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Utkast till lagrådsremiss Vissa ändringar gällande PKU

biobanken 

(dnr S2018//05284/FS)

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har i uppdrag att belysa medicinsk

etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. Smer kommenterar de 

förslag som är av särskild vikt utifrån detta perspektiv. 

Smers ställningstaganden 

Den biotekniska utvecklingen kommer att göra det möjligt att screena för allt 

fler medfödda sjukdomar och genetiska avvikelser. Att screena befolknings

grupper för att upptäcka framtida sjukdomm innebär både möjligheter och 

risker. I många fall får personer som riskerar att bli sjuka tidig behandling, 

slipper lidande och överlever sjukdomen. Men det kan också förekomma 

både falskt positiva och falskt negativa besked. Resurser till screening måste 

alltid vägas mot annan resursanvändning. Genetisk information anses vara 

särskilt integritetskänslig, och därför bör speciella krav ställas om ett gene

tiskt screeningprogram ska vara medicinskt och etiskt försvarbati. 

Smer tillstyrker författningsförslagen i utkastet till lagrådsremiss. Smer vill 

samtidigt betona vikten av att etiska aspekter beaktas inför beslut om att in

föra nya tester i PKU-registret. En avvägning behöver göras mellan sam

hällsintresset, barnets och de närståendes intresse av att upptäcka en sjukdom 

tidigt och individens integritet. Smer ser därför positivt på att regeringen i 

utkastet till lagrådsremiss uppger att det kan övervägas att i förordning införa 

ett krav om att såväl medicinska som etiska aspekter ska beaktas innan en 

föreskrift beslutas om att lägga till ytterligare en sjukdom i PKU-testet. 
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Remissvaret beslutades vid ordinarie sammanträde den 26 mars 2018 

I beslutet har deltagit 

Kjell Asplund, ordförande, Finn Bengtsson, Åsa Gyberg-Karlsson, Chatrine 

Pålsson Ahlgren, samtliga ledamöter i rådet. I beredningen av ärendet deltog 

även Ingemar Engström, Göran Hermeren, Ann Johansson, Olle Olsson, 

Bengt Rönngren, Nils-Eric Sahlin, Mikael Sandlund, Anna Singer, Marie 

Steen och Elisabet Wennlund, samtliga sakkunniga i rådet. Michael Lövtrup, 

utredningssekreterare, har varit föredragande. 

För rådet, 

Kjell Asplund 

Ordförande 

Statens medicinskt-etiska råd 
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