
Välkomna till Smers etikdag 2017!
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Genombrott inom gentekniken – var finns 

etiken? 







ETS = from both Embryonic stem cells and Trophoblast Stem cells

Köksbänksbiologi: Hemkörda embryon



Helgenomsekvensering revolutionerar 
diagnostiken av ärftliga sjukdomar
Anna Wedell, professor/överläkare
Funktionsområdeschef, Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar (CMMS)
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§ 3 miljarder byggstenar
§ Ca 22 000 gener
§ >10 000 sällsynta ärftliga sjukdomar
§ 30-40 miljoner drabbade inom EU
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Akut sjuka nyfödda

Gradvisa, progressiva hos barn

Vuxna

En grupp bland de sällsynta: Medfödda metabola sjukdomar 
ca 1 000 olika monogena sjukdomar
Drabbar alla kliniska discipliner. Ofta behandlingsbara!

Intensiv utveckling av nya terapier



PKU-laboratoriet
Rikstäckande neonatal	screening
115	000	svenska nyfödda/år
24	sjukdomar	sedan	nov	2010
80-90	barn	hittas	varje	år

Laboratoriemedicin:	Klinisk	genetik,	klinisk	kemi 5	doktorer
Klinisk medicin:	Barnmedicin,	neurologi,	endokrinologi 9	doktorer
Biokemiska	+	genetiska	utredningar,	behandlingskontroller

Tvärvetenskapligt,	samlat grepp:

Centrum	för	medfödda	metabola	sjukdomar,	CMMS	
 

Nationellt	register	för	uppföljning
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KI	- Max	Planck	lab för	basal	experimentell	forskning



Medfödda	metabola	sjukdomar

Två	centra	för	utredning
Fem	centra	tar	emot	patienter

Barnläkarföreningens	arbetsgrupp
Nationellt	register,	RMMS



Alfa-huset

Gamma-huset

Vision: To be one of the leading centers in the world for high-
throughput bioscience with focus on genome, protein profiling, 
bioimaging and bioinformatics with relevance for human diseases 
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– 4 värduniversitet

– Etablerat 2010

– Nationell infrastruktur sedan 2013

– Mer än 1 200 forskare



Exempel på infrastruktur

Hiseq-X Ten for whole genome sequencing (WGS)

Super-resolution cryo-based 
electron microscope

Microfluidic processors for single-cell analysis



Klinisk helgenomsekvensering

• Stringent och etiskt acceptabel
• Kvalitetssäkrad
• Begränsad till relevant information
• Korrekt medicinsk tolkning
• Snabb omsättning i kliniskt omhändertagande
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Helgenomsekvensering

Nya sjukdoms-
mekanismer

Experimentell validering

Discovery

Kända sjukdomsgener
dbCMMS: ≈900 gener

Klinisk diagnostik

Multidisciplinärt team

Lista över varianter

Filter



Custom data processing strategy

– Automated bioinformatics pipeline for processing raw 
data to annotated and ranked variants ready for clinical 
interpretation. 

– Enables individualized analyses based on patient 
phenotypes (HPO)

– Exomes 2-3 hours, WGS 24 hours.
– Developed by Henrik Stranneheim (CMMS) and Måns

Magnusson (CMMS, Clinical Genomics)

– Sample specific quality report addressing coverage on 
gene and transcript level. Identifies regions with 
insufficient coverage.

– Developed by Robin Andeer (Clinical Genomics) 

– Custom-developed, browser-based reporting tool 
enabling clinical teams to view the ranked variants.

– Enables sharing of data between teams
– Developed by Robin Andeer, Måns Magnusson, and 

Henrik Stranneheim.

Henrik Stranneheim

Robin Andeer

Måns Magnusson



Transition av genomik till sjukvården

Etablerad 2013 Proof-of-concept: 
Medfödda metabola sjukdomar
Första kliniska proverna januari 2014

Samarbete med flera kliniker inom
Karolinska Universitetssjukhuset: 
Klinisk genetik, klinisk immunologi
“Rare Disease Community”
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Kliniskt spår (dbCMMS):
690patienter analyserade
240 positiva (35%)
160 olika gener                    Extrem heterogenitet!

Forskningsspåret (lyfta filter):
Nya sjukdomsgener:  AGC1, ADK, KCC2, COQ7, SAMC, SQSTM1

Nya sjukdomsmekanismer
Nya behandlingsmöjligheter

Resultat sedan start 2014

13



Delivery to SciLifeLab Manual or Automated 
library preparations

Rapid sequencing

Dedicated HPC 
cluster for data 
processing

Alignment, variant call, functional 
annotation

Sample specific 
quality measurement

Browser-based data 
presentation for 
collaborating physicians

Automated, secure data processing and QC

Samarbete SciLifeLab Clinical Genomics – Karolinska

Ackred. nr 1926
ISO/IEC 17025

Clinical 
interpretation and 
reporting

• Nära samarbete med klinisk genetik, klin immunologi
• Bygger komplementära team, ”Rare disease community”
• Datadelning
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Wibom R et al: AGC1 deficiency associated with global cerebral hypomyelination. 
N Engl J Med (2009): 361:489-495

Bjursell MK et al: ADK deficiency disrupts the methionine cycle and causes
hypermethioninemia, encephalopathy and abnormal liver function. 
Am J Hum Genet. (2011) 89:507-515

Freyer C et al: Rescue of primary ubiquinone deficiency due to a novel COQ7 defect
using 2,4-dihydrobensoic acid. 
J Med Genet (2015) 52:779-783

Kishita Y et al: Intra-mitochondrial methylation deficiency due to mutations in SLC25A26
(SAMC)
Am J Hum Genet. (2015) 97:761-768

Stödberg T et al: Mutations in SLC12A5 in epilepsy of infancy with migrating focal seizures
Nature Commun. (2015) 6:8038

Haack TB et al: Absence of the Autophagy Adaptor SQSTM1/p62 Causes Childhood-Onset 
Multisystem Neurodegeneration with Ataxia
Am J Hum Genet. (2016) 97:761-768

Forskningsfynd, nya sjukdomar:



Drosophila Mus musculus

iPSC

NESC

KI	– Max	Planck	lab,	molecular metabolism
Wredenberg,	Larsson,	Wedell

Sjukdomsmekanismer,	biomarkörer	&	läkemedelsutveckling



Dramatisk patientnytta!
Ett helt nytt landskap av sällsynta sjukdomar växer fram

Möjligheter till:
• Tidig behandling för att förhindra svåra handikapp 
• Kliniska uppföljningsstudier, behandlingsstudier
• Utreda basala sjukdomsmekanismer
• Utveckla biomarkörer och nya behandlingar
• Relevans för vanligare sjukdomstillstånd

Upptäckter av helt nya sjukdomar

Klinisk helgenomsekvensering
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Högspecialiserad klinisk medicin
Integration av: Laboratoriemedicin inkl klin genetik

Frontlinje teknologiutveckling
Basal experimentell forskning

 



Dramatisk patientnytta!

Ställer krav på nya arbetssätt, samarbeten över gränserna

Kompetensbrist, ont om experter, utbildningsbehov

Datadelning viktigt för tolkning av resultat
Vad får vi göra?
Hur hantera risker med datadelning?

Klinisk helgenomsekvensering

Högspecialiserad klinisk medicin
Integration av: Laboratoriemedicin inkl klin genetik

Frontlinje teknologiutveckling
Basal experimentell forskning
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Den	nya	gentekniken	
CRISPR/Cas9	och	andra	gensaxar		

Magnus	Lundgren	
Uppsala	Universitet	



Kan	vi	inte	redan	ändra	gener?	

•  Science	fiction-filmen	Jurassic	Park	
•  Fåret	Dolly		
•  Kazuo	Ishiguro	bok	“Never	let	me	go”	
•  Knockout-möss	
•  Genmodifierad	lax	
•  Science	fiction-filmen	Gattaca	
•  …		



Genredigering	–	en	kort	historik	

Doudna	och	Charpentier	(2014)	

1989:	Genredigering	
med	DNA-klipp		

1996:	Zinkfinger-
nukleaser	(ZFN)	

2009:	TAL-protein	
och	-nukleas	

2012:	CRISPR/Cas-
tekniken	utvecklas	

1979:	Gen-
redigering	i	jäst	

1985:	Genredigering	i	
mänskliga	celler	



Hur	kan	vi	ändra	våra	gener?	

Specifik	
DNA-skada		

Icke-homolog	sammanfogning	

Proteinet		
hittar	

måltavlan	

DNA	repareras,	men	
ofta	med	liten	slump-

mässig	ändring	

Lehrman	mfl.	(2014)										

En	gensax	(programmerbart	protein)	klipper	DNA		
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“Det	är	inte	den	starkaste	av	en	art	som	överlever,	ej	heller	den	intelligentaste	utan	den	som	reagerar	bäst	på	förändring.”	-Charles	Darwin	
	
“Xde	tä	rint	ede	nstarkast	ea	ve	nar	tso	möverleve,	re	jhelle	rde	nintelligentast	euta	nde	nso	mreagera	rbäs	tp	åförändrin	g.”		



Homologi-baserad	reparation	

Introducerat	
mall-DNA	

mall-
DNA	

DNA-skadan	
lagas	med	

mallen,	specifik	
förändring	
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Hur	kan	vi	ändra	våra	gener?	
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“Det	är	inte	den	star

kaste	av	en	art	som	överlever,	ej	heller	

den	intelligentaste	u
tan	den	som	reagerar	bäst	på	för

ändring.”	

-Charles	Darwin	

	
“Det	är	inte	den	star

kaste	av	en	art	som	överlever,	ej	heller	

den	intelligentaste	u
tan	den	som	reagerar	snabbast	p

å	

förändring.”	

	



Varför	är	CRISPR/Cas	en	revolution?	

Tidigare	gensaxar:	Zinkfinger-	och	TALEN-proteiner	
•  Proteinet	avgör	DNA-binding		
•  Bra	men	komplicerade	

CRISPR/Cas:	
•  Ursprungligen	ett	mikrobiellt	immunsystem	
•  Enkel	design:	RNA-molekyl	avgör	binding		



Medicinsk	användning	av	Cas9	

Genterapi:	

•  Somatisk:	Ej	ärftlig,	fungerar	i	
djurförsök,	klinisk	prövning	
pågår	

•  Könscell/zygot:	Ärftlig,	
forskning	pågår			

Otillåtet i 

Sverige 



Exempel	på	användning	av	Cas9	

Wu	mfl.	(2013),	Niu	mfl.	(2014),	Niu	mfl.	(2017),	Gantz	mfl.	(2015),		

•  Medicinsk	och	biologisk	forskning	
•  Sjukdomsmodeller,	xenotransplantation	
•  Förändra	bakteriers/virus	DNA	vid	infektion	



CRISPR/Cas	–	mer	än	en	gensax	

•  Mer	än	Cas9		
•  Reglering	av	genanvändning		
•  RNA-redigering	
•  Basredigering	–	ändring	utan	klipp	

Komor	mfl.	(2016),	Gaudelli	mfl.	(2017),	Cox	mfl.	(2017)	



CRISPR/Cas9 och embryonal forskning

Fredrik Lanner

CLINTEC, KI
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I. Korrigera genetiska sjukdomar

Thalassemi: defekt hemaglobin.

Resultat: 1. Låg effektivitet, 

2. mosaik förändring

3. off-target förändringar



I. Korrigera genetiska sjukdomar

Winblad and Lanner Nature 2017

Korrigera genom att byta ut A till G

Inget dubbelsträngat DNA brott

DNA-mall behövs ej

Högre effektivitet

Fortfarande mosaika embryon

Använde somatisk kärnöverföring för att få 

embryon med den specifika sjukdomsmutationen

6 mars 2018Fredrik Lanner



II. Studera tidig embryoutveckling

Petropoulos et al 2016 CELL

6 mars 2018Fredrik Lanner



▪ Liang et al 2015, Kang et al 2016 och Tang et al 2017 har visat på 
att CRISPR/Cas9 kan förändra genomet men att flera tekniska 
hinder måste överkommas
 Låg effektivitet

 Mosaik förändring

 Off-target förändringar

▪ Ma et al 2017 och Liang et al 2017 gör slående förbättringar som 
adresserar dessa tekniska problem. 

▪ Det är troligt att teknologin kan komma att bli effektiv och relativt 
förutsebar/säker. Bör vi då se över lagen för att tillåta kliniska försök 
att korrigera genetiska sjukdomar?

▪ Fogarty et al 2017 visar att teknologin kan vara väldigt värdefull för 
att studera tidig mänsklig embryoutveckling, detta öppnar upp för en 
helt ny era av embryoforskning!

Sammanfattning

6 mars 2018Fredrik Lanner



Att balansera möjligheter 

och risker

Ulf Kristoffersson

Docent, överläkare

Klinisk genetik och patologi

Labmedicin, Lund, Region Skåne 

Divisionen för klinisk genetik, ILM

Lunds universitet



DET TEKNOLOGISKA IMPERATIVET

JAG KAN – ALLTSÅ SKALL JAG, 

GÄLLER INTE LÄNGRE

Vi måste reflektera över vilka möjligheter och vilken skada tillämpningen av 
ny kunskap och teknik gör för olika verksamheter, t.ex. hälso- och 

sjukvården innan vi börjar använda den



Validering och värdegrund

 Effekt –
 leder åtgärden till förbättrad vård och omsorg?

 Ekonomi –
 är åtgärden kostnadseffektiv?

 Etik –
 är det rättvist; skadar det någon; åsidosätter man 

människovärdesprincipen? 

 Hope or hype?
 Genterapi

 Stamcellsterapi

 Nanomedicin



Insekter och mikroorganismer

 Modifiera insekter så att de inte kan vara vektorer för 

patogena  organismer

 Malariamyggan och plasmodium

 Fästingen och TBE

 Modifiera mikroorganismer så att de inte blir patogena 

för värdorganismen

 Hur vet vi att det inte förändrar den biologiska 

dynamiken i evolutionen?



Djur och växter

 Kroppsceller (somatiska celler)
 Ökad tillgång till friska organ för donation

 Enklare flytta anlag mellan obesläktade växter

 Embryonala celler
 Nya stammar av en organism som bättre tjänar människan

 Vad är skillnaden mot vanlig förädling?

 Nya arter

 Hur vet vi att det inte förändrar den biologiska dynamiken i 
evolutionen?



Människan

 Kroppsceller (somatiska celler)
 Ersätta skadade arvsanlag

 ”Reparation” av skadade organ 

 Förbättra normala friska arvsanlag
 Byta Angiotensin converting enzyme (ACE) DD eller ID genotyperna mot II 

för att lättare kunna bli muskelbyggare

 Embryonala celler
 Ersätta skadat anlag när embryoselektion inte är möjlig

 Vid homozygot genetisk sjukdom

 ”Utrota” en genetisk sjukdom

 ”Förbättra” anlag i populationen



Informerat samtycke

 Vem ger tillstånd för åtgärden?
 Vid somatisk behandling?

 Vid könscells/embryobehandling?

 Vem har ansvaret om det går fel?
 Forskaren?

 Myndigheten?

 Staten?

 Hur informerar man?
 Vid somatiska åtgärder?

 Vid embryonala åtgärder?



Konsekvensanalys

 Hur påverkar åtgärden det normala urvalet?

 Hur påverkar åtgärden vår människosyn?

 Hur påverkar åtgärden vår relation till naturen?



Styrkor

Ökad tillgång till organ för 

transplantation

Utrota parasitsjukdomar

Reparera skadade anlag

Svagheter

Fortfarande mycket rudimentär 

kunskap om metodens 

möjlighet och begräsningar

Hype or Hope?

Möjligheter

Genetisk modifierade 

människor

Förbättrad tillgång till organ 

förtransplantation

Embryoediting istället för 

embryoselektion

Hot

Det naturliga urvalet sätts ur spel 

(än mer)

Okunskap om vad modifieringen 

leder till 

Lagstiftning/reglering som inte 

hänger med

Människovärdet urholkas



ELEKTRICITET KAN ANVÄNDAS TILL MYCKET 

GOTT, MEN OCKSÅ TILL ATT DÖDA MÄNNISKOR. 

SKA VI DÅ FÖRBJUDA ELEKTRICITETEN ELLER 

SKA VI REGLERA DESS ANVÄNDNING?

(Fritt efter Nils Uddenberg)



TACK!



Lagen om genetisk 

integritet

- behov av översyn?

2017-12-07

Tesi Aschan



Lagen om genetisk integritet 

(2006:351) (LGI)
Den centrala svenska lagen om användning av 

genteknik och tekniker inom reproduktion, 

forskning m.m.

Oviedokonventionen 1996
(Europarådets konvention om mänskliga 

rättigheter och biomedicin) 

innehåller grundläggande regler för att skydda 

människovärde och integritet vid hälso- och 

sjukvård och medicinsk forskning.



Genetisk data som villkor för 

personförsäkring

20xx-xx-xx

Enligt LGI 2 kap. 2 § får genetiska data 

användas om 

- försäkring är av visst ekonomiskt värde

- personen är över 18 år

Enligt Europarådets rekommendation:

- en oberoende part ska bedöma vilka 

genetiska tester som får avslöjas för 

försäkringsbolagen.

Lagen saknar en etisk nyansering



När bör vi tillåta PGD? 

•Enligt LGI 4 kap 2 § får PGD 

(preimplantatorisk genetisk diagnostik) 

användas om en i paret bär på anlag för en 

allvarlig monogen eller kromosomal ärftlig 

sjukdom, som innebär en hög risk för att få 

ett barn med en genetisk sjukdom eller 

skada.

•Allt fler aktörer med olika bedömningar av 

vad som är allvarligt; ex. bröstcancergen?

En tydligare bedömningsgrund behövs



Prop. 2005/06:64 s. 100

Regeringens bedömning:

•Alla ärenden där PGD kommer till 

användning bör rapporteras särskilt till 

Socialstyrelsen. 

•PGS bör i dagens kunskapsläge inte 

utvecklas till något rutinmässigt förfarande 

utan reserveras för klart definierade 

forskningsprojekt som godkänts vid etisk 

prövning i en etikprövningsnämnd. 

Varken rapportering eller PGS finns i LGI.

Bevaka/reglera utvecklingen PGD/PGS



Förbudet mot ändring av 

arvsmassan 

•LGI 2 kap. 3-4 §§ innehåller förbud mot 

genetiska förändringar som kan gå i arv.

•Forskning kan ske upp till 14 dagar på 

embryo (LGI 5 kap. 3 §).

•Enstaka studier och patientfall visar på 

fantastiska möjligheter – hur säkerställer vi 

en etisk utveckling?

Samhällsengagemang och information!



Frågor då embryoadoption blir 

möjligt

SOU 2016:11 föreslår att kravet på genetisk 

koppling till paret vid IVF-behandling tas bort:

•Får man välja vem som ska ta emot ett 

embryo, t.ex. syster/vän? Hur många 

helsyskon ska få finnas i olika familjer i 

samma geografiska område? 

•När både forskningen och barnlösa par får 

tillgång överblivna embryon kan konkurrens 

uppstå: är läkemedelsframställning, forskning 

eller IVF-behandling prioriterat?



Min slutsats

- En tidigare oskådad utveckling inom 

genteknologin fordrar vaket öga och 

samhällsengagemang

- Tydligare gränsdragningar behövs i LGI

- Oviedokonventionens bestämmelser och 

rekommendationer överensstämmer inte 

alltid med svensk lag

En översyn behövs!



tesi.aschan@socialstyrelsen.se

TACK!



Gene Editing - an 

international perspective 

Heidi Carmen Howard, PhD
Centre for Research Ethics and Bioethics

Uppsala University, Sweden

Disclaimer: This presentation and its contents reflects only the authors view. The Commission 

is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

heidi.howard@crb.uu.se

mailto:Heidi.howard@crb.uu.se


Outline

2

Guidelines/Recommendations/Statements

- specific to gene editing in humans 
(cells)

- preliminary overview

ELSI of gene editing 2018- 2021

Genredigering: Etiska juridiska och sociala
frågor



Not all guidelines are created equal

“Expert” 
group 

composition
Length Scope Goal Timing
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OVERVIEW OF GUIDELINES 

AND STANCES

4



Overview policy docs
Group Region Yr Length Scope Goal

UNESCO intl 2015 long Hum Gen Rev, Rec

Joint UK UK 2015 short Hum GL/S Rec

ASGCT /JSGT USA,Japan 2015 short Hum GL/S Rec

EGE Euro 2015 short Hum GL/S PTC, Rec

SMER Sweden 2015 short Hum, GL/S Rev, Rec

Ntl Acad Summit USA, UK, China 2015 short Hum GL/S PTC, Rec

ISSCR intl 2015 short Hum GL Rec

NIH USA-NIH 2015 short Hum GL Rec

FEAM Euro 2016 long Hum GL/S Rev

EASAC Euro 2016 long Pl, (non)-

hum, micro 

Rev, Rec

Nuffield C. BioE UK 2016 long (non)-hum, pl review

Ntl Acad SciMed USA 2017 long Hum,GL/S Rev, Rec

ASHG USA/Intl 2017 long Hum, GL Rev, Rec

ACMG USA 2017 short Hum,GL/S PTC Rec

Council of Europe Euro 2017 short Hum, GL Rec

ESHG ESHRE Euro 2017 long Hum,GL Rev, Rec

Stem Cell Ntwrk Canada 2017 short Hum Gen Rec
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http://50halfmarathonsin50states.blogspot.se/2014/05/runs-with-scissors-half-marathon-race.html
http://www.planet-science.com/categories/over-11s/natural-world/2012/08/molecular-scissors.aspx



Somatic Germ Line

Research use

Clinic use

(for disease treatment)

Enhancement
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Somatic Germ Line

Research use Go ahead within 

adequate framework

Clinic use

(for disease treatment)

Go ahead within 

adequate framework
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Somatic Germ Line

Research use Go ahead within 

adequate framework

Some yes, some no

Clinic use

(for disease treatment)

Go ahead within 

adequate framework

All say a version of no
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Somatic Germ Line

Research use Go ahead within 

adequate framework

Some yes, some no

Clinic use Go ahead within 

adequate framework

Some version of no
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DETAILED GLIMPSE INTO 

SOME GUIDELINES
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GLGE in the clinic: the details of 

the “no” (prelim)
More OPEN In between More CLOSED

Joint statetment UK, 2016 Euro Group Ethics 

Science New Tech, Euro, 

2016

UNESCO, intl, 2015

National Academies USA 

2017 (wide open)

Summit, USA, UK, China 

2015

ASGCT, USA

JSGT, Japan, 2015

ESHG/ESHRE… ACMG, USA, 2017 Council of Europe (Par. 

As.) Euro, 2017

ISSCR, intl, 2015

ASHG, USA, 2017
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Joint Statement UK
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Joint Statement UK

Genome editing research (basic and pre&clin; somatic & germ line) 
should proceed (scientifically and ethically sound)

Open to Germ line in the clinic

• “We also recognise, however, that there may be future potential 
to apply genome editing in a clinical context using human germ 
cells or embryos, though this is prohibited by law in the UK and 
unlikely to be permissible in other European jurisdictions at 
present.” 

Important to distinguish 
– actual use in research and potential in clinic

– Somatic vs Germ line
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EGE European Group on Ethics in 

Science & New Techs 
For some members of the EGE, human germline gene 
modification for reproductive purposes cannot be ethically 
justified; they therefore call for upholding the prohibition 
that reflects, among others, Art. 3 of the European Charter 
of Fundamental Rights; 

because of the blurring lines between basic and applied 
research, some also call for a moratorium on any basic 
research involving human germline gene modification until 
the regulatory framework is adjusted to the new 
possibilities. 

For other members of the EGE, there may be positions 
worth considering which would justify continued research. 
As is the case in the scientific community at large, diverse 
views are represented in the group. 
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Parliamentary Assembly of Council 

of Europe
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Parliamentary Assembly of Council 

of Europe
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5. The Parliamentary Assembly thus recommends that the 
Committee of Ministers:

5.1. urge member States which have not yet ratified the 
Oviedo Convention to do so without further delay, or, 
as a minimum, to put in place a national ban on 
establishing a pregnancy with germline cells or human 
embryos having undergone intentional genome 
editing;

5.2. and, in addition, develop a common regulatory and legal framework which is able to balance the potential benefits 
and risks of these technologies aiming to treat serious diseases, while preventing abuse or adverse effects of genetic 
technology on human beings;

5.3. foster a broad and informed public debate on the medical potential and possible ethical and human rights 
consequences of the use of new genetic technologies in human beings;

5.4. instruct the Council of Europe Committee on Bioethics (DH-BIO) to assess the ethical and legal challenges raised 
by emerging genome editing technologies, in the light of the principles laid down in the Oviedo Convention and the 
precautionary principle;

5.5. recommend that member States, on the basis of the public debate, the DH-BIO assessment and the common 
regulatory and legal framework devised, develop a clear national position on the practical use of new genetic 
technologies, setting the limits and promoting good practices.
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- ASHG (USA + International)

Association of Genetic Nurses and Counselors (UK)
» A constituent group of the British Society for Genetic Medicine 

Canadian Association of Genetic Counselors (Canada)

International Genetic Epidemiology Sociology

National Society of Genetic Counselors (USA)
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Overview of Normative Docs
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NASM 2017

1. Promoting well-being

2. Transparency

3. Due care

4. Responsible science

5. Respect for persons

6. Fairness

7. Transnational 

cooperation



RECOMMENDATION 5-1. Clinical trials using heritable 
germline genome editing should be permitted only within a 
robust and effective regulatory framework that encompasses 
the absence of reasonable alternatives;

restriction to preventing a serious disease or condition; 

restriction to editing genes that have been convincingly 
demonstrated to cause or to strongly predispose to that disease 
or condition; 

restriction to converting such genes to versions that are 
prevalent in the population and are known to be associated with 
ordinary healthwith little or no evidence of adverse effects;

the availability of credible pre-clinical and/or clinical data on risks 
and potential health benefits of the procedures; 



ESTABLISH DIALOGUE
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The Need for Public discourse, 

engagement, dialogue??

http://www.cuspe.org/mind-the-gap-science-broadcasting-and-public-engagement/



Dec. 2015 International Summit Statement

“It would be irresponsible to proceed with any clinical use 

of germline editing unless and until 

(i) the relevant safety and efficacy issues have been 

resolved, based on appropriate understanding and 

balancing of risks, potential benefits, and 

alternatives, and 

(i) there is broad societal consensus about the 

appropriateness of the proposed application.”



We need to talk!

All docs at least 

mention the need for 

inclusive dialogue:

- Very general

- More specific (NA)

- None really say how 

or with what goal
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S.E.E.Ds



Conclusion

Trends and comparisons are hard to spot/make with 
such different documents

- Be careful not to reduce guidelines too much
– Details matter, Contextualisation is important, don’t 

copy-paste

Avoid simplifying to say that “any wide” consensus 
has been reached 

Seeing merging of group statements has its pros and 
cons
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Tack! Thank you!

heidi.howard@crb.uu.se

The Stakeholder-informed ethics for new 
technologies with high socio-economic and human 
rights impact (SIENNA) project has received funding 
under the European Union’s Horizon 2020 research 
and innovation programme under grant agreement 
No 741716.

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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Funktionell bioetisk lagstiftning

• Reglerar forskning i, samt utveckling, användning och organisation av kunskap och 

teknologi från, livsvetenskaper och biomedicin.

• Systematiskt utformad på grundval av universella etiska principer

• Efterlevnad förverkligar de syften som motiverar lagen

• Lagen åtnjuter det stöd som gör tillräcklig efterlevnad trolig
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4 utmaningar

1. Teknikutvecklingens tempo och etikens långsamhet

2. Människan, djuren, naturen

3. Kroppen och informationen

4. Gränsupplösning och gränsutvidgning
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Teknikutvecklingens tempo och etikens långsamhet

• Känt sedan gammalt, men allt svårare att hantera

• Regelverk måste vara tillräckligt specifika för att ha effekt

• Men tillräckligt allmänna för att inte snabbt bli irrelevanta eller 

verkningslösa

• Väg fram: ”teknikneutral reglering” och ”flexibla bedömningssystem” på 

grundval av generella etiska principer som är lika för olika teknologier 

och tillämpningsområden

Munthe, C (2017). Precaution and Ethics: Handling risks, uncertainties and knowledge gaps in the regulation 

of new biotechnologies. Bern: Federal Office for Buildings and Publications and Logistics (FOBL).
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Människan, djuren, naturen

• Alltmer biovetenskaplig och – teknisk forskning och utveckling överskrider 

dessa gränser på olika sätt
– Chimärer

– Syntetisk biologi

– Konsekvenser av användning av reguljär bioteknik

• Många stora forskningsutmaningar som biotekniken kan hjälpa till med 

kräver ett ”one health” perspektiv
– ”Klimathälsa”

– Läkemedelsresistens

• Bioetiska regelverk fast i institutionella stuprör 

• Väg fram: ”Institutionsneutral” reglering – är det möjligt?
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Kroppen och informationen: personen är ”body and soul”

• Europeiskt och internationellt paradigm: fokus på att skydda människor 

mot kroppsliga övergrepp, instrumentalisering, etc.

• ”Human dignity”  fokus på fysiska prover, medan informationen om 

individer skyddas mycket mindre (integritet, ”privacy”).

• Informationen ofta en risk för den enskilde bortom ”integritet” och 

”privatliv”: diskriminering, exploatering, manipulation

• Idén om anonymisering av biologisk information ohållbar

• Väg fram: ”Personneutrala” regler för skydd av informationen som 

harmoniserar med skyddet av kroppen
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Gränsupplösning och gränsutvidgning

• Objektet för regleringen blir allt mer omfattande och svåravgränsat

• Sammanhangen som en reglering behöver beakta blir alltmer 

sammansatta

• Alltfler aktörer och berörda som påverkar funktionaliteten

• Aktörer och det som regleringen skyddar alltmer rörliga och flyttbara

• Väg fram: Institutions-, teknik- och personneutralitet kombineras med 

nationsneutralitet



DEN NYA GENTEKNIKEN 
CRISPR/CAS9

VAR FINNS ETIKEN?

Madeleine Hayenhjelm



1. Det tekniska perspektivet: en fråga om teknikens effektivitet 
och säkerhet och alltså bör lösas med expertisen inom 

verksamheten eller forskningsområdet.

2. Det demokratiska perspektivet: en fråga om värderingar och 
vilket samhälle vi vill ha och alltså är något som går utöver 
det tekniska och där allmänhetens uppfattningar och alla 

berörda bör vägas in (studeras, rådfrågas, eller avgöra).

2. En moralfilosofisk fråga där vi söker ta reda på vad som 
vore det moraliskt riktiga att göra i det stora och mycket 

långsiktiga perspektivet utifrån normativa teorier och 
centrala etiska begrepp och går utöver både det tekniska och 

rådande uppfattningar och intressen i samhället. 

VAR FINNS ETIKEN? 
TRE PERSPEKTIV



Framförallt två slags teorier som dominerat risketik:

Konsekvensetik: konsekvenserna av handlande (faktiskt, förväntat) mätt i 
hur mycket gott. avgör det rätta. (Maximering av det goda). 

Deontologiska teorier: en gräns för det tillåtna på moralisk grund, oftast 
baserat på respekt för andra som individer (rättigheter, autonomi, 
värdighet, samtycke, osv). (Grund för tillåtenhetens gräns).

Relativt vägledande för moraliska beslut med kända utfall och kända 
utsatta och inom kortare tidsperspektiv (mellan handling och 
konsekvens). Mer problematiskt när konsekvenser bara delvis är 
kända och kan uppskattas och när vilka som utsätts endast delvis är 
känt och inte möjlighet att ge samtycke, osv. 

Moralisk osäkerhet som reellt problem: de värderingar vi här och nu 
utgår ifrån kan ändras över tid och dömas av eftervärlden om 
uppenbart felaktiga. 

DET MORALFILOSOFISKA
PERSPEKTIVET



1. Utfallsosäkerhet: okunskap och ovisshet om vad som 
kommer att bli konsekvenserna. 

2. Reparativ osäkerhet: okunskap och ovisshet om hur långt 
ev. negativa konsekvenser kan ställas till rätta. 

3. Epistemisk osäkerhet: ovisshet om vad vi vet och inte vet. 

4. Moralisk osäkerhet: osäkerhet om de moraliska värdena 
och principerna vi agerar på är de riktiga. 

VAD VI INTE VET SÄKERT



C. Mariscal and  A. Petropanagos
(2016) CRISPR as a driving force: 
the Model T of biotechnology. 
Monash Bioethical Review.

CRISPR är bioteknologins T-Ford: 
inte först med redigering, men 
först med att vara lätt att använda 
och potentiellt få stor spridning 
(också utan för laboratorium och 
kliniker).

Jämför vårt kunskapsläge nu med 
om man velat reglera bilismen 
1910: vilka risker skulle man ha 
förutsett och vilka missat?

Om CRISPR är vår T-Ford och 2017 
vårt 1909, vad är det vi bortser ifrån 
och missar?

BIOTEKNOLOGINS T-FORD?
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