxygen og næring via den kunstige 

navlestreng ligesom i det naturlige miljø. Barnet forbliver i den kunstige livmoder flere uger, 

hvor den vokser, og endelig efter fire uger bliver født på ny. 

 

Idéen om en kunstig livmoder stammer helt tilbage fra 1920’erne. På University of Cambridge 

blev der afholdt en forelæsning af den engelske biolog J.B.S. Halfdane, hvori han foreslog, at 

man kunne befrugte et æg uden for en kvindes livmoder i et kunstigt miljø. Ud fra hans tale 

gav han en detaljeret historie med et perspektiv, som fiktivt fandt sted i 2073 (Halfdane, 1923). 

I denne historie han beskrev, kaldte han graviditeten, der sker uden for livmoderen, men i et 

kunstigt miljø for “ectogenesis”. Halfdane giver et syn på, at det kan være meget muligt i 
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fremtiden, at man kan befrugte samt udvikle et barn i et kunstigt miljø. Termet ectogenesis 

stammer således fra Halfdanes tale “Daedalus, or, Science and the Future” (Halfdane, 1923) 

på University of Cambridge.  

Efterfølgende besluttede Emanuel M. Greenberg at videreudvikle denne idé på baggrund af 

Halfdanes teori. Greenberg var den første til at lave et patenteret design tilbage i 1954. Han 

udviklede konceptet om en kunstig livmoder i håb om at hjælpe for tidligt fødte børn, så de 

fortsat kunne udvikle sig efter den normale fødsel. Dog blev der aldrig foretaget en 

undersøgelse eller et eksperiment om denne teknologi, og om dette design ville kunne virke i 

praksis (Moriarty, 2020). 

I 1955 eksisterede kuvøsen allerede, så derfor var der ingen, der påbegyndte arbejdet i at bygge 

en prototype ud fra Greenbergs design. Den første model af en kunstig livmoder blev først 

bygget i 1990’erne af forskere på Juntendo University i Tokyo, Japan. Ud fra Greenbergs 

design og teori havde Yoshinori Kuwabara og hans hold af forskere formået at udvikle en mere 

avanceret version af Greenbergs oprindelige design (Moriarty, 2020). Forskerne på Juntendo 

University udførte forsøget ved at tage 14 fåre-fostre, herefter placerede de fostrene i de 

kunstige livmodere, som var kuvøser fyldt med fostervæske. Herfra satte de kateteret i 

navlestrengen til deres maskine, som gav dem ilt gennem en blodforsyning. Forsøget var 

vellykket, men ikke nær parat til at kunne blive brugt til at hjælpe præmatur fødte 

menneskebørn. Forskerne havde kun fåre-fostrene i deres maskine i op til 3 uger, da de løb ind 

i tekniske problemer (Klass, 1996). 

Det første vellykkede eksperiment skete først i 2017 i USA. Tilbage i 2017 havde et hold 

forskere fra børnehospitalet i Philadelphia (USA) brugt et primitivt design af en kunstig 

livmoder, hvori de placerede et for tidligt født får-foster i en “bio-bag”, som skulle efterligne 

en livmoder. Efter at have holdt fosteret 4 uger inde i denne kunstige livmoder, begyndte fåret 

at udvikle uld, tog på i vægt og endda åbne sine øjne. Forskerne på børnehospitalet testede 

derefter deres design af den kunstige livmoder på flere fårfostre. Eksperimentet var vellykket 

(Partridge & CO, 2017). 

 

Gennem de mange årtier ser man en konstant udvikling inde for medicinske teknologier, som 

kan hjælpe med de små imperfektioner, som naturens gang nogle gange udsætter mennesket 

for. Mennesket er som race god til at tilpasse sig for at overleve. Som nævnt tidligere i opgaven, 

så ser man, at flere tusinde børn bliver født for tidligt i Danmark (Sundhed.dk, 2020). Det er 

ikke altid, at den nuværende teknologi, der bliver brugt på neonatalafdelingen, virker med 

optimal effektivitet. Kuvøsen har sine begrænsninger og for tidligt fødte børn, som er født i 
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uge 24 eller før, har ikke stor chance for at overleve. Som man kunne se i det eksperiment 

foretaget i 2017 i Philadelphia i USA, så er der snart den store mulighed for, at den kunstige 

livmoder bliver til en virkelighed inden for de næste par år. Et hold af forskere i Holland mener, 

at de allerede inden for 10 år har færdigudviklet en kunstig livmoder, der kan redde præmature 

børns liv (Devlin, 2019). Men hvordan virker denne nye teknologi: kunstig livmoder? 

Teknologien bag kunstig livmoder 

Teknologien kunstige livmodere består af en række delkomponenter, som udgør hele produktet. 

Meningen er, at denne teknologi skal kopiere den menneskelige livmoder så godt som muligt. 

Nedenunder ses en opstilling af de forskellige komponenter, som udgør den kunstige livmoder. 

 

Design: 

1. Growth Chamber / Vækstkammeret - som omkapsler barnet. 

1.1. Efterligning af samme miljø som i en moders livmoder. 

1.2. Incubation Chamber som giver den optimale temperatur og 

luftfugtighed, som barnet vokser i. 

1.3. Kammeret er fyldt med amniotic fluids (fostervand), som er det samme, 

som er inde i en naturlig livmoder. Her omringer væskerne selve barnet. 

Denne væske er rig på essentielle næringsstoffer, som er essentielt for at 

opretholde det ufødte foster inde i livmoderen. 

2. Blood Supply / Blodforsyning. 

2.1. Konstant blodforsyning, som er rig på oxygen, indtil barnet er 

færdigudviklet. 

3. Advanced Sensors. 

3.1. Avanceret sensorer som er koblet til en kunstig intelligens (A.I). 

3.2. Disse sensorer overvåger fostrets vitale parametre under fosterets 

udvikling, som inkluderer vejrtrækningen og hjerterytmen. 

4. Screen Display / en skærm. 

4.1. Viser real-time data om udviklingsprocessen af fostret. 

 

Designet ovenover er byggestenene for designet af en kunstig livmoder. De førnævnte 

komponenter forventes i fremtiden. Et endegyldigt design eller produktionsklart design er 

endnu ikke blevet opfundet. Man forventer dog, at disse komponenter er en del af det endelige 
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design, da det samtidig minder om lægeverdenens nuværende teknologier i forhold til at give 

læger et overblik gennem sensorer og skærme. 

Analyse 

I dette analyseafsnit vil vi analysere kunstig livmoder-teknologi gennem TRIN-modellen. 

Efterfølgende analyserer vi vores spørgeskemaundersøgelse med inddragelse af relevante 

besvarelser fra respondenterne. Til sidst analyserer vi vores interview med Michell Gädicke og 

hertil gør brug af tilknytningsbegrebet. 

Trin-modellen 

I dette afsnit vil vi analysere kunstig livmoder-teknologi ved at benytte TRIN-modellen, for at 

skabe en bedre indsigt i teknologiens indre mekanismer samt de teknologiske systemer. 

Yderligere gennemgår vi nogle af teknologiens utilsigtede effekter herunder risici, designfejl 

og økonomiske konsekvenser forbundet hertil. Til sidst har vi, gennem en visuel model, 

beskrevet teknologiens forskellige delelementer og herefter undersøgt hvilke mulige barrierer 

og drivkræfter, som kan forårsage udbredelsen af teknologien.  

Der er endnu ikke opfundet en produktionsklar kunstig livmoder, derfor kan vi kun analysere 

teknologien ud fra den nuværende tilgængelige litteratur samt information, der beskriver, hvad 

vi ved og kan forvente, teknologiproduktet kunstig livmoder skal indeholde (WHYY). 

 

Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer. 

En af de væsentligste centrale mekanismer som er vidst, indebærer en eller anden form for et 

kammer eller beholder, hvori fostervæske og det præmature barn opbevares i. Hertil skal barnet 

have ilt og næring, derfor mener vi, at slangen som er forbundet til barnets navlestreng, er ligeså 

en central mekanisme som beholderen (WHYY). 

 

Trin 2: Teknologiske artefakter. 

Teknologien bag en kunstig livmoder er baseret på menneskeskabte artefakter. Der er ingen 

naturlige artefakter i denne teknologi udover selve barnet og det blod, der bliver tilført barnet. 

Herudover kan man så også nævne de sygeplejersker og læger, som overvåger barnet. 

Overvågningen sker 24/7, men er ikke konstant overvåget fysisk af en person. Hertil 

forekommer der en monitorering gennem forskellige IT-systemer, som holder øje med de vitale 
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parametre. Hvis et af parametrene overstiger den normale aktivitet, alarmeres der til 

plejepersonalet, hvorefter de afhjælper situationen. 

De artefakter, som ligger bag den kunstige livmoder, inkluderer et IT-system i form af 

overvågning og vedligeholdelse af barnet, en ilt- og blodforsyning samt en slange, som 

overfører næringsstoffer. 

 

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter. 

Der kan risikeres at være flere utilsigtede effekter ved implementeringen af en kunstig 

livmoder. I bund og grund fører størstedelen af effekterne ud i en af de største konsekvenser, 

nemlig at barnet dør. Hvis barnet eksempelvis bevæger sig for meget med arme og ben, kan 

det ødelægge kammeret, som det ligger i, og dermed stoppe processen. Dette er også en form 

for designfejl, hvis kammeret ikke kan holde til barnets naturlige reflekser med at bevæge sig 

frit rundt. Hvis teknologien ikke er designet til dette, kan man potentielt også risikere, at 

slangen, der sørger for ilt-og blodforsyning, falder fra navlestrengen til barnet, og dermed 

stopper tilførslen og i sidste ende måske skader barnet.  

Der vil altid være en risiko ved at benytte sig primært af IT-systemer, da der kan forekomme 

fejl. Overvågningssystemet sørger for at holde øje med alle de nødvendige faktorer, og hvis der 

opstår en fejl i systemet, som gør, at der ikke alarmeres til plejepersonalet, hvis det skulle være 

nødvendigt, eller de rigtige vitale tal forekommer på skærmen, vil det medbringe store 

konsekvenser for barnet, idet det forhindrer muligheden for at potentielt regulere nogle forhold 

og overvåge, hvad barnet egentlig har brug for.  

Teknologier som denne er dog ikke uden udgifter. Såfremt staten beslutter sig for ikke at ville 

dække dette som en del af de indbetalte skattepengene og sætte det i samme kategori som 

lægebesøg, hospital og så videre, kan det ende med at være en teknologi, der kun kan benyttes 

af den del af befolkningen, der har en større økonomisk frihed, og dermed kan betale sig fra 

potentielle udviklingsproblemer hos deres barn, og som i sidste ende vil skabe en større kløft 

mellem de rige og fattige i samfundet.  

Om end det er staten eller forældrene, der skal betale for forløbet, hvori barnet ligger i den 

kunstige livmoder, kan det være dyrt at vedligeholde og selve processen i sig selv kan være 

dyr. Teknologi kan være dyrt, og den konstante overvågning kræver også et vis budget. Det 

kan også være en større udgift at skulle investere i så mange livmodere, som det måske kræver, 

hvis nu at hvert af de for tidligt fødte børn skal placeres i en. Det vil kræve en sortering af de 

børn, som har det allerværst, eller at der investeres i et større antal kunstige livmodere, men 

dette vil også være en udgift i sidste ende, især da man aldrig kan være helt sikker på, hvor 
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mange børn der egentlig bliver født for tidligt, og det er på denne måde en utilsigtet effekt, når 

teknologien implementeres i Danmark i forhold til det danske system.  

 

Trin 4: Teknologiske systemer: 

De teknologiske systemer i en kunstig livmoder er sammensat af en række teknologiske 

artefakter. Den kunstige livmoders teknologisk system består blandt andet af dets indre 

mekanismer. En indre mekanisme er selve kammeret som indkapsler det præmature barn. 

Kammeret kan være i form af for eksempel en ”bio-bag”, ligesom det ses i det førnævnte 

vellykkede eksperiment med det for tidlige fødte får-foster. Et andet essentielt system i 

teknologiens indre mekanisme er de slanger, som sørger for konstant ilt- og blodforsyning til 

det præmature barn. Yderligere indebærer en kunstig livmoder et omfattende teknologisk 

system, som kræver fuld monitorering og IT-overvågning i form af avancerede sensorer som 

kontrollerer vitalparametrene herunder puls, blodtryk samt iltmætningen i fosterets blod. 

Udover at den kunstige livmoders indre mekanismer og processer er et system, spiller de 

omkringliggende faktorer også en rolle. Udviklerne sammen med plejepersonalet er lige så 

vigtig en del af det komplekse teknologiske system og teknologiens funktionen som selve 

teknologien, idet at ovenstående komponenter er gensidigt afhængige af hinanden for at 

opfylde den tilsigtede funktion. 

 

Trin 5: Modeller af teknologier. 

Den første figur viser, hvordan den kunstige livmoder var 

tiltænkt at se ud. Designet blev lavet i 1954 og var tiltænkt 

som en teori til, hvordan konceptet kunne fungere og 

dermed kreere en kunstig livmoder til for tidligt fødte børn. 

Barnet ligger i en beholder, hvor at det får tilførsel af diverse 

væsker fra forskellige rør og slanger. Heriblandt finder man 

en blodpumpe, vandpumpe hvortil der tilhører en 

varmebeholder samt et opbevaringssted, der er tilknyttet en 

kunstig nyre. Derudover får den også flydende mad, og 

temperaturerne kan observeres på en termostat. De 

forskellige rør fører rundt til hinanden og kører i et cirkulært 

system, hvor det hele til slut bliver ført ned til blodpumpen, 

der fører det op til barnet i beholderen i form af næring.  Figur 3, kunstig livmoder prototype 
(Wikipedia, 2021) 
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Den første kunstige livmoder blev dog aldrig til 

noget, da der ikke var nogen, der gik i gang med 

produktionen (Moriarty, 2020). Den er dog 

sidenhen blevet brugt til inspiration, og man ser 

derfor mange af de samme elementer i det design, 

den nuværende kunstige livmoder indtil videre har 

taget udgangspunkt i. I stedet for kammeret ville 

barnet været placeret i en bio-bag med fostervand 

og få tilført blod og de nødvendige næringsstoffer 

gennem en blodforsyning, og overvågningen ville 

ske gennem teknologi. Man kan derfor sige, at 

designet i nogen grad er blevet simplificeret i form 

af de diverse slanger og tilførsler, og mange af de processer man så i den første tiltænkte 

prototype er blevet samlet for at gøre det så enkelt som muligt.  

Dog er det også essentielt at huske på, at teknologien endnu ikke er færdigudviklet, og der kan 

komme flere designs, end det man indtil videre har set, da teknologien stadig bliver forbedret, 

og man derfor potentielt finder et bedre design.  

 

Trin 6: Teknologier som innovation. 

Teknologi som innovation er implementeringen af ny eller forbedret teknologi. De essentielle 

spørgsmål hertil er, hvorvidt teknologien er blevet udbredt? Samt hvilke drivkræfter eller 

barrierer som har forårsaget udbredelsen. Kunstig livmoder-teknologien er endnu ikke en 

færdigudviklet teknologi til benyttelse for menneskefostre og er derfor ikke produktionsklar 

endnu. En væsentlig barriere for implementeringen af en kunstig livmoder er de omkostninger, 

der er forbundet hertil. Derudover vil det økonomiske skel mellem rige og fattige lande sætte 

en barriere for muligheden for udbredelse af teknologien. Yderligere rejser teknologien en 

række etiske dilemmaer, som ligeledes kan anses som en barriere. 

Drivkraften for kunstig livmoder-teknologien er, at den kan være med til at forbedre den 

nuværende teknologi. I forbindelse med dette være med til at hjælpe præmature børn, give dem 

en større overlevelseschance og mindske de varige mén, der kan forekomme ved den 

nuværende anvendte teknologi - nemlig kuvøsen. Derfor rejses spørgsmålet om hvad den 

danske befolkning tænker om den kunstige livmoder.  

Figur 4, kunstig livmoder, (Vajiram & Ravi, 2019) 
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Analyse af spørgeskemaundersøgelse 

For at finde Danmarks befolknings generelle mening til en kunstig livmoder, og hvorvidt 

konceptet egentlig er noget, man er bekendt med, har vi valgt at lave et spørgeskema og delt 

den på vores sociale medier hver især. Dette har indbragt 77 besvarelser, der er fordelt mellem 

52 kvinder og 25 mænd svarende til en fordeling på 67,5 og 32,5% i henholdsvis aldersgruppen 

“18-24”, “25-30”, “31-35”,”36-40”,”41-50”, “51-59” og “60+”. Grundet få svar i 

aldersgruppen “31-35” og “36-40” har vi valgt at sammensætte disse to grupper til én gruppe, 

altså “31-40”.  

Aldersgrupperne “51-59” og “18-24” er dog primært overrepræsenteret med 37,7% i 

aldersgruppen “18-24” og 28,6% i aldersgruppen “51-59”. De resterende aldersgrupper er 

forholdsvis ligeligt fordelt, og størstedelen arbejder og/eller studerer (bilag 2). Vi har dermed 

nået en del af befolkningen, som tilhører nogle af de yderste aldersgrupper – dem, der har fået 

børn, og dem der primært overvejer det, hvor de fleste af respondenterne endnu ikke er kommet 

til det punkt i deres liv.  

 

Vi spurgte de 77 mennesker 10 spørgsmål (bilag 1). Et af de essentielle spørgsmål handlede 

om, respondenten havde kendskab til teknologien kunstig livmoder. Denne teknologi bliver der 

stadig forsket i og er ikke en fast anvendt teknologi endnu, derfor var det ikke forventet, at der 

ville være særligt mange respondenter, som kendte til denne teknologi. I spørgeskemaet spurgte 

vi respondenterne, om de havde kendskab til kunstig livmoder? Her svarede 22 ud af 77 “ja”.  

 

Billede til højre viser fordelingen af svar i 

procent. Dog er der to respondenter, der har 

valgt at svare uden for “ja” og “nej” 

kategorien. Ser man bort fra dette, kan man 

dog se, at 27,3% af respondenterne kender 

til kunstig livmoder-teknologien. I hvor stor 

en grad forekommer dog ikke. Som nævnt 

tidligere så var det forventet, at størstedelen af respondenterne ikke kendte til kunstig livmoder-

teknologien. Efter spørgsmålet om de havde kendskab til konceptet om en kunstig livmoder, 

blev respondenterne informeret i store træk, om hvad teknologien indebærer, samt hvordan og 

hvad den ville blive brugt til for at få respondenterne til at danne deres egen mening i forhold 

til kunstig livmoder-teknologien (bilag 1). 
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I spørgeskemaet spurgte vi respondenterne, om de havde ‘egen erfaring med præmature 

børn?’. Her svarede kun 12 ud af 77 mænd og kvinder samlet “ja”. Da spørgsmålet var mere 

kvalitativt udformet og mere uddybende, er der blevet analyseret frem til de enkelte 

respondenters uddybede svar fra spørgeskemaet. Ud fra den indsamlede data er der derfor lavet 

et bedre visuelt overblik over fordelingen af svar. På diagrammet til højre kan man se 

fordelingen af svarene delt op i køn. Dog skal 

det understreges, at spørgeskemaet blev 

besvaret af flere kvinder end mænd. Hvis man 

lægger procenterne for begge køns “ja” og 

“nej” sammen, er fordelingen for egen erfaring 

med præmature børn på henholdsvis på 15,6%, 

der har svaret “ja” og 83,3%, der har svaret 

“nej” (Den manglende 1,1%, er grundet 

forkortet decimaler).  

 

Egen erfaring med præmature børn kan erfares på flere måder. Her kan respondenten have 

født/fået et præmaturt barn, have kendskab til nogen, som har et præmaturt barn, have arbejdet 

eller have større kendskab til præmature børn. Kun 15% af respondenterne har egen erfaring 

med præmature børn. Ifølge Rigshospitalets hjemmeside i en artikel omkring antallet af for 

tidligt fødte børn har antallet af for tidligt fødte børn kun ligget mellem 6-7% i de seneste par 

år (Rigshospitalet, 2018). 

Selvom antallet af for tidligt fødte børn (i procent) ligger lavt i Danmark, er selve antallet, altså 

hvor mange børn der årligt i Danmark bliver født præmatur, mere voldsom. 3.984 børn blev 

født præmatur i 2017, heraf var der 165 dødfødte (Rigshospitalet, 2018).  

De børn, samt forældrene og plejepersonalet på sygehusene kæmper i begyndelsen for at holde 

den nyfødte i live. Derfor spurgte vi også respondenterne, om de ville kunne finde på at benytte 

en kunstig livmoder, såfremt det ville gavne deres for tidligt fødte barns udvikling. Her svarede 

49 ud af 77 respondenter “ja”.   
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I diagrammet til højre ses fordelingen af svarene 

i procent. Her kan vi se, at 64% ud af de 77 

respondenter ville benytte sig af en kunstig 

livmoder, såfremt de stod i situationen, og dette 

ville gavne deres barn. Modsat er der sammenlagt 

6% af respondenterne, som nu allerede ved, at de 

ville sige nej til at benytte sig af denne teknologi. 

Hertil skal det pointeres, at der er fire kvinder i 

alt, som har besvaret med et “nej”. To ud af de fire kvinder er mellem 18-24 år, og de andre to 

er mellem 51-59 år. Herudover er der også kun én mand, som har besvaret med et “nej”, 

vedkommende ligger også i aldersgruppen 51-59 år. Hertil analyserede vi nogle af disse svar 

nærmere ved at analysere frem til et grundlag for respondenternes holdning. Der blev taget 

udgangspunkt i de fire kvinder, da deres svar til spørgeskemaundersøgelsen var mere 

uddybende. 

Kvinderne i aldersgruppen 18-24 år, der har besvaret ovenstående spørgsmål med “nej”, anser 

derudover etikken bag en kunstig livmoder som henholdsvis: “ikke etisk” og “Forstår godt at 

andre ville benytte sig af det, men det er ikke noget jeg selv ville benytte mig af “ (bilag 4). Det 

kan argumenteres for, at det sidstnævnte svar er et udspil af konsekventialismen egoisme, idét 

at et essentielt fokuspunkt i egoisme indebærer: “[...]at man bør gøre det, der er bedst for en 

selv[...]”(Føllesdal, 1992).  

Den ene af de to kvinder, som ligger i aldersgruppen 51-59 år, har sagt “nej” til selv at ville 

benytte kunstig livmoder-teknologien, derudover har hun i et andet spørgsmål fra 

spørgeskemaet besvaret, at hun synes, det er etisk korrekt at anvende teknologien. Her skal det 

forstås, at selvom hun ikke selv ville benytte sig af teknologien, såfremt hun havde fået/fik 

muligheden for det, så mener hun, at hvis det kan gavne andre, så er det etisk korrekt at 

anvende. Derudover ligger kvinden i den ældre aldersgrupper, hvor det forventes, at man har 

fået de børn, man skulle have, såfremt man har ønsket det.  

Den anden kvinde i aldersgruppen 51-59, som havde svaret “nej” til at ville benytte sig af 

kunstig livmoder-teknologien, har til samme spørgsmål angående etik besvaret med: “Jeg 

syntes ikke som menneske, vi skal bestemme” (bilag 4). Heraf mener hun, at det bør være 

individuelt, om man ville gøre brug af en kunstig livmoder, og hertil ikke bør dømme andres 

valg. Herved kan man fortolke begge kvinder i aldersgruppen 51-59 år, at deres holdninger 

udspringer fra den etiske teori utilitarisme. Begges kvinders holdning er dannet ud fra 

utilitarismens konsekventialisme-princip. Herunder en vurdering af konsekvenser ud fra 
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eudaimonismens teori hvor begge kvinder mener, hvis teknologien kan gavne andre (heraf 

frembringe lykke), så er det etisk korrekt at benytte sig af kunstig livmoder-teknologien. 

For at sammenfatte ville størstedelen af respondenterne være interesseret i at benytte en kunstig 

livmoder, såfremt at det gavnede deres barns udvikling. 23 var dog i tvivl, om de ville bruge 

denne, hvorimod 5 ikke ville benytte teknologien, såfremt det blev en mulighed (bilag 3). 

Da kvinderne er overrepræsenterede, er der naturligvis flere af dem, der er tilbøjelige til at ville 

benytte livmoderen, men kigger man nærmere i forhold til antal af respondenter i forhold til 

køn, kan man groft sige, at mændene og kvinder mener det samme i forhold til benyttelse af 

den kunstige livmoder, hvis det gavner barnets udvikling. 

Såfremt teknologien tages til et yderligere trin, hvor at barnet kan udvikles i en kunstig 

livmoder gennem hele graviditeten og skabe såkaldte ’designerbørn’ i stil med rugemødre og 

lignende, som nogle har udtrykt deres frygt for, er der dog mere spredte holdninger, idet 25 

kvinder godt kunne finde på at udnytte teknologien på denne måde, hvoraf 12 af dem sagde 

nej, og 15 svarede måske (Ball, 2017).  

 

Hvis man lægger respondenterne fra ’nej’ og ’måske’ sammen, er det størstedelen, som enten 

er afvisende overfor teknologien, eller i tvivl om de rent faktisk ønsker at benytte sig af den. 

Dette kan dog godt være et biprodukt af, at flere kvinder ønsker at opleve at bære sit eget barn, 

og det kan tage oplevelsen ved graviditeten fra dem ved at inkludere noget så teknisk i det.  

 

Ingen af respondenterne angav seksualitet som et fokuspunkt i forhold til deres besvarelser. 

Respondenterne mellem 25-30 år delte mange af de samme meninger som de yngre på dette 

punkt – både mænd og kvinder. I modsætning til dette var der dog 7 af kvinderne i 

aldersgruppen 51-59 år, der ikke vidste, om de ville benytte sig af det, såfremt de ikke kunne 

få børn, omvendt ville 6 gøre det (bilag 3). 

 

At så mange har svaret, at de ikke havde et konklusivt svar, tyder dog også i højere grad på, at 

det er svært at tage stilling fast og holdent til noget, som man ikke kommer til at opleve på egen 

krop. Størstedelen af kvinder og mænd over 51-59 år har fået de børn, som de skulle eller taget 

et valg, om ikke at ville have børn, og det kan derfor være sværere for denne gruppe at skulle 

tage stilling til noget, der ikke bliver aktuelt.  
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Det kan man også se ud fra den tendens, at respondenterne i aldersgruppen 18-24, 25-30 og 31-

40 er mere positivt stemt i forhold til at benytte teknologien som et virkemiddel til en graviditet 

(bilag 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derudover var der i det ovenstående diagram også 30% af respondenterne, som ikke kunne 

tage en konklusiv stilling til, om de ville benytte sig af kunstig livmoder-teknologien. Selvom 

respondenterne muligvis/muligvis ikke ville benytte sig af en kunstig livmoder selv, var det 

interessant at finde ud af deres holdninger til kunstig livmoder-teknologien. Derfor spurgte vi 

respondenterne: “Anser du det som etisk at benytte en kunstig livmoder? Hvorfor? Hvorfor 

ikke? (Religiøse årsager, seksuelle orientation 

eller andet)” (bilag 1). Her blev der søgt et mere 

uddybende og kvalitativt svar, der skulle bruges til 

at få et overblik over, hvor etisk korrekt eller 

ukorrekt, respondenterne synes, en kunstig 

livmoder-teknologi er. Ved nærmere analyse af de 

individuelle svar er der blevet opsat et diagram, 

som giver et nemmere overblik over 

respondenternes meninger. 

 

I diagrammet til højre ses det, at 47% ud af de 77 respondenter er kvinder, som mener, at det 

er etisk. Ud af de 52 kvinder, der deltog i spørgeskemaundersøgelsen, er der således 36 kvinder, 

som mener, at det er etisk korrekt at anvende kunstig livmoder-teknologien. Herudover er der 

stadig i alt 20% mænd og kvinder, som ikke har kunnet give et definitivt svar på, hvad deres 

holdning er. Her skal det dog nævnes, som tidligere, at 70% af de 77 respondenter ikke havde 

kendskab til konceptet angående kunstig livmoder. Derfor kan det være svært at danne en 

holdning ud fra nyligt erfaret information. Derudover er stadig i alt 64% af de 77 respondenter, 

som har dannet en positiv holdning til teknologien heraf dem, som anser det for etisk korrekt 
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at benytte. Overraskende er at 64%, på baggrund af minimal information om kunstig livmoder-

teknologien, allerede nu har dannet et bevidst valg, når 70% af respondenterne ikke kendte til 

konceptet, før de besvarede spørgeskemaet. 

Hvis man kigger i datasættet (bilag 3), kan man se, at de fleste besvarelser omhandler, hvordan 

kunstig livmoder-teknologien kan hjælpe andre, og derfor anses som etisk korrekt at anvende. 

En af respondenterne har svaret: “Helt fint for dem som det kan gavne” (bilag 4). Flere andre 

respondenter har svaret mere eller mindre med det samme svar. De respondenter kan man 

analysere videre til, at deres holdning er dannet gennem utilitarismen. Som tidligere nævnt så 

kan respondenterne ikke se, hvorfor kunstig livmoder-teknologien ikke skulle anvendes, hvis 

det gavner både en familie og deres præmature barn. Heraf falder disse respondenters holdning, 

samt vurdering af teknologiens konsekvenser, indenfor teorien bag eudaimonisme, hvilket 

betyder, at lykken har størst værdi i forhold til respondenternes holdningsdannelse. 

 

“Jeg ville være nervøs for om barnet ville få andre senfølger ved at være “fremstillet” i en 

kunstig livmoder, at der ville være følelsesmæssige konsekvenser f.eks.“ - kvinde 41-50 år 

(bilag 4). 

 

Selvom den generelle holdning til kunstig livmoder-teknologien er positiv, er der stadig visse 

respondenter, der har tænkt mere over de mulige konsekvenser, som denne teknologi kan 

medføre. 

 

“Jeg vil anse det for etisk ansvarligt at benytte en kunstig livmoder, såfremt der er evidens for, 

at det er sundhedsfagligt mere ansvarligt/forsvarligt at anvende en kunstig livmoder fremfor 

kuvøse.” (bilag 4). 

 

Citatet ovenfor er fra en af respondenterne, en kvinde mellem 51-59 år, som stiller 

spørgsmålstegn ved teknologien. Hermed kan man analysere frem til, at hendes holdning 

dannes ud fra utilitarismen. Hun mener, at så længe der er evidens for, at kunstig livmoder-

teknologien er bedre, samtidigt forsvarlig at bruge, så kan man erstatte den nuværende 

teknologi, kuvøsen, med kunstig livmoder-teknologien. Hendes etiske holdning er således 

dannet ud fra visse krav, herunder personlige krav, som kunstig livmoder-teknologien skal 

opfylde, for at hun ser det som etisk korrekt at anvende. Hendes utilitaristiske holdning dannes 

ud fra at vurdere de forskellige værdier for konsekvenserne af en handling, der hermed skal 

opfylde bestemte krav. I citatet ovenfor beskriver hun sine forskellige værdier indirekte. Den 
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ene af værdierne omhandler, at det skal være: “sundhedsfagligt mere ansvarligt/forsvarligt”- 

kvinde 51-59 år (bilag 4), hertil understøtter denne beskrivelse en af utilitarismens tre 

grundprincipper i form af Velfærdsprincippet. Derudover opfyldes en af utilitarismens andre 

grundprincipper også. Konsekventialismen opfylder også hendes holdningsdannelse. Her skal 

det forstås gennem hendes citat, at hvis nyere teknologi er bedre, så burde det erstatte gammel 

teknologi, idet at en af hendes værdier er, at der skal være belæg for, at den nyere teknologi er 

mere effektiv samt forsvarligt at anvende. Disse ovennævnte værdier danner grundlag for 

hendes holdning til kunstig livmoder-teknologien. Hendes holdning bunder således ud i en 

pluralistisk teori under konsekventialismen, hvor flere fundamentale værdier har betydning for 

hendes holdningsdannelse. 

 

Til samme spørgsmål fra spørgeskemaet, angående om respondenterne anså det som etisk at 

benytte en kunstig livmoder, ser man dog også, at 16% finder det uetisk at anvende kunstig 

livmoder-teknologien. En af de besvarelser, der kom fra spørgeskemaet, ses i citatet 

nedenunder. 

 

 “Nej, og det er på rent darwanistisk plan. Hvis du er syg og eller døende, bør du i 

teorien dø¸ (naturligt), så om det er etisk korrekt har jeg svært ved at se. Moralsk ja.” 

- mand 18-24 år (bilag 4). 

 

I citatet over kan man se holdningen om, at vi som mennesker ikke bør lave en indgriben i 

moder natur. Respondenten mener ikke, at det er etisk korrekt at lave en indgriben i moder 

natur, da man kan spekulere sig frem til at respondenten mener naturen skal gå sin gang. 

Flere bemærkelsesværdige besvarelser i forhold til etik omhandler dilemmaet mellem 

teknologi og mennesket. To tankevækkende svar hertil lyder følgende: “Hvis man ikke kan få 

børn, er der en grund til det. Man skal lade naturen gå sin gang.” - kvinde 36-40 år. og “Det 

virker forkert at understøtte liv 100 % kunstigt” - mand 41-50 år (bilag 4). I forbindelse med 

de førnævnte citater, kan vi vurdere, at kunstig livmoder-teknologien rejser etiske spørgsmål, 

hvorvidt teknologi er en indgriben i naturens gang og dermed en erstatning for den naturlige 

fødselsproces eller blot et supplement for kvinder med et for tidligt født barn. Heraf er det 

nødvendigvis ikke en egoistisk holdning, at andre ikke må bruge teknologien, men at de 

respondenter der svarer, det er uetisk at anvende teknologien, er mere imod at modstride 

naturens regler på baggrund af andre fundamentale værdier for individet. Disse holdninger har 

grundlag i absolut deontologi, da disse respondenter mener, at det er uetisk at anvende kunstig 
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livmoder-teknologien, uanset dets konsekvenser. Modsat er der andre respondenter, som stiller 

krav til anvendelsen af kunstig livmoder-teknologien. Hertil er der en anden respondent, som 

svarer: “Ja som teknisk hjælpemiddel på linje med kuvøse”- kvinde 51-59 år (bilag 4). Flere af 

respondenterne stiller krav til kunstig livmoder-teknologien, hvor visse krav skal opfyldes, for 

at man kan beslutte, om teknologien er etisk korrekt eller ej. Derimod har nogle respondenter 

valgt at dele det etiske spørgsmål omkring teknologien op.  

 

“Det er uetisk i den forstand, at man ikke er en del af udviklingen på den traditionelle 

facon, men det er samtidig etisk at give et ufødt eller for tidligt født barn, den bedste 

mulighed for et normalt liv. Altså kommer det an på konteksten, og de generelle 

muligheder der er til stede.” - mand 18-24 år (bilag 4). 

 

I citatet over fra en anden respondent ser man to etiske spørgsmål til samme teknologi være 

belyst. Den ene er etikken bag, at man ikke er en del af udviklingen på traditionelt vis. Den 

anden er, at man bør give et ufødt eller for tidligt født barn den bedste mulighed for et normalt 

liv. Igen er der visse værdier, der skal opfyldes for den nævnte mandlige respondent. Hans 

vurdering til kunstig livmoder-teknologien opfylder den etiske teori utilitarisme. Nærmere, 

Velfærdsprincippet som er én af de grundlæggende principper under utilitarismen. Samtidig 

mener respondenten, at det er etisk forkert, at man ikke er en del af udviklingen på traditionel 

vis. Dog er dette ikke omhandlende en bestemt etik, men nærmere et moralsk rigtigt eller 

forkert spørgsmål. Respondenten mener nok i højeste grad, at det virker moralsk forkert ikke 

at få/udvikle et barn på den traditionelle facon. Derudover kan det spekuleres, om det er, fordi 

respondenten er skeptisk overfor utilsigtede konsekvenser ved at anvende en kunstig livmoder 

til at videreudvikle uden for moderens livmoder. Hertil at barnet måske vil erfare mangel på 

tilknytning.  

 

Generelt set ud fra spørgeskemaet, er den yngre generation mere modtagelig overfor at indføre 

teknologien i samfundet. Der har været flere etiske dilemmaer fremlagt ved denne teknologi, 

men på trods af dette mener 64% af alle respondenterne stadig, at det er etisk korrekt at indføre 

teknologien, såfremt den anvendes til det formål, som den er tiltænkt - at minimere senfølgerne 

hos for tidligt fødte børn. Det viser dermed en generel holdning til, at man vil gøre, hvad der 

skal til, for at ens barn får det bedste liv med færrest varige mén, og hvis dette kan opnås 

gennem en teknologi, er mange af respondenterne villige til det. Dette er naturligvis et ønske 

om barnets velbefindende, men potentielt også et ønske for forældrene selv, da barnet ville 
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slippe for nogle efterfølger, som kan være hårdt for en familie og kræve ekstra opmærksomhed. 

Her var 30% i tvivl, om de ville benytte sig af muligheden, såfremt den var mulig, som i høj 

grad kommer af uvidenheden omkring teknologien og dens konsekvenser. 70% af 

respondenterne kendte ikke til konceptet i forvejen, så det kan være svært at tage en beslutning 

angående ens barns velfærd med den begrænsede viden, der på nuværende tidspunkt er om 

teknologien i Danmark og den viden, som vi præsenterede for dem.  

Ud fra den viden de havde, fandt 64% af respondenterne teknologien etisk korrekt - eller de så 

i hvert fald ikke et problem med teknologien. Ud fra vores indsamlede empiri ville man derfor 

godt kunne mene, at størstedelen af Danmarks befolkning ville finde teknologien etisk, så 

længe at den bliver brugt til sit primære formål. Flere af respondenterne er der dog stadig i 

tvivl, men oftest er det i den forstand, at det er i tilfælde af en komplet udrugning i en livmoder: 

"Det virker lidt dystopisk, at vi snart kan “gro” babyer udenfor en krop. Ved ikke om det er 

uetisk, men det virker unaturligt.” - kvinde, 18-24 år (bilag 4). Ud fra respondenternes 

kommentarer til det etiske, ville man derfor kunne argumentere for, at hvis man holder sig til, 

at teknologien er et hjælpemiddel til for tidligt fødte børn i stedet for en kunstig rugemaskine, 

så ville de fleste kunne være med for at skabe optimal lykke for flest mulige mennesker i 

utilitarismens ånd (Føllesdal, Walløe, & Elster, 1992). Hertil blev der søgt yderligere 

information omkring den kunstige livmoder, samt præmature børn, fra en som til dagligt 

arbejder på neonatalafdelingen på Herlev Hospital. 

Analyse af interview 
I dette afsnit vil vi analysere samt fortolke et interview af Michell Gädicke, som er en 26-årig 

sygeplejerskestuderende. Gädicke har arbejdet i neonatalafsnittet på Herlev Hospital i et år og 

har derfor viden samt erfaring med blandt andet præmature børn og kuvøser. Vi har foretaget 

dette interview, da vi ønsker at inddrage en erfaringskilde i præmaturitet i vores 

semesterprojekt. Interviewet med Gädicke fandt sted den 11. maj 2021 og er blevet 

transskriberet i bilag 5 (bilag 5). Med anvendelse af Lyhnes metode vil interviewet med 

Gädicke hermed blive analyseret samt fortolket. Interviewet supplerede noget af den empiri, vi 

allerede havde fundet, men gav os også ny viden og indsigt i nogle aspekter, vi ikke havde 

tænkt over selv.  

 

Nyt og overraskende var det, at den kunstige livmoder muligvis kunne have kognitive 

konsekvenser. Rent tilknytningsmæssigt kunne der opstå udfordringer, da især præmature børn 



Gruppenummer: S2124791614    

33 

har brug for at ligge og høre deres mor (bilag 5). Kontakten mellem barnet og forældrene er 

især vigtig i starten, da et bånd skal dannes mellem de to parter. Hvis barnet ikke får den 

omsorg, som det har brug for, kan det altså få store kognitive konsekvenser. Lydene fra 

moderens krop, nærvær og øjenkontakt er altså vigtigt for at danne dette bånd, hvor man altså 

kan stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt den kunstige livmoder giver mulighed for dette. 

Derudover kan det også påvirke forældrene, da de i tilfælde kan føle sig magtesløse og til ingen 

verdens nytte. Disse aspekter er altså ikke noget, vi før havde tænkt over. Det overrasker os 

også, at de præmature børn, der ligger i kuvøsen længst tid, kun ligger der op til en uge. Dette 

går mod vores forestilling om, at de enten lå der til den oprindelige termin for fødsel, eller i det 

mindste lå der en del længere tid. Sidst men ikke mindst er det også interessant, at Gädicke 

virker relativt skeptisk over for den kunstig livmoder (bilag 5). 

 

Vi har valgt at kode vores transskriberede data med den deduktive metode. Dette valg ligger til 

grund for, at interviewet med Gädicke indeholder bestemte temaer samt nøglebegreber, som 

afdækker vores problemformulering. I denne forbindelse har vi kodet henholdsvis tre temaer – 

manglende tilknytning, kognitive forstyrrelser samt motoriske forstyrrelser. 

 

Manglende tilknytning er det tema, som fylder mest i interviewet med Gädicke. I denne 

forbindelse kan der skelnes mellem den manglende tilknytning mellem børn, som er født for 

tidligt og deres forældre og den manglende tilknytning mellem børn, som er født for tidligt og 

andre personer senere i livet. Ifølge Gädicke er det vigtigt, at spædbørn danner relationer til 

deres forældre så tidligt som muligt - for eksempel kan øjenkontakt mellem spædbørn og deres 

forældre have en større indflydelse på tilknytningen (bilag 5). Børn, som er født for tidligt, 

spenderer dog det meste af deres tid i kuvøser med at sove. Derfor kan det hænde, at disse 

forældre ikke forsøger at danne øjenkontakt med deres børn, når de endelig er vågne. 

Derudover oplever Gädicke, at flere forældre underbevidst overlader ansvaret af deres børn, 

som er født for tidligt, til sygeplejersker på neonatalafsnittet. Dette kan blandt andet ligge til 

grund for, at disse forældre er bekymrede for, at de ikke er i stand til at varetage deres børns 

behov på samme måde. På den anden side kan forældre til børn, som er født for tidligt, føle at 

sygeplejersker på neonatalafsnittet tager børnene fra dem, når de forsøger at hjælpe. Børn, som 

er født for tidligt, kan ligeledes opleve vanskeligheder ved at knytte sig til andre personer senere 

i livet. Dette kan dog hænge sammen med vores andet tema, som er kognitive konsekvenser. 

Gädicke fortæller at børn, som er født for tidligt, ofte kan opleve udfordringer ved at agere 

socialt eller danne tilknytninger til andre personer. I både første tema og andet tema er tryghed 
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et nøglebegreb, som går igen. Vores tredje tema er motoriske forstyrrelser, som for tidligt fødte 

børn kan risikere at møde - både ved fødslen og senere i livet. I denne forbindelse nævner 

Gädicke desuden, at børn, som ligger i kuvøser, er for svage til at kunne amme eller indikere 

sult. Derfor er sundhedspersonalet på neonatalafsnittet nødsaget til at udregne tidspunkter for 

måltider såvel som mængden af føde, som disse børn skal modtage gennem sonder. Senere i 

livet kan præmature børn få motoriske konsekvenser, som blandt andet kan udspille sig i 

udfordringer med at bevæge legemsdele (bilag 5). Formålet med den kunstige livmoder er at 

færdigudvikle børn således, at børnene kan fødes til planlagte terminer - og dermed minimerer 

risikoen for motoriske forstyrrelser. Derfor finder vi første tema samt andet tema mere relevant 

end tredje tema. 

 

I kondenseringen er første tema og andet tema blevet forbundet. Første tema er manglende 

tilknytning og andet tema er kognitive konsekvenser, hvor manglende tilknytning kan være en 

årsag til kognitive konsekvenser. Med udgangspunkt i vores problemformulering kan disse to 

temaer betragtes som hovedårsagerne til Gädickes bekymring med hensyn til den kunstige 

livmoder, hvor det altså virker som om, Gädicke hælder mod, at det ikke vil være en positiv 

opfindelse. I denne forbindelse vil det være oplagt at kombinere disse to temaer til en kategori, 

som omhandler mentale konsekvenser ved anvendelse af den kunstige livmoder.     

 

På baggrund af kategoriseringen har vi valgt at foretage diskussionen samt tolkningen med 

anvendelse af den første samt anden tilgang. Kategoriseringen omhandler mentale 

konsekvenser ved anvendelse af den kunstige livmoder - og det er grunden til Gädickes 

bekymring om pågældende. Først og fremmest synes Gädicke dog, at idéen er god, da hun 

mener, at mange mødre nok vil vælge teknologien frem for rugemødre:  

 

“Jeg tror, der er rigtig mange, der bliver frakoblet, det der med hvis det er en rugemor ’der er 

fandme ikke en anden kvinde, der skal bære mit barn’, så tror jeg det er lidt bedre at forholde 

sig til at kunne sige ’det er måske ikke mig, der gør det, men der er heller ikke nogen andre, 

der gør det, så det er i princippet mit’. Så på den måde så har det jo nogen… Jeg tror virkelig, 

at det ville have en god effekt for de mødre, fordi det er jo også en skræk for dem, at de ikke 

kan” (bilag 5, side 10 - linje 27-31). 

 

Gädicke er bevidst om, at den kunstige livmoder ikke vil fungere på samme måde som 

rugemødre - hun kan dog forestille sig, at kvinder hellere ønsker, at sådanne teknologier skal 
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færdigudvikle deres børn frem for andre kvinder. Til trods for dette virker Gädicke til at være 

mere bekymret for mentale konsekvenser ved anvendelse af den kunstige livmoder, som i 

særdeleshed kan udspille sig ved den manglende tilknytning: 

 

“Men det der med tilknytning, det er bare så vigtigt. Og det synes jeg er et ret vigtigt aspekt i 

forhold til den her kunstige livmoder, at det er alfa-omega – tilknytning.” (bilag 5, side 13 - 

linje 5-7). 

 

I den kunstige livmoder vil forældre ikke få mulighed for at røre eller danne øjenkontakt med 

deres for tidligt-fødte børn, som kuvøser kan give adgang til. I denne forbindelse nævner 

Gädicke yderligere: 

 

“Øjenkontakt er jo alt. Det er så kliché at sige, men det er det bare, det er øjenkontakt, der er 

alt og hud mod hud og føle.” (bilag 5, side 12 - linje 3-4). 

 

Derudover kan børn, som færdigudvikles i den kunstige livmoder heller ikke få mulighed for 

at høre de naturlige lyde, som mødrenes kroppe danner - såsom lyden af mødrenes hjerteslag. 

Dette kan yderligere hæmme tilknytningen mellem disse børn og deres mødre: 

 

“Men jeg synes, det er etisk uansvarligt, fordi barnet får så meget ud af, når de ligger inde i 

maven og høre sin mors lyde og høre ting omkring sig, og det er jo det, som de knytter sig til, 

når barnet så bliver født, så knytter de sig jo til de lyde, de er vant til at høre. Det er også 

derfor, det er så vigtigt, at de ligger på mors mave, fordi de er vant til at høre mors lyde og 

mors hjerteslag, og de lyde som hendes mave laver, alt er den jo vant til at høre, hendes 

stemme.” (bilag 5, side 9 - linje 9-15). 

 

I forbindelse med lyden af mødres stemmer til børn, som færdigudvikles i den kunstige 

livmoder, gav Gädicke dog et forslag til en løsning: 

 

“Man kan måske godt noget med stemmen, hvis de ligger i en kunstig livmoder og snakke lidt 

til den, men man kan ikke full on genopfinde præcis de lyde, som mor har inde i maven, og det 

er den største tryghed for et barn, der lige er blevet født – det er at høre sin mors lyde. Så på 

den måde så tror jeg, at det kan have rigtig store konsekvenser for det mentale og tilknytning 

hos et barn, der er født i en kunstig livmoder.” (bilag 5, side 9 - linje 16-21) 
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Det er ikke muligt at genskabe livmoderens naturlige miljø i den kunstige livmoder, hvorfor 

Gädickes positive synspunkter afløses af hendes bekymring. Børn, som færdigudvikles i den 

kunstige livmoder, vil ikke få mulighed for at danne samme tilknytning til deres moder under 

udviklingen - og dette kan resultere i kognitive konsekvenser for børnene. 

 

Hermed kan vi konkludere, at Gädicke ikke mener, at den kunstige livmoder vil gavne børn, 

som er født for tidligt. Gädicke er bekymret for at børn, som færdigudvikles i den kunstige 

livmoder, ikke kan få mulighed for at danne en tilknytning til deres mødre. Den manglende 

tilknytning mellem børn og deres mødre kan potentielt lede til kognitive konsekvenser, hvor 

børnene kan opleve vanskeligheder ved for eksempel at begå sig socialt eller danne relationer 

til andre personer senere i livet (bilag 5).       

 

Interviewet har altså bidraget en del til at forstå den kunstige livmoder yderligere og forstå, 

hvad præmature børn har brug for for at udvikle sig optimalt og få en “normal” fremtid uden 

følgevirkninger af en for tidlig fødsel. Som følge af denne nye viden, rejser interviewet nogle 

nye spørgsmål, og udfordrer hele konceptet bag den kunstige livmoder. For hvorfor benytte sig 

af en kunstig livmoder, for at færdigudvikle barnet, hvis der alligevel er mulighed for drastiske 

følgevirkninger? Hvor stor en betydning har de kognitive konsekvenser for udviklingen af den 

kunstige livmoder?  

Diskussion 

I dette afsnit vil kunstig livmoder-teknologien, med fokus på i tilknytning og etik, blive 

diskuteret. Denne diskussion inddrager elementer fra vores empiri, analyse af vores feltarbejde, 

teorier, såvel som metoder. 

Tilknytning 

I dette afsnit vil vi diskutere mentale konsekvenser ved anvendelse af den kunstige livmoder, 

samt de etiske dilemmaer den kunstige livmoder stiller. I denne forbindelse vil vi inddrage John 

Bowlby, Michell Gädicke samt Daniel Stern. 
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I forbindelse med mentale konsekvenser ved anvendelse af den kunstige livmoder kan den 

første fase i Bowlbys tilknytningsteori være relevant at undersøge. Ifølge Bowlby vil et barn 

begynde at danne tilknytning til dets forældre, når det er mellem to og syvender måneder 

gammelt. Derfor kan der argumenteres for, at det ikke vil have større konsekvenser for et for 

tidligt født barns velvære at ligge i den kunstige livmoder, da det endnu ikke er i 

tilknytningsperioden. Når der så ikke længere er et behov for, at barnet ligger i den kunstige 

livmoder, begynder tilknytningen. Barnet har dog stadig behov for, at det bliver talt til, og at 

det får udtrykt diverse ansigtsudtryk for at mindske risikoen for psykiske senfølger. Ifølge 

Bowlby har et barn behov for tilknytning til nogle bestemte omsorgspersoner og bliver dette 

ikke gjort, risikerer barnet at få psykiske forstyrrelser senere i livet (Larsen, 2018, s. 117), og 

derfor er det vigtigt, at omsorgspersonerne efterfølgende er opmærksomme på at skabe en 

tilknytning. 

 

Følger man dog Sterns trin, ville man sige, at barnet kan genkende moderens lyde allerede fra 

fostertilstanden, og her har vænnet sig til lyden fra eksempelvis moderens hjerteslag, og derfor 

kan det have konsekvenser for tilknytningen, såfremt at barnet placeres i en kunstig livmoder, 

hvor det så ville være lukket af fra de tidligere tilvænnede lyde fra moderens krop, og når det 

så kommer ud af denne, ville det potentielt mangle trygheden fra lydene. Dette argument er 

også noget, som Gädicke nævner i interviewet: 

 

“...men jeg synes, det er etisk uansvarligt, fordi barnet får så meget ud af, når de ligger inde i 

maven og høre sin mors lyde og høre ting omkring sig, og det er jo det, som de knytter sig til, 

når barnet så bliver født, så knytter de sig jo til de lyde, de er vant til at høre. Det er også 

derfor, det er så vigtigt, at de ligger på mors mave, fordi de er vant til at høre mors lyde og 

mors hjerteslag, og de lyde som hendes mave laver, alt er den jo vant til at høre, hendes 

stemme.” (bilag 5, side 9 - linje 11-16). 

 

Ifølge Gädickes argument kan man derfor argumentere for, at for at teknologien skulle kunne 

fungere i forhold til barnets tilknytning, ville der være behov for yderligere teknologiske 

hjælpemidler for at imitere moderens hjerteslag, lyde og dufte og skabe den bedste start på 

barnets liv, da der ellers potentielt kunne være flere bivirkninger ved ikke at implementere dette 

i processen. På den anden side ser Gädicke (bilag 5) også nogle positive aspekter ved den 

kunstige livmoder på trods af alle de negative, da teknologien kan hjælpe de mange mødre, der 

bærer sorg over ikke at kunne bære deres eget barn. Den kunstige livmoder virker ifølge 
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Gädicke mere attraktiv i forhold til den nuværende løsning i at få en rugemor til at bære ets 

barn, hvor hun mener flere kvinder ville sige: ’der er fandme ikke en anden kvinde, der skal 

bære mit barn’. 

 

Hvis barnet bliver født før tid og lægges i en kuvøse, kan det dog for nogle kvinder stadig være 

svært at knytte sig til deres barn, som Gädicke også henviser til i interviewet: “Så det er også 

en helt underbevidst tilstand forældrene har, at de ikke vil knytte sig til barnet. Det er jo ikke 

noget, de vælger selv, men det er en underbevidsthed, de har i: ”Hvis jeg alligevel skal miste 

det, så vil jeg ikke have noget med det at gøre.””, og det er derfor på mange måder ikke bare 

barnets tilknytning, man skal tænke på, men også forældrenes og for nogle forældre kan det 

være svært at skulle knytte sig til et barn, der er så skrøbeligt, og hvor kroppen måske ikke er 

helt klar endnu, fordi det er født for tidligt, og dermed ikke kan følge med. Forældrene lever 

også konstant i den frygt, at de kan miste deres barn når som helst, idet det ser skrøbeligt ud, 

og hvis det stadig har diverse udfordringer i form af manglende udvikling, kan det være en stor 

faktor for flere forældre i forhold til en tilknytning til deres barn. En kunstig livmoder vil på 

flere fronter udbedre dette, da barnet udvikles videre, og dermed i sidste ende vil være mindre 

skrøbeligt. Men den fysiske og psykiske afstand til barnet kan man spekulere på, vil være nok 

til, at flere forældre tager afstand og potentielt ikke kan identificere sig med sit barn. Det kan 

være svært at opnå et forhold til et barn, man har født, men som så er taget fra en igen. Det vil 

derfor kræve ekstra tilknytning fra forældrenes side, så de kan være der for deres barn, som det 

har brug for i de første faser af dets liv. Især fordi en forælders depression kan påvirke barnet 

og føre dem ad samme vej, idet barnet spejler sig i forælderen og dens udtryk samt humør - 

barnet mærker altså forælderens mentale fravær og gennemgår depressionen med den. Hvis det 

depressive forhold bliver en konstant, vil dette påvirke barnet også senere i livet i forhold til de 

fremtidige relationer med andre mennesker (Larsen, 2018, s. 91). Ikke nok med at forældrene 

skal være i frygt for barnet i de første faser af dets liv, er der også frygten for barnets fremtid, 

idet man ikke altid kan vide, hvordan barnet egentlig er påvirket af den for tidlige fødsel, og 

om det muligvis udvikler eksempelvis ADHD eller autisme. På den måde kan man argumentere 

for, at da risikoen for, at tilknytningsbåndet mellem forældre og barn bliver så svært at skabe, 

hvis barnet har ligget i en kunstig livmoder grundet den psykiske og fysiske afstand, kan det 

måske ikke betale sig i forhold til at implementere teknologien i Danmark. Omvendt kan man 

dog sige, at den kunstige livmoder minimerer risikoen for senfølger og en generel større chance 

for, at barnet overlever, og dermed godt kan betale sig, da hvis man følger Bowleys teori om, 

at barnet først virkelig danner sin tilknytning fra måned 2, så kræver det den smule mere af 
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forældrene at skabe den nødvendige tilknytning til deres barn, og de slipper for en unødvendig 

bekymring om, hvad fremtiden bringer. Det er netop dette, som blandt andet en af 

respondenterne fra vores spørgeskema også har kommenteret på: “Ja, hvis det kan beskytte 

barnet fra at få livsvarige mén, synes jeg det er en rigtig god løsning.” Man kan derfor 

diskutere, om målet helliger midlet i sidste ende, når man ser nærmere på den kunstige livmoder 

som teknologisk hjælpemiddel trods manglende tilknytning fra både barn og forælder.  

 

Endeligt må vi dog erkende, at vi egentlig ikke ved særlig meget om, hvilke konsekvenser 

teknologien medbringer, hvis den altså overhovedet medbringer nogen. Der er nemlig ikke 

nogen, der endnu ved det, da det er en relativ ny teknologi under udvikling, der endnu ikke er 

blevet afprøvet med mennesker som forsøgskaniner. Selv Dr. Guid Oei, som er gynækolog og 

en del af holdet, der prøver at udvikle den kunstige livmoder på Maxima Medical Centre, siger: 

“We don’t know what the consequences are for the babies. We know nothing about the short 

term and the long-term implications” (Devlin, 2019). Man kan altså derfor diskutere, om det 

overhovedet er etisk korrekt at udvikle denne teknologi, når man ikke ved, hvad 

konsekvenserne er, hvor de i værste tilfælde kan være slemme og påvirke de præmature børns 

fremtid drastisk. 

Et etisk dilemma? 

Analysen af spørgeskemaet er relevant i diskussionen om, hvorvidt kunstig livmoder-

teknologien er etisk korrekt at benytte eller ej, samt hvilke følelsesmæssige udfordringer 

teknologien kan medføre. I diskussionen om dette vil vi inddrage relevante etiske teorier fra 

Føllesdals tekst: ”Politikens Introduktion til moderne filosofi og videnskabsteori” (1992). 

Herunder egoisme, konsekventialisme, utilitarisme og deontologi. De etiske teorier sættes op 

imod væsentlige besvarelser i vores spørgeskema, samt de synsvinkler fra interviewet med 

Gädicke, som reflekterer over de etiske dilemmaer. 

  

Man kan diskutere om, det er etisk korrekt at anvende kunstig livmoder-teknologien, men 

denne teknologi medfører flere dilemmaer end bare ét. Selvom 64% ud af de 77 respondenter 

fra spørgeskemaet ville være villig til at benytte sig af en kunstig livmoder, såfremt de fik den 

mulighed, så er der stadig flere respondenter som rejser etiske spørgsmål angående teknologien 

(bilag 4). Fra den tidligere analyse af respondenternes etiske holdning til teknologien, er der 

fundet en generel holdning som dannes ud fra en utilitaristisk etik herunder 
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konsekventialismens eudaimonisme, samt velfærdsprincippet som er et af de grundlæggende 

principper for at handle utilitaristisk. Flere respondenter mener, at så længe teknologien gavner 

eller frembringer lykke hos individer, så er det etisk korrekt at benytte teknologien. Dog er der 

stadig 16% ud af de 77 respondenter, som mener, at brugen af denne teknologi er uetisk. Et 

eksempel fra en af respondenternes besvarelse lyder følgende: “Det er at lege Gud, men det 

gør vi i forvejen” - mand, 18-24 år (bilag 4). Denne holdning har nogle personlige 

fundamentale værdier, der ligger til grund for ‘absolut’ deontologi. De har holdningen at uanset 

konsekvenserne, så bør man ikke benytte sig af kunstig livmoder-teknologien, fordi det er “at 

lege gud”. De fleste, som afviser teknologien, er enten bange for, at teknologien medfører 

utilsigtede negative konsekvenser for barnet, eller at en indgriben i naturlig graviditet er uetisk 

og ikke bør ske. De respondenter, som erfarer en undren om utilsigtede konsekvenser angående 

kunstig livmoder-teknologien, falder i samme skeptiske tankegang som Gädicke. Gädicke, som 

er skeptisk over for teknologien, mener, at teknologien medfører en mangel på tilknytning 

mellem foster og moderen.  

En væsentlig pointe hertil fremhæver en kvinde i aldersgruppen 41-50 år fra spørgeskemaet 

således: “Jeg ville være nervøs for, om barnet ville få andre senfølger ved at være “fremstillet” 

i en kunstig livmoder, at der ville være følelsesmæssige konsekvenser f.eks.“ (bilag 4). Denne 

pointe kan tilknyttes konsekventialisme, idet at implementeringen af en kunstig livmoder kan 

medføre en række senfølger og konsekvenser. Den førnævnte kvinde ser rigtigheden af 

implementeringen af en kunstig livmoder ud fra dens mulige konsekvenser. 

I diskussionen om implementeringen af kunstig livmoder-teknologien kan man ikke se bort fra 

de eventuelle risici, samt hvilke fostrer der skal lægge liv til afprøvningen af teknologien. 

Tidligere formand for Etisk Råd Gorm Greisen vender den førnævnte problematik og udtaler 

sig således: 

”[…] Spørgsmålet er også, hvem der skal lægge krop til, for de for tidligt fødte børn har jo 

ikke selv en stemme i det her. Det bliver med bævende hjerte, at man kommer til at gøre det 

her med mennesker for første gang.” (Sjøgren, 2017). 

Han pointerer de dilemmaer, der ligger i at benytte menneskefostre som forsøgspersoner. 

Udover at menneskefostrene uvidende ville skulle lægge liv til afprøvningen af teknologien, er 

også forældrene følelsesmæssigt involveret, idét at de lægger deres potentielle barns eksistens 

i teknologiens hænder. 

Ud fra vores spørgeskema kan vi se, at størstedelen af dem der sagde nej til, at de ville benytte 

sig af en kunstig livmoder, såfremt det var gældende for dem, var i aldersgruppen 18-24 år. Det 
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er formentlig denne aldersgruppe, som ikke har oplevet graviditet på egen hånd, og muligvis 

gerne vil opleve graviditet på egen krop.  

En interessant pointe hertil fra Greisen lyder følgende: ””Risikoen for bivirkninger vil blive 

større, og man vil bevæge sig i retning af graviditeter helt uden brug af en livmoder, og det, 

mener jeg, er et skrækscenarie,” siger han.” (Sjøgren, 2017). 

Hertil kan man sætte spørgsmålstegn ved, om nogle kvinder vil benytte sig af teknologien til 

det formål, at de ikke behøver at gennemgå graviditetens bivirkninger og derfor ikke behøves 

at sætte sit liv på pause, men kan fortsætte sit liv uden disse bivirkninger i de 9 tiltænkte 

måneder, hvor barnet skulle have været i maven. Hvis dette forekommer, så sætter moderen på 

mange måder sit eget behov før sit ufødte barn og reagerer hermed af egoistiske årsager. Ud 

fra dette kan man argumentere for, at kvinderne muligvis ikke ønsker at påvirke deres egen 

krop gennem bivirkninger af en graviditet eller sætte deres karriere på pause for et barn, kan 

være en gren af konsekventialismens egoisme. 

Det er værd at bemærke, at den kunstige livmoder-teknologi muligvis også ville kunne bruges 

til at give homoseksuelle og transkønnede mulighed for at få et barn med deres egne gener. 

Dette vil ifølge Greisen være et skrækscenarie, hvis graviditeter med brug af kvindens naturlige 

livmoder udfases og i stedet erstattes af en kunstig livmoder.   

En sammenfaldende synsvinkel pointerer en mand i alderen 41-50 år: “Det virker forkert at 

understøtte liv 100 % kunstigt” (bilag 4). Denne pointe kan kobles til den etiske tænkning 

‘absolut’ deontologi, da den nævnte mand betragter benyttelsen af en kunstig livmoder som 

forkert i sig selv uden at overveje konsekvenserne. Men er det ikke etisk forkert at frarøve 

mennesker en teknologisk mulighed, som formentlig kan redde liv? Omvendt kender vi endnu 

ikke de mulige konsekvenser ved at menneskefostre udvikles i en kunstig livmoder. Hertil 

fremhæver en mand i aldersgruppen 18-24 en tankevækkende pointe: 

  

“Personligt opfatter jeg det som værende uetisk at bringe et barn til verden, hvor man 

på forhånd (måske) allerede ved at det senere vil få forskellige mén. Med andre ord, 

hvis jeg vidste at barnet ville få x, y eller z problem senere i livet, men at dette kunne 

undgås gennem en kunstig livmoder, mener jeg, at det etisk korrekte er at anvende 

denne.” (bilag 4). 

  

I ovenstående citat forklarer en mandlig respondent, at det virker uetisk ikke at hjælpe et liv 

velvidende om at muligheden for at afhjælpe komplikationer, som kan medføre døden, er til 

rådighed i form af en teknologi. Dog anser manden det som uetisk at give et barn liv, hvis man 
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allerede ved, at barnet senere hen vil få mén. Ikke desto mindre må man formode, at hvis 

kunstig livmoder-teknologien bliver implementeret og er blevet godkendt af professionelle 

fagfolk, er teknologien risikovurderet og et bedre alternativ at benytte - ikke hermed sagt at der 

ikke kan forekomme komplikationer, som udgør en risici.  

  

De som afviser teknologien fuldkommen, og ikke mener den bør anvendes, kunne det 

spekuleres, om de ville ændre mening i fremtiden. De respondenter som afviser teknologien på 

baggrund af, man ikke bør ændre i naturens gang, har deres personlige fundamentale værdier 

lagt til grund for ‘absolut’ deontologi. En mulig ændring af disse personers holdning kunne 

spekuleres, hvis vedkommende selv havde, eller en dag selv står i en situation, hvor deres eget 

barn er født præmaturt. Disse personer, med kendskab til teknologien, ville nok selv benytte 

sig af den bedst tilgængelige teknologi, som kan gavne deres eget barn. Derved ville disse 

personer, som etisk hælder til ‘absolut’ deontologi, muligvis skifte etisk holdning til ‘moderat’ 

deontologi, da det i dette tilfælde vil gavne dem selv og deres eget barn.  

Perspektivering 

I dette afsnit vil vi iagttage vores opgave og kunstig livmoder-teknologien i en større 

samfundsmæssig kontekst. Vi vil vurdere vores opgaves relevans, samt hvordan teknologien 

fremadrettet kan implementeres. Forskere forudsiger, at den kunstige livmoder snart vil være 

en realitet. Inden for de næste 10 år vil denne teknologi være færdigudviklet, formentlig vil 

kunstig livmoder-teknologien kunne erstatte kuvøsen, som er anvendt i dag (Devlin, 2019). 

Hvordan ville man kunne implementere kunstig livmoder-teknologien ind i Danmark? 

For at finde ud af hvordan man kan implementere en teknologi ind i samfundet, anvendes der 

i dette projekt modellen “A Model of Five Stages in the Innovation-Decision Process” (Rogers, 

1983).  

 

Den første fase i modellen omhandler, at brugeren, det vil sige Danmarks befolkning, erfarer 

viden omkring kunstig livmoder-teknologien, derfor fasen kaldet Knowledge. I dette projekts 

spørgeskemaundersøgelse blev respondenterne kort informeret om, hvad en kunstig livmoder 

er, hvordan den virker, samt hvad hensigten med denne teknologi er. Det vigtigste i dette stadie 

er spredningen af information og at åbne op for nysgerrigheden hos den danske befolkning. 

Dette leder så videre til anden fase af modellen. 
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 I anden fase handler om førstehåndsindtrykket på brugeren, Persuasion. Her får man 

således den danske befolkning til at danne et positivt eller negativt indtryk angående kunstig 

livmoder-teknologien. I dette projekt vil det således være førstehåndsindtrykket på de 

respondenter, der besvarede spørgeskemaet, som så leder videre til tredje fase. 

I tredje fase handler det om beslutningen af sin holdning for en teknologi, Decision. Vil 

den danske befolkning acceptere og anvende kunstig livmoder-teknologien? Hertil kan man 

tidligere i rapporten se, at 64% af de 77 respondenter mener, at det er etisk at anvende kunstig 

livmoder-teknologien og har derfor dannet en positiv holdning til kunstig livmoder-teknologien 

(bilag 3). På baggrund af respondenternes svar procent, der er for teknologien, kan man 

formode, at resten af den danske befolkning hertil også ville kunne acceptere anvendelsen af 

teknologien. 

I fjerde fase handler det om implementationen af teknologien. Her skal teknologien 

afprøves for at se, om den lever op til hensigten med teknologien. Da kunstig livmoder-

teknologien endnu ikke er færdigudviklet og testet af på menneskefostre endnu, kan vi i 

rapporten desværre ikke konkludere på implementationen. Dog er der i spørgeskemaet stillet 

et spørgsmål angående implementationen af kunstig livmoder-teknologien. Spørgsmålet lød:  

 

“Hvis du fik muligheden og ønskede at benytte en kunstig livmoder til dit for tidligt 

fødte barn, ville du så være tilbøjelig til at betale for denne mulighed? Eller mener du, 

at muligheden bør blive dækket af staten?” (bilag 1). 

 

For at implementation skal finde sted i Danmark, mener respondenterne fra spørgeskemaet, at 

staten burde dække omkostningerne. Hertil er der dog nogle respondenter, der selv er villige til 

at betale for at anvende teknologien, såfremt omkostningerne ikke var dækket af staten, i alt 

hele 39% (mænd og kvinder) ud af de 77 respondenter (bilag 4). Man kan gå ud fra, at Danmark 

som velfærdsstat nok ville dække de omkostninger, der er på sundhedssektoren, hertil de 

individer som har kritisk brug for hjælp. Da der ingen data er på, om kunstig livmoder-

teknologien er dyr at producere, samt dyr at vedligeholde omkostningsmæssigt, har der ikke 

kunne informeres en pris til respondenterne fra spørgeskemaet eller laves beregninger på 

baggrund af data fra forskerne inden for kunstig livmoder-teknologien. Dog kan man spekulere, 

at ligesom mange andre nye teknologier, som telefon., computer, el-biler og så videre, at 

kunstig livmoder-teknologien vil være dyr at anvende i begyndelsen, indtil større forskning og 

optimisation af teknologien har fundet sted. 
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 I femte og sidste fase handler det om, at få brugeren til at kigge nærmere på 

teknologiens nytte og få dem til at træffe den endelige beslutning i form af afkræftelse eller 

bekræftelse, Confirmation. Det kan være svært at sige, hvornår teknologien endeligt bliver 

accepteret af samfundet, da det først ville kræve, at teknologien blev aktiveret, som først kan 

ske, når den er færdigudviklet og er blevet testet på menneskefostre, idet brugeren kan have 

brug for endeligt data for at få af-eller bekræftet sin beslutning (Rogers, 1983). Hvis 

teknologien bruges efter den tiltænkte hensigt, vil man ud fra vores indsamlede data gennem 

spørgeskemaundersøgelsen kunne argumentere for, at den danske befolkning vil kunne se en 

større nytte ved denne teknologi fremfor kuvøsen, idet den kan afhjælpe de for tidligt fødte 

børn på en anden måde, end kuvøsen kan, og på denne måde implementeres og accepteres af 

samfundet. Til dette er det dog essentielt at se nærmere på, at såfremt teknologien accepteres 

af sundhedssektoren også, kunne man argumentere for, at den primært dog bruges til de børn i 

de kritiske tilstande grundet den nye teknologis pris, hvorved at kuvøsens stadig ville benyttes 

til de ikke-kritiske situationer, og den kunstige livmoder ville på denne måde ikke være i lige 

så høj brug som kuvøsen. Ifølge Gädicke ligger børnene kun i en kuvøse i op til en uge ad 

gangen, men det mest normale er et par dage (bilag 5). Behovet for den kunstige livmoder ville 

dermed være mere begrænset, da kuvøsen i flere tilfælde ville kunne benyttes og på denne 

måde udnytte de allerede-eksisterende ressourcer. Det ville dog skabe en chance for overlevelse 

og færre komplikationer for de 332 børn fra eksempelvis 2017, der blev født før uge 28, og 

dermed er i den mere kritiske fase, hvor chancen for død eller alvorlige senfølgere er større, 

hvis de blev placeret i en kunstig livmoder ved den for tidlige fødsel (Greisen & Wiingreen, 

2018). Gode resultater ved dette kunne overtale den danske borger til en accept af teknologien. 

Hvis den kunstige livmoder får succes og i høj grad accepteres af samfundet, kan man dog godt 

forestille sig, at den også ville blive brugt til præmature børn i mindre kritiske tilstande for at 

undgå mulige senfølgere eller for at redde den lille procentdel af børn, der dør.  

Konklusion  

Vi har gennem opgaven redegjort, analyseret, diskuteret for, hvordan kunstig livmoder-

teknologien kan afhjælpe præmature børn og hertil hvilke etiske dilemmaer, der kan ligge bag. 

Samtidig har vi sat projektet i perspektiv for at vurdere, hvordan teknologien kan 

implementeres samt accepteres af samfundet.  
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Vi har gennem TRIN-modellen fået et indblik i teknologiens udvikling, delelementer, 

konsekvenser, drivkræfter, barrierer og overordnet set hvordan kunstig livmoder-teknologien 

kan afhjælpe præmature børn.  

Den kunstige livmoder er blevet vurderet som et alternativ til kuvøsen for at udbedre de 

psykiske og motoriske udfordringer, det kan skabe for barnets senere liv, da den her bliver 

udviklet yderligere i et miljø, der efterligner moderens livmoder. Teknologien er dog ikke 

kommet uden sine bange anelser, især i forhold til de etiske dilemmaer, som den skaber. Vi har 

gennem vores spørgeskemaundersøgelse, derfor undersøgt hvordan den danske befolknings 

holdning er til denne teknologi og dens muligheder. Yderligere har vi redegjort for væsentlige 

etiske teorier herunder konsekventialisme, utilitarisme, egoisme og deontologi, som har været 

med til at skabe et bedre overblik og en lettere forståelse for de etiske overvejelser, som 

respondenterne havde gjort sig i spørgeskemaet. 

Der er mange holdninger til og argumenter for, om hvorvidt kunstig livmoder-teknologien er 

etisk korrekt og forsvarlig at implementere. Vi har gennem en analyse af nogle af de essentielle 

pointer for og imod forsøgt at tolke på argumenterne og inddrage belæg for deres validitet samt 

koble etiske teorier på. Heraf kunne vi konkludere, at både konteksten, teknologien og de 

omkostninger, den kan medføre, er centrale faktorer for at vurdere teknologien som etisk 

korrekt at implementere eller ej. Ved at betragte det overordnet resultatet af vores 

spørgeskemaundersøgelse finder størstedelen af respondenterne kunstig livmoder-teknologien 

etisk korrekt, dog så længe at den bliver benyttet til den tilsigtede funktion. Modargumentet for 

brugen af kunstig livmoder-teknologien omhandlede de ukendte senfølger, som benyttelsen af 

teknologien kan bringe med sig. 

Spørgsmålet hertil er, om det er forsvarligt at implementere kunstig livmoder-teknologien og 

om den vil kunne accepteres af samfundet. Vi må formode, at teknologien bliver risikovurderet 

og at konsekvenserne bliver opvejet. Ud fra vores spørgeskemaundersøgelse kan vi vurdere, at 

teknologien med høj sandsynlighed vil blive accepteret af størstedelen af samfundet dog med 

visse forbehold. Interviewet af Michell Gädicke har vist os, at tilknytningen mellem barn og 

forældre er en væsentlig faktor i forhold til barnets mentale helbred, idet barnet fra en tidlig 

alder lærer at agere socialt. Mængden af omsorg har altså stor betydning for barnets mentale 

helbred. Idet teknologien endnu ikke er blevet afprøvet i praksis med mennesker, kan man dog 

endeligt ikke konkludere, hvorvidt den kunstige livmoder ville resultere i kognitive problemer. 

Det tilknytningsmæssige aspekt er dog vigtigt i barnets udvikling, og skal derfor tages højde 

for under udviklingen af den kunstige livmoder.  
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Vi kan altså konkludere, at teknologien overordnet set godt ville kunne blive accepteret af det 

danske samfund, hvis teknologien holder sig til, hvad den oprindeligt er skabt til - hjælpe for 

tidligt fødte børn med at overleve uden senfølger. Man kan dog gisne, om teknologien med 

tiden vil blive taget til nye ekstremer og udfordre danskernes etiske meninger endnu engang og 

i højere grad. 
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