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Redegjørelse for hendelse 
 
St. Olavs hospital viser til anmodning om redegjørelse datert 4.1.23 fra Statens helsetilsyn. 

Hendelsen ble varslet sykehusets ledelse i 2018 og Klinisk Etikkomite (KEK) har bistått med 

grundige juridiske og etiske drøftinger av håndtering av saken. Referater fra KEKs drøftinger 

følger vedlagt.   

Kontaktperson i saken er direktør for virksomhetsstyring Merete Blokkum, e- post; 
merete.blokkum@stolav.no og mob 922 54 635 
                                          

Beskrivelse av hendelsesforløp 
St. Olavs hospital bekrefter at det på slutten av 1990-tallet har vært en hendelse ved 

sykehusets fertilitetsseksjon hvor embryo har blitt forbyttet ved innsetting. 

St. Olavs hospital ble kjent med forbyttingen i 2018 da hen kontaktet sykehuset. Ved tester 

ble det avklart at mor og far ikke er genetisk mor og far, og at det måtte ha skjedd en 

forbytting av embryo under behandling på slutten av 1990-tallet.  

Tilgjengelig dokumentasjon fra behandlingen på slutten av 1990-tallet samt gjeldende 

rutinebeskrivelser ble gjennomgått. Den aktuelle dagen var det 4 par til behandling ved 

Fertilitetsseksjonen. Behandlingene resulterte ikke i andre graviditeter denne dagen. Det var 

derfor ikke grunnlag for å gjennomføre andre tester for å avklare evt flere tilfeller av 

forbytting som følge av den aktuelle hendelsen.  Etter gjennomgang av tilgjengelig 

dokumentasjon har man kommet til at forbyttingen av embryoet høyst sannsynlig skyldes 

menneskelig svikt ved mangelfull ID-kontroll før innsetting.  

Juridisk og etisk vurdering av foreldreskap og mulig informasjonsplikt 
Saken har avdekket en alvorlig svikt i sykehusets behandling med assistert befruktning. På 

den annen side er ikke tilbakeføring av embryoet til riktig genetisk opphav ensbetydende 

med vellykket graviditet. Tidspunkt for tilbakeføring av embryoet og en mottagelig livmor er 

også nødvendig. Dette har man langt større fagkunnskap om nå enn man hadde på 90-tallet. 

Dersom forbyttingen ikke hadde skjedd, er det ingen sikkerhet for at hen hadde blitt født.  
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De berørte parter er satt i en svært vanskelig situasjon og påført betydelig belastninger. St. 

Olavs hospital fant det avgjørende å lytte til familiens tanker og behov rundt avgjørelser om 

videre tiltak og oppfølging i saken. Førende for de valg som er tatt i videre oppfølging er å 

gjøre minst mulig skade.                

Saken vurderes i hovedsak regulert i barneloven, selv om også bioteknologiloven er relevant. 

Barneloven gir rettigheter til barnet. I dette tilfellet har hen en rett til å kjenne sin biologiske 

far. Loven gir ingen rett til å kjenne sin «biologiske mor» eller «genetiske mor», rett og slett 

fordi loven kun opererer med en eneste forståelse av morskap – den som bærer frem et 

barn er mor til barnet (med mindre man snakker om adopsjon).  

Hensynet til barnets beste er det rådende prinsippet i både helse- og sosiallovgivning når det 
kommer til barn. For assistert befruktning er prinsippet tungt inne i bioteknologiloven. Ved 
assistert befruktning med fremmed donor, har barnet hatt rett til å vite genetisk opphav når 
det fylte 18 år. Fra 2020 ble dette endret til 15 år. Barnets rett til å kjenne genetisk opphav, 
går her foran andre parters rettigheter, eksempelvis donors rett til å kjenne genetisk avkom. 
Selv om denne saken skiller seg vesentlig fra saker med sæddonasjon og eggdonasjon ved at 
ingen har hatt noe ønske eller intensjon om å være donor for andre, så er tenkningen rundt 
dette med å vite og ikke vite i assistert befruktning likevel relevant.  

Man konkluderte med at det er hen som har rettigheter og kan vurdere hvordan saken skal 

følges opp videre. Fra et etisk perspektiv ble familien oppfordret til å skynde seg langsomt da 

man har vært utsatt for en stor påkjenning, og det er viktig at familien får tid til å gjøre sine 

vurderinger.  

Da hen etter 2 år, tok kontakt med St. Olav og ba om bistand til å identifisere sitt biologiske 

opphav, ble genetisk sporing iverksatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Vurdering av meldeplikt 
St. Olavs hospital har en god kultur for å melde og lære av svikt og uønskede hendelser i vår 

virksomhet. Som innledningsvis beskrevet er hendelsen, så langt det lar seg gjøre, 

gjennomgått internt i sykehuset for å avklare omfang og mulig årsak til svikt.  

Siden saken ble kjent, har man kontinuerlig drøftet om saken også skal varsles til 

tilsynsmyndighetene. I vurderingen har man veid formålet med varslingsplikten, nemlig 

læring på tvers av virksomheter og forebygge gjentakelser, mot risikoen for mediedekning og 

identifikasjon av de involverte ved offentliggjøring. Hen har hele tiden uttrykt at hen og hens 

foreldre er livredd for å bli identifiserte og kontaktet av media.  

Varslingsplikten er regulert i spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a 
«Virksomheter som er omfattet av loven her, skal straks varsle Statens helsetilsyn og Statens 
undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten om dødsfall eller svært alvorlig 
skade på pasient….» 
I denne saken er et liv født som følge av svikten i helsehjelpen. Man mener derfor at 
hendelsen ikke er varslingspliktig jf denne bestemmelsen.  
 
Samtidig anerkjenner St. Olav at det er viktig at helsemyndigheter og tilsyn har kjennskap til 
at slike alvorlige hendelser har funnet sted, og eneste måten å få vite dette på, er gjennom 
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en avviksmelding. På den annen side ligger hendelsen langt tilbake i tid, og det faglige 
kunnskapsgrunnlaget og prosedyrer for identitetssikring og merking er vesentlig endret og 
oppdatert i gjeldende praksis. Hensynet til læring på tvers for å redusere risiko for 
gjentakelse eller lignende hendelser i andre virksomheter, vurderes derfor lite aktuelt.  

St. Olavs hospital legger stor vekt på å praktisere åpenhet om uønskede hendelser som 
grunnlag for læring, både internt og mellom virksomheter. Det er derfor vurdert hvorvidt St. 
Olav aktivt burde informere offentligheten for å unngå at denne saken blir kjent via andre 
kanaler. 

St. Olavs hospital har konkludert med at det er sterke etiske grunner for ikke å gå offentlig ut 
med saken. Et varsel til tilsynsmyndigheten vil havne i offentlig postjournal og vil kunne 
medføre at journalister med interesse for saken vil forsøke å spore opp de berørte partene i 
saken. Sannsynligheten for identifikasjon ved kobling av opplysninger vil da kunne bli høy. 
Etiske hensyn som taler mot offentliggjøring for å ivareta sakens hovedperson sin redsel for 
identifikasjon, er derfor tillagt avgjørende vekt fra St. Olavs side.    

Rutiner for merking og identitetssikring ved Fertilitetsseksjonen 
Trygg og sikker merking og håndtering av embryo har helt siden oppstarten av tilbudet om 
assistert befruktning, hatt det største fokus. Risikoen for forbytting av embryo er og har til 
alle tider vært embryologer og ansvarlige legers største frykt. Fagmiljøet har alltid vært klar 
over at forbytting av kjønnsceller er en potensiell feil av en helt annen dimensjon enn en 
prosedyrefeil som medfører tap av kvalitet på embryo. I litteraturen er det kun publisert 
noen få enkelttilfeller med forbytting av embryo av ca. 10 millioner barn som er født etter 
IVF-behandling globalt. Uten gentesting av samtlige barn (ca. 40 000) som er født etter IVF-
behandling i Norge, kan man imidlertid ikke med 100 % sikkerhet si at det ikke finnes 
lignende tilfeller verken ved St Olavs hospital eller ved øvrige norske klinikker.  

Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs hospital har gjennom alle år jobbet systematisk med 
kvalitet og sikkerhet. I 2009 ble seksjonen sertifisert etter ISO 9001-standarden, noe som ga 
seksjonen et ytterligere løft rundt viktighet av systematisk kvalitetsforbedringsarbeid i alle 
ledd mm. Fertilitetsseksjonen har hatt ekstern revisjon/ tilsyn av etterlevelse og oppfølging 
av sitt kvalitetssystem både fra eksternt sertifiseringsorgan og Statens helsetilsyn. I 2011 ble 
det avdekket et avvik vedrørende seksjonens merking av prøveglass / skåler. Av plasshensyn 
var prøveglass/ skåler kun merket med etternavn og fødselsnummer. Statens helsetilsyn 
bemerket at dersom en hadde 2 pasienter med samme etternavn samme dag, så kunne 
dette utgjøre en risiko for forbytting. Rutinene ble endret slik at skålene ble merket med 
personnummer og fullt navn. Samtidig ble det påpekt fra tilsynet at seksjonens ledere og 
ansatte fremstod med høy kompetanse og bevissthet rundt kvalitet og sikkerhet ved 
håndtering av prøveglass og skåler, slik at faren for feil ble vurdert å være liten.  

Som ledd i ISO-sertifiseringen i 2009 ble det innført prosedyrer med krav til identitetssikring 
som innebærer at alle pasienter må framvise gyldig-ID (pass, førerkort eller bankkort med 
bilde), oppdatert underskrift på samtykke og dobbeltkontroll av ID ved enhver avlevering av 
sæd, egg eller tilbakeføring av embryo til kvinnen.  

Etter 2018 har seksjonen anskaffet og tatt i bruk et teknisk system med elektronisk merking 
av alle prøveglass/skåler/strå som benyttes (RI –Witness). Alle pasienter får behandlingskort 
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med unik kode som må medbringes til laboratoriet. Dersom kjønnsceller med ulik ID 
kommer i samme arbeidsflate som embryologen jobber- så vil det gå alarm. Det er viktig å 
merke at etter at dette systemet ble tatt i bruk, har ingen alarmer blitt utløst. Derav kan vi 
konkludere med at seksjonens rutiner og kompetanse knyttet til kvalitet og sikkerhet, er 
grunnleggende gode.  
 

Oppsummering 

Saken har avdekket en alvorlig svikt i sykehusets behandling med assistert befruktning.  

Den interne gjennomgangen har konkludert med at forbyttingen av embryoet høyst 

sannsynlig skyldes menneskelig svikt ved mangelfull ID-kontroll før innsetting. Hendelsen 

ligger langt tilbake i tid og det faglige kunnskapsgrunnlaget og prosedyrer for 

identitetssikring og merking av prøveglass, skåler og strå, er vesentlig endret og oppdatert i 

dagens praksis. Risikoen for forbytting av kjønnsceller med dagens kunnskapsgrunnlag, 

prosedyrer og teknisk system med elektronisk merking, vurderes svært lav.   

De berørte parter er satt i en svært vanskelig situasjon og er påført betydelige belastninger 
som følge av hendelsen. På den annen side, dersom svikten ikke hadde skjedd, er det ingen 
sikkerhet for at hen hadde vært født. Hensynet til barnets beste har vært det førende 
prinsippet for sykehusets oppfølging av saken. Familien har hatt behov for å skynde seg 
langsomt og få tid til å gjøre sine vurderinger. Familien har hatt løpende støtte og dialog med 
sykehuset som oppfølging av saken. Familien har ikke ønsket offentlighet om saken og 
uttrykt redsel for å bli identifisert som følge av kobling av opplysninger.  Det har medført at 
St. Olavs hospital har lagt avgjørende vekt på etiske hensyn som taler mot offentliggjøring av 
hendelsen og melding til tilsynsmyndigheten tidligere.  

St. Olavs hospital sitt mål har vært å ivareta de involverte på best mulig måte og ha fokus på 

hvilke valg som gir minst mulig skade.  

 
 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Grethe Aasved             Merete Blokkum 

Administrerende direktør Direktør for virksomhetsstyring  
  

 

Vedlegg: 

Referater fra Klinisk Etikkomite 
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