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Smer föreslår:  

Tillsätt en utredning som tar fram en strategi för genteknikområdet 

och ser över lagstiftningen som skyddar människan   

 

På senare tid har det gjorts stora genombrott inom genteknikområdet. 

Snabbt och enkelt kan vi kartlägga människors ärftliga anlag för sjukdom och 

även vissa egenskaper. Olika slags gentester för människor finns att köpa på 

nätet och på apotek. Med hjälp av biologiska gensaxar som CRISPR/Cas9 

kan vi klippa och klistra i gener. Vissa förändringar blir ärftliga och kommer 

att påverka framtida generationer. Vi kan backa hudceller till stamceller, pro-

grammera om dem och tillverka celler av ny typ, vävnader och kanske också 

organ. Vi kan överskrida gränserna mellan människa och djur.  

Genteknikområdet är viktigt för patienter och samhällsmedborgare, hälso- 

och sjukvårdens verksamheter, forskningen och life scienceindustrin. Den 

gentekniska utvecklingen ger oss stora möjligheter till förbättrad hälsa och 

funktionsförmåga, till längre och friskare liv. Samtidigt finns det risker och 

en osäkerhet kring effekterna på kort och framförallt lång sikt.  

Etiska frågeställningar 

Tillämpningarna som är möjliga idag, eller väntas bli det inom en snar fram-

tid, aktualiserar grundläggande etiska frågor som rör människovärde och 

människosyn, säkerhet och risker, genetisk och personlig integritet, informe-

rat samtycke samt rättvisefrågor. För vissa tillämpningar ställs vi inför 

samma etiska frågeställningar och överväganden som tidigare, inför andra 

ställs vi inför nya. Utvecklingen utmanar vår syn på vad det innebär att vara 

människa. Det handlar om oss människor, om vårt samhälle och vilken 

framtid vi vill ha samt, när det gäller förändringar i arvsmassan som kan gå i 

arv, om ansvaret för kommande generationer. Det handlar också om hur vi 
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kan bejaka och dra nytta av de gentekniska framstegen som på ett etiskt god-

tagbart och hållbart sätt bidrar till människors hälsa, funktionsförmåga och 

livskvalitet. 

En betydelsefull samhällsdebatt  

Etiska frågeställningar som rör framförallt ärftliga förändringar har diskute-

rats länge i forskarvärlden. Vissa pläderar för moratorium för specifika tekni-

ker, andra för förbud. Några förespråkar fri forskning i kombination med re-

glering av de kliniska tillämpningarna. Frågorna engagerar allt fler samhälls-

medborgare, och i många länder förs redan en bred samhällsdebatt. Storbri-

tannien har t.ex. haft ett brett rådslagsförfarande innan man tillät s.k. 

mitokondriebyte. Europarådets parlamentariska församling rekommenderar 

medlemsstaterna att främja en bred och informerad allmän debatt.   

Internationella ställningstaganden och rekommendationer  

Det finns stor variation i enskilda länders etiska och legala ställningstagan-

den. Fler är positiva till att de nya teknikerna används i grundläggande forsk-

ning än till att de tillämpas i praktiken. Till de mest tillåtande länderna inom 

forskningsområdet hör Kina, Japan och Storbritannien. Tyskland är exempel 

på ett land med en mer restriktiv hållning. Inom EU ses etiska frågor som en 

nationell angelägenhet. Det höjs dock allt fler röster för en internationell re-

glering av de nya gentekniska möjligheterna.  

Sverige är en viktig aktör i det internationella samarbetet  

På flera områden blir det allt svårare för Sverige att enbart genom egen lag-

stiftning reglera olika delar av genteknikområdet. Det gäller t.ex. försäljning 

av nätbaserade genetiska självtester och andra tjänster i eller via andra länder. 

Genförändringar kan förorsaka en okontrollerad spridning av smittsamma 

sjukdomar eller leda till resistensutveckling, vilket får globala konsekvenser. 

Genteknik kan även användas för att ta fram biologiska stridsvapen.  

Många anser att vi behöver ta ett gemensamt ansvar för att med respekt för 

människovärdet främja en etiskt hållbar och säker utveckling. Under de sen-

aste decennierna har man kunnat enas om flera internationella rekommen-

dationer rörande genteknik.  

Den accelererande utvecklingen efter genombrottet 2012 med gensaxarna 

CRISPR/Cas9 har uppenbarat behovet av internationell samverkan om re-

kommendationer och regler för genredigering, särskild sådana som resulterar 



3 

 

 

 

i ärftliga förändringar. Bara under 2017 har många rekommendationer arbe-

tats fram av olika forskargrupperingar och etikråd. Så sent som den 12 okto-

ber 2017 beslutade t.ex. Europarådets parlamentariska församling att rekom-

mendera medlemsstaterna att utveckla en tydlig nationell position vad gäller 

användning av den nya gentekniken, att sätta gränser och främja goda till-

lämpningar. Det är angeläget att Sverige kan påverka och driva dessa frågor 

internationellt.  

Det behövs en strategi för genteknikområdet  

Även i Sverige växer en insikt fram om att vi behöver diskutera den gentek-

niska utvecklingen. Hur ska vi se på utvecklingen, hur ska den främjas och 

regleras? Det behövs en genomtänkt strategi för genteknikområdet, en stra-

tegi som utgår ifrån en etisk analys och som stöds av en anpassad lagstift-

ning. Det är angeläget att den etiska analysen och juridiken inte hamnar på 

efterkälken. Sverige har höga ambitioner inom hälso- och sjukvården, forsk-

ningen och life science. Det är viktigt med ett tydligt och transparent regel-

verk inte bara för hälso- och sjukvården utan även även för forskningen och 

näringslivet. En central del i en sådan strategi är att se över det svenska regel-

verket utifrån det aktuella kunskapsläget och den snabba utvecklingen.  

Lagstiftning och regelverk behöver ses över  

Senare tids etiska diskussioner inom genteknikområdet har framförallt rört 

de nya möjligheterna att göra ärftliga genredigeringar. Det är förbjudet i 

svensk lag och i de flesta andra länder. Det framgår även av den internation-

ella s.k. Oviedokonventionen (§13) som många länder har ratificierat eller, i 

likhet med Sverige, skrivit under. Det är en viktig etisk diskussion att föra. 

Det finns dock olika tekniker för och syften med ärftlig genredigering, allt 

ifrån mer spektakulär användning för förbättring av friska människor (en-

hancement) till att bota eller lindra allvarlig sjukdom. En typ av ärftlig gen-

förändring rör s.k. mitokondriebyte. Storbritannien har som första land i 

världen godkänt sådana under vissa förutsättningar. Smer anser i enlighet 

med rådets tidigare ställningstagande att det bör övervägas om det finns skäl 

att under vissa förutsättningar tillåta mitokondriebyte även i Sverige.  

Regelverket behöver ses över utifrån de nya möjligheter som finns till genre-

digering. Men det finns också flera andra etiska och juridiska aspekter som 

behöver uppmärksammas i en översyn av regelverket utifrån den snabba ut-

vecklingen. 
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Genteknikområdet regleras genom många olika lagar. Den mest grundläg-

gande är lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. med tillhörande för-

ordning (2006:358) som trädde i kraft den 1 juli 2006. Det har skett stora 

förändringar inom samtliga gentekniska områden som lagen täcker. Vissa nya 

kliniska tillämpningar täcks inte av regelverket, andra rör delvis nya etiska 

frågeställningar. Smer anser att de många nya kliniska tillämpningarna som 

rör människor sammantaget motiverar en översyn av regelverket ur ett etiskt 

perspektiv.  

Det behövs en etisk analys utifrån ett helhetsperspektiv av de nya behand-

lingsmetoderna inom genteknikområdet. En sådan bör bl.a. omfatta hur de 

nya metoderna påverkar integritet, självbestämmande, informerat samtycke, 

nytta, t. ex. av individanpassade förebyggande insatser och behandling, samt 

integritetskränkning, oro och oönskad information. Effekter på kort och 

lång sikt på människosyn och mänskliga värden, möjligheter och hot, nytta 

och risker behöver vägas mot varandra och diskuteras brett. 

Lagen reglerar användning av genetiska undersökningar men bara sådana 

som utförs inom hälso- och sjukvården eller medicinsk forskning som syftar 

till att ge upplysning om en människas arvsmassa. Hur prioriteras genetiska 

undersökningar till personer med allvarliga sjukdomar i hälso- och sjukvår-

den och i vilken utsträckning ges genetisk information och rådgivning av 

personal med utbildning inom området? 

Lagen omfattar inte genetiska självtester. Det behövs en kartläggning av an-

vändningen, inriktningen och kvaliteten av genetiska självtester. En översyn 

behöver göras av behovet av nationella krav eller regler, inte minst mot bak-

grund av de nya möjligheter som finns till utvidgade anlagsbärartest. En så-

dan behöver bl.a. omfatta om och hur det säkerställs att insänt material kom-

mer från den som sänder in provet, kvaliteten på testet, hur information om 

resultatet ges och om genetiska data kommer att förstöras eller förvaras, och 

vilka som kan få tillgång till dessa data.  

Lagen om genetisk integritet reglerar även användning av genetisk informat-

ion på försäkringsområdet. Om det gäller en riskbedömd personförsäkring 

får ett försäkringsbolag, under vissa villkor, efterforska eller använda gene-

tisk information i samband med ett avtal. Smer anser att regelverket för an-

vändning av genetisk information på försäkringsområdet bör ses över bl.a. 
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utifrån Europarådets rekommendation om hälsoinformation i försäkrings-

sammanhang. Denna rekommendation innebär att endast information som 

är relevant för bedömningen ska lämnas ut och att det ska göras en obero-

ende utvärdering av vilka sjukdomar man får, och inte får, söka efter. Det 

bör också vägas in att genetiska uppgifter räknas till känsliga personuppgifter 

enligt EU:s nya dataskyddsförordning.  

Lagen reglerar vidare genetisk information, genterapi, fosterdiagnostik och 

preimplantatorisk genetisk diagnostik, åtgärder i forsknings- eller behand-

lingssyfte med ägg från människa, insemination och befruktning utanför 

kroppen. Smer anser att det utifrån den snabba tekniska utvecklingen behö-

ver tas ett helhetsgrepp utifrån ett etiskt perspektiv på kriterier för och an-

vändning av genetiska undersökningar inom området fertilitet och graviditet. 

Det är angeläget med en översyn av de nya möjligheterna att i detalj kart-

lägga arvsanlagen redan när graviditet planeras. Det behöver vidare övervä-

gas om olikheter i principer och kriterier för genetisk diagnostik av könscel-

ler, befruktade ägg, embryon, foster och nyfödda (PKU-test) är motiverade 

eller behöver ändras. Det behöver vägas in inte minst utifrån förslag i prop. 

2017/18:155 att tillåta IVF med donerade könsceller efter prövning av In-

spektionen för vård och omsorg (IVO). Det kommer troligen att leda till 

flera aktörer som utför PGD och IVF med parets egna eller med donerade 

celler.  

Smer anser att flera frågor som regleras i lagen om genetisk integritet som 

rör könsceller och befruktade ägg behöver ses över. Det gäller bl.a. tillåten 

förvaringstid för nedfrysta könsceller och ägg, samt förfoganderätten till be-

fruktade ägg. Internationellt pågår en diskussion kring den sk 14-dagarsre-

geln för forskning på embryon. En förlängning av gränsen skulle kunna bi-

dra till att öka kunskapen om det mänskliga embryots utveckling, vilket har 

betydelse bl.a. för behandling av infertilitet och reproduktion. Det innebär 

dock samtidigt att nya etiska frågor uppstår.  

Det finns vidare behov av att utforma ett etiskt hållbart regelverk när det gäl-

ler utveckling inom stamcellsområdet, syntetiska organismer samt artbland-

ning människa och djur. Som Smer påpekade 2008 är det oklart om viss 

forskning inom stamcellsområdet är otillåten i Sverige och i så fall vilka 

prövningar som skulle behöva göras för att den ska kunna tillåtas. Regelver-

ket är oklart vad gäller de nya möjligheterna att framställa könsceller och em-

bryon med hjälp av den nya stamcellstekniken iPS samt försök att framställa 
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syntetiska organismer. Frågan om artblandning djur - människa har inte 

övervägts i den svenska lagstiftningen, något som Smer också påtalade 2008.  

Teknikoberoende bioetisk lagstiftning för att reglera den snabba ut-

vecklingen  

Allt talar för en fortsatt eller accelererad utvecklingstakt inom det gentek-

niska området. Det är en utmaning för all lagstiftning att på ett ändamålsen-

ligt sätt ta hänsyn till utvecklingen på det område som ska regleras. Det tar 

tid, oftast många år, att ändra en lagstiftning på ett rättssäkert och demokra-

tiskt sätt. En teknikbaserad reglering av typen ”förbjud användning av den 

gentekniska metoden x” riskerar att vara föråldrad redan när en ny lagstift-

ning träder i kraft.  

Teknikområdets karaktär och utvecklingstakt motiverar nya former av tekni-

koberoende reglering. En sådan lagstiftning skulle kunna reglera forskning, 

utveckling och användning av kunskap och teknologi inom livsvetenskaper 

och biomedicin. Den skulle utgå ifrån universella etiska principer och stadga 

ett system med ansvariga myndigheter och tydliga processer för att följa, be-

sluta om och reglera den gentekniska utvecklingen samt kontrollsystem för 

att följa efterlevnad av bestämmelserna.  

Det utredningsförslag Smer här för fram är i första hand begränsat till till-

lämpning av genteknik hos människor. Rådet vill dock påpeka att allt fler lyf-

ter fram behovet av ”one health”, att vi behöver se genteknikens effekter på 

mänsklig hälsa ur ett helhetsperspektiv.  

Tillsätt en utredning  

I Smers uppdrag ingår att vara en förmedlande instans mellan vetenskapen, 

folkopinionen och de politiskt ansvariga. Smer kan också lämna förslag till 

utredningsverksamhet. Smer föreslår att en parlamentarisk utredning tillsätts 

med uppdrag att utifrån aktuellt kunskapsläge och ett etiskt perspektiv se 

över det svenska regelverket för tillämpningar hos människa av genteknik. 

Smers bidrar gärna aktivt i ett sådant arbete.  

Utredningen bör få i uppdrag att initiera en bred samhällelig debatt om soci-

ala, etiska och samhälleliga konsekvenser av den nya gentekniken. Förslag 

bör läggas om ändamålsenliga legala och andra förutsättningar för en an-
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svarsfull genteknisk utveckling som främjar människors hälsa, funktionsför-

måga och livskvalitet samt en ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan myn-

digheter.  

Vidare bör ett förslag till svensk strategi för utvecklingen inom genteknikom-

rådet tas fram, inklusive hur Sverige ska kunna bidra till och verka för ett 

etiskt välavvägt internationellt regelverk.  

I bilagd underlagspromemoria finns ytterligare information om varför den 

gentekniska utvecklingen motiverar en utredning.  

___________________________________________________________ 

Skrivelsen beslutades vid ordinarie sammanträde den 16 februari 2018 av 

Kjell Asplund, ordförande, Finn Bengtsson, Sven-Olov Edvinsson, Åsa Gy-

berg-Karlsson, Magnus Harjapää, Anna-Lena Sörenson och Barbro Wester-

holm, samtliga ledamöter i rådet. I beredningen av ärendet deltog även Inge-

mar Engström, Göran Hermerén, Ann Johansson, Olle Olsson, Bengt 

Rönngren, Nils-Eric Sahlin, Mikael Sandlund, Anna Singer och Elisabet 

Wennlund, samtliga sakkunniga i rådet. Karin Mossler, ämnessakkunnig, har 

varit föredragande. 

 

Stockholm den 7 juni 2018  

 

 

 

Kjell Asplund, ordförande  
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