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Genetisk screening 
– om hälsa och ärftlig sjukdomsrisk

Inledning och presentation av skriften
Genetiska analysers användning i hälso- och sjukvården har ofta funnits
med i rådets diskussioner. En genetisk analys ger information om en en-
skild människas arvsanlag, men ger samtidigt information om andra i fa-
miljen och släkten. Ärftliga sjukdomar berör ofta flera släktingar och även
framtida generationer.1 Därför aktualiserar genetiska undersökningar vik-
tiga etiska frågor – om integritet, autonomi och vår syn på människan.
Det är också ett område med en närmast explosionsartad utveckling. Det
finns därför behov av att återkommande reflektera över den nytillkomna
kunskapens innebörder för den medicinska etiken.

”Att spåra sjukdomsanlag-prediktiv gentestning” var titeln på den
sjunde skriften i SMER:s serie av Etiska vägmärken, som kom ut 1994.
Den gentestning som då diskuterades avsåg personer med känd eller miss-
tänkt ärftlig sjukdom i släkten, personer som själva eller efter påtryckning
från anhöriga sökt sig till hälso- och sjukvården för att skapa klarhet kring
sin egen riskbild. Vid sådan prediktiv testning utgår initiativet från den
enskildes frågor och behov.

Med denna antologi riktar SMER uppmärksamheten mot använd-
ningen av genetiska analyser i allmänna hälsoundersökningar, det som
också kallas genetisk screening. Vid screening erbjuds stora grupper av per-
soner att låta undersöka sig med en speciell metod, för att få reda på om
man har eller löper risk att få en viss sjukdom. Initiativet kommer inte från

1 En viktig medicinsk-etisk fråga är i vilken grad den enskilda människan ska få råda över in-
formationen om sina gener när hon delar dem med andra. Problemet analyseras i SMERs
yttrande till Socialdepartementet, angående Uppsökande verksamhet i samband med gene-
tiska undersökningar, juni 1998. Yttrandet finns i sin helhet på www.smer.se 
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individen utan från samhället, som erbjuder undersökningen i hälsoöver-
vakande syfte. Då ett genetiskt test används i en sådan allmän hälsounder-
sökning, för att avslöja förekomst av ärftliga sjukdomar och sjukdomsan-
lag, rör det sig om genetisk screening. Lite tillspetstat kan man säga att man
vid genetisk screening letar ärftliga sjukdomsanlag, på samma sätt som
man i traditionella hälsoundersökningar kontrollerar blodtryck, blodfetter
och spårämnen i urinen. I båda fallen är avsikten att tidigt identifiera den
som är sjuk eller riskerar att insjukna, men som ännu inte har symptom
eller sett anledning att söka läkare.

Åtta år har gått sedan SMER gav ut skriften om prediktiv gentestning,
och mycket har hänt inom genetiken. I flera avseenden har kunskapstill-
växten gått ännu snabbare än man då trodde. I juni år 2000 kablades den
sensationella nyheten ut över världen, att en första kartläggning och sek-
vensering av hela det mänskliga genomet var slutförd. Företrädare för det
offentligfinansierade HUGO-projektet och det privata Celera Genomics
framträdde gemensamt vid en presskonferens i Vita Huset, i närvaro av
President Clinton och med premiärminister Tony Blair deltagande via en
TV-skärm. Arbetet hade gått betydligt snabbare än man tidigare hade be-
räknat, i mycket beroende på att det sedan 1998 pågått en sannskyldig
kapplöpning mellan HUGO och Celera. Sommaren år 2000 hade man ett
gott första utkast till den genetiska koden. Mycket återstod dock att göra.
Arbetet med den totala kartläggningen fortgår alltjämt, men intresset har
alltmer kunnat riktas mot det mänskliga genomets miljontals olika vari-
anter och genernas funktioner.

Sällan har ett vetenskapligt eller tekniskt framsteg fått så mycket upp-
märksamhet. Visserligen presenterades nyheten på ett ur PR-synpunkt
skickligt sätt, men det var knappast bara därför den möttes av så stort in-
tresse. Den genetiska koden handlar om livets innersta struktur, och
forskning om det mänskliga genomet berör helt enkelt oss alla.

Med HUGOs framsteg knöts nya förhoppningar till genetikens möj-
ligheter att hjälpa oss att förstå, förklara och kontrollera centrala livspro-
cesser. Många hävdade, och hävdar alltjämt, att det bara är en fråga om tid
innan vi med genetikens hjälp kan göra säkra förutsägelser om en individs
utvecklingsmöjligheter och framtida sjukdomar. Så småningom kommer
vi att med allt större precision kunna uttala oss om komplex ärftlighet,
som orsakas av ett flertal gener och miljöfaktorer i samspel. Genetikens
framsteg kommer att göra det möjligt att förutsäga om en individ kommer
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att insjukna i hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, reumatism eller någon an-
nan av de stora folksjukdomar som kännetecknas av en komplex nedärv-
ning, säger entusiasterna. Med bättre förutsägelser öppnas också möjlig-
heter till förebyggande insatser och behandling. Med genetikens hjälp kan
det dessutom bli möjligt att utveckla behandlingar, i form av läkemedel el-
ler genterapi, som är direkt inriktade på sjukdomens innersta orsak. Det
är knappast en överdrift att påstå att vår tid är präglad av en stark tilltro
till genetikens möjligheter.2

Medaljens baksida är att denna optimism bygger på en föreställning
om att människans utveckling är helt bestämd av hennes gener, dvs. att
hon lever under genetisk determinism. Det är den bild av genetiken som
i stor utsträckning har presenterats allmänheten, delvis på grund av den
förenkling som måste till då ett komplicerat forskningsområde ska beskri-
vas populärt, men också på grund av enskilda forskares entusiasm inför
sina fynd. En ytterligare faktor kan vara de enorma summor pengar som
satsats på genetisk forskning och genteknik under de senaste decennierna.
Inför anslagsgivare och investerare blir det nära nog en skyldighet att
framhålla den nya kunskapens genomgripande karaktär.3 Hur många
gånger har inte pressen rapporterat om att en viss gen identifierats, en gen
som påstås bestämma en sjuklighet, en egenskap eller rentav ett öde? Låt
vara att få tar ”skilsmässogenen” på allvar, men den ”ADHD-gen” som
helt nyligen presenterades kan kanske inte avfärdas lika lätt. Att vi matas
med denna typ av gennyheter förstärker föreställningen om det genetiska
arvets avgörande betydelse för våra liv.

När tidsandan är färgad av genetisk determinism blir det särdeles hot-
fullt för en individ om ett genetiskt test visar att hon eller han bär på ett
sjukdomsanlag. Hotet kan vara verkligt. Det kan vara fallet om sjukdo-
men framkallas av ett enda anlag och testet har visat att man är bärare av
det. Men hotbilden ser mycket olika ut för olika sjukdomar, inte bara för
att sjukdomarna i sig har olika allvarsgrad utan också för att anlagens ge-
nomslagskraft varierar. Om man tar Huntingtons sjukdom, en allvarlig
neurologisk sjukdom med rubbat rörelsemönster, personlighetsföränd-
ring, demensutveckling och förtidig död, är genomslaget 100%-igt såvida
anlagsbäraren inte dör i förtid av något annat skäl. Genmutationen är

2 Petersen A. & Bunton R. (2002). The new genetics and the publies health. London: Routledge.
3 Melzer D. & Zimmerman R. (2002). Genetics and medicalisation. British Medical Journal,

324, 863-64.
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alltså både en nödvändig och tillräcklig orsak för att sjukdomen ska ut-
vecklas under en normal livslängd. Mutationen behöver bara förekomma
i enkel uppsättning och man kan således inte vara anlagsbärare och förbli
frisk. Sjukdomen är därför känd för de familjer och släkter som är drab-
bade. Bilden av Huntingtons sjukdom har i viss mån kommit att prägla
allmänhetens bild av genetisk sjukdom, och också av genetisk testning.
Resultatet har blivit en mörk och ödesmättad bild.

De sjukdomar som ligger närmast till hands för genetisk screening är
sådana som orsakas av ett enda anlag, men där anlaget behövs i dubbel
uppsättning för att sjukdomen ska bryta ut. De flesta anlagsbärare är då
omedvetna om att de bär på och kan föra ett sjukdomsanlag vidare. Att bli
varse att man är bärare kan ha betydelse för familjeplanering och vid gra-
viditet. För den som har sjukdomsanlaget i dubbel uppsättning kan det
vara helt avgörande att detta upptäcks, så att förebyggande insatser och
behandling kan sättas in tidigt. Det förutsätter dock att sjukdomen alltid,
eller nästan alltid, bryter ut hos dem som har det dubbla anlaget – och att
tidiga insatser verkligen lindrar sjukdomsutvecklingen.

Om ett genetiskt test påvisar sådana sjukdomsanlag, är det liktydigt
med att individen redan är eller med stor sannolikhet kommer att bli sjuk.
Det är dramatiska och integritetskänsliga uppgifter, som kan vara svåra för
den enskilde att förstå och inlemma i sin självbild. Men de berör inte bara
honom eller henne själv, utan i varierande grad även biologiska släktingar.
Också denna vetskap måste individen förhålla sig till. Det manar till ef-
tertanke att det är just denna kategori av potentiellt integritetskänsliga
test som kan vara intressanta ur screeningsynpunkt.

Det finns också sjukdomar som beror på ett enda anlag, men som har
låg genomslagskraft. Ett exempel är hemokromatos, en sjukdom som ger
upplagring av järn i kroppen och som därför kan ge allvarliga organskador.
I vårt land är hemokromatos det vanligaste kända tillståndet som beror på
en genetisk defekt, men högst några få procent av anlagsbärarna insjuknar
verkligen.4 Anlaget, i dubbel uppsättning, är en nödvändig men långt
ifrån tillräcklig förutsättning för att utveckla sjukdom. Då en genetisk
sjukdom har så lågt genomslag är det knappast meningsfullt att spåra an-
lagsbärare. I själva verket skulle man hos flertalet med den genetiska de-

4 SBU Alert (2000). Screening för ärftlig hemokromatos med genteknik, 2000-06-06.
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fekten skapa oro helt i onödan och möjligen medikalisera deras självbild
och livsstil, utan någon påvisad hälsovinst.5

De stora folksjukdomarna är komplext nedärvda, dvs. de utvecklas ge-
nom ett dynamiskt samspel mellan ärftliga förutsättningar, miljöfaktorer
och livsstil. Det är både möjligt och meningsfullt att identifiera ”riskge-
ner” för sådana sjukdomar, och det kan vara motiverat att testa för dem
inom ramen för en klinisk utredning. Samtidigt bör man vara medveten
om att sådana test som bäst kan bidra med information i ett riskpanorama,
och att de i så måtto inte skiljer sig från andra medicinska test eller data.
Blodtrycksmätningar, rökning, kroppsvikt och även civilstånd kan ge
kompletterande och i vissa fall viktigare bidrag till förståelsen av den in-
dividuella riskbilden.

Humanister, samhällsvetare men också allt fler allmänläkare har på se-
nare tid problematiserat riskbegreppet. Vi matas med information om ris-
ker som vi utsätts för. Riskerna finns i miljön, i vår livsstil, i maten vi äter
och, innerst, i våra gener. Behovet av bekräftelser på att man är frisk ökar,
och hälsoundersökningar efterfrågas alltmer. God tillgång till hälso- och
sjukvård och utbudet av alltmer förfinade medicinska metoder kan i själva
verket bidra till en ökad osäkerhet om den egna hälsan.6 Detta beror delvis
på den osäkerhet som finns inbyggd i varje medicinsk undersökning och
som över tid kan få stora effekter i människors liv. Allmänläkarna i Dan-
mark har fört en kritisk diskussion kring screeningundersökningar och
risken för att friska personer felaktigt utpekas som sjuka. En obefogad
misstanke om sjukdom kan inte bara innebära oro och lidande, utan också
få konsekvenser för val av arbete, familjeplanering och val av
försäkringar.7 8

Då rådet med denna skrift riktar ljuset mot genetisk screening är det
mot ett dubbelt kontroversiellt problemområde. Det finns en växande
skepsis mot värdet och nyttan av screeningundersökningar generellt, och
av de svårtolkade riskbedömningar som de inte sällan leder till. Det finns
likaledes en allmän vaksamhet mot genetiska undersökningar, eftersom de

5 Melzer D. & Zimmerman R. (2002). Genetics and medicalisation. British Medical Journal,
324, 863-64.

6 Sachs L. (2001). Riskens många ansikten. Socialmedicinsk Tidskrift, 78, 370-75.
7 Lunde IM. (2002). Den mediciniska osäkerheten – en förbisedd realitet. Läkartidningen, 99,

4068-70.
8 Hvaas L.(2002), Formand for Risikogruppen, Dansk Selskab for Almen Medicin; personlig

kommunikation.
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kan ge upphov till integritetskänslig information som berör inte bara den
enskilde utan också dennes släktingar.

Skriften har ett blygsamt omfång och gör inga anspråk på att bena ut
detta stora problemområde. Den fokuserar på genetisk screening efter födel-
sen, och fosterdiagnostik behandlas således inte. Avsikten är att i antolo-
gins form presentera vissa grundläggande fakta, kliniska erfarenheter och
etiska argument, som förhoppningsvis stimulerar läsaren till fortsatt re-
flektion. Varje författare svarar för innehållet i respektive kapitel. Skriften
består av tre delar. En ordlista återfinns efter den tredje delen.

I den första delen inleder Jan Wahlström med att ge den medicinska
faktabakgrunden. Han beskriver principerna för ärftlighet, olika former
av ärftlig sjukdom och genetiska undersökningsmetoder. Han definierar
vad som menas med genetisk screening, och redogör för olika typer av ge-
netisk screening, före och efter födelsen. Jan Wahlström presenterar några
internationellt välkända riktlinjer för screening, utgivna av bl.a. WHO
och Europarådet. Han avslutar med att ge exempel på två ärftliga sjukdo-
mar som drabbar barn och för vilka screening har diskuterats i Sverige.
Staffan Nilsson gör en genomgång av de statistiska förutsättningarna för
att screening ska vara meningsfull. Det handlar inte bara om undersök-
ningsmetodens förmåga att fånga upp dem som kommer att bli sjuka.
Lika väsentligt är att metoden också skiljer ut dem som inte löper någon
risk att drabbas av den aktuella sjukdomen. För den enskilde är det avgö-
rande att träffsäkerheten är så god att han eller hon inte oroas i onödan,
men inte heller invaggas i falsk trygghet. Staffan Nilssons kapitel kan
möjligen bjuda visst motstånd för den som är helt obevandrad i statistik,
men ger en klar och pedagogisk beskrivning av vilka krav man måste ställa
på screeningtest.

I den andra delen ges tre perspektiv på genetisk screening i vårdens var-
dag. Inledningsvis beskriver Ingela Öberg sina erfarenheter av att leva i en
familj med ärftlig bröst- och äggstockscancer. Hon beskriver sitt möte
med vården och vad som krävs för att ett sådant möte ska utfalla väl. Det
behövs mer kunskap om genetik i primärvården, det behövs stöd till den
enskilde och den genetiska integriteten måste skyddas, framhåller lngela
Öberg. Ulrika Hösterey-Ugander beskriver sina erfarenheter som klinisk
psykolog och utbildare av genetiska vägledare. I vägledningsuppgiften in-
går dels att ge information om sjukdomen och den tänkbara genetiska un-
dersökningen, dels följa individen och ge denne tid i den nödvändiga psy-
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kologiska processen. Utöver grundläggande kunskaper i genetisk analys,
klinisk genetik, etik och psykologi, kräver vägledaruppdraget personlig
mognad. Regelbunden handledning och reflektion i grupp är därför en in-
tegrerad del av utbildningen. Annika Baan ger en levande och personlig
skildring av sjuksköterskan som genetisk vägledare. Som sjuksköterska
följer hon individen från nybesöket, genom utredningen och finns till-
gänglig som stöd efter avslutad utredning. Det tydligaste samlade budska-
pet från dessa tre bidragsgivare är att genetiska undersökningar ställer sär-
skilda krav på bemötandet i vården. Detta budskap är viktigt att ha i
åtanke då man reflekterar över hur ett program för genetisk screening bör
utformas.

Den tredje och avslutande delen ägnas etisk analys. Christian Munthe
anlägger etiska synpunkter på genetiska screeningundersökningar såsom
varande just genetiska undersökningar. De etiska fördelar som framhållits
i detta sammanhang är att genetiska undersökningar kan gynna den en-
skildes välbefinnande och autonomi. Även ur rättvisesynpunkt kan gene-
tiska undersökningar ge fördelar. Vid genetisk screening blir emellertid
den etiska problematiken mer tillspetsad, och det gäller framförallt indi-
videns autonomi och rätt till självbestämmande. Göran Hermerén behand-
lar etik, hälsoekonomi och prioriteringar och anlägger ett övergripande
samhällsperspektiv i sin etiska analys. Under vilka förutsättningar bör ett
visst screeningsprogram initieras? Under vilka förutsättningar bör det få
fortsätta? Under vilka förutsättningar bör det avbrytas? Frågorna aktuali-
serar sjukvårdens mål, möjliga handlingsvägar och prioriteringsfrågor.
Göran Hermerén diskuterar de medicinska och ekonomiska argumentens
relationer till några centrala medicinsk-etiska argument, baserade i moral-
filosofisk teori. Slutsatsen blir att genetiska screeningprogram endast un-
dantagsvis kan anses medicinskt, ekonomiskt och etiskt försvarbara.
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Hälsa, ärftlighet och genetiska 
undersökningar – medicinska 

bakgrundsfakta

Jan Wahlström
Professor i klinisk genetik vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och 

sakkunnig i SMER

Inledning
I och med att det blivit möjligt att analysera människans arvsanlag har be-
greppen hälsa och ohälsa fatt en ny dimension. Sjukvårdens primära upp-
gift är att bota och lindra sjukdomar. För att ge rätt behandling behöver
man första identifiera de tecken på ohälsa eller sjukdom som individen vi-
sar och ställa en diagnos. Vid genetisk diagnostik innebär det att man un-
dersöker om det finns en ärftlig bakgrund till sjukdomen. Den genetiska
diagnostiken har, liksom den genetiska kunskapen i stort, växt lavinartat
och det är idag relativt lätt att diagnosticera en rad ärftliga sjukdomar. Be-
handlingsmöjligheterna släpar dock efter, och den koppling mellan diag-
nos och behandling som idealt sett ska finnas saknas oftast. Man säger att
det finns ett terapeutiskt glapp. I vissa fall är det osäkert om sjukdomen
överhuvudtaget kommer att gå att behandla; möjligheterna till behand-
ling ligger i alla fall i en osäker framtid. I många fall består behandlingen
i tätare hälsokontroller eller en förändring i sättet att leva. Ett speciellt
problem är emellertid att vissa av de genetiska testerna inte leder till en
egentlig diagnos utan enbart påvisar måttliga ökningar av riskerna att blir
sjuk. Detta skapar en betydande osäkerhet, såväl i det budskap som läka-
ren kan ge patienten som i patientens sätt att hantera denna information.
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Det är i själva verket endast en liten andel av oss som drabbas av sjuk-
domar som har en entydigt ärftlig bakgrund. Totalt sett finns det ett stort
antal sådana sjukdomar men de flesta är extremt sällsynta. De stora folk-
sjukdomarna drabbar många, men uppkomstmekanismerna för dessa
sjukdomar är sammansatta och den ärftliga bakgrunden kan enbart ut-
tryckas som en ökad risk.

Genetiska tester skapar även en ny dimension i sjukvården, genom att
de i vissa fall kan förutsäga att en frisk individ senare i livet kommer att bli
sjuk. Förutsägelsen kan göras under fosterstadiet i form av så kallad fos-
terdiagnostik, eller så tidigt som i samband med befruktningen. Det sist-
nämnda är bara möjligt vid provrörsbefruktning, innan det befruktade
ägget förs in i kvinnans livmoder. Nyfödda undersöks idag rutinmässigt
för ett fåtal allvarliga genetiska sjukdomar, vilka kan behandlas fram-
gångsrikt om man bara sätter in åtgärderna från första början. Senare i li-
vet kan så kallad presymptomatisk genetisk diagnostik vara aktuell. Det
innebär att man redan innan några sjukdomssymptom har visat sig, un-
dersöker om en person är bärare av ett entydigt sjukdomsanlag och alltså
kommer att insjukna.

Det är inte enbart ärftliga sjukdomar som kan avslöjas med ett gene-
tiskt test utan även egenskaper. Vad betyder detta för vår uppfattning om
hälsa och ohälsa? Finns det risk att det vi idag uppfattar som variationer i
beteendet kommer att medikaliseras, genom att det går att spåra en gene-
tisk bakgrund? Analysen av en biologisk markör skulle kunna upphöja ett
ganska harmlöst beteende till en diagnos. Blotta användningen av begrepp
som avvikande och onormal kan leda till att individen som testats blir ut-
satt för stigmatisering och diskriminering.

En genetisk undersökning som leder till en medicinsk diagnos har inte
bara betydelse för den individ som undersöks, utan för hela individens
släkt. Även släktingar, som kanske inte alls har bett att få kunskapen som
testet ger, löper risk att insjukna. Det betyder att kretsen av individer med
risk att stigmatiseras, och eventuellt diskrimineras, inte bara omfattar den
individ som genomgått en genetisk undersökning. En relevant fråga, som
inte är lätt att besvara, är vilka som ska inkluderas i begreppet släkt.

Kunskapen om en medicinsk diagnos och därmed resultatet av gene-
tiska tester av en individ kan även vara intressant för tredje part som till
exempel försäkringsbolag, arbetsgivare och staten.
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Genetiska tester kan även användas utanför sjukvården bland annat
inom kriminalvården. Vanligtvis använder man emellertid inte i detta
sammanhang genetiska analyser som ger kunskaper om sjukdom, utan
analyserar variationer i den genetiska uppsättningen utan betydelse för
hälsan.

Genetiska undersökningar väcker svåra frågor som måste diskuteras i
ett vidare samhälleligt perspektiv, och det är själva grunden till att Statens
medicinsk-etiska råd riktat strålkastaren mot genetiska undersökningar
som görs i screeningsyfte. Inför den fortsatta framställningen och proble-
matiseringen ska vi här fokusera vissa basfakta om ärftlighet, ärftliga sjuk-
domar och genetiska undersökningar.

Om ärftlighet
Vi har redan konstaterat att ärftliga faktorer är en viktig orsak till sjukdo-
mar hos människan. Den centrala dogmen som visar sambandet mellan
förändringar i anlagen (generna) och sjukdomar är följande.
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Vid ärftliga sjukdomar inträffar en skada (mutation) hos en gen i arvsmas-
san. Mutationen kan antingen vara ärftlig, dvs. finnas hos någon av för-
äldrarna och överföras via könscellen, eller vara en nymutation, vilket
innebär att skadan inträffat under könscellsbildningen eller tidigt under
embryonalutvecklingen och inte finns hos någon av föräldrarna. Mutatio-
nen ger vanligen upphov till förändringar på alla nivåer som visas i skissen
ovan. Den kliniska sjukdomsbilden är belägen längst bort från den ur-
sprungliga mutationen i genen. Den slutliga produkten, den kliniska sjuk-
domsbilden, är ett resultat av mutationen i genen och den modifiering
som sker i varje steg på väg till den kliniska sjukdomsbilden. De modifie-
rande faktorerna består av påverkan av andra gener eller miljöfaktorer i
bred bemärkelse och leder fram till slutresultatet som är patientens kli-
niska sjukdomsbild.

Varje gen har en normal funktion som är nödvändig för individens ut-
veckling. Informationen lagrad i arvsmassan utgör det biologiska under-
laget för vad en individ kommer att kunna utvecklas till. Arvet har inte en-
bart betydelse för vilka sjukdomar individen får utan även för individens
normala utveckling. Individens utveckling påverkas naturligtvis även av
miljöfaktorer och graden av sådan påverkan varierar. För en del sjukdomar
är miljöpåverkan liten medan den för andra sjukdomar och för egenskaper
är stor. Den djupare förståelsen av sambandet mellan arv och miljö saknas
emellertid ännu. Det finns dock förhoppningar om att dessa samband
kommer att kunna studeras på ett mera meningsfullt sätt, genom de ökade
kunskaperna om hur arvet fungerar som det s.k. HUGO-projektet inne-
bär.

Förändringar i arvsmassan är mycket vanligt förekommande och de
flesta av dessa påverkar inte funktionen i någon av de 30 000 generna
människan har. En viktig pågående forskningsuppgift är att ta reda på när
och hur variationen i arvsmassan verkligen påverkar funktionen. Här åter-
står mycket arbete. Vad som hittills framkommit är att sambanden mellan
variationer i arvsmassan och olika sjukdomar ibland kan vara enkla (t.ex.
kromosomförändringar och monogen nedärvning), men inom viktiga
områden är de komplexa (polygen eller multifaktoriell nedärvning). Den
mesta variationen är emellertid inte förknippad med någon sjukdom.

Den kliniska sjukdomsbilden och de symptom patienten rar är det vik-
tigaste både för patienten och därmed även för sjukvården. Det är emel-
lertid värdefullt att även ha kunskaper om hur de olika stegen i processen
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fungerar. Sjukvården rar hjälp med diagnostik och behandling genom att
analysera prover som visar avvikelser i någon av de olika nivåerna. Enligt
den här modellen kan i princip alla sjukdomar betraktas som ärftliga där-
för att generna påverkar någon del av den kliniska sjukdomsbilden eller
dess behandling.

För att förstå ärftlighet behöver man även ha kunskaper om hur gener
överförs och fördelas mellan två generationer. En gen kan förekomma i
olika varianter (alleler). En kopia av genen kommer från individens
mamma via ägget och det andra från individens pappa via spermien. I
samband med att äggen bildas hos modern sker en halvering av antalet
genkopior så att varje ägg enbart kommer att innehåller en kopia av varje
gen. Det är slumpen som avgör vilken av mammans två genkopior som
kommer att hamna i ett specifikt ägg. På samma sätt sker en halvering av
pappans genkopior i samband med att hans spermier bildas och även här
avgör slumpen vilken av hans två kopior som hamnar i en speciell spermie.
I samband med befruktningen slås arvsmassan från modern i ett specifikt
ägg samman med arvsmassan från fadern från en specifik spermie. För en
gen gäller då för den nya individen, barnet, att detta rar en ny kombina-
tion som består av en kopia från mor och en kopia från far. Denna princip
gäller för alla de drygt 30 000 gener som människan har.

Generna är belägna i cellens kromosomer. Kromosomerna förekommer
parvis och alla gener är belägna på bestämda ställen i kromosomerna. En
normal cell har 46 kromosomer och i samband med att könscellerna bildas
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halveras antalet kromosomer. Halvering sker så att en kopia av varje gen
kommer att finnas i varje könscell. Könscellerna har sålunda 23 kromoso-
mer. Antalet kromosomer fördubblas i samband med befruktningen så att
den nya individen får 23 kromosomer via ägget och 23 kromosomer via
spermien vilket tillsammans ger 46 kromosomer. Två av kromosomerna är
könskromosomer. Pojkar har en X och en Y kromosom medan flickor har
två X kromosomer.

Olika former av ärftlig sjukdom
Ärftliga sjukdomar kan indelas i fyra kategorier: sjukdomar som beror på
kromosomförändringar, monogena sjukdomar som beror på mutation i en
enstaka gen, polygena sjukdomar som beror på flera gener i samspel med
miljön, och mitokondriella sjukdomar. Cancersjukdomar beror alltid på
förändringar i arvsmassan, ibland kan de även vara ärftliga. Samtliga sjuk-
domstyper beskrivs i det följande.

Sjukdomar som beror på kromosomförändringar

Kromosomförändringar består oftast av tillskott eller förlust av en hel kro-
mosom som kan innehålla tusentals gener. Den vanligaste kromoomför-
ändringen är trisomi 21. Då finns det en extra kromosom i det tjugoförsta
kromosomparet. Det är denna förändring som leder till den kliniska sjuk-
domsbild, som kallas för Downs syndrom. Kromosomförändringar av
denna typ är vanligtvis inte ärftliga utan varje sjuk individ har fått en så
kallad nymutation. Med nymutation menas att förändringen uppstått hos
den sjuka individen eller i könscellerna som bildade denne och är inte
nedärvd från någon av föräldrarna. Eftersom förändringen finns hos den
drabbade individens könsceller kan mutationen i sällsynta fall nedärvas till
nästa generation. Många kromosomförändringar av detta slag leder emel-
lertid till sterilitet. Sålunda är alla pojkar med Downs syndrom sterila.
Flickor med Downs syndrom kan däremot överföra en extra 21 kromo-
som till sina barn.

Ibland kan kromosomförändringen emellertid vara ärftlig på så sätt att
en frisk anlagsbärare har ökad risk att Bi barn med Downs syndrom. Det
inträffar när förändringen inte består av tillskott eller förlust av en hel kro-
mosom utan det är fråga om förändringar i uppbyggnaden av kromoso-
merna, så kallade strukturella förändringar. En förälder kan då ha föränd-
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ringen i balanserad from, vilket betyder att det bara skett en
omstrukturering av kromosommaterialet utan att mängden material för-
ändrats. Eftersom allt genetiskt material fortfarande finns kvar ger den
balanserade kromosomförändringen oftast inte upphov till någon sjuk-
dom hos individen (föräldern) men det innebär risk att ett barn till en så-
dan person får överskott eller förlust av material i samband med att kro-
mosomerna ska fördelas mellan olika könsceller. Om ett barn på så sätt
har fått för mycket eller för litet genetiskt material har barnet fått en oba-
lanserad strukturell kromosomförändring och blir sjukt.

En extra kromosom ger vanligen upphov till allvarliga missbildningar
och diagnostiseras nästan alltid i nyföddhetsperioden. Förändringar i
könskromosomerna ger emellertid lindrigare symptom. En del sådana
förändringar i antalet könskromosomer kan förbli oupptäckta eller upp-
täcks sent i livet.

Balanserade strukturella kromosomförändringar hos en av föräldrarna
kan ge upphov till missbildningar hos barnen, upprepade missfall eller
svårigheter att få barn, beroende på den ökade risken att det befruktade
ägget rar en obalanserad kromosomuppsättning.

Medfödda kromosomförändringar är sällsynta (0,9 % av alla nyfödda).
Alla ger dock inte upphov till symptom och risken att någon gång under
livet få symptom av denna orsak är ca 0,6 %.

Monogena sjukdomar

Vid monogent nedärvda sjukdomar orsakas sjukdomen av en mutation i en
av de cirka 30 000 gener människan har. Varje monogent nedärvd sjuk-
dom är sällsynt men det finns många, sannolikt mer än 10 000. Av dessa
har ca 8 000 beskrivits hittills. Alla dessa ärftliga sjukdomar finns inte i
Sverige.

Monogent nedärvda sjukdomar indelas i dominanta och recessiva. Vid
dominant nedärvning uppstår sjukdomen även då enbart den ena genko-
pian är muterad medan den andra allelen fungerar normalt (se också figur
sid. 28). Vid recessiv nedärvning måste bägge anlagen vara skadade för att
individen ska bli sjuk. Vid recessiv nedärvning har föräldrar till ett sjukt
barn själva inga symptom, trots att de var och en har ett skadat anlag (se
figur sid. 29). Nedärvning är även beroende på om genen sitter på en van-
lig kromosom (autosom) eller på en X-kromosom. Y-kromosomen inne-
håller relativt ra gener och de flesta av dem har med könsbestämningen att
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göra. Det är detta förhållande som gör att recessiv X-bunden nedärvning
rar sitt karaktäristiska mönster i en familj med i stort sett endast sjuka poj-
kar, medan flickor vanligen är friska anlagsbärare. De har ju två X-kromo-
somer och mutationen finns enbart i en av dessa vilket betyder att anlaget
i den andra fungerar normalt och gör att kvinnan inte rar några symptom
(se figur sid. 29).

Det kan hända att en individ som har en känd mutation trots det inte
blir sjuk. Detta fenomen kallas för nedsatt penetrans. Det är också välkänt
att två individer som har samma sjukdomsframkallande genetiska föränd-
ring (t.ex. syskon), inte rar identiska kliniska symptom. Detta kallas för
variabel expressivitet. Det är sannolikt att nedsatt penetrans och variabel
expressivitet är uttryck för samma sak, nämligen att även monogent ned-
ärvda sjukdomar modifieras under processen från mutation i genen till kli-
nisk sjukdomsbild. De modifierade faktorerna är dels andra gener, dels
miljön.

Svårighetsgraden av de olika monogent nedärvda sjukdomarna varie-
rar. De flesta av dem börjar under nyföddhetsperioden, några under ton-
åren och några är i vuxen ålder.

Risken att någon gång under livet få en sjukdom som beror på mono-
gen nedärvning är 2–4 %.

Polygena sjukdomar

Vid polygent (multifaktoriellt, komplext) nedärvda sjukdomar samverkar
mutationer i flera olika gener och tillsammans med miljöfaktorer avgörs
om individen rar den aktuella sjukdomen. Vid de flesta polygent nedärvda
sjukdomarna läggs effekten av de olika muterade generna samman och
enligt den gängse hypotesen finns det ofta ett gränsvärde som måste pas-
seras. Genom att kombinationerna av de olika anlagen är många, blir
många olika alternativ möjliga och varje anlag rar därför en liten effekt på
sjukdomsprocessen. Detta förhållande begränsar möjligheterna att utföra
meningsfull diagnostik enbart med utgångspunkt från genetiska föränd-
ringar.

Ett exempel kan belysa detta ytterligare. För en av de vanliga formerna
av diabetes (sockersjuka) har 12 olika gener hittills påvisats. Varje gen kan
förekomma i många olika former, men antar man att det enbart finns två
alternativa alleler för varje gen betyder det att det kommer att finnas minst
tre olika tänkbara alternativ (två av dessa alternativ innebär att anlagen är
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lika och det tredje alternativet innebär att anlagen är olika). Om det är 12
olika gener som påverkar sjukdomsprocessen innebär det att det finns
531 144 olika tänkbara kombinationer av anlagsuppsättningar. Vi vet
också bland annat genom s.k. tvillingundersökningar att miljön i de flesta
fall spelar stor roll för om en individ ska insjukna i en polygent nedärvd
sjukdom. Antar man vidare att varje gen har en variation i uttrycket som
är knutet till penetrans och expressivitet så är det lätt att förstå begräns-
ningarna när det gäller möjligheterna att göra meningsfulla uttalande om
en enskild individs risk att bli sjuk genom analyser av de berörda generna.
Även om det blir möjligt att analysera och tolka informationen från en in-
divids alla 30 000 anlag, blir förutsägelserna för den enskilda individen
förmodligen inte mycket bättre än de förutsägelser vi redan idag kan göra
med de kunskaper vi har om sjukdomen och risken för släktingar att drab-
bas av samma sjukdom.

Ett undantag kan utgöras av mindre populationer som socialt eller geo-
grafiskt varit avskilda från en större population och kan sägas utgöra en
form av ”isolat”. I en sådan mindre population kan det mycket väl finnas
ett begränsat antal ”riskanlag” med stort genomslag i den avgränsade po-
pulationen. Vi har t.ex. anledning att tro att sydvästra Sverige, södra
Norge och Norra Danmark kan utgöra en sådan mindre population som
kanske består av 4–6 miljoner människor. Norrland kan utgöra annan så-
dan genetiskt ”isolat” i Sverige. Ur genetisk synpunkt kan sådana ”riskan-
lag” sägas fungera monogent men ha nedsatt penetrans och variabel ex-
pressivitet. Gränsen mellan monogent och polygent nedärvda sjukdomar
är sålunda inte skarp och håller på att suddas ut.

Sjukdomar med polygen nedärvning är vanligen sjukdomar som oftast
drabbar individer sent i livet. Det finns 50–60 kända sjukdomar med
denna typ av nedärvning och de flesta av dessa finns även i Sverige. Det
finns också missbildningar som drabbar foster med denna typ av nedärv-
ning. De flesta egenskaper nedärvs sannolikt även på detta sätt.

Möjligheterna att kunna diagnostisera polygent nedärvda sjukdomar
och egenskaper på DNA-nivå kommer att vara begränsade. Sjukdomar
med denna nedärvning kan dock diagnostiseras senare i processen som
RNA eller protein, när man har bättre kunskap om den kliniska sjuk-
domsbilden. Eftersom polygent nedärvda sjukdomar oftast debuterar sent
i livet finns det anledning att tro att förändringar i RNA eller proteinet
inte kan mätas hos foster och därför inte kan användas vid fosterdiagnos-
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tik. Beträffande missbildningar eller sjukdomar som debuterar under ny-
föddhetsperioden med polygen nedärvning finns det anledning att anta
att mätbara förändringar i RNA och protein blir möjliga att göra och där-
med även fosterdiagnostik.

Risken att någon gång under livet drabbas av en sjukdom som är poly-
gent nedärvd är i storleksordningen 50 % och det är framför allt de så kal-
lade folksjukdomarna som tillhör denna grupp. Exempel på sådana sjuk-
domar är diabetes, högt blodtryck, schizofreni och Alzheimers sjukdom.

Hittills har den allmänna debatten fokuserat på vad vi vet om mono-
gent nedärvda sjukdomar och man har förutsatt att de iakttagelser man
gjort för dessa sjukdomar även skulle gälla för de polygent nedärvda sjuk-
domarna. Allt pekar emellertid mot att den genetiska determinism som är
förknippad med monogent arv inte direkt kan tillämpas på polygent arv.

Mitokondriella sjukdomar

Vid mitokondriell nedärvning ligger inte anlagen i kromosomerna utan i de
så kallade mitokondrierna, som finns utanför cellkärnan men inuti i cel-
len. Det finns många mitokondrier (hundra till flera tusen) i en cell och
därför följer inte sjukdomar som har anlagen i mitokondrierna sedvanliga
ärfdighetslagar. Varje mitokondrie kan sägas motsvara en kromosom. Mi-
tokondriernas funktion är förknippad med det som kallas cellandning och
har en mycket viktig roll för normal livsfunktion. Sjukdomar som beror på
förändringar i mitokondriernas DNA är allvarliga och sällsynta. Muterat
mitokondrie DNA leder till att cellernas energiförsörjning är störd, vilket
i princip kan drabba alla kroppens celler. Symptomen är därför mångskif-
tande och ofta svåra. Hos en och samma individ kan olika vävnader och
organ vara olika drabbade, och symptomen kan även variera över tid. Cen-
trala nervsystemet och skelettmuskler tycks särskilt känsliga. Mitokon-
drierna nedärvs alltid via moderns äggcell och mitokondriella sjukdomar
överförs således från mor till barn. I vårt lands föds varje år endast några
enstaka barn med sjukdomar av denna typ.

Cancersjukdomar och ärftlighet

Alla cancersjukdomar beror på förändringar i DNA-molekylen. Oftast är
det fråga om många nymutationer, som drabbar flera olika gener, men ge-
nerna är alla belägna i en specifik cell och det är från denna cell cancern
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utvecklas. Eftersom det är fråga om nymutationer innebär det att de flesta
cancersjukdomar inte är ärftliga på det sätt ärftlighet vanligen definieras.
Ibland kan en av de viktigaste mutationerna i den process av mutationer,
som behövs för att cancern ska utvecklas, vara ärftlig. Det innebär att
kroppens alla celler redan från befruktningen har förutsättning att senare
i livet få de efterföljande nymutationerna i de andra generna och därmed
utvecklas till en cancer. I 5–10 % av alla cancrar föreligger en sådan förut-
sättning. Trots att den genetiska förändringen finns i koppens alla celler
rar enbart en del av kroppens organ tumörer. Vilka dessa organ är beror på
vilken gen som har den ärftliga mutationen. Oftast nedärvs en sådan can-
cergen autosomalt dominant.

Begränsningar vid användning av DNA-analyser
Diagnostik av monogent nedärvda sjukdomar försvåras av en omständig-
het som kallas genetisk heterogenitet som kan föreligga antingen på gen-
nivå eller på allelnivå. Med genheterogenitet menas att mutationer i flera
olika gener var för sig kan ge upphov till samma sjukdom. Görs analysen
för den ena genen och mutationen finns i den andra genen blir resultatet
naturligtvis missvisande. Med allelheterogenitet menas att olika mutatio-
ner i samma gen kan ge upphov till samma sjukdom. Gör man analysen
enbart för en mutation belägen inom ett avgränsat område av genen och
mutationen finns på ett annat ställe i genen blir resultatet även här miss-
visande.

Metoderna att identifiera mutationer håller ännu på att utvecklas. Van-
ligtvis kan mutationsdiagnostiken vara till hjälp när man känner mutatio-
nen i en familj och då kan andra familjmedlemmar undersökas för exakt
samma mutation. Den första medlemmen i en familj som undersöks
måste ha sjukdomen för att man säkert ska kunna koppla ihop sjukdomen
med en eventuell mutation. Ofta är heterogeniteten ett hinder för att
kunna använda negativa resultat för att utesluta en sjukdom i en familj.
Känner man väl till vilken mutation som framkallar sjukdomen i en familj
då betyder ett negativt resultat att den testade individen inte har, eller
kommer att få, den aktuella sjukdomen.

Stora förhoppningar knyts till att metodutvecklingen snart kommer att
kunna erbjuda effektivare och enklare metoder för mutationsanalys. Da-
gens metoder kräver i de flesta fall stor kompetens hos den som utför un-
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dersökningen och tolkningen är ofta komplicerad. Det handlar som fram-
gått inte om ett mer eller mindre schematiskt avläsande av en streckkod.

Att förutse ärftliga sjukdomar utifrån en familjs 
sjukdomshistoria
Betydelsen av familjeanamnesen är uppenbar vid monogen nedärvning.
Vid dominant nedärvning har till exempel alla släktingar i första led (barn,
syskon och föräldrar) till en sjuk individ 50 % risk att ha anlaget. Risken
för släktingar i andra led (mor och farföräldrar, barnbarn, mostrar och
morbröder samt fastrar och farbröder) är 25 %. Om de verkligen blir sjuka
och hur sjuka de blir är beroende av penetrans och expressivitet. Studerar
man ett familjeträd med denna typ av nedärvning finns det sjuka individer
i varje generation. Endast i undantagsfall och om det föreligger nedsatt
penetrans, hoppar sjukdomen över en generation. Risken att ha ärvt ett
dominant anlag från en sjuk förälder är för varje barn 50 %. I en familj
med två barn kan således bägge två ha fått anlaget, alternativt ingen av
dem eller enbart ett av barnen.

Autosomalt dominant nedärvning.
Källa: Socialstyrelsens kunskapsdatabas för små och mindre kända handikappgrupper.

Vid recessivt nedärvda sjukdomar är föräldrarna friska anlagsbärare för
samma recessiva sjukdomsanlag. Risken för deras barn att få anlaget i
dubbel uppsättning (och därmed riskera att bli sjuka) är 25 %. Huruvida
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de sedan verkligen blir sjuka är återigen beroende av penetrans och expres-
sivitet. Andra släktingar kan ha anlaget i enkel uppsättning, men de blir
inte sjuka, eftersom det vid recessiv nedärvning krävs att anlaget finns i
dubbel uppsättning för att bli sjuk. I ett familjeträd är det enbart den re-
dan drabbade familjen som har risk att få barn med den ärftliga sjukdo-
men. Vid recessiv nedärvning är föräldrarna oftare än förväntat släkt med
varandra. Detta beror på att det finns få anlagsbärare totalt i befolkningen
och risken ökar därför påtagligt att ett barn ska få ett specifikt sjukdoms-
framkallande anlag i dubbel uppsättning om föräldrarna är t.ex. kusiner.

Autosomalt recessiv nedärvning nedärvning.
Källa: Socialstyrelsens kunskapsdatabas för små och mindre kända handikappgrupper.

X-kromosombunden recessiv nedärvning från frisk, anlagsbärande kvinna.
Källa: Socialstyrelsens kunskapsdatabas for små och mindre kända handikappgrupper.
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Vid polygen nedärvning finns det inget nedärvningsmönster som går att
identifiera. I populationsbaserade undersökningar finner man emellertid
en större risk att insjukna ju närmare släkt man är med en person med den
polygent nedärvda sjukdomen. Ju mera avlägsen släkting denne individ är
desto mindre blir risken. Risken för nära släktingar att bli sjuka är alltid
större än risken beräknad på hela populationen men lägre än för mono-
gent nedärvda sjukdomar.

Något om statistikens roll vid tolkningen av genetisk 
information
En genetisk undersöknings tillförlitlighet är beroende av flera saker. I för-
sta hand naturligtvis av rent medicinska faktorer som informationens till-
förlitlighet som underlag för medicinska bedömningar; hur starkt är sam-
bandet mellan mutationen, eller den biokemiska markören, och faktisk
sjukdom? Men också av själva testet; hur säkert är det att testet påvisar den
eftersökta mutationen? På ett övergripande plan är också den statistiska
analysen av genetiska testresultat relevant.

Detta är mer komplicerat än det ofta har framställts. Ett genetiskt test
som med full säkerhet identifierar alla personer som kommer att drabbas
av en viss sjukdom kan således verka vara ”hundraprocentigt”. Men det är
lika viktigt att testet med någorlunda träffsäkerhet kan skilja ut dem som
inte löper någon risk att insjukna. Hos dem skapas annars en onödig oro
och kanske förändring av livsföringen. För den enskilde är det förstås av-
görande att testet gör en korrekt förutsägelse om sjukdomsrisken. I själva
verket finns det flera statistiska faktorer att ta ställning till när man bedö-
mer ett tests tillförlitlighet och värde.

Problematiken beskrivs närmare i Staffan Nilsson kapitel.

Genetiska undersökningar
Genetisk undersökning kan definieras som varje undersökningsmetod som
avslöjar ärftlighet. Metodiken kan vara molekylärgenetisk, mikrobiolo-
gisk, biokemisk (vid metabola sjukdomar) eller baseras på analys av famil-
jeträd. En sak att förhålla sig till är hur ärftligt tillståndet ska vara för att
metoden ska betraktas som genetisk undersökning. En annan aspekt att
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ta hänsyn till är vilken penetrans eller expressivitet sjukdomen har, givet att
de ärftliga förutsättningarna för sjukdomsutveckling föreligger.

Genetiska undersökningar kan göras med hjälp av genetiska test. Ett ge-
netiskt test är en metod med vars hjälp man analyserar förekomsten av
biologiska markörer som har ett tydligt samband med ärftliga sjukdomar el-
ler egenskaper. Det är alltså ett snävare begrepp än genetisk undersökning.
Genetiska test kan användas för att undersöka sjuka som söker vården och
är då ett hjälpmedel för diagnostik. Individen kan också ha sökt hälso- och
sjukvården med önskan om att bli testade, eftersom de vet att det finns
ärftlig sjukdom i släkten och de vill få reda på om de själva löper risk att
bli sjuka. Genetiska test kan även användas för att ta reda på om en individ
bär på ett anlag för en ärftlig sjukdom som innebär ökad risk att få barn
med en ärftlig sjukdom.

European Society of Human Genetics (ESHG)1 definierar genetisk
test som det test som utförs på individer som själva har sökt sjukvården på
grund av symptom eller ökad risk för sjukdom. Denna definition är
mycket öppen och specificerar inte vilka metoder som kan användas för
det genetiska testet.

I USA har The National Human Genome Research Institute definie-
rat ett genetiskt test som en analys av humant DNA, RNA, kromosomer,
proteiner och vissa metaboliter för att upptäcka en ärftlig sjukdomsrelate-
rad genotyp, mutation, fenotyp eller karyotyp för kliniskt bruk. Med kli-
niskt bruk avses att metoden används för bedömning av risk för sjukdom,
identifiering av anlagsbärare, fosterdiagnostik och klinisk diagnostik eller
prognos. Tester av metaboliter inkluderas endast om det är välbelagt att
avvikande värden – extremt höga alternativt extremt låga nivåer – styrker
förekomsten av en ärftlig mutation i en gen.2 Denna definition av gene-
tiska test är både specificerad och heltäckande.

1 European Society of Human Genetics, Eurogapp Project (1999–2000). Population genetic
screening programs – Principle, techniques, practices, and policies.

2 Holtzman, N.A. & Watson, M. (1997) Final report of the task force on genetic testing. The
National Human Genome research institute, NIH.
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Exempel på tekniker för genetisk analys
Teknikutvecklingen inom området går mycket snabbt och nya metoder
introduceras kontinuerligt. I det följande beskrivs några exempel på gene-
tiska analyser.

Avvikelser i kromosomerna kan relativt lätt identifieras med hjälp av
cytogenetiska metoder, vilket innebär att kromosomernas utseende och
antal analyseras i ett vanligt ljusmikroskop. Genom att kombinera cyto-
genetik med molekylärgenetiska metoder (i första hand så kallade
FISH=flourescens in situ hybridisering) kan förändring i kromosomernas
uppbyggnad, särskilt små förluster, lättare identifieras än med klassisk cy-
togenetik. Kombinationen av metoder gör analyserna snabbare och de har
större precision, men de upptäcker enbart den förändring man specifikt
letar efter. Klassisk cytogenetik är bättre när det gäller att leta efter ovän-
tade förändringar.

Cytogenetiska metoder inklusive FISH undersökningar kommer san-
nolikt i framtiden att vara förbehållet kvalificerade utredningar av barn
med svåra missbildningar eller som en del av utredning vid cancer. För
vanliga undersökningar av t.ex. fostervatten kommer enklare och snabbare
rent molekylärgenetiska metoder att användas.

Diagnostik med DNA-teknik kan göras på två nivåer. Den ena innebär
att den specifika sjukdomsframkallande variationen i DNA-mönstret eller
mutationen identifieras. Utvecklingen av nya och enklare metoder kan
komma att göra analyserna enklare och snabbare i framtiden. Heteroge-
nitet försvårar emellertid analyserna och i den mån som mutationen be-
finner sig i de delar av genen som styr dess funktion kan de också vara
svåra att upptäcka. De styrande delarna av genen ligger oftast utanför ge-
nen och ännu så länge är metoderna att upptäcka dessa förändringar dåligt
utvecklade. Det är endast för ett fåtal sjukdomar som direkta analyser av
mutationerna kan användas för diagnostik. Svårigheten beror på att den
sjukdomsframkallande mutationen inte identifieras hos alla som har sjuk-
domen. Trots dessa svårigheter förväntar man sig i framtiden att diagnos-
tik av ärftliga sjukdomar kommer att utföras med hjälp av mutationsdiag-
nostik eller genom att analysera förändringar i RNA eller protein
förorsakade av mutationen.

Den andra nivån, kopplingsanalys innebär att man identifierar det om-
råde av kromosomen inom vilket mutationen som är förknippad med
sjukdom finns. Till detta använder man molekylärgenetiskt definierade
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DNA-markörer som har stor variation mellan olika personer. Markörerna
är belägna i närheten av eller inom det område på kromosomen där genen
är belägen. För att identifiera mönstret av markörerna hos de sjuka indi-
viderna måste man jämföra utseendet av markörerna hos både friska och
sjuka personer från samma familj. När mönstret väl är identifierat då kan
detta användas för diagnostik av sjukdomen hos andra familjemedlem-
mar. Med bättre kunskaper hur generna och variationerna i generna ser ut
kommer denna nivå av analys att behöva användas mera sällan.

Genetisk screening – olika definitioner
Screening kallas en undersökning som omfattar större grupper och som
inte utgår ifrån ett individuellt initiativ eller klinisk frågeställning. Scre-
ening kan omfatta en total population eller en grupp med på förhand känd
riskökning för sjukdom. Gruppen kan i så fall vara demografiskt definie-
rad, exempelvis genom bostadsort, kön, ålder, etnicitet eller social tillhö-
righet.

Det Danske etiske råd har definierat screening som att det inte är pa-
tienten själv som söker sjukvården. Istället är det en ”myndighet” som be-
slutar att screening ska göras och som informerar individen om att under-
sökningen finns och erbjuder honom eller henne att delta.3

Genetisk screening kallas det då en genetisk undersökningsmetod, i
praktiken ett genetiskt test, används i screeningsyfte, dvs. för att avslöja
förekomst av ärftligt betingade sjukdomar och sjukdomsanlag. Genetiskt
test, genetiskt prov, genetisk analys används som synonyma begrepp för
att beskriva den laboratoriemässiga hanteringen av provet. Genetisk scre-
ening använder samma typ av analys som vid genetisk testning men skiljer
sig från genetisk testning med avseende på den målgrupp av människor
som erbjuds provtagningen.4 De genetiska undersökningsmetoder som
hittills använts i screeningsyfte är i första hand biokemiska analyser (ex.
PKU-screening), i andra hand molekylärgenetiska undersökningar. I
Sverige finns en lag (1991:14) som reglerar användning av viss genteknik
vid allmänna hälsoundersökningar. I denna lag definieras inte screening
på annat sätt än att det kallas allmän hälsoundersökning. De tester som
anges är DNA- och RNA-undersökningar. Lagen bygger således på en

3 The Danish Council of Ethics (1999). Screening – a report.
4 The US Congress Office of Technology Assessment OTA. 5 (1990).
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snäv definition av genetisk undersökning, vilket innebär att exempelvis
PKU-testningen inte regleras av lagen.

Europarådet definierar genetisk screening som ett test använt på en de-
finierad grupp av personer för att identifiera ett tidigt skede, preliminärt
stadium, en riskfaktor eller en kombination av riskfaktorer för en sjuk-
dom. Målsättnigen med screening är att bota sjukdom eller att förhindra
eller försena sjukdomens förlopp eller debut genom tidiga insatser. Det
kan noteras att Europarådet inte inkluderar i sina målsättningar att scre-
ening kan användas till beslut som är relaterade till individens möjligheter
att få friska barn.

Det etiske råd i Danmark definierade 1993 genetisk screening som en
undersökning av förekomsten av specifika gener eller kromosomuppsätt-
ningar i en population eller i en del av en population. Motiven för genetisk
screening är att samhällsmedlemmen har rätt att förvänta samhällets hjälp
genom att erbjudas information som ökar det individuella val- och hand-
lingsutrymmet. Samhällets hjälp tolkas i termer av autonomi och självbe-
stämmande hellre än i främjande av individens hälsa eller populationens
genetiska hälsa. Genetisk vägledning måste finnas tillgänglig och vara
icke direktiv, anser Det etiske råd.5

Enligt Europen Society of Human Genetics (ESHG) definieras gene-
tisk screening som ett systematiskt program som används för hela popu-
lationer av individer som inte är sjuka, eller för en befolkningsgrupp med
känd ökad risk. Genetisk screening innebär att ett genetiskt test utförs för
att tidigt upptäcka eller utesluta en ärftlig sjukdom, predisposition eller
minskad risk för att få en sådan sjukdom, eller för att bestämma om en
person bär på förutsättningar som kan ge en ärftlig sjukdom till barnen.

Screening kan även ingå i en urvalsprocess för att välja individer för
mera detaljerade undersökningar. Metoden används då på grupper av
människor utan symptom. Det finns ingen anledning för dessa människor
att misstänka att de har en större risk att bli sjuka än vad som gäller för
övriga befolkningen. Gruppen som erbjuds screening kan t.ex. definieras
genom ålder, kön eller etnisk tillhörighet.6 Denna typ av screening görs i
första hand då man letar efter anlagsbärare för autosomalt recessivt ned-
ärvda sjukdomar. Sådana individer har anlaget i enkel uppsättning och är

5 The Danish Council of Ethics (1993). Ethics and Mapping of the Human Genome. Co-
penhagen.

6 Shickle D. I: Chadwick ”The ethics of genetic screening”, 1999.
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inte själva sjuka, men har risk för att få barn med anlaget i dubbel uppsätt-
ning som blir sjuka. Det kan också gälla screening för sjukdomstillstånd
med austosomalt dominant nedärvning med en hög nymutationsfrekvens.
I sådana fall finns det inte någon sjuk anförvant som gör att det finns skäl
att misstänka att det föreligger en ärftlighet för sjukdom.

Screening för ärftliga sjukdomar, dvs. genetisk screening, skiljer sig i
vissa väsentliga avseenden från screening av sjukdomar med annan orsak.
Screenas en individ för en ärftlig sjukdom har resultatet betydelse inte
bara för den individ som genomgår det genetiska testet utan individens
släktingar. Dessa behöver inte har samtyckt till undersökningen. De kan
även aktivt ha bestämt att de inte vill delta i screeningen. Genetisk scre-
ening skiljer sig även från andra former av screening, eftersom målsätt-
ningen inte behöver leda till prevention eller behandling av en sjukdom,
utan till kunskaper och beslut som är relaterade till individens möjligheter
att få friska barn.

Genetiska screeningundersökningar
Hittills har vi uppehållit oss vid definitioner av genetisk screening. Det är
nu dags att ge en mer handfast beskrivning av vad genetisk screening
praktiskt kan innebära, av det som ska undersökas och vem som ska erbju-
das undersökning. Genetisk screening kan utföras före respektive efter
födseln, och nedan följer en kortfattad beskrivning av undersökningar av
båda typerna. Denna skrift fokuserar dock screening efter födseln, och fos-
terdiagnostik belyses inte ur etisk synvinkel. För en sådan diskussion hän-
visas till Vetenskapsrådets konsensusuttalande från år 2001.7

Screening före födseln

Målsättningen är att finna ärftliga sjukdomar under graviditeten. Föräld-
rarna kan använda resultatet av analysen som underlag för att ta ställning
till om graviditeten ska avbrytas. Resultaten kan undantagsvis även utgöra
underlag för behandling under graviditeten. Ibland kan resultaten även
leda till val av förlossningsmetod och för att förbereda behandling av ett
sjukt barn efter förlossningen.

7 Vetenskapsrådet (2001). Tidig fosterdiagnostik. Konsensusuttalande.
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Screening av celler från fostret i prov från moders blod

Vid graviditet läcker alltid en liten mängd fosterblod över i moderns blod-
omlopp. Metoden innebär att dessa celler isoleras och användes till analys.
Provtagningen består i ett blodprov från den blivande modern som kan tas
vid besök på mödravårdscentralen. Sextio procent av foster med Downs
syndrom kan upptäckas på detta sätt.8 Metoden är emellertid ännu inte i
kliniskt bruk på grund av problem med att anrika fostrets celler, en förut-
sättning för analysen. Om metoden går att utveckla så att den blir tillför-
litlig och kostnadseffektiv är ännu osäkert.

Screening på prover från fostervatten eller moderkaka

Vanligtvis är det analyser av dessa prover som avses när genetisk screening
före födseln diskuteras. Provtagningen sker för moderkaka i graviditets-
vecka 10–11 och för fostervatten i graviditetsvecka 14–15. Celler från
fostret används till analyserna. Provtagningen erbjuds i första hand gra-
vida kvinnor äldre än 35 år därför att de har ökad risk att få barn med kro-
mosomförändringar. Risken för missfall på grund av provtagningen är
0,5–1 %. Det finns även rapporter om ökad risk att barnet får klumpfot,
höftledsluxationer samt lindriga andningsbesvär.

I huvudsak inriktas screening på att upptäcka kromosomförändringar.
Screening för monogenetisk nedärvd sjukdom förekommer ännu inte. För
undersökning i redan drabbade familjer för denna typ av sjukdomar an-
vänds både molekylärgenetiska och biokemiska analyser.

Nya molekylärgenetiska metoder utvecklas för kromosombestämning
vilken är mycket snabbare en konventionell cytogenetisk analys som idag
tar 14 dagar. Undersökningen är riktad så att till exempel endast trisomier
för kromosomerna 21, 18 och 13 upptäcks utan att könskromosomerna
analyseras. Med detta förfaringssätt upptäcks emellertid inte vissa mindre
förändringar i kromosomernas uppbyggnad.

Screening av särskilda markörer for Downs syndrom (trisomi 21)

Undersökningen utförs i två steg. Först görs en riskbedömning för kvin-
nan att få ett barn med Downs syndrom. Kvinnor med ökad risk erbjuds
därefter att få göra fostervattensprov för en sedvanlig kromosomanalys.

8 Al-Mufti et al 1999.
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Riskbedömningen bygger på moderns ålder, mätvärden av markörer i mo-
ders blod och diskreta förändringar i ultraljudsbilden, som man erfaren-
hetsmässigt vet innebär ökad risk för att få ett barn med trisomi 21. De
olika metoderna används var för sig eller i kombination. I Sverige används
ännu ingen metod rutinmässigt.

Målsättningen är att diagnostisera flera foster med Downs syndrom.
Med nuvarande förfarande, där moderns ålder utgör enda indikationen,
upptäcks drygt 30 %. Genom att vid två tillfällen under graviditeten an-
vända olika markörer i moderns blod i kombination med markörer i ultra-
ljudsbilden kan andelen upptäckta foster med Downs syndrom öka till
drygt 90 %. Forskning framför allt beträffande markörer i ultraljudsbilden
pågår i Sverige. Med denna metod ökar andelen upptäckta foster med
Downs syndrom till drygt 60 %.

Ultraljudsscreening under graviditeten

Ultraljudsundersökning innebär att man får en bild av graviditeten och ut-
förs vanligen efter 16:e graviditetsveckan. Undersökningen erbjuds i prin-
cip till alla gravida kvinnor i Sverige för att fastställa graviditetslängd, tvil-
lingbörd och för att diagnostisera missbildningar hos fostret.
Förutsättningen är emellertid att missbildningen kan upptäckas i ultra-
ljudsbilden. Många av dessa missbildningar har genetisk orsak och meto-
den kan därför anses vara genetisk screening. Metoden är generell och kan
även avslöja skador eller missbildningar som beror på andra orsaker än
ärftlighet. Tillförlitligenheten varierar med avseende på vilken skada eller
missbildningen man finner.

Screening efter födseln

Screening efter födelsen kan göras dels för att fastställa om individen själv
bär på ett anlag av betydelse för framtida hälsotillstånd, dels för att ta reda
på om individen har risk att få ett barn med ärftlig sjukdom.

Neonatal screening

Neonatal screening betyder att undersökningen erbjuds i samband med
förlossningen. Målsättningen är att kunna erbjuda behandling före even-
tuell sjukdomsdebut. Analyser för fenylketonuri (PKU), en sällsynt reces-
sivt nedärvd allvarlig sjukdom har utförts i Sverige under de senaste 25
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åren. Sjukdomen innebär att barnet har brist på ett viktigt enzym i levern,
och denna brist leder till utvecklingsstörningar hos det växande barnet.
Vid tidig upptäckt kan barnet behandlas med diet och utvecklas då nor-
malt. Provtagningen är enkel, ett par bloddroppar tas från det nyfödda
barnet och sugs upp på läskpapper och analyseras med en mikrobiologisk
metod.

Denna typ av screening utförs idag även på tre andra sjukdomar (adre-
nogenitalt syndrom, hypothyreos och galaktosemi) som undersöks med
biokemiska analyser. Genetiska metoder skulle kunna användas för flera
sjukdomstillstånd bland annat den recessivt nedärvda sjukdomen cystisk
fibros. Neonatal screening för denna sjukdom har emellertid inte startats
därför att nyttan med undersökningen inte säkert kunnat påvisas. Pro-
blem uppstår även när en anlagsbärare diagnostiseras. Ska föräldrarna få
vetskap om att deras barn bär på ett anlag som inte ger upphov till någon
sjukdom, men betyder ökad risk för deras barnbarn?

Internationellt har förslag även väckts för att screening skulle införas
för Duchennes muskeldystrofi, en allvarlig sjukdom där barnet är friskt
vid förlossningen, men där sjukdomen debuterar före skolåldern, och le-
der till att individen dör tidigt. Motivet för screening skulle vara att tidigt
upptäckt av det sjuka barnet ger föräldrarna kunskap om ärftligheten
innan nästa barn avlats.

Bärardiagnostik före graviditet

På motsvarande sätt som vid neonatal screening erbjuds en grupp med in-
divider screening. Gruppen kan t.ex. vara alla svenskar eller alla svenskar
som har en riskökning beroende på t.ex. bostadsort. Erbjudandet kan gö-
ras under utbildningen, militärtjänstgöringen eller via särskilda dispensä-
rer. Problemen med diagnostik av friska anlagsbärare är något mindre än
vid neonatal screening, därför att den testade individen kan informeras
om resultatet direkt. Om screeningen avser dominant nedärvda tillstånd
betyder det emellertid att den anlagsbärande personen löper ökad risk att
senare i livet bli sjuk (presymptomatisk diagnostik). Är ärftligheten reces-
siv innebär det att en anlagsbärande person inte har någon ökad risk att
själv bli sjuk men har en ökad risk att få ett sjukt barn. Bärardiagnostik av
detta slag görs dock inte i Sverige i dag.
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Bärarscreening i samband med fosterdiagnostik

Metoden innebär att alla gravida kvinnor erbjuds en analys för t.ex. cystisk
fibros i samband med det första besöket på mödravårdscentralen. Om
denna analys visar att kvinnan är anlagsbärare erbjuds även hennes make
motsvarande undersökning. Visar denna analys att maken är anlagsbärare
kan paret erbjudas fosterdiagnostik. De har 25 % risk att få ett barn med
den recessivt nedärvda sjukdomen cystisk fibros.

Fördelen är att familjer med risk att få en recessivt nedärvd sjukdom
identifieras innan de har fött ett sjukt barn. Vanligen identifieras sådana
familjer först i samband med att det första sjuka barnet föds. Metoden har
utvärderats i forskningssituation men används ännu inte i klinisk praxis.

Kaskadscreening
Vid kaskadscreening utgörs målgruppen av släktingar till en individ med
en ärftlig sjukdom. Avsikten är att rikta screeningen mot en grupp indivi-
der med hög risk att få sjukdomen. Släktingar har större risk än icke släk-
tingar att bära på det skadliga anlaget. Problem uppstår beträffande infor-
mationen till släktingarna. Ska friska släktingar till en sjuk person
kontaktas av myndigheterna och informeras att de kan bära på en sjuk-
domsframkallande genetisk förändring? Jämförelse mellan kaskadscreen-
ing och neonatal screening har visat att vinsterna för recessivt nedärvda
sjukdomar är små därför att många sjuka barn föds som första barnet i en
familj och en sådan familj identifieras inte genom kaskadscreening. För
dominant nedärvda sjukdomar är emellertid kaskadscreening effektiv,
men få sjukdomar med denna nedärvning är intressanta för screening.

Riktlinjer för genetisk screening
Vilka krav bör man då ställa på genetisk screening? Frågan har diskuterats
i många sammanhang, i professionella och internationella samarbetsor-
gan. Vi ska här ta upp några exempel på riktlinjer eller ”kravlistor” för ge-
netisk screening, som formulerats under det senaste decenniet. De har sitt
intresse, inte enbart för att de kan fungera vägledande, utan också för att
de ger en tydligare bild av vad genetisk screening kan innebära i praktiken.

År 1992 publicerade Europarådet riktlinjer för genetiska test och scre-
ening som i korthet gick ut på följande:9
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– Allmänheten ska informeras i förväg.
– Sjukvården utbildas så att kvaliteten är god.
– Icke direktiv vägledning ska erbjudas.
– Tillgången ska vara rättvis.
– Självbestämmandet för dem som testas ska respekteras.
– Ingen ska tvingas att delta. 
– Försäkringsbolagen får inte kräva att tester görs eller efterfråga resultat

av tidigare undersökningar.
– Resultaten av genetiska undersökningar förvaras åtskilda från annan

journalinformation, oberoende av om undersökningen gjorts inom
sjukvården eller i forskningssyfte.

– Personal som hanterar resultat ska vara bunden av professionell sekre-
tess och lagregler och oväntade fynd ska enbart rapporteras till den tes-
tade personen.

Under senare delen av 1990-talet diskuterade man inom Världshälsoorga-
nisationens (WHO) Human Genetics Programme under vilka betingel-
ser genetisk screening kan vara etiskt acceptabelt. Arbetsgruppen presen-
terade ett förslag till riktlinjer, där de grundläggande kraven i stort sett
sammanfaller med dem som Europarådet formulerade 1992. Därutöver
föreslog man följande:10

– Anonym screening i epidemiologiskt syfte kan i viss fall få utföras efter
att den population som ska screenas har informerats.

– Resultaten ska inte avslöjas för arbetsgivare, försäkringsbolag, skolor
eller andra utan den screenade personens medgivande.

– I sällsynta fall, när avslöjandet kan vara i linje med individens bästa eller
samhällets säkerhet, kan sjukvårdsanställda bearbeta individen för ett
beslut av henne eller honom att medge att resultaten lämnas ut.

– Om det finns behandling eller prevention ska detta erbjudas så fort
som möjligt.

– Nyföddhetsscreening ska vara tvingande och kostnadsfri om tidig di-
agnos och behandling gynnar barnet.

9 Council of Europe (1992). Recommendations R(92)3 on genetic testing and screening for
health care purposes.

10 WHO Human Genetics Programme, Proposed International Guidelines on Ethical Issues
in Medical Genetics and Genetic Services, Geneva: WHO 1998.
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Världshälsoorganisationen har till dags dato inte antagit arbetsgruppens
förslag.

European Society of Human Genetics (ESHG) är en europeisk organisa-
tion för forskare och kliniker inom det humangenetiska området. Deras
riktlinjer utmärks av att de särskilt slår vakt om den professionella kvali-
teten och säkerheten. Utöver de allmänna krav som bl.a. Europarådet givit
uttryck för framhåller ESHG följande:

– Målsättningen med screeningen måste vara kart definierad.
– Kontrollen av laboratoriemetoden måste vara stringent, med klara av-

gränsningar.
– Hur individens och familjens integritet skyddas ska vara bestämt i för-

väg.
– Långtidseffekterna ska övervakas och utvärderas.11

Som framgått tidigare i detta kapitel är det förhållandevis vanligt att ge-
netiska screeningsprogram genomförs före eller omedelbart efter födelsen.
Det finns därför skäl att påminna om den klassiska kravlista för screening
som sammanställdes 1968 av Wilson och Jungner, på uppdrag av WH0.12

Listan avser inte i första hand genetisk screening av barn, men den har
ofta citerats i samband med neonatal screening av ärftliga sjukdomar. En-
ligt Wilson och Jungner är en förutsättning för screening att förloppet av
sjukdomen kan påverkas eller hindras genom tidig upptäckt och behand-
ling, vilket gör det tveksamt om screeningundersökningar kan kombineras
med abortinriktad fosterdiagnostik. Listan består av 10 punkter.

1. Är sjukdomen ett viktigt hälsoproblem?
2. Finns det ett lätt igenkännbart latent eller tidigt symptomatiskt sta-

dium?
3. Känner vi till sjukdomens naturliga förlopp?
4. Finns det en effektiv tidig behandling för patienter med diagnostise-

rad sjukdom?

11 Population genetic screening programs – Principle, techniques, practices, and policies. Eu-
rogapp Project 1999–2000; European Society of Human Genetics.

12 Wilson J Jungner Principles and practice of screening for disease. Public health papers
WHO 34 Geneva WHO 1968.
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5. Finns det användbara test som gör det möjligt att identifiera sjukdo-
men i dess tidigaste stadier?

6. Är (det genetiska) testet acceptabelt för allmänheten?
7. Är vinsterna större än de fysiska och psykologiska riskerna?
8. Finns det resurser för diagnos och behandling tillgängliga?
9. Identifieras de sjuka (fallen) kontinuerligt?
10. Kostnaden för screening ska balanseras mot kostnaderna för sjukvård

som beror på den sjukdom som screeningprogrammet avser.

I denna skrift analyserar Christian Munthe problematiken kring indivi-
dens självbestämmande och integritet i samband med genetiska screen-
ingundersökningar. Göran Herrueren placerar frågan i ett bredare sam-
hällsperspektiv, och aktualiserar i sin analys hälsoekonomi och
prioriteringar.

Exempel på två ärftliga sjukdomar för vilka screening har 
övervägts i Sverige
För vilka sjukdomar skulle det kunna bli aktuellt att erbjuda genetisk scre-
ening? Två tillstånd som har varit uppe till diskussion ska här beskrivas
närmare, nämligen cystisk fibros och Fragile X. Båda ger sig tillkänna ti-
digt i utvecklingen, dvs. drabbar barn.

Cystisk fibros

Sjukdomen debuterar under barnaåren, 10–15 % diagnostiseras direkt vid
förlossningen. Sjukdomen förekommer hos cirka 1 av 6 500 nyfödda. Pa-
tienten får symptom från olika körtlar därför att körtlarnas sekret blir segt.
Framför allt körtlar i lungor och mag-tarmkanalen ger besvär. Komplika-
tioner i form av ökad infektionsbenägenhet är mycket vanliga. Tack vare
förbättrad behandling har den långsiktiga prognosen förbättrats, men ge-
nomsnittligt lever en patient med cystisk fibros i 30 år.

Genom molekylärgenetisk screening kan cirka 90 % av de sjuka upp-
täckas presymptomatiskt. Om tidig behandling förbättrar prognosen är
ännu osäkert. Screening görs i dag i Italien och i vissa regioner i Storbri-
tannien.
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Fragile X

Sjukdomen är den vanligaste orsaken till psykisk utvecklingsförsening
som beror på en skadad gen. Den förekommer hos 114 000 män och 1/
8 000 kvinnor. Förutom inlärningssvårigheter har individer med fragile X
även beteendestörningar i form av autism eller autismlikande beteende.
Genen är belägen på X kromosomen och ärftligheten är komplicerad på
så sätt att kvinnor kan bära på ett förstadium till mutationen utan att själva
ha symptom. En kvinna med förstadiet kan ta både pojkar och flickor med
sjukdomen, men flickor får vanligen lindrigare symptom. Två olika meto-
der för screening har diskuterats. Den ena går ut på att finna kvinnor med
förstadiet av mutationen. Kaskadscreening, fosterdiagnostik och bärar-
screening i samband med fosterdiagnostik har övervägts. Målsättning är
att kunna erbjuda en kvinna med förstadiet av mutationen fosterdiagnos-
tik. Kaskadscreening har i en rapport minskat förekomsten från 1/4 000
till 1/10 000 nyfödda. Andra studier har emellertid inte visat lika stora
vinster. Den andra går ut på att tidigt upptäcka en sjuk individ. I Finland
har bärarscreening i samband med fosterdiagnostik övervägts. Screening
för tidig upptäckt av en sjuk individ har diskuterats men invändningar har
rests därför att det inte finns någon behandling att erbjuda.

Avslutande synpunkter
Screening har hittills införts på ett begränsat antal ärftliga sjukdomar.
Tveksamheten beror sannolikt på kostnaderna för provtagningen, osäker-
het om effektiviteten i kombination med etiska överväganden. Bilden kan
emellertid förändras beroende på flera faktorer. En viktig sådan är det så
kallade terapeutiska glappet, dvs. skillnaden mellan möjligheten att diag-
nostisera en sjukdom och att kunna behandla den. Diagnostiken ligger
idag långt före behandlingsmöjligheterna. Minskar det terapeutiska glap-
pet ökar benägenheten att införa screening. Särskilt intressant blir det om
behandling före sjukdomsdebut kan innebära att sjukdomen inte bryter
ut.

Utvecklingen av stamcellsforskningen kan innebära ökade möjligheter
till behandling av ärftliga sjukdomar. Denna utveckling kan komma att
bidra till ett genombrott för genterapi. Även utvecklingen av konventio-
nella nya effektivare bromsmediciner för ärftliga sjukdomar kan betyda
ökat intresse för att tidigt upptäcka ärftliga sjukdomar. När screening görs
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i fosterdiagnostiskt syfte är den etiska problematiken betydligt svårare, i
första hand beroende på de etiska komplikationer som hänger samman
med all fosterdiagnostik. Frågan om de genetiska undersökningsmetoder-
nas tillförlitlighet och prediktionsvärde blir då särdeles brännande.
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Statistiska förutsättningar för genetiska 
screeningundersökningar

Staffan Nilsson
Fil.dr. i matematisk statistik, forskare vid Chalmers Tekniska 

Högskola och Sahlgrenska universitetssjukhuset

Syftet med screening i allmänhet är att identifiera personer som löper
ökad risk att drabbas av sjukdom. För detta ändamål utförs något slags
medicinskt test. Man kan rikta in sig på hela befolkningen eller på en sär-
skild riskgrupp som kanske identifierats via ålder, kön, yrke m.m. Om det
medicinska testet t.ex. består i att undersöka om en person har en känd
sjukdomsmutation är det ett genetiskt test. Även mer indirekta metoder
som mäter uttrycket av genen, exempelvis ett visst ämne i kroppen, bör
anses vara genetiska test. Ett genetiskt test kan användas för att stödja lä-
karen i diagnosen av en enskild patient, men också som ett instrument för
genetisk screening.

Allmänna begrepp
Oavsett om syftet är screening eller diagnos, om det kan kallas genetiskt
eller ej, så finns ett antal grundläggande begrepp kring medicinska test
som har betydelse för bedömning av deras användbarhet.

I sin enklaste form har testet två utfall som kallas ”positiv” eller ”nega-
tiv”, där positiv indikerar ökad risk att senare ta en viss sjukdom, alterna-
tivt att ha sjukdomen om det rör sig om ett diagnostiskt test.

Ytterst sällan är testen 100 % säkra i sin klassificering. I tabell 1 visas
ett tänkt utfall då 1 00 000 personer screenats med något test, som kan be-
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stå i att undersöka förekomst av en viss riskgen i syfte att förutsäga fram-
tida sjukdom.

Tabell 1

Ur denna tabell går det att få en mängd information om testet och sjuk-
domen. Informationen brukar sammanfattas med några av de storheter
som definieras i det följande:

Sensitivitet: Sannolikheten att få ett positivt testsvar på en sjuk person
(950/1 000 = 95 %).

Specificitet: Sannolikheten att få ett negativt testsvar på en frisk person
(98 010/99 000 = 99 %).

Båda dessa mått handlar om sannolikheten att göra rätt och bör därför
självklart vara så höga som möjligt. De komplementära sannolikheterna
handlar om att göra fel. I den meningen att fel är oönskade kan dessa san-
nolikheter kallas risker:

Falsk negativ risk: Sannolikheten att få ett negativt testsvar på en sjuk per-
son (50/1 000 = 5 %). Det kan också uttryckas som risken att missa en per-
son som faktiskt är eller kommer att bli sjuk.

Falsk positiv risk: Sannolikheten att få ett positivt testsvar på en frisk per-
son (990/99 000 = 1 %). Det handlar alltså om risken att felaktigt utpeka
någon som sjuk.

De hittills beskrivna sannolikheterna utgår från sjukdomsstatus. För den
testade individen och dennes läkare är det mer användbart att starta med
testsvaret. Hur sannolikt är det att svaret ger rätt information om sjuk-
domsstatus?

Positiva prediktiva värdet (PV+): Sannolikheten (risken) att vara sjuk givet
ett positivt testsvar (950/1 940 = 49 %)

Testresultat Framtida hälsa
Sjuk Frisk

Positiv 950 990 1 940
Negativ 50 98 010 98 060

1 000 99 000 100 000
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Negativa prediktiva värdet (PV-): Sannolikheten (chansen) att vara frisk
givet ett negativt testsvar (98 010/98 060 = 99,95 %).

Ett avgörande centralt mått är också hur vanlig sjukdomen är i den popu-
lation som den testade personen tillhör:

Prevalens: Andelen sjuka i den undersökta populationen. Det kan också
uttryckas som sannolikheten att en slumpmässigt vald person ur popula-
tionen är sjuk (1 000/100 000 = 1 %).

De sju olika procentsiffror som angetts ovan beskriver olika aspekter av
testet, men de hänger enkelt samman matematiskt. Om man t.ex. känner
till trippeln prevalens, sensitivitet, specificitet kan alla de övriga härledas.
Detta kan man visa genom att använda elementära regler inom sannolik-
hetsläran, bl.a. den mycket användbara Bayes’ formel. Det går också att
förstå om man inser att med hjälp av de angivna värdena i tabell 2 kan alla
de övriga värdena från tabell 1 enkelt återskapas.

Tabell 2

Som redan sagts räcker det inte att ange testets sensitivitet och specificitet.
Det har även stor betydelse hur vanlig eller ovanlig sjukdomen är i befolk-
ningen. Ju lägre prevalensen är, desto svagare blir testets prediktiva värde.
Om man i det tidigare givna exemplet har en så låg prevalens som 10/
100 000 minskar det prediktiva värdet drastiskt. Se Tabell 3!

Tabell 3

Testresultat Framtida hälsa
Sjuk Frisk

Positiv 950
Negativ 98 010

1 000 100 000

Testresultat Framtida hälsa
Sjuk Frisk

Positiv 10 990 1 000
Negativ 0 99 000 99 000

10 99 990 100 000
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Av 1 000 personer med positiva testsvar är det i detta andra exempel en-
dast 10 som kommer att drabbas av sjukdomen. Det positiva prediktiva
värdet blir bara 1 %, vilket skiljer sig väsentligt från föregående 49 %. Om
en sjukdom har låg prevalens är det således ofta meningslöst med en all-
män screening. Ett undantag från denna regel är nyföddhetsscreening för
allvarliga genetiskt betingade sjukdomar, som exempelvis PKU-testet vil-
ket vi strax återkommer till.

När alla siffror kommit på plats, med eller utan hjälp av Bayes formel,
inställer sig den betydligt intressantare, men också svårbesvarade frågan:
Är det bra att låta göra det här testet? För att besvara det krävs en nog-
grann genomgång av konsekvenserna för individen och samhället vid
olika utfall, dvs. i vilken av de fyra nedanstående rutorna individen ham-
nar, kostnaderna för testet, etc. Observera att nedan följer bara exempel
på några uppenbara konsekvenser. I de följande bidragen i denna skrift
görs en närmare analys av dessa och andra konsekvenser.

Ett bra exempel på ett meningsfullt screening test är PKU testet som ut-
förs på nyfödda för att bl.a. testa för sjukdomen fenylketonuri (PKU). Un-
der åren 1965–19991 ackumulerades de data som visas i tabell 4.

Tabell 4

Här blir sensitiviteten 99 %, specificiteten 99,99 % och det prediktiva vär-
det 29 %. Det väsentliga argumentet för screeningen är dock möjligheten
att med tidig behandling fullständigt bota barn som annars skulle ha blivit

Sjuk Frisk
Positiv + Möjlighet till 

tidig behandling
- Onödig oro

Negativ - Falsk trygghet + Korrekt lugnande

1 Larsson A. (2002).

PKU-test Barnets status
Sjuk Frisk

Positiv 181 434 615
Negativ 2 3 384 867 3 384 869

183 3 385 301 3 385 484
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svårt sjuka. För dem som är positiva på första testet utförs sedan andra
mera omfattande test som särskiljer falska positiva från PKU barn.

Ett test kan alltså vara en del i en kedja av test. Typiskt är då att de in-
ledande testerna har lägre precision, men är billigare eller ofarliga. De se-
nare testen har högre precision, men är dyrare eller förenade med viss risk
(t.ex. medför fostervattensprov 1 % risk för missfall efter provtagningen).
Exempel på en sådan strategi är kombinationsmetoder för att upptäcka
foster med Downs syndrom. Genom att kombinera ålder med ultraljud
och blodprov på mamman2 kan man få ned antalet missfall per upptäckt
Downs syndrom från 1,33 till 0,3.

Kontinuerliga variabler
När testet består av en metod som ger kategoriska svar (t.ex. positiv=”ge-
nen finns”, negativ = ”genen finns inte”) går det inte att påverka sensitivi-
tet och specificitet. Men ofta betyder positiv att en testvariabel t.ex.
mängden av ett visst ämne, överstiger ett bestämt tröskelvärde. Genom att
minska tröskelvärdet kommer sensitiviteten att öka och specificiteten att
minska, Det innebär att vi identifierar en större andel av dem som verkli-
gen kommer att bli sjuka, samtidigt som vi också rar dras med fler falska
larm. I statistiska termer kan detta uttryckas som att andelen falskt nega-
tiva minskar, medan andelen falskt positiva ökar. Beroende på konsekven-
serna av testet försöker man välja en lämplig balans mellan sensitivitet och
specificitet. Principen är enkel, men i praktiken är det ganska svårt att vär-
dera konsekvenserna redan vid ett fixerat tröskelvärde, ännu mycket svå-
rare då när tröskelvärdet tillåts variera. Åldern hos en gravid kvinna kan
betraktas som en sådan kontinuerlig ”testvariabel” för foster med Downs
syndrom. Då har man valt 35 år som en lämplig balans i en inledande
mycket grov uppdelning. På liknande sätt är gränsvärdet för fenylalanin-
halten i PKU testet satt så att alla sjuka barn med stor säkerhet ska upp-
täckas, samtidigt som antalet falska positiva hålls på en rimlig nivå.

Ett annat sätt att hantera ett testresultat av kontinuerlig karaktär är att
beräkna en sjukdomsrisk för varje värde och på så sätt beskriva ett funk-
tionellt förhållande mellan testresultat och risk.

2 SBU-Alert (2001).
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Det är inte bara testvariabeln som kan vara mer nyanserad, även sjuk-
domsprediktionen kan vara mer avancerad än bara ”blir sjuk” eller ”förblir
frisk”. För en fyrtioåring som löper risk att bli allvarligt sjuk (och kanske
rent av dö av sjukdomen) spelar det givetvis en stor roll när det kommer
att ske. Sjukdomar kan inte bara ha stor variation i hur allvarligt de drab-
bar, utan också variation i debutålder. Debutåldern kan bero av miljöfak-
torer, men också av variationer i riskgenetiken. För att beräkna risker be-
höver man då ta ställning till den åldersrelaterade risken. Huntingtons
sjukdom saknar för närvarande bot och lämpar sig inte alls för popula-
tionsscreening, men däremot kan anhöriga erbjudas genetisk testning för
att slippa ovissheten.

Figur 13

Ur diagrammet i figur 1 kan man utläsa att en nyfödd bärare av Hunting-
tongenen har ca 28 % risk att insjukna före 40 års ålder och ca 56 % risk
att insjukna före 50. Med lite räknande kan man då se att en frisk fyrtio-
åring har (56–28) / (100–28) = 39 % risk att insjukna under den närmaste
10-års perioden.

Osäkerhet
Det prediktiva värdet och övriga mått har ursprungligen skattats genom
att testet utförs på ett antal individer och det sanna förhållandet avseende

3 Smith (1998) fi.
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sjukdomsstatus senare kunnat avgöras. Om 3 av totalt 10 personer med
positivt testsvar visar sig vara sjuka så är den naturliga skattningen av det
positiva prediktiva värdet givetvis 30 %. Det är den också om 300 av totalt
1 000 visar sig vara sjuka. Det finns dock en väsentlig skillnad i precision
på de båda skattningarna. Ett sätt att ange precisionen i en skattning är
att ge ett konfidensintervall för skattningen. I det första fallet ligger det po-
sitiva prediktiva värdet med 95 % sannolikhet någonstans i det vida inter-
vallet [7–65 %], dvs. precisionen är inte imponerande. I det senare fallet
finns det med 95 % sannolikhet i det betydligt snävare intervallet [27–33
%], dvs. vi har en betydligt bättre precision. Om en riskskattning ska an-
vändas som grund för ett åtgärdsprogram bör bredden på konfidensinter-
vallet ligga närmre det senare alternativet. Praktiskt betyder det att man
bör ha testat och följt hälsoutvecklingen hos ett stort antal individer innan
man uttalar sig om testets prediktiva värde.

Övre gräns
Genom att studera variationen sjuk-frisk och sjukdomens allvarlighets-
grad hos enäggstvillingar ges en övre gräns för hur högt det prediktiva vär-
det kan bli av att enbart studera DNA. Om man räknar samman alla så-
dana tvillingpar där minst en har multipel scleros (ms), så kommer bara i
28 % av dessa par båda att ha ms.4 Eftersom enäggstvillingar i allmänhet
delar många miljöfaktorer åtminstone i sitt tidiga liv bör gränsen vara
ännu lägre. Generellt kan man säga att ju mer lika miljöförhållanden som
människorna i samhället lever under, desto större betydelse får genetiken
för att förklara individuella olikheter i hälso- och sjukdomsutfall. Det om-
vända gäller också. Är miljöförhållandena mycket varierande förklarar
ärftligheten en förhållandevis liten del av variationen i framtida hälsa.
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II.

Genetisk testning i vårdens vardag 
– tre perspektiv
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I skuggan av arvet – om behovet av 
kunskap, stöd och integritet

Ingela Öberg
Egen företagare, som i detta avsnitt berättar om sitt möte med vården

I min släkt, på min mammas sida, har äggstocks- och bröstcancer funnits
sedan långt tillbaka. Vi vet inte när det började, men vi vet att både min
mormors mor, min mormor och hennes syster hade det. Alla som har
drabbats har fått sjukdomen tidigt, från ungefär 45-årsåldern och framåt.

Min mamma och min äldsta moster gick båda bort samma år, 1987.
För båda började det med äggstockscancer. Jag hade en moster till, som
givetvis blev allvarligt oroad av allt som hände. Hon sökte upp sjukvården
året efter och bad att få ta bort äggstockar och livmoder. Svaret hon fick
var att ”man gör inte sådana ingrepp eftersom det inte finns belägg för att
cancer är ärftligt”. Ovetande om vad min moster varit med om gick jag
själv till en gynekologimottagning vid ungefär samma tidpunkt. Min öns-
kan var att få gå på regelbundna kontroller. Jag berättade vad som hade
hänt mina anhöriga och vad jag befarade. Gynekologen gav mig ungefär
samma svar som min moster fått om belägg och ärftlighet. Dessutom
skrattade han högt och ljudligt och sa: ”Kom igen om tjugo år!” Jag var
tjugofyra år då, och kände mig som femton i hans ögon. Det tog lång tid
innan jag kontaktade sjukvården igen.

Givetvis kan jag inte klandra någon för att kunskapen som sjukvården
har idag saknades då. Tänkvärt är ändå att det inte är så länge sedan ärftlig
cancer var ett främmande begrepp. Sanningen är föränderlig… I min släkt
såg vi tydligt mönstret långt innan det blev vetenskapligt bekräftat.

Jag fann mig i det öde jag trodde jag hade framför mig och planerade
mitt liv efter det. Att skaffa barn blev otänkbart, jag ville inte att mina
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barn skulle förlora mig alldeles för tidigt. Pensionsförsäkringar kändes
som att kasta pengarna i sjön och det var heller ingen ide att sluta röka för
hälsans skull. Att tänka så här låter drastiskt, men med min bild av verk-
ligheten var det varken konstigt eller skrämmande, bara ett faktum. Som
så många andra som har sett eller känt livets skörhet tydligt, lärde jag mig
att uppskatta och upptäcka saker som jag annars bara sprungit förbi. Jag
lärde mig att leva helt enkelt. Visst är det väl underligt att allt ska behöva
dras till sin spets för att man ska lära sig det?

Som tur var så har jag en avlägsen släkting, en syssling, som tänkte an-
norlunda än jag och ville göra någonting åt saken. Hon hade hört av sin
mamma ända sedan hon var liten att ”i den här släkten blir vi inte gamla
som kvinnor”. Att det fanns möjlighet till genetisk testning, det visste
hon, och hon arbetade själv inom sjukvården. 1998 kontaktade hon en av-
delning för klinisk genetik. En utredning drogs i gång utifrån hennes be-
rättelse om släktens sjukdomshistoria. Mönstret var tydligt, vi var ”ett sol-
klart fall”. Min syssling bestämde sig för att informera släkten om hur
läget såg ut.

Min moster, som jag berättade om tidigare hade nu också hon fatt can-
cer i äggstockarna. Hon bestämde sig för att göra ett gentest. Testet visade
en mutation i BRCAI-genen. Mitt i all sorg och bedrövelse visste vi nu
vad det handlade om, vi hade i alla fall fatt en förklaring. Nu kunde de i
släkten, som ville veta, också få veta. Om de var bärare av anlaget fanns
det hjälp att få.

Jag bestämde mig, efter viss tvekan, att själv gå igenom ett gentest.
Även om jag visste att jag hade 50 % chans att klara mig – eftersom jag
har en pappa också – så var jag övertygad om att jag bar på anlaget. Man
kan också bära på anlaget utan att sjukdomen bryter ut, men det var heller
inget jag riktigt trodde på. Jag hade ju sett vad som hände. Den här can-
cerformen är svår att upptäcka och är aggressiv.

Under tiden jag väntade på att få testa mig, fick min sysslings mamma
sitt provsvar. Hon bar på anlaget. Det innebar att min syssling också be-
hövde testa sig. Sedan var det min tur. Jag fick all information och allt stöd
jag kunde behöva från vården. Trots min övertygelse om hur det låg till
blev jag nu för första gången riktigt rädd. Allt kändes så definitivt, jag
skulle få veta det svart på vitt.

Strax efter att jag hade gjort mitt test fick min syssling sitt svar som vi-
sade att också hon bar på sjukdomsanlaget. Det var ett tufft besked, hon
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hade hela tiden varit så optimistisk. Något som kunde ha slutat just där
innebar bara början för henne.

Efter tre månaders väntan på provsvaret och många, många tankar och
mental förberedelse fick jag veta att jag hade klarat mig. Första tanken var
att det inte var sant. Glädjen som borde ha funnits där försvann i skuld-
känslor gentemot de andra som hade drabbats. Jag har fortfarande blan-
dade känslor och kommer nog alltid att ha det.

Inom området genetisk testning finns fortfarande många frågor som
söker svar, tror jag. Tre nyckelord innefattar en del av problematiken och
dessa är: kunskap, stöd och integritet.

Kunskap
Jag tror att det behövs mera kunskap om klinisk genetik inom primärvår-
den. Jag har fått höra flera berättelser om människor som kontaktat vår-
den med frågor som rör klinisk genetik, där det funnits oklarheter. Ett ex-
empel kommer här. En 18-årig flicka ringde till sin vårdcentral för att ta
information om gentester och ärftlighet. Hon hade hört att det fanns ärft-
lig cancer i släkten och ville ha fakta. Hon fick inga svar, i stället blev hon
direkt hänvisad till en psykolog.

Har man misstankar, måste man mötas med respekt och kunskap, vare
sig man är ung eller gammal. Eftersom vi har fatt lära oss att det är till
vårdcentralen man går först, måste hjälpen med hänvisning fungera där.

Stöd
Det är inte lätt att förstå vad det innebär att ge sig in i en utredning av det
här slaget. Du som tar initiativ till det får en tung börda att bära. Du får
ta hela informationsansvaret själv vilket innebär svåra avgöranden på egen
hand. Ska du berätta för alla i släkten eller ingen alls? Vilka reaktioner
kommer du att få? Hur ställer sig den egna familjen? Hur kommer du själv
att reagera om beskedet blir negativt? Hur är vi människor egentligen rus-
tade för vetskapen om vad som väntar bakom hörnet?

Behovet av stöd tror jag är individuellt. Det kan handla om hur ens
livssituation ser ut för övrigt, om man har någon att prata med och så vi-
dare. Kanske det behövs ett visst stöd för alla involverade. Kanske också
för den som blir kontaktad men som väljer att inte få veta. Huvudsaken är
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att stöd finns om man behöver det. Det måste vara självklart att stödet
fortsätter om man får besked om att man bär på sjukdomsanlaget, allting
har ju då bara börjat.

Jag själv hamnade i en djup svacka, trots att jag klarat mig, och förstod
inte varför. Glädjen borde ju ha stått högt i tak. Efter att ha pratat med en
läkare begrep jag att det inte var så konstigt – och heller inte ovanligt.

Integritet
Ingen borde behöva vara rädd för att någon ska kunna få tag på koderna
till ”ens innersta”. När min första instinktiva reaktion till ett gentest var
nej, berodde det just på integritetsfrågor. Till sist vägde viljan att veta själv
tyngre.

Det finns många som har ett stort intresse av den här informationen.
Arbetsgivare, försäkringsbolag, myndigheter för att nämna några. Det
ligger många bollar i luften ännu, vad gäller patent- och integritetsfrågor,
och det skrämmer mig mer än något annat.

Vi står mitt i en ny medicinsk era och förhoppningarna är stora att på
sikt kunna lösa många medicinska mysterier. Om den nya kunskapen en-
bart används till att bota och hjälpa och inte missbrukas, kanske vi alla kan
få det bättre. Mitt i teknikens rusningstid står vi människor ganska stilla
tror jag, inför frågor om framtida hälsa, liv och död. Det gäller att tänka
efter före. Vården har ett tungt ansvar inför alla nya möjligheter – möjlig-
heter som för med sig svåra etiska frågor.
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Genetisk vägledning – information, 
kommunikation och psykologisk process

Ulrika Hösterey-Ugander
Leg. psykolog och leg. psykoterapeut, enheten för klinisk genetik på Östra 

sjukhuset i Göteborg, lärare vid utbildningen for genetiska vägledare

Ärftlig sjukdom har särskild innebörd. Den angår inte bara individen själv
utan också familjen och släkten. Vetskapen, att en sjukdom har en gene-
tisk grund, kan ge individen en stark känsla av utsatthet och av att vara
prisgiven åt sjukdomsförloppet. Den genetiska koden finns i kroppens alla
celler och är någonting man inte kan påverka. Ingela Öbergs kapitel ger
en tydlig bild av hur man kan uppleva detta.

Då sjukdomen blir ett genetiskt problem blir den också på ett alldeles
särskilt sätt ett familjeproblem. Biologiskt släktskap gör, att alla i familjen
eller i en vidare släktkrets är eller riskerar vara direkt berörda. Det finns
ett gemensamt genetiskt arv, oberoende av vad man har för social kontakt
med varandra. Det somatiska problemet blir ett problem för familjen och
problem i familjerelationer uppstår ofta. Såväl individen som familjen be-
höver hjälp att hantera de svåra frågeställningar, som väckts av kunskapen
om ärftlighet. Det är här som genetisk vägledning kommer in bilden, för
att erbjuda sådan hjälp.

Genetisk vägledning kan definieras som en kommunikationsprocess som
handlar om mänskliga problem, som sammanhänger med förekomst av ge-
netisk skada, genetisk sjukdom eller genetiskt betingad funktionsnedsätt-
ning i familjen. Genetisk vägledning är alltså ingen enkel teknik utan ett
processarbete. Vägledningen består av två lika väsentliga delar: att ge kun-
skap och att följa individen/familjen i den nödvändiga psykologiska pro-
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cess, som det innebär att ta till sig denna kunskap. Båda aspekterna måste
finnas med parallellt genom hela vägledningsprocessen.

Att ge individen kunskap
Den som överväger att genomgå en genetisk utredning har behov av att få
kunskap om vad en sådan skulle innebära. Till att börja med behöver hon
eller han få fördjupad information om sjukdomen, sjukdomsförloppet och
vad som finns att tillgå då det gäller behandlande, förebyggande och lind-
rande åtgärder. Dessutom behöver individen få information om genetisk
testning, hur undersökningen går till och vilka besked som kan lämnas.
Det är också viktigt att ta upp vad det kan innebära att leva med kunska-
pen om att vara anlagsbärare, och vilka frågeställningar i förhållande till
familj och släkt som då kan komma upp. Ett särskilt område är sjukdoms-
anlagets möjliga konsekvenser för familjeplanering och eventuell foster-
diagnostik. Människors möte med medicinsk kunskap, som berör den
egna personen, handlar självfallet inte bara om information. För att infor-
mationen ska bli till användbar kunskap måste den ges stegvis, i takt med
att individen efterfrågar den. Kunskapen utvecklas över tid, som en inte-
grerad del av vägledningsprocessen.

Tid för processen och bearbetningen
Den andra delen består av att följa individen och ge denne tid i den psy-
kologiska process som det innebär att ta till sig denna kunskap. Individen,
som i vägledningens första skede fått ärftligheten och sin egen risk för
sjukdom bekräftad, har sannolikt reagerat kraftigt känslomässigt på detta.
Det är normalt att då skydda sig med psykologiska försvarsmekanismer,
för att inte överväldigas av ångest. Försvaren kan yttra sig som bortträng-
ning, förnekande av den egna risken eller ett överdrivet rationellt förhåll-
ningssätt. Individen behöver tid för att bearbeta beskedet om risken. Det
är nödvändigt för att kunna få en beredskap, att så småningom fatta ett
beslut om att genomgå genetisk testning eller ej.

För individen som söker vägledning är det angeläget, att tidigt få klart
för sig för vems skull man är där. Annorlunda uttryckt, det är viktigt att
klargöra skälet till varför man vill få kunskap om sin ärftliga status gäl-
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lande den aktuella sjukdomen. Många kommer till genetisk vägledning
efter påtryckning från sina barn.

Krav på vägledaren
För att klara sin uppgift behöver vägledaren självklart ha en god allmän-
kunskap i genetisk analys och klinisk genetik. Det är en förutsättning för
att kunna förmedla den information, som individen har behov av. Den ge-
netiska kunskapen är dock bara början. Vägledaren måste också ha goda
kunskaper i psykologi, sociala och samhälleliga faktorer och grundläg-
gande etik.

Syftet med vägledningen är att hjälpa individen fram till att känna sig
kompetent att kunna fatta ett självständigt beslut. Vägledaren försöker
alltså inte lotsa någon i en viss riktning, utan följer och stödjer individen
fram till ett eget beslut, som hon eller han är trygg med. Det är viktigt att
så lite som möjligt påverka individen eller individerna som kommer för
genetisk vägledning. För att skapa en situation, där individen kan reflek-
tera kring den information som delges, behöver vägledaren därför ha en
kunskap om kommunikationsprocesser, samtalsmetodik och terapeutisk
hållning. Med terapeutisk hållning menas att man inom vägledningens
givna ramar erbjuder ett förutsättningslöst och fritt utrymme för indivi-
dens tankar och känslouttryck

Ofta skapar kunskapen om ärftlighet och sjukdom relationsproblem i
familjen. Sådana konflikter återspeglas i relationen till vägledaren. Det
kan exempelvis handla om avvisande eller starkt ifrågasättande hållningar,
som individen alltså kommer att rikta mot vägledaren. Vägledaren bör ha
kunskap om dessa former av parallellprocesser och former av överföring i
vägledningsrelationen. Utan sådan förståelse riskerar kommunikationen
annars att haverera.

Ärftlig sjukdom har olika betydelse beroende på individens ålder och
livssituation. För att kunna möta individer med genetiska frågeställningar
i olika faser i livet krävs en utvecklingspsykologisk kunskapsbakgrund.
Kunskapen bör sträcka sig från den gravida kvinnans situation, över bar-
nets födelse och framåt. Naturligtvis måste vägledaren även ha kännedom
om samspel i familjer och kunna bemöta en hel familj som en grupp. Väg-
ledaren kan ibland hamna i starka psykologiska kraftfält och det är önsk-
värt, att det då finns tillgång till handledning.
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Det genetiska problemets betydelse för individen och familjen påverkas
även av samhällets syn på sjukdomen eller funktionshindret. Samhällets
attityder och resurser för dessa frågor är idag oklar och mycket fördomar
förekommer. Dessa aspekter och perspektiv bör vägledaren vara medveten
om och vid behov kunna samtala med individen om. Vägledaren bör där-
för ta aktiv del av samhällsdebatten i dessa frågor.

Utöver dessa psykologiska överväganden kommer etisk analys. En ge-
netisk utredning kan väcka svåra frågor som rör grundläggande värde-
ringar, synen på individens autonomi, integritet, vad som är rätt eller fel
handlande i förhållande till anhöriga osv. Vägledaren ska kunna genom-
föra etisk analys av problemställningen och stödja individen i reflektion
kring dessa frågor med etiska förtecken. Man bör vara medveten om, att
de flesta människor inte har några uttryckliga religiösa riktlinjer att hålla
sig till i dessa frågor. Det beror inte i första hand på att vi lever i ett seku-
lariserat samhälle, utan i lika hög grad på att den genetiska kunskapen är
så ny.

Utbildning till genetisk vägledare
Som framgått ovan ställs det stora krav på den genetiska vägledaren. Att
kraven likafullt kan innebära en positiv utmaning framgår av Annika Ba-
ans kapitel. För att möta kraven har vi utvecklat en utbildning för gene-
tiska vägledare, i samarbete mellan Göteborgs universitet och Sahlgrenska
Akademin. De som söker sig till utbildningen är främst sjuksköterskor,
socionomer och biomedicinska analytiker. Utbildningen, som går på halv-
tid över två år, ska rusta vägledaren för att möta människor i de svåra frå-
geställningar vi här talar om. För att klara detta behöver vägledaren ut-
veckla kunskaper och färdigheter i

– klinisk genetik
– psykologi med särskild inriktning på vägledningskunskap
– grundläggande etik.

Utbildningen vilar på dessa tre byggstenar.
Uppdraget som genetisk vägledare kräver också personlig mognad, där

man för egen del gjort klart för sig var man står i dessa stora och svåra frå-
gor. Det är en förutsättning för att så lite som möjligt påverka individen
eller individerna som kommer för genetisk vägledning. Personlig mognad
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är ett svårfångat begrepp. I vår utbildningsplan har vi lagt in regelbunden
handledning/reflektion i grupp, från början och genom hela utbildningen.
Därigenom ges den blivande vägledaren gott om utrymme och tid att fun-
dera kring de svåra frågorna och sin egen roll i vägledningsprocessen.
De frågeställningar, som individen kommer med, berör livet och

döden på ett abstrakt plan, eftersom vägledaren oftast möter männis-
kor innan de blivit sjuka. Att problemet är både abstrakt och hotfullt kan
göra de psykiska reaktionerna särskilt svårförutsägbara. Att vara riskper-
son, att ha risk att få en viss sjukdom, innebär också något mycket ab-
strakt, som är svårt att förhålla sig till. Vi vet alldeles för lite om hur män-
niskor kan ta till sig informationen att man löper en viss risk, uttryckt i %,
att insjukna. Detta är något helt nytt och därmed saknar också samhället
referensramar och etiska regler för hur man ska förmedla och förhålla sig
till riskbegreppet. Individen står utan förebilder, som skulle kunna under-
lätta en tolkning av risken för den egna personen. Inom utbildningen och
som genetisk vägledare prövar man sig fram, men det finns tveklöst ett
stort behov av forskning inom detta område.

Den genetiska kunskapen och möjligheterna att testa för ärftlig sjuk-
dom växer mycket snabbt, och därmed behovet av genetisk vägledning.
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Sjuksköterskan som 
cancergenetisk vägledare

Annika Baan
Leg. sjuksköterska vid cancergenetiska mottagningen, 

Sahlgrenska universitetssjukhuset

I Sverige finns cancergenetiska mottagningar i Göteborg, Stockholm,
Umeå, Lund, Uppsala och Linköping. Det finns även kirurgkliniker där
man har mer diagnosinriktade mottagningar, som vid exempelvis malignt
melanom. Det är min erfarenhet att sjuksköterskan med sin specifika
kompetens behövs vid sidan av läkaren och genetikern vid den cancer-
genetiska mottagningen. Jag ska här beskriva mitt arbete som cancer-
genetisk vägledare.

Ett första möte
”Vi var tre systrar. Nu är det bara jag kvar …”

När jag ber patienten, vi kan kalla henne Maria, berätta om orsaken till
att hon sökt sig till mottagningen fortsätter hon: ”Jag har själv haft bröst-
cancer … Jag insjuknade vid 40 års ålder. Det är nu 15 år sedan, jag hade
fullt upp med mina små barn. Min man och jag fortsatte att leva som van-
ligt och höll diagnosen dold för vänner, och även för oss själva kan man
säga. Vi talade aldrig om den, nu efteråt förstår jag att han var lika rädd
som jag.”

Jag sitter tyst, lyssnar och ber henne fortsätta.
”Min mor avled i samma diagnos och vi visste att det fanns syskon om-

kring henne som avlidit i cancer. Men aldrig talade hon om detta, vi fick
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inte prata om det. Det fanns i familjen, men vi skulle inte tala om det. Jag
och mina systrar växte upp medvetna om familjens historia. Det innebar
ju att vi inte heller talade med varandra. Det var ju så man gjorde i vår fa-
milj. Man var tyst. Så för oss var det mer en fråga om när – i stället för om
– vi skulle insjukna. När vår mor avled fanns vi tre systrar hos henne den
sista tiden, och jag minns att hon sa: ”Ni måste vara rädda om er.” Vi för-
stod alla tre vad hon menade, men talade inte med varandra. Det var hen-
nes sätt att uppmana oss att låta undersöka oss regelbundet och att ut-
trycka den börda av skuld hon säkert bar på. Varför skulle hennes tre
döttrar slippa det öde som så många kvinnor i hennes släkt hade mött?
Och vi förstod. Vi var bara runt 20 år då, men vi visste vad hon menade.

Nu har mina systrar dött. Jag är den enda kvinnan i familjen som finns
i livet och jag har haft sjukdomen. Själv har jag söner, men mina systrar
hade döttrar. Under tiden mina systrar var sjuka fanns inte denna möjlig-
het till utredning och jag vet att mina systrar inte ville att vi skulle oroa
deras döttrar. Nu ser jag det som mitt ansvar. Jag har ju förstått att jag är
den som har möjlighet att lämna blod för att se om familjen bär på ett ärft-
ligt anlag. Jag känner att jag har möjlighet att hjälpa mina systerdöttrar,
men jag har inte talat om för dem att jag är här. Jag vill vänta och se hur
vi kan gå vidare innan jag informerar dem. Jag vet bara att de alltid gått på
kontroller för att de är rädda …”

Arbetet vid den cancergenetiska mottagningen
Min arbetsplats, den cancergenetiska mottagningen i Göteborg, är ett
samarbete mellan avdelningen för klinisk genetik och enheten för onko-
logi. Teamet består av två genetiker, två onkologläkare och en sjuksköter-
ska. Sjuksköterskan har den första kontakten med dem som söker till
mottagningen. Hon samlar in data, verifierar diagnoser, ritar släktträd
(pedigree) och beräknar den genetiska risken, det vill säga gör den basala
familjeutredningen, och är därmed cancergenetisk vägledare.

Den bakgrund och berättelse som individen bär med sig till det första,
kanske timslånga besöket, utgör grunden för individens behov av fortsatt
utredning och eventuellt anlagstest. Vid det andra besöket träffar sjukskö-
terskan och patienten tillsammans de övriga i teamet. Läkarna kommer
alltså in först i ett senare skede för att förklara utredningsresultatet och
diskutera hur man kan gå vidare. Vid ett besök med hela teamet avsätts 45
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minuter till samtal med individen eller familjen. Eftersom den cancer-
genetiska utredningen helt utgår från familjens behov, kan det förekomma
att familjen väljer att avbryta utredningen i detta skede. Kanske var det för
dessa individer eller familjer viktigast att vi lyssnade och förstod och att de
därmed fick sina misstankar bekräftade.

Om det är möjligt att gå vidare med ett anlagstest i familjen diskuteras
detta vid ett team-besök på mottagningen. Redan vid det första besöket
hos den cancergenetiska vägledaren samtalar man om vad ett eventuellt
anlagstest kan få för konsekvenser för individen och dennes familj. Min
uppfattning är att det första mötet, oavsett om det är via telefon eller per-
sonligt, är väldigt viktigt. Bra, saklig information och tid till frågor samt
aktivt lyssnande – bekräftelse – lättar på det ”hot” som individen bär på
sina axlar. Vid det första besöket på mottagningen bör sjuksköterskan
lägga tyngdpunkten på att försöka skapa den trygghet som krävs för att en
fortsatt utredning ska fortlöpa så bra som möjligt. Det innebär ett stort
ansvar för sjuksköterskan, men det ger också en unik möjlighet till kontakt
och kontinuitet i den fortsatta utredningen. Hon följer individen och fa-
miljen genom hela utredningen och det är viktigt att vara medveten om
att en utredning av det här slaget är väldigt lång. När informationen sprids
i familjen blir fler individer involverade. Den kan därför pågå i flera år
inom en familj.

Då olika situationer och händelser tidigare i livet gör att ångest och oro
kan aktualiseras när något inträffar, oavsett hur lång tid det har gått sedan
besöket hos oss, har vi byggt vår verksamhet på tillgänglighet. Det betyder
att vi inte automatiskt kallar familjemedlemmar till uppföljning efter av-
slutad utredning. I stället informerar vi alltid om att ”dörren står öppen”
och patienten får mitt namn och telefonnummer. 

Sjuksköterskan har av tradition ett humanistiskt synsätt och ser med
sitt omvårdnadsperspektiv till hela patientens behov. Inom onkologisk
vård följer sjuksköterskan ofta patienterna och deras familjer under en
längre tid, under påfrestande behandlingar och kanske fram till livets slut.
Detta ger omvårdnaden en djupare dimension och som sjuksköterska ser
man behovet av att förbättra livskvaliteten för dessa familjer. Detta synsätt
och denna erfarenhet ger sjuksköterskan en speciell kompetens som gör
henne, vid sidan av läkarna och genetikerna, betydelsefull vid cancergene-
tiska mottagningar.
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När det gäller informationshantering inom familjer vid utredning är
det viktigt att ta till vara den kunskap som finns inom klinisk genetik. Där
har man erfarenheter av familjeutredningar vid andra ärftliga syndrom
som till exempel Huntingtons sjukdom. I en cancergenetisk utredning
måste var och en av familjemedlemmarna ta ställning till om han eller hon
vill ta del av den kunskap som finns, och därefter fatta ett eget beslut om
hur den kunskapen i så fall ska hanteras. Min roll är att vägleda så att det
beslut individen fattar blir så tillfredsställande som möjligt.

I mötet med människor ingår en medvetenhet om att vi alla är olika.
Vi har upplevt olika saker och har olika livserfarenheter. Redan under
uppväxten grundläggs våra etiska och moraliska värderingar. En medve-
tenhet om detta är viktig att ha när man arbetar med denna typ av mot-
tagningsverksamhet.

Utveckling pågår
I samband med att verksamheten startade gick jag en tvåårig utbildning i
kontinuerlig processhandledning inom omvårdnad med vidareutbildning
inom skapande pedagogik och drama. I kombination med min yrkeserfa-
renhet som sjuksköterska inom onkologi utgjorde det en viktig bas att stå
på i början av mitt arbete på den cancergenetiska mottagningen. Jag har
också deltagit i en pilotutbildning till genetisk vägledare och har just läst
en 10-p kurs i medicinsk etik på filosofiska institutionen vid Göteborgs
universitet. Jag har med dagens utveckling inom genetik, etik och onko-
logi fått en djupare förståelse för vad det kan innebära att vara familjemed-
lem och anhörig i omvårdnaden av en cancersjuk patient. Jag reflekterar
ofta kring hur denna kunskap skulle ha påverkat mig i mötet med patien-
ter och anhöriga under den tid som jag arbetade på onkologkliniken. Även
hur viktigt det är att vi som vårdpersonal, som möter dessa individer på
mammografienheter, gynekologi- och kirurgmottagningar, tar deras oro
på allvar.

Intresse för etik och beteendevetenskap är viktiga förutsättningar för
att som sjuksköterska utvecklas inom mottagningsteamet. I Göteborg
finns en medicinsk-etisk grupp kopplad till verksamheten. I den ingår,
förutom mottagningsteamet: präst, kirurg, kurator, allmänhet (journalist)
och patientförening. Gruppen utgör ett viktigt komplement till verksam-
heten. Vi träffas fyra gånger per år och diskuterar etiska frågeställningar.
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Hittills har vägen till kompetensutveckling för sjuksköterskan inom detta
område varit informell och byggt på personliga kontakter. Själv tog jag
kontakt med mottagningsteamet när jag förstod att vår klinik startat en
cancergenetisk mottagningsverksamhet. Jag kände att det var ett område
som jag ville lära mig mer om, och vara delaktig i dess utveckling. Utveck-
lingen sker snabbt och skapar behov av ny kunskap. Med ökade kunskaper
inom etik och beteendevetenskap samt ett nätverk av sjuksköterskor verk-
samma inom samma område kan professionen utvecklas. sjuksköterskan
kan hitta sin tillhörighet och identitet och stärkas i sin nya yrkesroll. I ar-
betet ställs vi ofta inför etiska spörsmål. Vi sjuksköterskor som arbetar
med cancergenetisk vägledning i Sverige har bildat ett nätverk där det
finns utrymme för etisk reflexion. Där delar vi erfarenheter och får råd och
stöd av varandra. Dessutom träffas samtliga team vid de onkogenetiska
mottagningarna i Sverige regelbundet och utarbetar tillsammans natio-
nella riktlinjer för hur omhändertagandet av individer i dessa familjer ska
följas upp kliniskt och psykosocialt. Detta är en viktig del av arbetet för att
alla, oavsett vilken mottagning man utreds på, ska få likartad information
med medföljande rekommendationer.

Genom den expanderande kunskapen om vårt genetiska arv har ett
nytt behov skapats av en speciell yrkesgrupp med uppgift att möta och
vägleda de patienter som söker till den cancergenetiska mottagningen.
Sjuksköterskan utgör för patienten ofta den ”ofarliga” personen i teamet
och kan därför stå för kontinuiteten och det psykosociala stödet; följa in-
dividen från nybesöket, genom utredningen och finnas tillgänglig som
stöd efter avslutad utredning.

Hur gick det då för Maria i början av artikeln? Hon valde att avbryta
utredningen tillfälligt, eftersom hennes systerdotter nyligen blivit
mamma. Hon ville inte förmörka den glada tilldragelsen.

Artikeln har tidigare varit införd i tidskriften Vårdfacket, nr 6/02. 
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III.

Etisk analys
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Genetisk testning och 
vägledning inom sjukvården 

– etiska aspekter på genetisk screening

Christian Munthe
Docent i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet och 

sakkunnig i SMER

Då etiska aspekter på genetiska screening-undersökningar ska belysas kan
detta ske med avstamp i antingen de etiska aspekter som kan läggas på
screening-undersökningar i största allmänhet, eller de som aktualiseras i
samband med genetiska undersökningar i största allmänhet. En samlad
belysning bör förvisso kombinera båda dessa utsiktspunkter och tidigare i
denna skrift har därför presenterats allmänna motiv som kan anföras för
screening-undersökningar, liksom etiska problem som dessa kan aktuali-
sera. I föreliggande redogörelse flyttas sökarljuset till de etiska synpunkter
som kan läggas på genetiska screening-undersökningar såsom just gene-
tiska undersökningar. Avsikten är således att belysa i vilken utsträckning
och, i så fall, hur kända etiska fördelar och problem inom den reguljära
verksamhet med genetisk testning och vägledning som förekommer inom
sjukvården är tillämpliga på genetiska undersökningar som sker i form av
screening. Det närliggande fenomenet med renodlat kommersiella erbju-
danden om genetisk testning kommer också att diskuteras. Däremot
kommer inte genetiska screening-undersökningar i rent forskningssyfte
eller rutinmässig användning av s.k. farmakogenetiska tester att diskuteras
närmare, även om de nämns i förbigående.
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Reguljär genetisk testning vs. genetisk screening
En första viktig punkt att klargöra är på vilket sätt en genetisk screening-
undersökning skiljer sig från de genetiska undersökningar som normalt
erbjuds inom sjukvårdens ram. Låt mig därför först kort återkoppla till
hur denna senare verksamhet ser ut.

En viktig punkt är att dessa undersökningar görs på individuellt initi-
ativ, antingen därför att en person efterfrågar den direkt, eller för att det
är ett rutinmässigt verktyg för diagnostik av en person som söker vård för
vissa symptom. Den förra typen av initiativ finner vi t.ex. i samband med
fosterdiagnostik samt verksamheten med s.k. presymptomatisk testning
för vissa sent debuterande starkt ärftliga (s.k. monogena) sjukdomar. Här
avses genetiska tester på friska personer som tillhör familjer där sådana
sjukdomar förekommer. Syftet är att klarlägga individens risk att utveckla
sjukdomen. I dessa fall har således individen som efterfrågar undersök-
ningen någon form av oro eller misstanke som motiverar henne att ta ini-
tiativ till en genetisk utredning som kan hjälpa till med att ge besked om
oron ifråga är välgrundad och i så fall till vilken grad. I fallet då genetisk
testning används som diagnostiskt verktyg, är det i stället det faktum att
man erfar sjukdomssymptom och det behov som finns att utreda grunden
till dessa i syfte att kunna fatta goda beslut om behandlingsinsatser, som
ligger bakom individens initiativ. I vissa fall kan också dessa grunder för
individens initiativ sammanfalla, t.ex. vid misstanke om ärftlig bröstcan-
cer, då en frisk kvinna som tillhör en ”riskfamilj” kan välja genetisk under-
sökning i syfte att få ett beslutsunderlag för om hon ska välja att kirurgiskt
avlägsna sina bröst i rent preventivt syfte eller ej. I båda fallen gäller dock
att det individuella initiativet sker mot bakgrund av någon form av initial
misstanke eller oro som motiverar initiativet. En praktisk bieffekt av att
den reguljära sjukvårdens genetiska undersökningar på detta vis sker på
individuellt initiativ, är att antalet individer som denna del av vården rar
hantera är relativt litet. Detta är en direkt följd av att det bara är de som
erfar ett tillräckligt starkt motiv som alls söker eller blir aktuella för utred-
ning.

I det fall genetiska undersökningar sker i form av screening handlar
det, som framgått i tidigare avsnitt, i stället om ett erbjudande från sam-
hället som aktivt riktas till en större population människor som inte för-
enas av någon för dem känd förhöjd genetisk risk. Erbjudandet aktualise-
ras således inte av något initiativ från de individer som tillfrågas att delta.
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Följaktligen skiljer sig genetiska screening-undersökningar från de som
normalt görs i den reguljära vården på samtliga punkter som lyfts fram
ovan:

1. undersökningen initieras av samhället/vården och inte av den enskilde
individen,

2. de involverade individerna förenas inte av någon för dem känd förhöjd
risk för genetisk sjukdom,

3. individen saknar således som regel initial misstanke eller oro med an-
knytning till sin arvsmassa,

4. antalet involverade individer är förhållandevis stort.

Gränsen mellan undersökningar som görs på individuellt initiativ och de
som sker i form av screening är allt annat än knivskarp. Storleken på den
grupp individer som får ett erbjudande kan förstås variera och det är inte
klart var gränsen går för att ovanstående karakteristik ska vara tillämpbar.
Likaså kan genetiska risker samvariera statistiskt med grunden för en
gruppindelning som inte gjorts i avsikt att avgränsa en riskgrupp, t.ex. be-
roende på att vissa anlag är vanligare i vissa geografiska områden eller
sammanhänger med allmänna fysiologiska egenskaper såsom t.ex. kön el-
ler ålder. Ett konkret exempel på hur otydlig gränsen kan vara, är när en
individ vänder sig till en klinisk genetisk mottagning för att få genetiska
riskbild utredd i ett visst avseende och detta leder till att en forskningsstu-
die inleds med avseende på hela denna individs familj, s.k. kaskad-testning.
Syftet med en kaskadtestning är att upptäcka ett visst genetiskt anlag. I
detta fall glider alltså en utredning som inletts på individuellt initiativ över
i en studie där en forskargrupp aktivt kontaktar en större grupp männis-
kor. Denna grupp har inte själva tagit ett sådant initiativ, men blir nu till-
frågade om de vill delta i en genetisk studie. De kan förmodas förenas av
en förhöjd genetisk risk, som de mycket väl kan tänkas ha uppmärksam-
mat. I det följande kommer dock i första hand klara former av genetisk
screening att beröras. Det ursprungliga initiativet är klart samhälleligt och
undersökningen riktas till mycket stora befolkningsgrupper utan en för
dem känd gemensam genetisk riskbild tydlig nog för att de i gruppen in-
gående individerna kan förmodas ha haft anledning att uppmärksamma
den.
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Gentestningens mål och etiska problematik
De etiska fördelar som brukat framhållas i samband med de genetiska un-
dersökningar som erbjuds inom reguljär vård har alla att göra med under-
sökningens konsekvenser för den enskilde. Dessa är i sin tur i stor ut-
sträckning beroende av att undersökningen görs på dennes eget initiativ.
Som framgått av tidigare redogörelser i denna skrift är fördelarna grovt
sett tre till antalet:

1. Positiv inverkan på individens fysiologiska hälsa (korrekt diagnos vid
symptom, preventiva åtgärder vid t.ex. påvisat förhöjd risk för framtida
cancer).

2. Minskad oro/osäkerhet (vid initial misstanke om förhöjd risk, t.ex. i fa-
miljer drabbade av ärftlig sjukdom).

3. Bättre möjligheter för individen att planera sitt liv (korrekt diagnos vid
symptom, misstanke om förhöjd risk för ärftlig sjukdom, familjeplane-
ring utifrån information om risk för fosterskada etc.).

Kopplat till grundläggande värden som är vanliga att åberopa inom medi-
cinsk etik kan man förenklat säga att punkt 1 och 2 sätter fokus på olika
aspekter av målet att gynna välbefinnande (genom chans till längre liv res-
pektive ökad livskvalitet). Punkten 3 har snarare som mål att stärka auto-
nomin (dvs. individens förmåga att leva sitt liv i enlighet med sina egna
mål, planer etc.). Detta tredje mål har aktualiserats därigenom att genetisk
testning många gånger utförs trots att det inte finns några terapeutiska
fördelar att vinna, t.ex. det mesta av fosterdiagnostiken eller anlagstest-
ning för obotliga ärftliga sjukdomar som Huntingtons sjukdom. Ett ytter-
ligare värde som mera sällan formulerats explicit i samband med att målen
för gentestningsverksamheten beskrivits, men som likväl kan antas ha ett
implicit stöd är rättvisan.

Välbefinnande

Begreppet välbefinnande kan preciseras i några olika riktningar.1 Det är
vidare omstritt om allt som kan gynna välbefinnandet ska räknas till
hälso- och sjukvårdens mål eller uppgift,2 i synnerhet om en viss åtgärd

1 För en fyllig genomgång av olika teorier på området, se Brülde (1998).
2 Se, t.ex., Brülde B (2001).
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som har potential för detta blir föremål för en prioriteringsdiskussion ut-
ifrån rättviseöverväganden (se nedan) i förhållande till andra åtgärder som
resurserna kan satsas på i stället. (Detta exemplifieras av den senaste ti-
dens diskussioner om subventionering av läkemedel mot impotens res-
pektive fetma). Generellt gäller dock att strävan att nå målet att befrämja
välbefinnande inom vården konkretiseras i form av två huvudtyper av åt-
gärder. Den första typen syftar till att öka patientens subjektivt upplevda
välmående under en viss given tidsperiod. Typexempel är åtgärder mot
smärta respektive mer renodlat psykologiska obehag. Den andra typen av
åtgärder syftar till att utsträcka den tid under vilken patienten har möjlig-
het till en högre grad av välbefinnande, dvs. traditionellt livsförlängande
vårdinsatser, men också sådana som förlänger den tid under vilken patien-
ten har en högre grad av medvetande respektive en högre grad av möjlig-
heter att kontrollera sin livssituation. Som exempel på detta kan nämnas
olika sorters rehabilitering och stödfuntioner.

Det grundläggande etiska övervägandet angående olika medicinska åt-
gärder utifrån målet att befrämja välbefinnande blir förstås om de verkli-
gen gör detta i nöjaktig grad. Detta kommer till uttryck i en ofta anförd
slogan om att sjukvården både har en plikt att ”göra gott” och att ”icke
skada”.3 I den svenska hälso- och sjukvårdslagen konkretiseras detta i
form av kravet på att vården ska bedrivas ”i enlighet medvetenskap och be-
prövad erfarenhet”, dvs. att det ska finnas dokumenterade skäl att tro att
vårdens åtgärder har en nöjaktig grad av patientnytta och avsaknad av
skadlighet.

Rättvisa

Rättvisa är liksom autonomi (se nedan) ett omstritt begrepp, med flera
olika konkurrerande etiska läror som förhåller sig till det.4 Alla rättvise-
ideal delar emellertid en gemensam betydelsekärna – ibland kallad formell
rättvisa – som består i ett krav på frånvaro av omotiverad särbehandling.
(Olika ideal skiljer sig sedan åt med avseende på vad som räknas som mo-
tiverad särbehandlig). Kravet har av Statens medicinsk-etiska råd i andra
sammanhang likställts med tanken om alla människors lika värde. (Detta
i sin tur grundat i människovärdet: varje människas legitima anspråk på att

3 Lanserad i Beauchamp & Childress (1994).
4 För en introduktion på svenska, se t.ex. Hansson (2001).
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få del av livets goda och slippa bli utsatt för negativ påverkan).5 I detta
sammanhang har det som sin mest betydelsefulla konsekvens en strävan
till lika möjligheter för alla som har anledning att genomgå genetisk ut-
redning, utifrån något av de tre målen ovan, att också ra göra så. Praktiskt
sett innebär detta i första hand att det kan finnas skäl att eftersträva att
kunskapen om de befintliga möjligheterna att genomgå genetisk under-
sökning är allmänt spridd. Detta skäl har ibland använts som ett argument
för screening-upplägg, vilket vi återkommer till senare. Mer utarbetade
rättviseideal kan, som vi sett i tidigare avsnitt, också ge grund för priori-
teringar med avseende på vilka genetiska undersökningar som ska erbju-
das. Detta sett mot bakgrund av vilka andra behov som kan tillgodoses om
resurserna i stället satsas på alternativa åtgärder.

Autonomi

Värdena rättvisa och välbefinnande hör till sjukvårdens klassiska mål och
torde som sådana inte vara omstridda (även om det, som kommer att
framgå, alltid kan diskuteras om en viss åtgärd, t.ex. en genetisk screen-
ing-undersökning, verkligen befrämjar välbefinnandet och, som framgått
tidigare, hur väl detta mål befrämjas i förhållande till verksamhetens kost-
nader och andra åtgärder som resurserna skulle kunna användas till i stäl-
let). Att som mål för sjukvården ställa upp en strävan att befrämja eller öka
individers autonomi är däremot av betydligt senare datum och dessutom
mer omstritt.

Själva begreppet autonomi har i olika moralfilosofiska sammanhang
givits lite olika innebörd.6 Ovan nämnda betydelse – att en person är mer
autonom i ju högre grad hon förmår leva sitt liv i enlighet med sina egna
mål, planer, ideal etc. för detta liv (och mindre autonom ju lägre denna
grad är) – kan dock användas för att formulera samtliga konkurrerande lä-
ror angående värdet av och moraliska förpliktelser med avseende på auto-
nomin, vilket är det centrala i detta sammanhang. Det är vidare viktigt att
begreppet inte missförstås som att det skulle bortse från det uppenbara
faktum att vi alla är inlemmade i ett intrikat nätverk av personliga och so-
ciala relationer, som innefattar allt från våra allra närmaste till hela det
samhälle och den kultur vi lever i. Att våra mål, planer, ideal etc. i kraft av

5 Starens Medicinsk Etiska Råd (1994), sid. 28–29.
6 För en översikt, se Dworkin (1988).
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detta dels alltid är utsatta för påverkan, dels innefattar omsorg om, likaväl
som aversion mot, andra människor eller samhälleliga företeelser är såle-
des en given förutsättning för autonomibegreppet. Dock kan de olika lä-
rorna om autonomins etiska betydelse på olika vis sätta gränser för vilka
sätt att påverka varandra som godkänns och vilka uttryck våra omsorger
respektive aversioner mot andra får ta sig. Att det blir fråga om flera olika
förslag på hur gränserna ska sättas beror i sin tur på att autonomibegreppet
i sig självt inte ger någon entydig vägledning om hur de olika sätt vi kan
påverka varandras autonomi på ska värderas. Det är också viktigt att ob-
servera att autonomibegreppet är graduellt, dvs. att det tillåter att vi är mer
eller mindre autonoma. Exempelvis kan detta skifta beroende på vilka si-
tuationer det gäller. Vi har t.ex. lättare att leva våra liv som vi vill om vi
känner till hur vi ska agera för att så ska bli fallet, men svårare om vi saknar
eller har mer osäker kunskap om detta. Också innehållet i våra mål och
planer, t.ex. med avseende på hur praktiskt svårt eller lätt det är att för-
verkliga dem, samt vår förmåga att föra rationella resonemang har bety-
delse.

Från 1900-talets andra hälft har autonomin fått en alltmer central plats
inom den medicinska etiken och då i första hand i form av ett starkt krav
på s.k. respekt för patienters autonomi.7 Med detta avses i första hand ett
krav på att ”beslutskapabla” patienter8 tillskrivs en närapå oinskränkt rätt
att avstå från sjukvårdsinsatser hur allvarliga konsekvenser detta än kan
anses få för välbefinnandet.9 Eftersom möjligheten att utöva denna rätt i
sin tur beror på patientens kunskap om sin rätt, vilka val han eller hon står
inför och vilka de förväntade konsekvenserna av olika val är, brukar rätten
att säga nej i praktiken anses medföra ett starkt krav på s.k. informerat
samtycke för att en vårdinsats ska vara etiskt motiverad, dvs. att sjukvården
har en förpliktelse att så gott det går upplysa patienter om dessa faktorer.
Skulle patienten vägra även sådan upplysning, dvs. säga nej till erbjuden
vård utan att ge möjlighet för vårdgivaren att försäkra sig om att detta val
är välinformerat, gäller dock åter rätten att säga nej.10 I förhållande till ge-

7 Beauchamp & Childress (1994).
8 Såväl grunderna som gränserna för begreppet ”beslutskapacitet” kan i sin tur problematise-

ras, se t.ex. Tännsjö 1999, sid. 10–15.
9 Det enda allmänt godtagna undantaget från denna huvudregel är åtgärder i samband med

begränsandet eller hindrandet av allvarliga epidemier och regleras i Sverige av smittskydds-
lagen. I normalfallet gäller dock rätten att säga nej absolut.

10 Faden & Beauchamp (1986).
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netiska tester är detta intressant då det innebär att individer, i förhållande
till den information som dessa tester kan ge, dels i viss utsträckning till-
skrivs en rätt att veta, men dels också en obetingad rätt att inte veta.

Utifrån en klassisk etisk lära om autonomins moraliska vikt är dock
denna hållning svårmotiverad. Här åsyftas den tyske filosofen Immanuel
Kants berömda ide om att vi har en plikt att vara autonoma (eller så auto-
noma som det går).11 Denna tanke innebär att varje avståndstagande från
kunskap eller information som skulle kunnat öka vår grad av autonomi är
moraliskt problematiskt. Snarare än en rätt att veta har vi således, enligt
denna syn, en plikt att söka kunskap och någon rätt att inte veta blir utifrån
det mycket svår att motivera.12 Utöver detta innefattar Kants autonomi-
lära också ett renodlat moraliskt krav på våra mål, planer, ideal etc. – auto-
nomin ska befrämjas/skyddas bara i förhållande till de av våra mål som är
moraliskt godtagbara enligt Kams s.k. kategoriska imperativ, dvs. iden att
en viss strävan är värd att förverkliga om och endast om den, som Kant
uttryckte sig, ”kan upphöjas till allmän lag”. Även om den närmare inne-
börden av den sistnämnda sentensen är omstridd verkar det uppenbart att
detta krav står i dålig samklang med det ideal om respekt för patienters au-
tonomi som växt fram inom den medicinska etiken. Det senare innebär ju
att den beslutskapable patientens önskan att slippa vård ska respekteras
oavsett hur oöverlagd, dåligt motiverad eller ”tokig” den framstår för vård-
givaren.

Mer lättmotiverat blir det medicinsk-etiska kravet på respekt för pa-
tienters autonomi utifrån läror som tillskriver individer just en rätt att
slippa aktiva inskränkningar av autonomin. En sådan rätt kan i sin tur mo-
tiveras på två huvudsakliga vis: dels utifrån tanken att den är en etiskt
grundläggande mänsklig rättighet som gäller oinskränkt oavsett konse-
kvenserna,13 dels på grundval av ideer om den individuella såväl som sam-
hälleliga nyttan av att upprätthålla en sådan rätt på det praktiska planet.14

skillnaden mellan dessa två motiveringar är att den förra ger minimalt ut-

11 Kant (1997).
12 Rhodes (1998).
13 Denna slags autonomifokuserad rättighetsetik kallas ofta ’libertarianism’ och brukar sägas ha

sina rötter hos den britiske 1600-talsfilosofen John Locke (1998). En mer sentida utlöpare
av denna tankeströmning är Robert Nozick (2001).

14 Klassikern här är den britiske 1800-talsfilosofen John Stuart Mills (1984) nyttomoraliskt
grundade försvar för en rätt av denna typ. För en urvidgning och tillämpning av Mills nyt-
tomoraliska resonemang på just hälso- och sjukvårdsområdet, se Tännsjö (1999).
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rymme för pragmatiskt motiverade inskränkningar av enskildas autonomi
(t.ex. sådana som möjliggörs i smittskyddslagen, eller rättsliga hinder för
vissa slags medicinska insatser), medan den senare traditionellt sett brukar
anses kunna motivera sådana inskränkningar under förutsättning att det
handlar om att förebygga någorlunda allvarliga konsekvenser för tredje
part eller samhället i stort. Statens medicinsk-etiska råd har i andra sam-
manhang framhållit en syn på autonomin där denna anses ha ett värde i
kraft av att individens möjlighet till självbestämmande utgör ett kraftfullt
skydd för integriteten, dvs. den sårbarhet hos varje individ som påbjuder
oss att agera varsamt i förhållande till henne15 – ett resonemang som ver-
kar anknyta till den senare typen av motivering. I relation till genetiska
tester ger dock båda motiveringarna, till skillnad från det kantianska au-
tonomiidealet, i normalfallet ett starkt stöd för en rätt att inte veta.

Denna rätt att tacka nej till genetisk undersökning och att få informa-
tion om vad sådan innebär då den erbjuds medför dock ingen oinskränkt
”rätt att veta” i förhållande till den information som genetiska undersök-
ningar kan ge. Även om patienten har rätt att säga nej till erbjudna hälso-
och sjukvårdsinsatser och att få information som möjliggör ett välgrundat
ställningstagande, så har hon ingen som helst rätt att kräva att någon spe-
ciell sådan insats erbjuds. Ett annat sätt att uttrycka detta är att autonomi,
enligt den gängse medicinska etiken, inte är ett mål för vården eller ett
värde som vården syftar till att befrämja, utan endast en begränsning av de
medel som är godtagbara för att befrämja mer traditionella vårdmål (som
välbefinnande). Som nämnts ovan har dock inom den genetiska testnings-
verksamheten växt fram ett synsätt där befrämjande av autonomi betraktas
som ett positivt mål som kan motivera, inte bara rätten att säga nej till er-
bjudna undersökningar, utan även att en viss undersökning börjar erbjudas.
Detta synsätt kan i sin tur motiveras på två olika sätt: dels kan autonomin
tillskrivas ett positivt värde i sig, dvs. att varje ökning av autonomin också
är en ökning av livskvaliteten, dels att ökningar av personers autonomi
ofta är instrumentellt värdefulla i förhållande till mer traditionella mål för
vården (eller för samhället i stort). Det senare synsättet skulle för Statens
medicinsk-etiska råds del innebära att synen på autonomin som ”en sköld
för integriteten” kompletteras med en syn enligt vilken autonomin även
betraktas som ”en lans för ökad integritet”.16 Utifrån det traditionella syn-

15 Statens medicinsk-etiska Råd (1994), sid. 29–30.
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sättet att vårdgivaren har både en rätt och en plikt att, utifrån traditionella
vårdmål som välbefinnande, sätta gränser för vad som erbjuds i form av
medicinska åtgärder kan detta framstå som problematiskt, då föreliggande
förslag kan tyckas innebära att efterfrågan av en viss medicinsk åtgärd i sig
utgör ett skäl att erbjuda den. I själva verket är dock följderna av att ac-
ceptera befrämjande av autonomi som ett mål för vården mer samman-
satta än så.

I praktiken kan förstås de olika värdena autonomi och välbefinnande
befrämja varandra. Stärkt autonomi kan ofta befrämja välbefinnande, t.ex.
därför att individens val på hälsans område blir mer välgrundade. En låg
grad av välbefinnande kan ofta innebära försvagad autonomi, t.ex. vid svår
smärta eller förkortad livslängd. Det bör dock framhållas att även det
motsatta är möjligt. Ökad kunskap om den egna genetiska riskbilden kan
öka individens oro, trots att den i sak ger bättre möjligheter att planera li-
vet efter eget gottfinnande. Ett exempel på detta kan t.ex. vara en person
i tjugoårsåldern som meddelas att han/hon bär på anlaget för Huntingtons
sjukdom. I extrema fall kan detta medföra rent fysiologiska hälsoeffekter,
t.ex. misskötsel av den egna hälsan till följd av depression eller t.o.m. själv-
mordsförsök. Även när effekterna inte är så extrema kan det förekomma
mildare bieffekter. Den s.k. överlevandes skuld – dvs. sorg och skuldkänslor
till följd av att man konstaterats sakna förhöjd genetisk sjukdomsrisk,
medan närstående drabbats av densamma – är ett exempel på detta och
speciellt värt att nämna. Sådana upplevelser beskrivs av Ingela Öberg i
denna skrift.

Vid sidan av konsekvenser för välbefinnandet finns det dessutom väl-
dokumenterade svårigheter att framgångsrikt kommunicera den informa-
tion som är det medel med vilket autonomin ska befrämjas. Dels kan pa-
tienternas initiala oro och ofta obearbetade föreställningar om ärftlighet
och den genetiska undersökningens möjliga konsekvenser försvåra förstå-
elsen av vad testning kan innebära, dels finns en välkänd svårighet med att
tolka den riskinformation som är utfallet av de flesta genetiska undersök-

16 Sådana tankegångar har, bl.a. med direkta kopplingar till användandet av genteknik i all-
mänhet, under senare decennier lanserats i lite olika tappning av filosoferna Jonathan Glover
(1977 och 1984) och John Harris (1989 och 1998) och har, med avseende på värdet av ge-
netisk testning i synnerhet, diskuterats och problematiserats av Christian Munthe (1999).
En förhållandevis lättillgänglig presentation på svenska av denna ide finns i Radetzki, Ra-
detzki & Juth (2002), kap. 7, där den benämns ”idealet om självförverkligande”.
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ningar. Resultatet av sådana undersökningar kan också ställa individen in-
för svåra val som är lätta att förbise. Exempel på detta är huruvida släk-
tingar ska informeras om en klarlagd sjukdomsrisk, om man då det blir
aktuellt ska göra fosterdiagnostik och eventuell abort, om man ska vidta
genomgripande livsstilsförändringar, eller kanske t.o.m. låta kirurgiskt av-
lägsna viktiga kroppsdelar i förebyggande syfte. En ytterligare komplika-
tion är att även samhälleliga aspekter är av betydelse för individen, t.ex.
påverkan på möjligheten att teckna försäkringar17 eller de möjligheter som
finns med att ra hjälp med att ta hand om ett skadat barn.18 Fenomen av
dessa slag pekar på att de motiv som Bir en person att på eget initiativ ef-
terfråga genetisk undersökning kan vara mycket komplexa och känsliga
för påverkan. Det kan därför många gånger vara svårt för den enskilde att
själv enkelt och snabbt bli på det klara med vad han/hon verkligen vill
uppnå och om detta är möjligt att uppnå genom en genetisk undersök-
ning. Enbart det faktum att en individ efterfrågar en sådan undersökning,
eller tackar ja till ett erbjudande, är således ingen garanti för att en sådan
undersökning också skulle befrämja dennes autonomi. Även om befräm-
jande av autonomi skulle accepteras som ett mål för vården, kvarstår såle-
des vårdens möjlighet (och förpliktelse) att för varje genetisk undersök-
ning ta ställning till om det är etiskt motiverat att erbjuda den.

De faktorer som just beskrivits är också bakgrunden till att det inom
den genetiska testningsverksamheten har vuxit fram en medvetenhet om
vikten av ett omsorgsfullt omhändertagande, s.k. genetisk vägledning.
Detta är viktigt såväl inför en genetisk undersökning (så att människor
förstår vad de ger sig in på) som efter det att undersökningens resultat bli-
vit klart (så att de begriper den information som kommit fram och Bir
hjälp att agera utifrån denna). T.ex. har det på de centra som i Sverige er-
bjuder presymptomatisk genetisk testning för ärftlig cancer och Hurrting-
tons sjukdom gradvis vuxit fram ambitiösa modeller med gott om tid av-
satt för att förklara undersökningarnas innebörder, möjliga konsekvenser
och uppföljningsalternativ etc. samt tillgång till psykosocialt stöd i olika
former. Praktiska erfarenheter och reflektioner utifrån dessa redovisas i
AnnikaBaans och Ulrika Hösterey-Uganders bidrag till denna skrift. I
samband med fosterdiagnostik har i ett färskt konsensusuttalande under-
strukits att en fungerande genetisk vägledning är en förutsättning för att

17 Radetzki, Radetzki & Juth (2002).
18 Munthe (1996).
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verksamheten alls ska kunna befrämja de värden som kan göra den etiskt
försvarbar.19 Även internationellt är denna trend av höga kvalitetskrav på
genetisk vägledning mycket stark.20

Samtidigt bör det framhållas att även om enigheten om detta ideal
tycks vara kompakt i teorin, så kan det alltid diskuteras i vilken utsträck-
ning den praktiska verksamheten verkligen lever upp till det. Exempelvis
kan det finnas stor anledning till oro angående tillgången på människor
med tillräcklig kompetens och erfarenhet för att idealet om genetisk väg-
ledning ska bli praktiskt möjligt att uppnå. En rad konkreta mer eller
mindre renodlat genetiska undersökningsverksamheter har också under
årens lopp ställts i fokus för kritisk granskning med avseende på just detta.
Som exempel kan nämnas de idag nedlagda testningspragramen i syfte att
avslöja förhöjd risk för lungemfysem, risken för neuralrörsdefekter hos
foster genom blodprov på den gravida kvinnan, respektive anlag för den
ärftliga blodsjukdomen sickel cell anemi hos svarta amerikanska medbor-
gare. Men även i dagens svenska sjukvård kan finnas anledning att utifrån
ovanstående ideal anlägga kritiska synpunkter på t.ex. den rutinmässiga
ultraljudsundersökningen inom graviditetsvården, försöksprogram med
rutinmässigt erbjudna anlagsbärartester för cystisk fibros, eller olika gene-
tiska undersökningar inom t.ex. hjärtsjukvården, där resultatet kan ha be-
tydligt mer omfattande betydelse än att bara klarlägga diagnosen. T.ex.
kan vissa anlag signalera för risk för helt andra sjukdomstillstånd än de pa-
tienten söker för.

Vikten av en välfungerande genetisk vägledning understryks ytterligare
av att individens autonomi, som nämnts ovan, förutom att utgöra ett mål
som kan befrämjas av genetiska undersökningar inom medicinsk etik,
också utgör en allmänt accepterad restriktion för vad som anses försvar-
bart. Denna restriktion återkommer i den svenska hälso- och sjukvårds-
lagens starka krav på respekt för patientens självbestämmande: den en-
skilde ska aldrig påtvingas eller pressas till att välja viss vård. Detta medför

• dels att grundregeln är att vårdinsatser aktualiseras på individens initi-
ativ,21

19 Tidig fosterdiagnostik: konsensusuttalande.
20 Se t.ex. Clarke (1994), Bartels, LeRoy & Caplan (1993), Chadwick, Levitt & Shickle

(1997), Tompson & Chadwick (1999) samt Chadwick, Coli, ten Have, m.fl. (1994).
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• dels att han/hon får möjlighet att välja huruvida olika åtgärder ska vid-
tas,

• dels att han/hon måste vara välinformerad om såväl sina rättigheter
som de mer specifika åtgärder det gäller att säga ja eller nej till.

I praktiken medför detta att individen i gentestningssammanhang är i sin
fulla rätt att avstå, inte bara från genetisk undersökning, utan även från
uppföljningsåtgärder till sådan undersökning som skulle befrämja den fy-
siologiska hälsan, t.ex. preventiv kirurgi eller kontrollprogram efter kon-
staterandet av förhöjd risk för ärftlig cancer. I förlängningen tycks alltså
kravet på respekt för patientens självbestämmande medföra att målet att
befrämja autonomin blir det som i praktiken får äga prioritet inom gen-
testningsverksamheten. Detta, tillsammans med det mer traditionella
målet att gynna välbefinnande kan motivera en restriktiv hållning till vilka
slags genetiska undersökningar som alls erbjuds.

Ett etiskt svårhanterligt avvägningsproblem kan dock uppstå om de
bägge målen i ett konkret fall drar åt olika håll, t.ex. om ett visst testerbju-
dande kan förväntas befrämja autonomin men samtidigt medföra allvar-
liga risker för välbefinnandet. Anhängare av en mer traditionell syn på vad
som är vårdens mål kan då välja att betrakta autonomi-målet som under-
ordnat, t.ex. med motiveringen att befrämjandet av autonomi i ett sådant
fall utgör ett alltför allvarligt hot mot välbefinnande eller integritet. En
annan mer kategorisk möjlighet är att helt avvisa tanken om att befräm-
jande av autonomi ska räknas till vårdens mål. Eftersom tanken att be-
främjande av autonomi hör till vårdens mål uppenbarligen har fltt fäste i
medicinsk praxis (ett annat område där det figurerar är inom folkhälso-
medicinen) finns ett stort behov från samhällets sida att dels närmare pre-
cisera hur denna tanke ska förstås och vilka praktiska konsekvenser den
har, dels föra en grundläggande diskussion med avseende på om detta syn-
sätt ska accepteras eller inte. I det följande förs dock resonemang i syfte
att påvisa att även om denna utvidgning av synen på vad som ska varavår-
dens mål skulle accepteras, så kvarstår starka argument för en restriktiv
hållning till genetisk screening. I viss mån kan en sådan utvidgning t.o.m.
bidra till att stärka denna argumentation.

21 Såvida inte denne saknar förmåga att ta sådant och det föreligger ett så klarlagt behov att det
finns anledning till en presumtion att individen skulle ha efterfrågat vård om hon kunnat.
Liknande kvalifikationer kan göras även med avseende på övriga två punkter.
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Ovanstående resonemang om presymptomatiska tester och fosterdiag-
nostik gäller i viss utsträckning även genetiska tester som görs i rent diag-
nostiskt syfte. Visserligen kan själva det faktum att en individ söker vård
för vissa symptom som regel anses utgöra ett godkännande av att rutin-
mässiga åtgärder sätts in för det som är steg ett i varje sjukvårdssituation:
att klarlägga diagnosen. Detta måste dock vägas mot att just genetiska
diagnosmetoder på grundval av ovanstående kan hävdas ha en särställ-
ning. Klarläggandet av en genetisk sjukdomsmekanism kan ha många
konsekvenser vid sidan av denna kunskaps direkta betydelse för behand-
lingen, t.ex. med avseende på oväntad information och svåra framtida val
i förhållande till fortplantning, släktingar, livsstilsval, möjligheter att
teckna försäkring etc.22 I den utsträckning som genetisk testning ingår i
det rutinmässiga batteri av undersökningar som används för att ställa di-
agnos, finns därför skäl att individen informeras specifikt om detta och de
olika konsekvenser som ett sådant test kan fl. Mot bakgrund av att använ-
dandet av genetiska diagnosmetoder i framtiden kan antas bli allt vanli-
gare medför detta att det ovan nämnda problemet med brist på kompe-
tenta genetiska vägledare blir ytterligare tillspetsat. Ett till diagnostiken
närliggande användningsområde för genetiska tester är de s.k. formako-
genetiska undersökningarna, vilka kan läggas till grund för en ökad preci-
sion i läkemedelsförskrivningen. Även detta område kan förmodas ge-
nomgå en stor expansion och bli ett allmänt och rutinmässigt använt
verktyg inom överskådlig framtid.

Som nämndes ovan gäller det traditionella medicinsk etiska påbudet
om respekt för patienters autonomi i först hand s.k. beslutskapabla indivi-
der, dvs. medvetna vuxna som inte har nedsatta förståndsförmågor eller li-
der av grava psykiska besvär. En viktig fråga blir då hur man utifrån detta
ideal och en eventuell komplettering där befrämjande av autonomi även
ses som ett mål för vården, ska betrakta personer med nedsatt besluts-
kapacitet. Kopplat till genetiska tester gäller detta i första hand barn, vilka
utgör en huvudgrupp bland dem som traditionellt brukar anses vara min-
dre beslutsförmögna men också bland dem som ofta anges som mottagar-
grupp för genetiska screeningprogram. Två huvudtyper av resonemang
tycks här vara möjliga. För det första kan man hävda att om en person inte

22 Möjligen kan liknande saker sägas även om vissa andra diagnostiska undersökningar, t.ex.
HN-test. Detta motsäger dock inte tesen om att diagnosmetoder med detta slags vidare be-
tydelse för den enskilde bör tillmätas en särställning som påbjuder extra varsamhet.
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är beslurskapabel så är hon heller inte autonom och därmed finns ingen
autonomi att respektera – detta är den traditionella syn som brukar hävdas
utifrån de kantianska och libertarianska autonomilärorna. För det andra
går det att resonera så, att om autonomi har ett värde i första hand som
medel, så kan respekt för självbestämmandet vara av vikt även då det
handlar om en inte fullt ut autonom individ. Om, som Statens medicinsk-
etiska råd tidigare hävdat, autonomin och självbestämmandet ofta är ett
viktigt medel för att skydda integriteten, så kan t.o.m. det faktum att en
person är mindre i stånd att utöva sitt självbestämmande påbjuda ökad var-
samhet i förhållande till denna person. Om befrämjande av autonomi
dessutom accepteras som ett mål, och inte bara en restriktion, för vården
tillkommer ett starkt skäl att nyttja medicinska åtgärder som kan befrämja
detta mål. Här avses göra troligt att individen blir stärkt i sin förmåga att
utöva sitt självbestämmande, och den därmed följande möjligheten att
själv freda och stärka sin integritet. Sådana åtgärder förefaller till stor del
också befrämja mer traditionella mål för vården, då de syftar till att be-
främja sådant som fortsatt liv, fungerande medvetande, fysisk självstän-
dighet och möjligheter till fortsatt intellektuell och känslomässig utveck-
ling. Det bör dock framhållas att det är en i högsta grad öppen fråga i
vilken utsträckning olika slags gentester på barn är nödvändiga för att för-
verkliga sådant, något som kommenteras ytterligare nedan.

Konsekvenser för genetisk screening: allmänt
Huruvida en genetisk screening-undersökning skulle kunna medföra nå-
gon av de fördelar som listats ovan beror förstås i hög grad på dess förut-
sättningar. Redan från början kan dock konstateras att kravet på respekt
för patienters autonomi medför att det alltid finns ett extra skäl mot scre-
eningsförfaranden. Detta i kraft av att dessa innebär ett avsteg från hu-
vudregeln att vård ska aktualiseras på individens eget initiativ. Detta med-
för i sin tur att screening-undersökningar också rent allmänt har mindre
möjligheter att åberopa befrämjande av autonomi som en fördel som etiskt
skulle kunna motivera undersökningen. Dessa skäl kan uppvägas om det
finns särskilda faktorer som gör det rimligt att hävda att en viss undersök-
ning trots allt kan antas befrämja autonomin eller något annat tillräckligt
tungt vägande mål. Det extra skälet mot screeningsförfaranden kan sam-
tidigt variera i styrka beroende på hur dessa mer exakt organiseras med av-
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seende på närmandet och tilltalet till den enskilde individen. Ju mer upp-
fordrande närmandet är, jumer ton av att deltagande tas för givet och ju
mer av betoning av de skäl som kan tala för deltagande (på bekostnad av
skälen mot) som finns i tilltalet, desto större tyngd har det allmänna au-
tonomiskälet mot screening. Eftersom ett närmande från samhällets sida
gentemot individen med påtalande om att denne, enligt samhället, kan ha
anledning att genomgå en medicinsk åtgärd alltid kan förmodas vara upp-
fordrande i någon grad, tycks emellertid detta skäl alltid kunna tillmätas
viss vikt.

Vid sidan av dessa mer principiella överväganden angående genetiska
screening-undersökningars förhållande till värdet av att respektera och
befrämja autonomin finns också en praktisk. Som nämndes ovan har den
verksamhet med genetiska undersökningar som finns i den reguljära sjuk-
vården visat på ett stort behov av omfattande genetisk vägledning. Denna
kräver förstås personal och resurser, det senare inte minst i form av gott
om tid för förklaringar och frågor såväl inför som efter undersökning.
Detta är svårt att klara av redan med det relativt lilla patientantal det rör
sig om i det reguljära vårdsammanhanget. Vid ett större screening-upp-
lägg skulle det dock röra sig om avsevärt fler personer som involverades
och skulle behöva bli föremål för vägledning. Möjligen skulle detta kunna
klaras av om avsevärda ekonomiska resurser satsades på detta ändamål
(förutsatt att det finns tillräcklig tillgång på kompetenta genetiska vägle-
dare). Samtidigt innebär det dock att screening-upplägget blir svårare att
försvara ur pnonteringssynpunkt därigenom att det goda som kan uppnås
genom undersökningen inte självklart kan motivera de resurser den tar i
anspråk, jämfört med andra vårdområden som dessa resurser skulle kunna
satsas på i stället.

Om vi tillfälligt lämnar målet att befrämja autonomi, förefaller det
ganska klart att fördelen minskad oro inte är särskilt aktuellt när det gäller
screening-undersökningar, eftersom det då handlar om erbjudanden till
grupper av individer som i regel inte har någon sådan oro till att börja
med. Tvärtom kan man här se en risk att screeningen skapar oro hos de
individer som involveras. Denna risk kan spetsas till ytterligare beroende
på precisionen hos den testningsmetodik som används. Som beskrevs i ti-
digare avsnitt medför alla screening-program risk för såväl falska positiva
som falska negativa besked, dvs. testresultatet beskriver felaktigt individen
som (troligen) sjuk respektive troligen frisk. Detta innebär att vid sidan av
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risken att människor oroas i onödan finns också risken att invaggas i falsk
säkerhet – vilket i värsta fall kan innebära att individen avstår från t.ex.
medicinska kontrollåtgärder som hon annars skulle ha vidtagit för säker-
hets skull. Ju större mängd människor som involveras i screeningen, desto
fler löper dessa risker, men riskerna påverkas också av tillförlitligheten av
själva testmetodiken.

Möjligen kan ett undantag från huvudregeln att de som tillfrågas om
deltagande i en genetisk screening inte bär på någon initial oro, vara om
det med avseende på någon viss åkomma finns en allmänt spridd kunskap
om dess genetiska karaktär och en allmänt spridd initial oro till följd av
det. Den ökande medvetenheten om olika riskfaktorer till följd av ökad
konsumtion av olika sorters hälsoinformation, t.ex. via internet, hos vissa
grupper i samhället, kan bidra till att denna möjlighet i framtiden blir allt-
mer trolig.

I det fall det finns enskilda gener som regelmässigt ger kraftigt ökad
risk för allvarlig sjukdom samtidigt som det finns effektiva förebyggande
åtgärder att sätta in i det fall ett sådant anlag konstateras, torde fördelen
att befrämja den fysiologiska hälsan kunna uppnås även av en screening-
undersökning. Dock är det oklart om den skulle uppnås i högre grad än
om undersökningen gjordes på individuellt initiativ och om denna grad i
så fall kan uppväga risken för skapad oro respektive falsk säkerhet. Om det
är fråga om mycket allvarliga sjukdomar som tillförlitligt kan testas för och
som enkelt kan förebyggas, samt om den enskilde är i den situationen att
han/hon som regel saknar skäl att misstänka risk for sådan sjukdom, kan det
dock hävdas att ett initiativ från samhället/sjukvården skulle kunna vara
på sin plats. Ett exempel på detta är det s.k. PKU-testet på nyfödda, där
endast ett litet ratal bär på anlaget, men där en tillförlitlig screening möj-
liggör att dessa ra genom dietbehandling räddas från en mycket svår sjuk-
dom.

Det är också i fall som dessa som det inte förefaller orimligt att screen-
ingen på det hela taget skulle kunna såväl befrämja som respektera auto-
nomin hos enskilda individer. Det förefaller finnas skäl för en presumtion
att de allra flesta människor skulle välkomna möjligheten att genom för-
hållandevis enkla och effektiva åtgärder undvika svåra sjukdomar. I detta
fall torde också möjligheten att screening-upplägget skapar oro hos invol-
verade individer vara betydligt mindre, eftersom det rör sig om ett till-
stånd som enkelt kan åtgärdas. Detta förhållande gör också att vägled-
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ningssituationen väsendigen underlättas, vilket gör att ovan nämnda
svårighet att leva upp till kravet på respekt för autonomin till följd av det
stora antalet involverade personer blir betydligt mindre.

I de flesta fall är dock situationen inte alls så enkel – tvärtom. Oftast
saknas effektiva behandlingar (såväl förebyggande som botande) för de
sjukdomar där enskilda gener kan förklara och förutsäga sjukdomens ut-
brott (dvs. de monogena sjukdomarna). I de fall där sådana behandlingar
finns, som i fallet med olika former av ärftlig cancer, kan dessa vidare inte
odelat beskrivas som enkla och effektivade lämnar kvar viss risk att trots
allt drabbas av sjukdomen och medför ofta betungande nackdelar för in-
dividen. Även om enskilda personer kan bedöma det högst önskvärt att
trots allt genomgå sådana åtgärder i fall de löper förhöjd risk – och därför
gärna ser sin genetiska riskbild klarlagd för att ra en kunskapsbas för detta
beslut – förefaller det tveksamt att presumera ett sådant intresse för män-
niskor i allmänhet. Denna tveksamhet accentueras av den ovan noterade
nackdelen att genetiska screening-undersökningar kan förmodas skapa
viss oro hos samtliga involverade individer – av vilka det stora flertalet
alltså inte bär på anlaget. Är test-metodiken dessutom mindre tillförlitlig,
med ökad risk för falska prognoser som följd, förstärks detta skäl mot scre-
ening. Sammantaget torde dessa förhållanden tala för ett upplägg där un-
dersökningar erbjuds efter individuellt initiativ från dem som har ett spe-
ciellt intresse, t.ex. därför att de är medlemmar av familjer där ärftlig
sjukdom konstaterats.

Detta har nackdelen att vissa individer som skulle kunna ha stor nytta
av att bli erbjudna en genetisk undersökning kanske aldrig får praktisk
möjlighet att ta del av ett sådant erbjudande. Det kan t.ex. röra sig om per-
soner som inte är medvetna om att de hör till en släkt som är belastad av
ärftlig sjukdom. Som nämndes ovan kan detta verka betänkligt ur rättvi-
sesynpunkt. Samtidigt är det ingalunda säkert att dessa personer verkligen
vill bli föremål för ett sådant erbjudande, vilket illustrerar att denna even-
tuella nackdel måste vägas mot det ovan nämnda allmänna skälet mot
screening-undersökningar i kraft av kravet på respekt för individers auto-
nomi. Som ovan nämnts finns också risken att erbjudandet i slutänden gör
mer skada än nytta för individen, t.ex. genom att skapa stark oro.

I föregående avsnitt nämndes att gentester på små barn är ett område
med särskilda etiska komplikationer. Kopplat till vad som sagts om gene-
tisk screening i allmänhet ovan tycks det vara möjligt att berättiga vissa
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testprogram av denna typ, exempelvis PKU-test av nyfödda. Samtidigt
innebär barnets nedsatta och, i extremfallet, ibland obefintliga förmåga att
utöva självbestämmande enligt det resonemang som skisserades i slutet av
föregående avsnitt, ett viktigt skäl till extra varsamhet. Visserligen är ris-
ken att barnet självt blir oroat av ett screeningerbjudande närapå obefint-
lig, men eftersom erbjudandet i praktiken riktas till föräldrarna blir det i
stället de som löper denna risk. Det råder också en genuin okunskap om
hur barnet, när det har mognat och utvecklat beslutskapacitet, kommer att
ställa sig till att ha blivit föremål för genetisk testning. Till detta kommer
en välkänd risk att föräldrarnas medvetenhet om, eller bara oro för, att
barnet bär på ett potentiellt hälsofarligt arvsanlag kan ha en menlig inver-
kan på förälder-barn relationen. Detta kan ta sig uttryck i att barnet be-
traktas som, eller befaras vara, sjukt även om några sjukdomssymptom
aldrig visar sig. Visserligen har i diskussionen framhållits att genetisk test-
ning som avslöjar risker för framtida sjukdom också kan medföra psyko-
sociala fördelar i enstaka fall. Detta exempelvis genom att föräldrar får
hjälp att förstå avvikelser i barnets utveckling. En form av avvikelse kan
vara autistiska beteendemönster, som är följden av genetiska anlag, vilka
kan balansera riskerna för störda relationer.23 Det är emellertid svårt att se
att sådana skäl skulle kunna motivera screening-program som erbjuder
genetisk testning till stora mängder av barn som inte löper någon initialt
förhöjd risk. Av dessa och tidigare redovisade skäl tycks påbudet om extra
varsamhet i förhållande till individer med nedsatt beslutsförmåga inne-
bära att genetiska screeningprogram visavi barn ska genomföras endast
om de medför klara och substantiella hälsovinster, därigenom att en tidig
upptäckt är en strikt nödvändig förutsättning för att en befintlig och do-
kumenterat effektiv behandling av en allvarlig åkomma ska bli framgångs-
rik. Detta innebär t.ex. att om de eventuella terapeutiska fördelarna med
genetisk testning lika gärna kan förverkligas genom testning när barnet
blivit äldre, mognat och uppnått en högre grad av beslurskapacitet, så är
en genetisk screening riktad till de yngre barnen etiskt betänklig.

23 Robertson & Savulesco J. (2001).
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Genetisk screening för folksjukdomar?
Den ovan redovisade tveksamheten angående om det goda som eventuellt
kan åstadkommas genom en genetisk screening-undersökning kan väga
upp dess etiska nackdelar har till stor del att göra med att det där handlat
om tillstånd som endast drabbar en mycket liten del av befolkningen. Hur
blir det då om vi ser på mer allmänt förekommande hälsoproblem, s.k.
folksjukdomar?

Som tidigare beskrivits i denna skrift tycks den genetiska forskningen
ge ett kontinuerligt allt starkare stöd för att dessa sjukdomar nog har en
delvis genetisk bakgrund, men att denna är mycket mer komplicerad än
man tidigare trott. Dessa är s.k. komplexa eller polygena sjukdomar.
Komplikationsgraden kommer många gånger att vara så stor att det är
svårt att föreställa sig hur man inom överskådlig tid skulle kunna erhålla
den grundläggande kunskap om sambandet mellan olika ansamlingar av
genetiska anlag och konkreta sjukdomssymptom som är en nödvändig
förutsättning för att på basis av genetiska undersökningar meningsfullt ut-
tala sig om risker för framtida sjukdom. En omedelbar konsekvens av
detta förhållande tycks vara att även om det blir tekniskt möjligt att smi-
digt analysera ett större antal gener i ett och samma prov, så är det svårt
att se att ett sådant test skulle kunna leva upp till några av de mål som re-
dovisats ovan. I avsaknad av grundläggande kunskap om sambandet mel-
lan de genetiska anlagen och själva sjukdomen kan inte sådana test ligga
till grund för vare sig diagnos eller förutsägelse om framtida sjukdom.
Däremot kvarstår såväl det grundläggande som det mer praktiska autono-
mibaserade skälet mot screening-undersökningar. Det kan heller inte ute-
slutas att även en screening-undersökning som skulle bygga på denna typ
av test skulle skapa en del oro respektive falsk trygghet, inte minst till följd
av de praktiska problem som finns med att åstadkomma tillräckligt goda
vägledningsprocedurer i ett screening-sammanhang.

Detta lämnar möjligheten öppen för att det skulle kunna finnas vissa
enskilda sjukdomar med stor spridning där den genetiska bakgrundens
komplexitetsgrad ändå skulle kunna tillåta vissa slutsatser på grundval av
genetiska undersökningar av enskilda individer. Det skulle då handla om
en möjlighet att med hjälp av genetiska tester ge betydligt mer obestämda
(jämfört med genetisk testning för monogena sjukdomar) men ändå en
sorts besked, om individens riskbild, t.ex. i form av riskintervaller viktade
med en otillförlidighetsfaktor. En undersökning skulle då kunna ge grund
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för påståenden om att en individ som befunnits bära på en viss konfigura-
tion av gener t.ex. löper en risk mellan 7 och 40% för att drabbas av sjuk-
domen innan en viss ålder, men att denna uppgift i sin tur löper en 15 %
risk att vara felaktig. Även om det inte kan uteslutas att vissa enstaka in-
divider skulle kunna vara genuint intresserade av sådan information för
egen del, finns det anledning att åter framhålla de stora vägledningspro-
blem som finns redan i samband med den betydligt enklare genetiska in-
formation som erhålls med dagens genetiska undersökningar. Den ökning
av svårighetsgraden som den nyss beskrivna typen av information innebär,
gör det tveksamt om ens erbjudanden på individuellt patientinitiativ
skulle kunna förverkliga några av de tidigare beskrivna målen för den ge-
netiska testningsverksamheten. Det förefaller därför även här finnas än
starkare skäl mot ett erbjudande i form av en genetisk screening.

Denna starka och allmänna skepsis angående värdet av genetisk scre-
ening för att förutsäga individers risker att utveckla olika folksjukdomar
aktualiserar frågan om screening som i stället görs i syfte att utforska dessa
sjukdomars underliggande biologiska mekanismer. Innan denna möjlig-
het kommenteras finns dock anledning att kort beröra två områden som
ligger nära de sorters genetiska screening-undersökningar som diskuterats
ovan.

Kommersialiserade genetiska testningserbjudanden
Så här långt har allt som sagts vilat på antagandet att genetiska screening-
undersökningar skulle ske inom sjukvårdens ram. I den etiska debatt om
genetiska tester som försiggår såväl i Sverige som internationellt har dock
många pekat på att detta inte är någon självklarhet i ett längre perspektiv.
Tekniskt är det redan möjligt att tillverka och försälja genetiska ”självtes-
ter”, dvs. enkla apparater med vars hjälp individer själva kan undersöka
sin, eller för den delen andras, genetiska konstitution.24 Det har från flera
håll, såväl genetiska forskare som etiker, framhållits att det är rimligt att
förvänta sig ett intresse hos den biotekniska industrin att med hjälp av så-
dana produkter stimulera en marknad för ”genetisk informationsteknik”.
Det förefaller heller inte orimligt att om dessa produkter kan göras till-
räckligt enkla och billiga och om lämpliga marknadsföringsåtgärder sätts

24 Se t.ex. Munthe (1998).
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in så kan en hel del människor vara villiga att köpa och använda sådana
produkter. Ett något mindre avancerat scenario är att ”självtester” i stället
saluförs av rent kommersiella genetiska laboratorier, något som redan idag
är en realitet i såväl Europa som USA.25

Detta slags kommersiella erbjudanden kan i vissa avseenden liknas vid
de former av genetiska screening-undersökningar som beskrivits ovan,
därigenom att försäljningen tar formen av ett masserbjudande till en po-
pulation som inte förenas av någon tydlig, förhöjd genetisk risk. Samtidigt
förefaller det ur autonomisynpunkt vara en skillnad därigenom att försälj-
ningen av ”självtester” knappast kan uppfattas som ett påbud eller en upp-
fordran från samhället. Däremot kan förstås arten av marknadsföring för
detta slags produkt bli mycket uppfodrande för den enskilde, men i detta
avseende finns ingen påtaglig skillnad från marknadsföring i största all-
mänhet. Man kan i anknytning till detta också diskutera om erbjudandet
sker på individuellt initiativ eller inte:

– På ett sätt inte, eftersom efterfrågan kan nog tänkas uppstå till följd av
att produkten lanseras,

– På ett annat sätt i högsta grad, eftersom införskaffandet av självtestet
är individens eget beslut och den initiala efterfrågan kan efter hand bli
en följd av allmän kunskap om att denna produkt finns att köpa.

Den för Statens medicinsk-etiska råd viktigaste aspekten är dock att det
ur etisk synvinkel finns all anledning att ställa samma grundläggande krav
på denna sorts verksamhet som på genetiska undersökningar inom sjuk-
vårdens ram. Utifrån detta kan ett antal synpunkter läggas som kastar ett
förhållandevis starkt tvivel över det etiskt försvarliga i en verksamhet av
den här typen.

För det första: det förefaller ofrånkomligt att en marknad för genetiska
självtester bara kan stimuleras att växa sig tillräckligt stor för att vara af-
färsmässigt intressant genom att individer tas att tro att de kan ha en klar
nytta av att testa sig. Som beskrivits ovan är dock detta högst tveksamt i
de allra flesta fall. Tvärtom föreligger en klar risk att enskilda skadas mer

25 Kommersialiserad genetisk testning av detta slag innefattar inte nödvändigrvis all genetisk
testningsverksamhet som utförs eller tillhandahålls av privata intressenter, dessa kan ju vara
kontrakterade på uppdrag av sjukvården. Vad som sägs i det följande gäller således enbart ge-
netisk testning som saluförs på renodlat kommersiell basis utan att denna utgör ett led i full-
görandet av ett uppdrag på basis av avtal med hälso- och sjukvården.
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än gynnas, i synnerhet genom skapad oro respektive falsk säkerhet. T.ex.
kan föräldrar självtesta sina barn och via feltolkningar av resultat börja be-
trakta dessa som sjuka trots att det anlag som registrerats bara ger en svag
riskökning, eller t.o.m. ingen riskökning alls.

För det andra: i de ta fall där en sådan nytta inte är orimlig att räkna
med så är den starkt beroende av ett omsorgsfullt omhändertagande vid
sidan av själva testningen i form av genetisk vägledning. Själva iden om en
lönsam marknad för genetiska självtester utesluter dock sådana insatser.

För det tredje: som en konsekvens av det nyss sagda finns anledning att
befara att kommersiellt saluförda självtester kommer att medföra en ökad
och i många stycken onödig belastning för sjukvården, eftersom det är
denna som tar ta hand om den oro, förvirring, besvikelse etc. som kan för-
väntas följa av en sådan verksamhet.

För det fjärde: självtestningsteknologin och iden att saluföra denna
som en ren informationsteknik skapar svåra integritetsproblem. Detta i
och med att det inte är några större praktiska problem att erhålla material
för genetisk testning från andra individer än en själv (t.ex. hudfragment
eller hårstrån).

För det femte: en fri marknad för självtester gör att samhället förlorar
alla möjligheter att kontrollera hur dessa används på andra för samhället
centrala områden än vården, t.ex. i samband med tecknandet av livförsäk-
ringar eller konkurrens om arbeten.26

Sammantaget tycks det därför som att det föreligger mycket starka skäl
för samhället att förhålla sig restriktivt till försök att åstadkomma kom-
mersialiserade genetiska självtestningsmarknader. I ljuset av den så omde-
batterade globaliseringen av ekonomin finns dock här potentiellt svåra
praktiska problem med avseende på hur en sådan restriktivitet ska åstad-
kommas.27 Dessa behöver snarast bli föremål för såväl seriös forskning
som politisk och allmän debatt.

Sammanfattade lärdomar
Steget från att erbjuda genetiska tester på individuellt initiativ för dem
som är motiverade att efterfråga dem till att på mer eller mindre uppford-
rande vis rikta ett sådant erbjudande från samhällets sida till stora befolk-

26 Radetzki, Radetzki & Juth (2002), kap. 2.
27 Munthe (1998).
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ningsgrupper som saknar initiala motiv att gentesta sig spetsar som regel
till de etiska problem som aktualiseras redan i den reguljära gentestnings-
verksamheten. Hur tillspetsat det blir sammanhänger med

• dels ställningstagandet till grundläggande etiska frågor om vad som ska
anses utgöra legitima mål för vården,

• dels samhällsutvecklingen,
• dels screeningens praktiska utformning.

Det synsätt som utvecklats inom gentestningsverksamheten, att befräm-
jande av autonomi är ett mål för vården som i sig självt kan motivera att
genetisk testning erbjuds, ger på ett sätt större utrymme för gentestnings-
erbjudanden att göra gott; även om de inte gynnar välbefinnande. Genom
att prognosen förbättras eller oron minskar kan de ändå vara i linje med
vissa människors mål och planer för sina liv. Det har också framgått att
även autonomin ger grund att motstå introduktionen av nya gentestnings-
möjligheter, nämligen om dessa har dåliga chanser att just befrämja auto-
nomin. I samband med screening förefaller denna slags skepsis vara extra
mycket på sin plats, då det som regel handlar om verksamheter som an-
tingen kan befaras medföra negativa bieffekter för de allra flesta av de be-
rörda utan att de har chans till några fördelar och där nyttan för det fåtal
som kan ha någon är oklar. En annan maning till eftertanke är att även om
undersökningarna kan påvisa anlag hos flera av de testade är de helt enkelt
inte särskilt potenta att producera någon för individen vägledande infor-
mation vad gäller nuvarande eller framtida hälsa.

Till detta kommer det praktiska problem att åstadkomma ett nöjaktigt
skydd för patienternas självbestämmande vilket visat sig svåruppnåeligt
redan i den reguljära gentestningen och som i samband med screening-
undersökningar antar mångdubbelt större proportioner. I ljuset av den
tveksamma nytta som sådana program skulle kunna ha ens i idealfallet fö-
refaller det då betänkligt att nödgas satsa stora resurser för att kunna
uppnå minimala krav på patientomhändertagande, då de totala resurserna
istället skulle kunna satsas på andra åtgärder med mer gynnsam nytta-risk
profil. Som vi har sett kommer det exempelvis med stor sannolikhet upp-
stå ett växande behov av genetisk vägledarkompetens kopplat till de be-
tydligt mer lättmotiverade verksamhetsområdena genetisk diagnostik och
farmakogenetisk testning.



95

Denna skepsis till trots kan det finnas goda skäl att, vad gäller vissa en-
skilda monogena sjukdomar, såväl behålla befintliga som att i framtiden
starta upp nya genetiska screeningprogram. Detta gäller sådana program
där förutsättningarna är i paritet med den s.k. PKU-screeningen. Dvs. det
handlar om allvarliga sjukdomar som effektivt och förhållandevis enkelt
kan förebyggas, men bara under förutsättning att anlaget för sjukdomen
är känt innan den bryter ut. Ovanstående genomgång har dock givit vid
handen att det finns skäl att tolka dessa villkor strängt, i synnerhet när det
gäller de fall då eventuell testning måste utföras på barn.

De etiska aspekter som kan läggas på genetiska undersökningar i all-
mänhet, och genetisk screening i synnerhet, ger starka skäl för samhället
att motverka försök att skapa marknader för kommersialiserad genetisk
testning. De förväntade konsekvenserna av sådana marknader är dess-
utom etiskt problematiska på en del andra sätt, t.ex. vad gäller hot mot
den personliga intergiteten och svårigheter för samhället att kontrollera
användningen av gentester i samband med försäkringsteckning eller an-
ställning. Hur en sådan restriktivitet praktiskt ska åstadkommas behöver
dock utforskas närmare.
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Allmänna frågor
Etiska aspekter på genetisk screening kommer i ett vidare sammanhang i
högsta grad också att handla om hälsoekonomi och prioriteringar. Tre all-
männa frågor som då aktualiseras är:

• under vilka förutsättningar bör ett visst screeningprogram initieras?
• under vilka förutsättningar bör detta screeningprogram få fortsätta?
• under vilka förutsättningar bör screeningprogrammet avbrytas?

Viktiga förutsättningar för ett positivt svar på den första frågan kan t.ex.
vara att syftet med programmet är klart definierat, att finansieringen av
programmet är klargjord och redovisad, att adekvat diagnostik och terapi
finns tillgänglig för dem som vid screeningen visar sig ha förhöjd risk för
det tillstånd som screeningen avser, och att utbildad personal finns som
kan sköta screeningsprocedurerna, tolka resultaten och svara på frågor.

När det gäller den andra frågan är det viktigt att utvärderingen av det
aktuella screeningprogrammet bedrivs fortlöpande, och att den bedrivs av
personer som inte direkt eller indirekt har några egna (ekonomiska eller
andra) intressen av screeningsverksamheten. Utvärderingen bör bl.a. be-
döma programmet i relation till dess syften för att se om dessa syften upp-
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nås och om screeningen fortfarande är relevant samt följa kostnadsutveck-
lingen för screeningen.

Den tredje frågan bör besvaras i ljuset av de utvärderingar som utförts.
Här kan också prioriteringsaspekter och etiska överväganden av det slag
som ska diskuteras i det följande komma in i bilden.

Prioriteringsfrågor
Några frågor som specifikt gäller prioriteringsproblem är följande:

(a) Ska man satsa på att i första hand hjälpa dem som redan är sjuka? El-
ler på att screena dem som nu är eller upplever sig vara friska men som
i framtiden kan bli sjuka?

(b) Hur bör målgruppen avgränsas? Alla i befolkningen? Endast de som
det finns skäl att tro har förhöjd risk? Alla av ett visst kön eller över/
under en viss ålder? Alla i en viss region? Alla som uttryckt oro?

(c) Vilka screeningprogram är särskilt angelägna och ska gå före andra?
På vilka grunder?

Svaren på dessa frågor beror inte bara på screeningsmetodernas förmåga
att korrekt förutsäga sjukdom eller på hur vanlig sjukdomen är i befolk-
ningen – något som diskuteras i Staffan Nilssons kapitel om Statistiska
föörutsättningar för genetiska screening undersökningar. Inte heller beror det
enbart på om och i så fall vad man kan göra för dem som genom screen-
ingförfarandet upptäcks ha förhöjd risk för det aktuella tillståndet eller
sjukdomen, även om allt detta är relevant.

Svaret på frågorna ovan beror också på hur man ser på sjukvårdens mål
och på de bakomliggande prioriteringsfrågorna. Det är framför allt dem
jag avser att säga något om här. Huvudfrågan blir då vad man vinner och
vad man förlorar på att satsa på att introducera ett visst nytt screeningpro-
gram – jämfört med att använda resurserna på något annat sätt.

Medicinens och sjukvårdens mål
Det har förts en internationell diskussion om dessa centrala frågor. Vilka
slutsatser kan man dra av den? Hur kan den tillämpas på screening i
Sverige, givet de förutsättningar som råder här?
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Vill man ha en konstruktiv diskussion om de svåra prioriteringsfrå-
gorna i vården är det nödvändigt att målen konkretiseras och bryts ner. I
annat fall har man ingen rationell grund för fördelning av resurser.

Jämförelser mellan olika sätt att fördela resurser måste ju relateras till
vad man vill uppnå med resurserna – först då kan kostnadseffektivitet och
annat bedömas på ett rimligt sätt. Detta är särskilt viktigt mot bakgrund
av att målformuleringar kan dra åt olika håll – t.ex. konflikt mellan akut-
sjukvård och förebyggande vård, mellan målet att förhindra för tidig död
och att förbättra livskvalitet. Om nyckeltermer som ”hälsa”, ”livskvalitet”,
”nytta” osv. i målformuleringarna tolkas på olika sätt av de berörda, kan
detta leda till missförstånd och till att man talar förbi varandra.

Naturliga utgångspunkter för diskussionen i Sverige är hälso- och sjuk-
vårdslagens portalparagrafer. I en europeisk kontext finns även andra ut-
gångspunkter i dokument från Europarådet och i uttalanden från minis-
terrådet. Som ytterligare en utgångspunkt för diskussionen vill jag här
citera några sammanfattande rader ur en rapport från Hastings Center
(1996) med titeln The Goals of Medicine. Setting New Priorities: 

”The prevention of disease and injury and the promotion and mainte-
nance of health.

The relief of pain and suffering caused by maladies.
The care and cure of those with a malady, and the care of those who

cannot be cured.
The avoidance of premature death and the pursuit of a peaceful death.”
Nu kan ju inte utan vidare sjukvårdens mål identifieras med medici-

nens – i den förra tillkommer bl.a. en politisk dimension (”Vård på lika
villkor åt alla” exempelvis). Mera avgränsade och preciserade målformule-
ringar kan också vara en utgångspunkt för analysen. Sådana finns konkre-
tiserade inom flera medicinska verksamheter. Man kan fråga sig på vilket
sätt screening av den ena eller andra typen hjälper oss att uppnå, eller
komma närmare uppnåendet av, dessa eller andra mål.
Prioriteringsdelegationen (SOU 2001:8) formulerade, liksom tidigare
prioriteringsutredningen, en etisk plattform vilande på tre grundläggande
principer: Människovärdesprincipen, Behovs- eller solidaritetsprincipen
och Kostnadseffektivitetsprincipen. Om vi reflekterar kring vad denna
plattform kan innebära för vårt ställningstagande då det gäller ett program
för genetisk screening, blir två problem aktuella.
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För det första måste vi, utifrån behovs- eller solidaritetsprincipen, fråga
oss:

• Vilka behov, och vems behov, tillgodoser tänkta screenmgsprogram?
• Hur starka är dessa behov?
• På vilket sätt och i vilken grad tillgodoser screeningen dessa behov?

Allt detta är exempel på effektfrågor. En stark och övertygande argumen-
tering förutsätter att man kan kvantifiera effekterna på mortalitet, morbi-
ditet och på livskvalitet i en eller annan mening.

För det andra måste vi också ta upp kostnadsaspekterna. När effekterna
kartlagts och kostnaderna identifierats, blir det sedan möjligt att diskutera
de tänkta eller föreslagna genetiska screeningprogrammens kostnadseffek-
tivitet. Detta förutsätter att vi jämför screening med andra insatser sjuk-
vården kan göra, för att se på vilket sätt vi får mest valuta per satsad krona.
Alltså:

• På vilka andra sätt kan dessa behov tillgodoses?
• Hur effektiva är de?
• Vad kostar de olika alternativen?

Hälsoekonomiska utgångspunkter
”. . . vad vi får för varje satsad krona, och vad vi skulle kunnat få, om resur-
serna satsats på något annat i stället.”

En viktig punkt som förtjänar ordentlig belysning är att kostnaderna kan
beräknas på olika sätt. Vilka kostnader och vems kostnader tas upp, och
hur beräknas de? Är det den totala kostnaden per år för hela screeningpro-
grammet som beräknats? Kostnaden per upptäckt individ med förhöjd
risk? Kostnaden per räddat liv? Eftersom dessa siffror blir olika, är det vik-
tigt att det klart framgår hur man fått fram kostnaderna – och vad som ta-
gits med i kalkylerna.

Hälsoekonomiska analyser kan vidare ha bias av olika slag – gynna eller
missgynna olika grupper – beroende på hur beräkningarna gjorts. De mått
som använts måste redovisas och motiveras. Det har t.ex. ofta påpekats att
beräkningar av kostnadseffektivitet i termer av vunna livskvalitetsjuste-
rade levnadsår (QALYs; se nedan) systematiskt missgynnar äldre. Idéhis-
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toriskt lutar sig hälsoekonomin tungt mot utilitarismen, vilket inte är all-
deles oproblematiskt. Genom de utilitaristiska utgångspunkterna
fokuseras på aggregerade, samlade kostnader och vinster för samhället där
individens intressen kan komma i kläm.

Den grundläggande idén i den typ av hälsoekonomiskt resonemang
som är aktuell i detta sammanhang är bedrägligt enkel. Idén är att tidig
upptäckt räddar liv. Eftersom dödligheten är 100 %, handlar det om att
tidig diagnostik räddar en del människor från för tidig död. Hur många?
Och hur mycket för tidig? Hur säkert vet vi detta? Här börjar problemen.

Även om man t.ex. har anlagen (t.ex. för cystisk fibros eller de s.k.
bröstcancergenerna BRCA 1 eller BRCA 2) för en ärftlig sjukdom, behö-
ver man inte få denna sjukdom; och även om man får en cancertumör, be-
höver man inte dö i cancer – man kan dö i annat, t.ex. på grund av trafik-
olycka eller annan sjukdom. Många män dör med prostatacancer men inte
på grund av prostatacancer. Här blir det därför fråga om bedömningar
med betydande osäkerhet. Anta emellertid att 100 personer räddats från
för tidig död och att detta betyder att tidig diagnostik, upptäckt och be-
handling gör att de levt i genomsnitt 2 år längre än de annars skulle gjort.
Då har 200 levnadsår räddats.

Livets värde
Vad är detta värt? Är det detsamma för alla personer oavsett ålder, oavsett
livskvalitet? Det är en vanlig idé i hälsoekonomiska analyser att man på
något sätt måste ta hänsyn också till kvaliten på de liv som räddas, och
man talar därför om QALYs (livskvalitetsjusterade levnadsår) eller DA-
LYs (disabilityadjusted, levnadsår justerade för funktionshinder). Här
uppkommer då en ny typ av problem. På vilka grunder beräknas livskva-
liten? Hur värderas smärta och lidande? Och vem gör dessa beräkningar?

Man kan tänka sig att den berörde gör det, att forskaren gör det, att en
representativt sammansatt panel gör det, osv. Det grundläggande proble-
met är att livskvalitet i en uppenbar mening är ett subjektivt begrepp (det
som är hög livskvalitet för den ene behöver inte vara det för den andre),
men man behöver åtminstone ett intetsubjektivt begrepp för att kunna
göra jämförelser. En rad instrument har också utvecklats för att mäta livs-
kvalitet intersubjektivt. De är emellertid ingalunda oomstridda. Men anta
att även dessa problem är lösta, och att livskvaliteten på de räddade åren i
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genomsnitt är 0,5 på en skala från 0 (lägst) till 1 (högst). Det innebär då
att 100 livskvalitetsjusterade levnadsår räddats genom tidig diagnostik.

Vad är då det ekonomiska värdet av detta? Vi behöver som utgångs-
punkt en idé om vad ett år i ett människoliv är värt. Anta att vi på ett icke-
godtyckligt sätt kan beräkna värdet av varje räddat extra år med livskvalitet
1 till 100 000 kronor. Då är vinsten så långt 10 miljoner kronor.

Till svårigheterna här hör att om människor dör tidigt, och i varje fall
före pensionsåldern, sparar staten dels utgifter för pension, dels kostnader
för dyr vård i slutet av livet. Kostnaderna för sjukvård fördelas normalt så
under en persons liv att de är störst i början och i slutet av livet; under sista
levnadsåret förbrukas en stor del av de resurser som individer under ett liv
lägger på sjukvård. Ska man ta hänsyn även till detta i kalkylen? Låt oss
emellertid bortse från detta för att inte komplicera beräkningarna.

Så långt plus-sidan, men vi måste också titta på kostnadssidan. Hur
stor vinsten i själva verket är beror på flera saker: dels hur säkra eller osäkra
de antaganden är som kalkylen bygger på, dels på hur stora kostnaderna
för diagnostiken är. De senare får ju inte vara större än vinsten, om man
ska kunna försvara satsningen.

Även här finns betydande osäkerhet och möjlighet att räkna på flera
sätt. Kostnaden per upptäckt anlag eller per räddat levnadsår är något an-
nat än den totala kostnaden för satsningen. Kostnaden för apparater, prov,
personalens tid, uppföljning och behandling liksom för sjukskrivning och
ev. färdtjänst går ju i princip att uppskatta på ett rimligt sätt. Anta att
dessa kostnader på ett icke godtyckligt sätt kan beräknas till 5 miljoner.
Då är vinsten så långt 5 miljoner.

Det finns även andra problem, vilka har att göra med screeningmeto-
denas tillförlitlighet och förekomsten av testresultat som är falskt positiva
(den testade oroas i onödan) och falskt negativa (den testade invaggas i
falsk trygghet). Hur ska denna onödiga oro och denna falska trygghet vär-
deras i kronor och ören? Det handlar ju ofta inte bara om den testade utan
också om anhöriga och närstående som oroas i onödan eller invaggas i
falsk trygghet. Vad är detta värt? Anta att vi kan beräkna det negativa vär-
det av detta på ett icke godtyckligt sätt till 2 miljoner. Då återstår så långt
en vinst på 3 miljoner kronor.
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Vilka slutsatser kan dras?
Är därmed allt gott och väl? Knappast. För det kan ju mycket väl hända
att vinsten skulle blivit större, beräknad med samma metoder, om resur-
serna hade satsats på något annat sätt, t.ex. på de som redan är sjuka, eller
på vissa speciella grupper bland dem som redan är sjuka. För att ta reda på
det behöver vi på motsvarande sätt göra någorlunda kontinuerliga beräk-
ningar av vad andra sjukdomar kostar samhället och vad man kan vinna
genom tidig upptäckt och behandling.

Beräkningarna måste upprepas med jämna mellanrum, eftersom var-
ken sjukdomspanoramat, diagnostik eller behandlingsmetoder är statiska:
sjukdomspanoramat ändras, nya diagnostiska metoder tillkommer, och
ibland kommer nya (och ibland dyrare men effektivare) mediciner och be-
handlingsmetoder. Om vinsten är 3 miljoner, kanske vinsten av att satsa
resurserna på något annat sätt kunde vara 4 miljoner. Hur som helst till-
kommer också kostnaderna för dessa hälsoekonomiska beräkningar som
en post i kalkylen. Ju oftare de måste upprepas, desto större blir rimligtvis
den posten.

Här aktualiseras också ett viktigt vetenskapsteoretiskt och metodiskt
problem: hur säkert vet vi att det vunna antalet livskvalitetsjusterade lev-
nadsår beror på just den aktuella insatsen? Det kan ju bero på en rad andra
faktorer som delvis ligger utanför medicinen. Frågan är viktig, men jag ska
i det följande förutsätta – för att förenkla resonemanget – att problemet
har lösts och att möjliga felkällor alltså eliminerats. Nu till några problem
som mer direkt har med den hälsoekonomiska kalkylens förutsättningar
att göra.

Även om värdet av ett vunnet kvalitetsjusterat levnadsår är godtyckligt,
blir det ju lika för alla behandlingar eller diagnostiker som jämförs. Det
kan man ju säga, men två synpunkter blir då viktiga. För det första säger
detta bara något om de jämförda behandlingarna inbördes, inte något om
dem i relation till övriga behandlingar. Av att den ena är mer kostnads-
effektiv än den andra, följer ju inte att den bör introduceras. Den kan vara
mycket mindre kostnadseffektiv ändå än alla existerande och praktiserade
metoder i vården.

För det andra. Antag att man sätter värdet högt på ett livskvalitetsjus-
terat vunnet levnadsår. Då kan vinsten av insatsen bli hög. Sätter man det
lågt, kan vinsten bli liten. Även om man konsekvent använder samma
värde för alla jämförda behandlingar, uppstår då ett problem – så länge
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inte alla andra behandlingar också undersökts med samma förutsätt-
ningar.

Finns ett litet mått av godtycklighet i uppskattningarna av hur många
levnadsår som räddas genom tidig diagnostik, av kostnaderna för detta
och av vad ett räddat livskvalitetsjuserat levnadsår är värt i kronor och
ören, måste skillnaden mellan vad man vinner och förlorar på olika sats-
ningar vara mycket stor för att man ska kunna dra några säkra slutsatser.
Finns det ett stort mått av godtycklighet i dessa uppskattningar, kan man
knappast dra några slutsatser alls.

Detta ska inte tolkas som en bredsida mot hälsoekonomin. Jag har velat
peka på några svårigheter och antaganden som görs i en del sådana analy-
ser, och jag har framhållit några osäkerheter. Det är fråga om grova upp-
skattningar. Slursatsen är inte att vi ska avstå från att göra analyser av
kostnad satt i relation till nytta, eller av kostnadseffektivitet. Slursatsen är
i stället – som en del hälsoekonomer också själva framhåller – att skillna-
derna (när det gäller vinster och besparingar) mellan olika satsningar
måste vara mycket betydande för att några säkra slutsatser ska kunna dras.

Observeras inte dessa förhållanden, kan hälsoekonomiska analyser få
större tyngd i den politiska processen än vad som är rimligt. De bör inte
få fälla avgörandet, även om det ibland är bekvämt för politiker att lura sig
mot hälsoekonomiska utredningar. Hälsoekonomer levererar ett besluts-
underlag som måste läsas kritiskt och ställas samman med beslutsunderlag
av andra slag.

Det är i detta sammanhang – när beslutsunderlag från olika håll och av
skilda slag ska vägas samman – som målen blir centrala. För att kunna dis-
kutera på ett rationellt och konstruktivt sätt måste vi se om satsningen le-
der till målet, hur stor kostnaden är, och om det finns andra satsningar (al-
ternativ resursanvändning) som leder oss närmare målet eller målen för
samma – alternativt högre eller lägre – kostnad.

Aktörernas roller och ansvar
Man skiljer ibland mellan horisontella och vertikala prioriteringar. I det
senare fallet prioriteras användningen av resurserna inom en specialitet
(genetik, kardiologi, onkologi, anestesi, osv.), i det förra fallet prioriteras
mellan olika områden (genetiska screeningprogram kontra andra insatser
i vården).
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Vid vertikala prioriteringar inom genetik får alltså genetikerna – givet
sjukvårdens och medicinens mål – rangordna de insatser de kan göra i
angelägenhetsgrad. Vid horisontella prioriteringar – och det är den svåra
prioriteringsdiskussionen – får man jämföra vad man får per satsad krona
genom insatser på olika områden. Det handlar då om att bedöma och
jämföra dels olika tillstånds svårighetsgrad (sjukdomars allvar), dels nyt-
tan av olika insatser (tillgängliga behandlingars effekt på mortalitet, mor-
biditet, livskvalitet) – bådadera frågor som inte läkarna har monopol på.
Eventuellt kan man tänka sig att paneler som på olika sätt är representa-
tiva kan få ta ställning till dessa frågor. En bred allmän debatt är i alla hän-
delser angelägen.

Läkarnas, politikernas, patienternas och anhörigas roller och ansvar ser
alltså ut på lite olika sätt vid dessa två typer av prioriteringar. Det är viktigt
med en bra dialog mellan läkare och politiker om dessa frågor. Deras verk-
samheter har olika mål, de talar olika språk, de talar lätt förbi varandra –
och kan lätt frestas att skylla på varandra. Vad kan man göra för att skapa
förutsättningar för en bättre dialog?

Det är naturligtvis också viktigt att det finns en bra dialog mellan lä-
kare, allmänhet, patienter och anhöriga, liksom mellan läkare och sjuk-
sköterskor och annan vårdpersonal. Kunskap om behov, resurser och re-
sultat är en nödvändig utgångspunkt, liksom om de berördas värderingar
– vad de vill uppnå och vad de vill undvika. Viktiga faktorer är alldeles up-
penbart tillståndets svårighetsgrad, nyttan av åtgärden (i relation till må-
len) och kostnaden. Svårighetsgraden, nyttan och kostnaden kan ibland
bedömas och beräknas på olika sätt – därför blir en dialog mellan de be-
rörda nödvändig för att klargöra förutsättningarna och undanröja missför-
stånd.

Efter prioriteringsutredningen
Prioriteringsutredningens uppgift var inte att leverera något facit utan att
lyfta fram begrepp och principer, och skapa debatt kring dem – och på så
sätt se till att problemen uppmärksammades. Prioriteringar har alltid
gjorts, men förr mest i det fördolda – det nya är att de nu sker öppet.
Trycket på sjukvården har också ökat av flera olika skäl som kanske inte
behöver utvecklas just här: demografiska förändringar (allt fler blir allt
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äldre), ny teknik, osv. Förtroende förutsätter insyn och att man känner till
förutsättningar och spelregler.

Nästa fas i prioriteringsarbetet fokuseras på spelet mellan olika aktörer,
på implementering och legitimitet, där ett ”bottom up” perspektiv kom-
mer att komplettera det tidigare ”top down” perspektivet. Här kan profes-
sionerna spela en viktig roll. Hur den rollen spelas kommer att ha stor be-
tydelse både för legitimiteten och för förtroendet. Ett sådant arbete har
redan med framgång påbörjats inom vissa specialiteter (kardiologi t.ex.) i
Linköping.

Det är viktigt att kunskaper om effektivitet och kostnader tas till vara i
detta sammanhang. Samtidigt är det också viktigt att betona att sjukvår-
den inte på något område är statisk: nya diagnostiska och terapeutiska me-
toder tillkommer. Problemen löses därför inte en gång för alla, utan det
handlar om preliminära och provisoriska ställningstaganden som får om-
prövas i ljuset av nya upptäckter. Processen blir viktig inte minst för legi-
timiteten i de svåra val som måste göras.

Några etiska argument
Här ska till sist något sägas om de viktigaste ovan diskuterade ekonomiska
och medicinska argumentens relationer till några vanliga etiska argument
och principer.

Integritet – rätt till fysisk integritet innebär att ingen har rätt att inva-
dera ens kropp eller genomlysa den, analysera ens DNA eller RNA utan
tillstånd. Rätt till psykisk integritet innebär att alla personer har rätt att få
sina åsikter och värderingar respekterade. Rätten till integritet av båda
dessa slag är uppenbart relevant i detta sammanhang, särskilt som påbudet
om screening kommer från myndigheter, inte som vid vanlig genetisk ut-
redning är något som en orolig person (probanden) själv tagit initiativ till.

Autonomi – rätt till självbestämmande, dvs. rätt att avstå från screening
är också relevant. Det är vanligt att man betonar att screeningprogram är
frivilliga, vilket förutsätter autonomi. Detta gäller också det kanske bäst
etablerade och mest framgångsrika screeningsprogrammet, PKU-screen-
ingen, som i praktiken genomförs på alla nyfödda barn i Sverige. Föräld-
rar kan tacka nej, och några få gör det.

Kravet på informerat samtycke kan härledas ur autonomiprincipen. I
det här sammanhanget är både informationen och sätten att inhämta
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samtycke viktiga. Eftersom initiativet till screeningen tas av en myndighet
och inte av en enskild orolig patient, spelar den information om screen-
ingen som ges en avgörande roll. Är den korrekt? Inte missvisande? Be-
griplig?

Testning kan ske för olika syften, inklusive för att förbättra folkhälsan,
i samband med forskning, av administrativa eller ekonomiska skäl. Syftet
med testningen bör framgå tydligt av den information som ges i samband
med testningen. Informationen före screeningprogrammet bör klart ange
risken för falskt positiva och falskt negativa resultat – och vad detta kan
innebära för den screenade. Genetisk screening av minderåriga aktualise-
rar särskilda problem när det gäller informationen.

Det finns också här en tydlig koppling till debatten om rätten att veta
respektive rätten att inte veta. I detta sammanhang är det viktigt att upp-
märksamma en tvetydighet i autonomibegreppet. Autonomi är ett cen-
tralt värde i såväl den utilitaristiska som den kantianska traditionen. I den
förra är frihet och självbestämmade ett grundläggande värde och det
måste finnas en rätt att inte veta något om sina genetiska risker. I den kan-
tianska traditionen däremot förutsätter autonoma beslut kunskap om al-
ternativens konsekvenser. Det blir alltså tveksamt i vilken grad det i denna
tradition kan finnas en rätt att inte veta något om sin riskprofil för den
som handlar autonomt.

Göra gott – godhetsmaximeringsprincipen. Kravet att göra gott kan i det
här sammanhanget tolkas så att programmet ska föra oss närmare medi-
cinens och sjukvårdens mål. Jag förutsätter då att dessa mål i vårt samhälle
allmänt betraktas som något gott och eftersträvansvärt. Men detta krav
kan givetvis också ges en mycket vidare innebörd, och då kan också upp-
fattningarna om vad som är gott gå mera isär. Kulturella och sociala fak-
torer får därvid också ett större spelrum i tolkningen av vad som är gott
och i rangordningen av olika goda tillstånd.

Vill man uttrycka sig mera enkelt, kan man säga att screeningprogram-
men ska bidra till att förlänga liv, förhindra för tidig död, och/eller för-
bättra livskvalitet. Debatten kring mammografiscreeningen visar emeller-
tid att detta inte alltid är lätt att fastställa. Hur som helst förutsätter detta
att den som fått veta genom screeningen att han eller hon har förhöjd risk
att få en sjukdom antingen själv eller med sjukvårdens hjälp kan göra nå-
got för att reducera risken. Adekvat behandling måste alltså finnas till-
gänglig.
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Inte skada – skademinimeringsprincipen. Kravet att inte skada har en på-
taglig realitet i samband med alla screeningprogram, eftersom det i prak-
tiken är omöjligt att helt undvika falskt positiva och falskt negativa resul-
tat, även om personalen som sköter screeningen vore bättre utbildad än
vad den i många fall är. Människor kan skadas vid screening både genom
att invaggas i falsk trygghet och genom att oroas i onödan. Det finns stora
luckor i våra kunskaper om vad sådana skador kan innebära för de berörda
och deras familjer/närstående. Fler studier av sådana psykologiska och so-
ciala aspekter behövs.

Skador kan också uppstå genom att de data om individer som samlas i
samband med screeningen kommer i obehörigas händer. Vem får tillgång
till resultaten: släktingar, försäkringsbolag, arbetsgivare? Och vad görs,
och vad kan göras, för att förhindra detta – om man nu vill förhindra det?
I vissa fall kan också grupper diskrimineras eller stigmatiseras, även om
inte uppgifter från screeningen kan länkas till någon enskild individ. För
att förhindra sådana skador ställs krav på konfidentialitet.

Ska risken för skador av dessa olika slag minimeras, måste man ange
vad som i samband med screeningprogrammet görs för att minska dessa
risker – och hur man tar hand om dem som trots alla försiktighetsåtgärder
ändå oroats i onödan eller invaggats i falsk trygghet.

Välutbildad personal och adekvat uppföljning krävs för att undvika
onödig skada. Personer vilkas testresultat indikerar att de har förhöjd risk
måste erbjudas (om de så önskar) specialistundersökning och adekvat be-
handling utan onödigt dröjsmål, särskilt i situationer där tidig diagnos är
av avgörande betydelse.

Risk/vinst-värdering. Alla dessa ovan nämnda faktorer har betydelse
för risk/vinst-bedömningen. Om säkerheten är låg, t.ex. om risken för
läckage av genetisk information är hög, ökar risken för skada. Detsamma
gäller om testerna är farliga eller otillförlitliga. Om testernas tillförlitlig-
het och precision är hög, kan däremot kunskapsvinsten förbättras. Att
vinsten tydligt överstiger risken är givetvis en förutsättning för att screen-
ingen ska bidra till att göra gott.

Rättvisa – kravet på rättvis fördelning av resurserna är relevant på flera
sätt i detta sammanhang. En uppenbar anknytning finns genom kopp-
lingen till behov. En tolkning av rättviseprincipen är ju just att resurser ska
fördelas efter patienternas behov, inte efter deras förtjänst eller efter till-
gänglig utrustning eller vårdpersonalens kompetens. Att det exempelvis
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finns många kompetenta genetiker i landet eller välutrustade laboratorier
som snabbt kan genomföra analyser är i det här perspektivet inte något ar-
gument för att införa fler genetiska test. Detta är möjligen ett nödvändigt
villkor, men inte ett tillräckligt.

En annan koppling till kravet på rättvisa gäller kravet på tillgång till
screeningen. Finns det goda skäl att införa ett screeningprogram, ska inte
bostadsort eller geografisk region avgöra vem som ska erbjudas screen-
ingen. Gränser mellan landsting och kommuner kan i detta sammanhang
te sig som ett brott mot kravet på rättvis fördelning av resurserna. ”Rättvis
fördelning av sjukvårdens resurser” innebär inte nödvändigtvis att alla ska
erbjudas dem eller få tillgång till dem – men de ska fördelas efter samma
princip, t.ex. till alla som kan ha nytta av dem, vilket är något annat än att
de ska fördelas till alla i exempelvis ett visst landsting.

Vad politiker och tjänstemän kan göra är att distribuera resurser –
medel till välbefinnande, hälsa och förbättrad livskvalitet – på ett rättvist,
egalitärt sätt. Välfärden själv, något upplevt, kan lika lite som livskvalitet
distribueras. Men ur rättvisesynpunkt är det rimligt att sträva efter att för-
dela medel till förbättrad hälsa och livskvalitet på ett sådant sätt att stora
skillnader mellan grupper i befolkningen minskar.

Vidare etiska aspekter
I det följande ska dessa argument eller principer sättas in i ett vidare etiskt
och moralfilosofiskt sammanhang.

Argumenten i föregående avsnitt förekommer ofta i praktisk medi-
cinsk etik. Debatten om genetisk screening är inget undantag. Inget av
dessa argument är emellertid oproblematiskt. De bör inte uppfattas som
mera än vägvisare, uppmaningar och krav som pekar i en viss riktning.
Detta beror på att man kan ha mycket olika ideer om deras närmare inne-
håll och gränser. Två personer kan exempelvis mycket väl vara eniga om
att autonomi är viktigt men ha olika åsikter om var gränserna för indivi-
dens rätt till självbestämmande ska dras.

Dessutom – och det är väl så viktigt – befinner sig dessa argument (eller
principer de hänvisar till) på en nivå mellan mer grundläggande moral-
filosofiska överväganden och det enskilda fallets konkreta valsituation och
ställningstagande.
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(1) Val och ställningstagande
motiveras genom 

(2) Argument (princip eller regel)
som i sin tur rättfärdigas av en (eller flera) 

(3) Moralfilosofisk(a) teori(er)

Två omständigheter bör dessutom särskilt framhållas. För det första base-
ras dessa argument på antaganden om vilka faktorer som är moraliskt re-
levanta. Exempelvis bygger kravet på informerat samtycke på antagandet
att manipulation är moraliskt förkastligt, att människor kan och bör ta an-
svar för sina beslut och sitt eget välbefinnande. Man kan ju vidare vara
ense om att en faktor är moraliskt relevant utan att vara överens om en
teori som förklarar varför denna faktor är moraliskt relevant.

Dessa faktorer är alltså i hög grad oberoende av sådana teorier, och
ibland kan mer än en teori förklara varför faktorn är moraliskt relevant.
Autonomikravet kan motiveras både från utilitaristiska och kantianska ut-
gångspunkter, även om innebörden i kravet på autonomi inte är riktigt
densamma i dessa teorier.

En faktor som alldeles uppenbart är moraliskt relevant är om ett hand-
lingsalternativ, t.ex. att introducera eller avbryta ett screeningprogram, bi-
drar till att göra gott. Problemet är bara att olika människor och grupper
har olika uppfattningar om vad som är gott och vad som är mera gott än
något annat. Kulturella faktorer och tidigare erfarenheter spelar en stor
roll här. Man kan också finna en rad mer eller mindre väl bestyrkta empi-
riska hypoteser och antaganden i den etiska debatten. En sådan är att man
bidrar till att göra gott genom att tillgodose kravet på autonomi. Ett spe-
cialfall av detta antagande som ibland görs av vissa utilitarister är hypote-
sen att så långt som möjligt respektera kravet på individuellt självbestäm-
mande bidrar till att öka den sammanlagda lyckan eller lusten i världen.

I sin tur antas att kravet på autonomi kan tillgodoses genom att de be-
rörda informeras om vad olika alternativ innebär och får ta ställning till
olika alternativ (samtycka, avstå, etc.). Inte minst vid genetisk rådgivning
(vägledning) är det emellertid ett dilemma hur detta ska ske utan att man
genom ordval och kroppsspråk påverkar patienten – och hur det ska vara
möjligt att tillgodose kravet på autonomi utan att skapa oro, i synnerhet
om ett av alternativen inkluderar rätten att inte veta något om sin gene-
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tiska riskprofiL Allt detta är i hög grad relevant även vid genetisk screen-
ing.

En annan besläktad faktor av moralisk betydelse är hur det goda förde-
las. Många hävdar i varje fall att det inte bara är mängden gott som är re-
levant utan hur denna mängd är fördelad – och efter vilken princip den är
fördelad. Därmed kommer vi in på faktorer som har med rättvisa att göra.
Som formell princip innebär kravet på rättvisa endast att lika ska behand-
las lika. Särbehandling är godtagbar, men måste kunna motiveras med att
det föreligger relevanta skillnader mellan dem som behandlas olika. Den
formella principen behöver därför kompletteras med olika materiella eller
innehållsliga principer som anger vad som utgör relevanta skillnader (för-
tjänst, behov, etc.).

En faktor som också är moraliskt relevant är att undvika skada och
kränkningar. Till det som i detta sammanhang är särskilt relevant hör
kränkningar av integritet, intrång i privatlivet, stigmatisering och diskri-
minering. Sådana skador kan bli resultatet om tredje part eller obehöriga
får tillgång till resultat från screening. För att förhindra sådana skador blir
kraven på säkerhet och konfidentialitet av stor betydelse.

Också här kan man resonera på två sätt. Man kan utgå från människors
erfarenheter av sådana skador och kränkningar och som empirisk hypotes
anta att läckage av olika slag bidrar till att åstadkomma sådana skador. El-
ler kan man postulera att människor har rätt att få ha sitt privatliv i fred,
rätt till grundläggande skydd mot integritetskränkningar osv.

Skada kan uppstå genom ovarsamhet, genom andra aktörers ej förut-
sedda insatser – eller genom avsikt. Sådana omständigheter är också mo-
raliskt relevanta när man bedömer handlingar och personer ur moralisk
synpunkt. Det är därför självklart viktigt att screeningprogram läggs upp
på ett sådant sätt att risken för skador genom ovarsamhet eller genom an-
dra aktörers ej förutsedda insatser minimeras.

Särskilt viktigt att observera – och här kan skillnader mellan två perso-
ners etiska övertygelser bli mycket tydlig – är att moraliskt relevanta fak-
torer av det slag som exemplifierats i det föregående inte sällan förekom-
mer flera tillsammans – och ibland drar de åt olika håll; de interagerar med
varandra. I regel är inte bara en av dem aktuell, utan man kan vilja eller
behöva ta hänsyn till flera av dem. Då kan problem om hur de ska rang-
ordnas och viktas i förhållande till varandra bli aktuella.
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Detta är ju alldeles tydligt när det t.ex. gäller att med hjälp av ett scre-
eningprogram eller genetisk testning göra gott genom att identifiera per-
soner med förhöjd risk och att samtidigt respektera dem som inte vill veta
något om sin genetiska riskprofil. Somliga kan utan att vara inkonsek-
venta anse att om dessa krav drar i olika riktningar, bör det första väga
tyngre – medan andra (också de utan att göra sig skyldiga till någon in-
konsekvens) kan anse att det andra av dessa två krav bör väga tyngst.

Varför är omständigheter av det slag som exemplifierats i det föregå-
ende (information, samtycke, konfidentialitet, tillgång till testresultaten,
rättvisa osv.) moraliskt relevanta, dvs. varför bör de beaktas när man över-
väger om en handling är etiskt försvarbar, rätt eller plikt? Som redan
nämnts kan två personer mycket väl vara ense om att sådana omständig-
heter ÄR moraliskt relevanta men ha olika teorier om varför det är så.

Det finns i huvudsak två familjer av möjligheter att förklara varför
dessa faktorer är moraliskt relevanta, och vissa av dem kan förklaras vara
relevanta på mer än ett sätt. Inom varje grupp av teorier finns ett stort an-
tal variationer som det skulle föra för långt att gå in närmare på här. Men
huvudtanken i den ena familjen är att dessa faktorer är moraliskt relevanta
därför att de påverkar värdet av de aktuella handlingsalternativens konse-
kvenser (konsekventialistiska eller teleologiska teorier). Huvudtanken i
den andra familjen av förklaringar är att dessa faktorer är moraliskt rele-
vanta därför att de följer ur eller kan härledas från mer grundläggande mo-
raliska regler som bör följas oavsett konsekvenserna (pliktetiska eller de-
ontologiska teorier).

Sålunda kan man försöka visa att vissa av de här nämnda faktorerna är
moraliskt relevanta därför att de bidrar till att öka den handlandes egen-
nytta (egoism), eftersom de har bättre konsekvenser jämfört med varje al-
ternativ handling som individen kunde valt i den aktuella situationen – el-
ler att den regel som individen väljer har bättre konsekvenser än varje
annan regel som kunde valts i den aktuella situationen. Utilitarismen är en
välkänd nyttofilosofi som exemplifierar en sådan konsekventialism.

Men man kan också försöka förklara varför sådana omständigheter är
moraliskt relevanta genom att hänvisa till någon form av social kontrakts-
teori, eller genom att visa att de klarar ett universaliseringstest av ett slag
som många filosofer (exempelvis Kant, Hare) har utvecklat och preciserat.
Grundtanken i detta test är att man ska handla enligt sådana principer
som man skulle vilja upphöja till allmän lag. Annorlunda uttryckt: anta att
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man funderar över att kontakta en persons arbetsgivare med hänvisning
till ett screeningsresultat som antyder att det kan innebära förhöjd risk för
vederbörande att fortsätta arbeta på den kemiska industri där han eller
hon är anställd. Universaliseringstestet. innebär då att man frågar sig hur
det skulle vara om det blev en allmän regel att kontakta arbetsgivaren i en
sådan situation.

En integrerad bedömning
Låt oss till sist sammanfattningsvis försöka integrera medicin, hälsoeko-
nomi och etik. Ska införandet av program för genetisk screening av ett
visst slag övervägas, behöver vi svar på följande frågor.

Problemet. Vilket är problemet? Vems är det? Hur vanligt är det? Före-
ligger exempelvis risk för alltför tidig död i sjukdom som kunde upptäckas
och förebyggas genom tidiga insatser, och hur ofta förekommer detta?

Kunskaper. Vad vet vi idag om det aktuella tillståndets incidens, morta-
litet och prevalens? Finns det någon eller några screeningprogram idag
som kan upptäcka dem som har förhöjd risk för det aktuella tillståndet?
Hur tillförlitligt är detta eller dessa program? Hur många med förhöjd risk
missas? Hur många rar felaktigt veta att de har förhöjd risk? Vad kostar
det att genomföra programmet – per upptäckt förhöjd risk, per räddat liv
eller totalt per år?

Alternativ. På vilka olika sätt kan sjukvårdens resurser användas i det
här sammanhanget, antingen totalt eller begränsat till förebyggande insat-
ser – förutom att satsa på det tänkta screeningprogrammet? Vad får man
för varje satsad krona om man väljer de olika alternativen?

Aktörer och berörda. Vilka är aktörerna? Vilka är de som berörs av de
olika handlingsalternativen, av vad man gör eller underlåter att göra i de
olika fallen? Vilka preferenser har de olika aktörerna och berörda – vad vill
de ha respektive undvika på kort eller lång sikt? Vem blir vinnare och vem
förlorare om man väljer det ena eller andra? Staten, samhället, vissa grup-
per – och i det senare fallet: vilka?

Sammanvägning: Vilka värden ska vi utgå från? De bör redovisas tyd-
ligt. Vilken blir rekommendationen vid sammanvägning av det som kom-
mit fram under rubrikerna ovan, givet att vi utgår från vissa målformule-
ringar och att dessa formuleringar av medicinens och sjukvårdens mål
tolkas på ett visst sätt?
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Med en sådan integrerad ansats som just beskrivits kan vi skaffa ett un-
derlag och en utgångspunkt för en konstruktiv diskussion om när screen-
ingprogram är etiskt, ekonomiskt och medicinskt försvarbara. När man
ska dra slutsatser från det underlag man får fram på detta sätt, kan
WHO:s kriterier för screening vara en bra utgångspunkt (se Jan Wahl-
ströms kapitel, sid. 41). Dessa tio kriterier, som först formulerades av
Wilson och J ungner år 1968, har sedan förenklats och konkretiserats i
den följande debatten.

Som framgick av inledningen till detta kapitel, kan det här vara klar-
görande att skilja mellan tre frågor: Under vilka förutsättningar bör ett
visst screeningsprogram initieras? Under vilka förutsättningar bör det få
fortsätta? Under vilka förutsättningar bör det avbrytas? Tillämpas WHO-
kriterierna på dessa tre frågor, varierar svaren mellan olika test och sjuk-
domar. Det är också viktigt att skilja mellan masscreening och screening
riktad mot högriskgrupper. Ganska få sjukdomar och test uppfyller
WHO-kriterierna – PKU screeningen är ett välkänt undantag som är all-
mänt okontroversiellt. Till det som diskuteras idag hör olika metoder att
screena för cystisk fibros. Man bör också ha i åtanke att screeningverk-
samhet rimligtvis bör vara en långsiktig satsning, och ingenting man sät-
ter igång en månad och lägger ned nästa.

Det handlar till slut om att väga värdet av sannolika och förhoppnings-
vis väldefinierade vinster mot risker för skador av olika slag – men öppen
blick för att olika aktörer och berörda kan värdera både vinster och skador
på skilda sätt. Därför krävs en bred och öppen debatt kring medicinska,
etiska och hälsoekonomiska fördelar och nackdelar med genetiska screen-
ingsprogram.

Litteratur
Chadwick, R., Levin, M., & Shickle, D., eds. (1997). The right to know 
and the right not to know. Aldershot: Avebury.

Hanson, M. J., & Callahan, D., eds. (1999). The goals of medicine. Wash-
ington DC: Georgetown University Press.

Hastings center report. Special Issue. (1996). The Goals of Medicine. Set-
ting New Priorities. Hastings Center.



116

Hermerén, G. (2000). Priorities and Resource Allocation: Problems, 
Principles and Procedures. I: Vahlne Westerhäll, L., red. Health Care Pri-
oritisation. Ethical Legal and Economic Perspectives. Stockholm: Santerus, 
11–30.

Hermerén, G. (1999). Neonatal screening: ethical aspects. Acta Padia-
trica, Suppl, 99–103.

Josefsson, J., Sahlin, N.E., & Hermerén, G. (1994). Ethical Aspects of 
Valuing Lives. I: Brehmer, B. & Sahlin, N.E., eds. Future Risks and Risk 
Management. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 93–123.

Kagan, S. (1998). Normative ethics. Boulder, Colorado: Westview.

SOU 1995:5. Vårdens svåra val. Slutbetänkande av prioriteringsutred-
ningen.

SOU 2001:8. Prioriteringar i vården. Slutbetänkande från prioriterings-
delegationen.

Starens Medicinsk-Etiska Råd (1994). Att spåra sjukdomsanlag – prediktiv 
gentestning. Etiska vägmärken 7, Stockholm: Fritzes.

Who Owns our Genes? Proeecdings of an international conference Oc-
tober 1999, Tallinn, Estonia, Nordic Committee on Bioethics, Copenhagen, 
Nord (2000:11).



117

Ordlista till skrift om 
Genetisk Screening

Allel en av två eller flera alternativa former av en gen
(arvsanlag)

Autonomi självbestämmande
Autosomalt nedärvd 
sjukdom

anlaget för sjukdomen är beläget på en kro-
mosom som inte är en könskromosom

Bias snedvridning, skevhet; statistisk term
Cystisk fibros (CF) en ärftligt betingad sjukdom med symtom hu-

vudsakligen från luftvägarna och magtarmka-
nalen

Cytogenetisk den del av ärftligheten som förklaras genom
studium av cellerna och deras kromosomer, jfr.
molekylärgentetiska metoder

Deontologiska teorier från grekiskan deon=plikt, dvs pliktetiska teo-
rier; enligt den deontologiska normteorin lig-
ger kännetecken på en rätt handling inte i
handlingens resultat eller konsekvenser utan i
själva handlingen

Dominant nedärvd sjuk-
dom

den sjukdomsorsakande genetiska föränd-
ringen (=sjukdomsanlaget) behöver bara före-
komma i enkel uppsättning för att sjukdomen
ska bryta ut; jfr. recessivt nedärvd sjukdom

DNA eng. deoxyribonucleotide acid (deoxyribonu-
kleinsyra), kemiska beteckningen på arvsmas-
san

Downs syndrom utvecklingsstörning orsakad av en kromosom-
rubbning (trisomi 21)
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Empiriska hypoteser erfarenhetsmässiga hypoteser
Etik den systematiska reflektionen över mänskliga

värderingar och handlingar och motiven för
dessa; man kan säga att etik är moralens teori
medan moral är etikens praxis

Expressivitet sjukdomens uttrycksformer och variationer i
allvarlighetsgrad; se också variabel expressivi-
tet

Farmakogenetik läran om hur individuella olikheter i arvsmas-
san påverkar förmågan att tillgodogöra sig och
ha nytta av läkemedel

Fenotyp resultatet av den ärftliga konstitutionens (ge-
notypens) reaktion med miljön, se också geno-
typ

Fosterdiganostik prenatal diagnostik, undersökningar i syfte att
upptäcka vissa missbildningar och sjukdomar
hos foster

Genetik läran om genernas utseende och uppbyggnad
Genetisk determinism antagande att utvecklingen helt och hållet be-

stäms av gener, och att miljön inte har något
avgörande inflytande

Genetisk vägledning information och stöd i samband med utred-
ning om ärftlighet och sjukdomsrisk

Genetiskt test en metod med vars hjälp man undersöker före-
komsten av sjukdomsrelaterade genmutationer

Genotyp genetisk konstitution, genuppsättning; man
brukar skilja mellan genotyp och fenotyp, där
genotypen är genuppsättningen medan fenoty-
pen resultatet av den ärftliga konstitutionens
(genotypens) interaktion med miljön

HUGO the human genome organisation, ett nätverk av
forskare från hela världen som arbetar med
kartläggningen av det mänskliga genomet
(människans arvsmassa)
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Huntingtons sjukdom en ärftlig neurologisk sjukdom med gradvis
försämrad förmåga att samordna rörelserna,
personlighetsförändring och så småningom
demens och förtidig död; sjukdomen är auto-
somalt dominant nedärvd

Implementering genomförande
Indexperson den person som först kontaktar läkare för un-

dersökning; synonymt med proband
Informeratsamtycke samtycke efter upplysning om risker/möjlighe-

ter
Intetsubjektivt begrepp begrepp som är allmänt, dvs. vetbart, tillgäng-

ligt eller förståeligt för flera eller alla subjekt
(medvetenden), motsatt det subjektiva eller
privata

Kantiansk tradition den Kantianska traditionen står ofta synonymt
med den pliktetiska (deontologiska) traditio-
nen; filosofen Immanuel Kant är den mest
kända företrädaren för den pliktetiska normte-
orin

Karyotyp kromosomuppsättning
Kaskadscreening screening av släktingar till en individ med ärft-

lig sjukdom, dvs. målgruppen består av indivi-
der med hög risk att få sjukdomen

Kategoriska imperativ kategoriska ’uppmaningar’, påbjuder ett visst
handlingssätt oberoende av den handlandes
mål eller önskningar

Konfidensintervall statistisk term, den vanligaste formen av osä-
kerhetsintervall, om man i ett försök eller en
undersökning inte kan bestämma svaret exakt
kan man i stället ge två gränser, som innesluter
rätt värde med en i förväg bestämd sannolik-
het, konfidensgraden

Markör bokstavligen ”tecken”, i detta sammanhang ett
fysiskt särdrag, ett kroppseget ämne eller en
gen som tyder på en viss sjukdom, eller risk för
sjukdom
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Medikalisering en förskjutning från ett psykologiskt och soci-
alt betraktelsesätt till en medicinsk förklarings-
modell, som gör att variationer i beteende och
sätt att fungera ses som ett uttryck för sjuklig
avvikelse

Metabolit produkt som bildas vid eller deltar i ämnesom-
sättningen

Mitokondriell sjukdom sjukdom som beror på förändringar i mitko-
kondriernas DNA; cellernas energiförsörjning
är då störd, vilket kan ge symptom i kroppens
alla vävnadstyper

Mitokondrier mitokondrier finns i kroppens alla celler, i plas-
man som omger cellkärnan; de reglerar celler-
nas energiförsörjning och är viktiga för normal
livsfunktion

Molekylärgenetisk undersökning av ärftligheten på molekylär nivå
Monogen beroende av en enda gen, monogent nedärvda

sjukdomar orsakas av mutation i en av de c:a
30 000 gener människan har 

Monopol ensamrätt
Morbiditet grad av sjuklighet
Mortalitet dödlighet, exempelvis frekevensen dödsfall till

följd av en viss sjukdom
Multifaktoriell beroende av många olika faktorer, i detta sam-

manhang menar man oftast att sjukdomen
uppstår i ett komplext samspel mellan ärftliga
faktorer och miljön

Mutation en bestående förändring i det genetiska mate-
rialet vilken kan överföras till kommande cell-
generationer

Parallellprocess socialpsykologiskt fenomen, då individen
omedvetet för med sig aktuella teman och kon-
flikter från en social situation till en annan
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Penetrans genomslag; om en ärftlig sjukdom har nedsatt
penetrans behöver den inte bryta ut trots att
personen har en känd sjukdomsrelaterad muta-
tion

Pliktetiska teorier från grekiskan deon=plikt, dvs pliktetiska teo-
rier; enligt den deontologiska normteorin lig-
ger kännetecken på en rätt handling inte i
handlingens resultat eller konsekvenser utan i
själva handlingen

Polygen beroende av flera gener; polygent nedärvda
sjukdomar bestäms av mutationer i flera olika
gener, oftast i samverkan med miljöfaktorer

Population vid statistiska undersökningar hela den mängd
individer (objekt, element) som man studerar,
t.ex. alla personer i ett land eller patienter med
en viss sjukdom

Postulera anta, förutsätta
Prediktion förutsägelse; inom sannolikhetsteorin upp-

skattning av ett kommande utfall
Prediktionsvärde sannolikheten för att ett laboratorieresultat ger

sann information om förekomst av en sjuk-
dom, dvs. sannolikheten för att en patient med
”positivt” prov verkligen har sjukdomen

Prediktiv förutsägande; prediktiv genetisk testning inne-
bär att man undersöker arvsmassan för att
kunna säga om individen löper risk att i fram-
tiden insjukna i en viss sjukdom

Presymptomatisk gene-
tisk testning

användandet av tester för att avgöra om en per-
son bär på en sjukdomsgen innan personen har
några symptom

Prevalens hur vanlig en sjukdom är; uttrycks ofta som an-
delen (%) sjuka i befolkningen, eller i den un-
dersökta populationen

Prioriteringar i vilken ordning något ska göras
Proband den första patienten i en familjeutredning; sy-

nonymt med indexperson
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Recessivt nedärvd sjuk-
dom

den sjukdomsorsakande förändringen måste
finnas i dubbel uppsättning, dvs. nedärvd från
båda föräldrarna, för att sjukdomen ska bryta
ut; jfr. dominant nedärvd sjukdom

RNA (eng. ribo nucleic acid), ribonukleinsyra, mak-
romolekyl som bl.a. överför information från
arvsmassan (DNA) till proteinsyntesen i cel-
lerna

Sensitivitet en undersökningsmetods förmåga att påvisa en
viss sjukdom hos personer som med säkerhet
har denna, dvs. förmågan att fånga upp de
sjuka

Specificitet en undersökningsmetods förmåga att utesluta
en viss sjukdom hos personer som med säker-
het inte har sjukdomen i fråga, dvs. förmågan
att skilja ut de friska

Teleologiska teorier hävdar ändamålsenlighet som förklarings-
grund

Terapeutiskt glapp då den diagnostiska kunskapen utvecklats
snabbt medan möjligheterna till behandling
(terapi) släpar efter

Trisomi kromosomrubbning som innebär att det finns
tre i stället för två exemplar av en viss kromo-
som

Utilitarism hävdar nyttan som högsta norm för mänskligt
handlande

Variabel expressivitet en ärftlig sjukdom kan ta sig olika uttryck hos
olika individer, beroende på inflytelser från an-
dra gener och från miljön

X-kromosom kvinnlig könskromosom; en flicka har normalt
två X-kromromer

Y-kromosom manlig könskromosom; en pojke har normalt
en Y- och en X-kromosom
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Överföring föreställningar och önskningar som härstam-
mar från individens tidiga och nära personliga
relationer överförs omedvetet och kommer till
uttryck genetmot psykoteraputen, eller i detta
fall den genetiska vägledaren

Överlevandes skuld den skuld en icke anlagsbärare av genetisk
sjukdom kan känna gentemot sina sjuka släk-
tingar
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