
 
 
Öppet seminarium den 17 maj 2013 
 
Mitokondrie-utbyte för att undvika ärftliga sjukdomar - från forskning 
till klinisk tillämpning.  

Mitokondriellt nedärvda sjukdomar kan orsaka mycket svåra sjukdomstillstånd, lidande och för tidig 
död, ofta hos barn. Sjukdomen ärvs från modern och beror på att äggcellens cytoplasma innehåller 
muterat, sjukdomsframkallande DNA. Genom att byta ut det sjukdomsalstrande mitokondrie-DNA:t 
mot ”friskt” mitokondrie-DNA från ett donerat obefruktat eller befruktat ägg ges ett par där kvinnan 
bär på anlag för mitokondriella sjukdomar möjlighet att få ett friskt barn. Även senare generationer 
skyddas mot sjukdomen. 
 
Mitokondrie-utbyte i syfte att förhindra överföring av mitokondriella sjukdomar är en principiellt 
viktig, etisk fråga. Å ena sidan innebär tekniken en ny möjlighet att undvika ärftliga sjukdomar som 
ofta innebär svårt lidande och tidig död. Å andra sidan innebär tekniken genetisk modifiering av 
obefruktade eller befruktade ägg, vilket hittills har betraktats som principiellt oacceptabelt och är 
förbjudet i Sverige enligt lagen om genetisk integritet. 
 
Smer analyserar för närvarande denna fråga ur ett etiskt perspektiv – och vill med detta öppna 
seminarium belysa och diskutera de frågeställningar som den nya tekniken väcker.  
 
I Storbritannien övervägs för närvarande om metoder för mitokondrie-utbyte ska bli tillåtet. Till 
seminariet kommer representanter från Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) och 
Nuffield Council on Bioethics för att berätta om den aktuella beredningen och den etiska 
diskussionen i landet. Även svenska experter är inbjudna för att redogöra för mitokondriella 
sjukdomar och den nya teknikens möjligheter och risker.    

Observera att seminariet kommer att hållas främst på engelska.  

Frågor att diskutera vid seminariet  
- Bör det vara möjligt att använda en teknik som orsakar genetiska förändringar som kan gå i 

arv om syftet är att ge ett drabbat par (och kommande generationer) ett friskt barn?  
- Kan grundläggande etiska värden hotas av denna typ av förändringar av arvsmassan?  
- Vilka medicinska och psykologiska risker innebär metoden för det blivande barnet?  
- Finns det ett reellt behov av metoden? Vilka alternativ står till buds? Bör föräldrarnas 

barnlängtan istället tillgodoses genom adoption eller äggdonation? Är PGD eller 
fosterdiagnostik godtagbara alternativ? 
 
 

 



  
 

Tid och plats 
Fredagen den 17 maj 2013, kl. 9.30 – 13.00, registrering och kaffe från kl. 9.00, Rosenbads 
konferenscenter, Drottninggatan 1, Stockholm. 
 
Program 
9.30   Inledning Kjell Asplund 
9.40   Bakgrund och patient aspekter Göran Solders och Karin Neass   
10.10 Mitokondrie-utbyte - om teknikens möjligheter och risker Chris Freyer och Outi Hovatta   
10.50 Kommentarer Åsa Nilsonne och Nils-Eric Sahlin 
10.55 Frågor och diskussion 
11.10 Bensträckare – fruktpaus  
11.40 Nuffield Council on Bioethics report: Novel techniques for the prevention of mitochondrial 
DNA disorders: an ethical review Hugh Whittall 
12.00 HFEAs recommendations and public consultation Juliet Tizzard 
12.20 Kommentarer Elisabeth Rynning, Erik Iwarsson och Göran Hermerén  
12.30 Frågor och diskussion  
13.00 Slutord och lunch. 
 
Anmälan 
Välkommen med din anmälan senast den 10 maj. Till anmälan >>  www.smer.se  
Seminariet är avgiftsfritt. Antalet platser är begränsat. Har du anmält deltagande men får förhinder 
ska du meddela det.  
  
Övrig information 
Frågor om seminariet kan ställas till Lotta Eriksson, gruppledare Smers sekretariat, telefon 08-405 27 
58, lotta.eriksson@regeringskansliet.se 
 
Medverkande i programmet 
Kjell Asplund, ordförande i Smer  
Christoph Freyer, dr Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar, Karolinska 
Universitetssjukhuset 
Göran Hermerén, professor em i medicinsk etik, sakkunnig i Smer 
Outi Hovatta, professor i obstetrik och gynekologi, Institutionen för klinisk vetenskap, teknik och 
intervention, Karolinska institutet 
Erik Iwarsson, docent i klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset 
Karin Neass, överläkare, Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar, Karolinska 
Universitetssjukhuset 
Åsa Nilsonne, professor i medicinsk psykiatri, sakkunnig i Smer 
Elisabeth Rynning, justitieråd HFD, f.d. professor i medicinsk rätt 
Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik och filosofi, sakkunnig i Smer  
Göran Solders, öl/doc verksamhetschef Neurofysiologiska kliniken, Karolinska 
Universitetssjukhuset 
Juliet Tizzard, head of policy and communications, Human Fertilisation and Embryology Authority 
Hugh Whittall, director, Nuffield Council on Bioethics 
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