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Svar på interpellation angående medicinska risker vid
släktäktenskap
Heikki Klaavuniemi (SD) ställer i en interpellation frågor till mig om medicinska risker vid
släktäktenskap.
Det finns en något ökad risk för att genetiska kusiner kan få barn med skador jämfört med
andra föräldrar. Risken för skador är dock väldigt liten, för föräldrapar som inte är kusiner är
risken ca två procent och för kusiner ca fyra procent. Riskökningen beror nästan uteslutande
på att dessa föräldrar får flera barn med recessivt nedärvda sjukdomar, det vill säga att barnen
får sjukdomsanlag från båda sina föräldrar. Viktigt att slå fast är dock att de flesta barn till
föräldrar som är kusiner är friska och att risken avser både svåra och mindre svåra skador.
Risken för skador är betydligt större för föräldrar som inte är kusiner men som har kända
anlag för ärftliga sjukdomar. Risken att överföra en recessiv sjukdom till sitt barn är ca 25
procent för föräldrapar med kända anlag för ärftliga sjudomar och 50 procent för föräldrapar
där den ena föräldern har en dominant sjukdom.
För dessa ärftliga sjukdomstillstånd letar vi inte aktivt efter tänkbara anlagsbärare även om
deras risker är mycket större än kusinföräldrarnas att få ett skadat barn. Självbestämmandet är
en viktig princip när det kommer till att avgöra om man vill ha barn. Det är familjerna själva
som beslutar om hur familjen ska se ut.
I Sverige är det tillåtet med kusinäktenskap. Västra Götalandsregionen följer svensk
lagstiftning och har inte för avsikt att särskilt upplysa om den något förhöjda risken för skador
när genetiska kusiner får barn, utöver de generella råd och upplysningar om medicinska risker
vid graviditet och förlossning som lämnas vid ungdomsmottagningar, barn- och
mödravårdscentraler och inom övrig hälso- och sjukvård.
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