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Uttalande med anledning av nyheten om att barn fötts efter 
genredigering av kärn-DNA:t 

En forskare, Jiankui He, från Southern University of Science and 
Technology Shenzhen, meddelade den 26 november 2018 att ett tvillingpar 
som genomgått behandling med sk. genredigeringsteknik (crispr) har fötts i 
Kina. Om så är fallet skulle världens första sk. crispr-bebisar nu vara födda. 

Crispr-teknikens möjligheter och risker väcker etiska frågor som berör den 
enskilda individen och samhället i stort. Den stora och principiellt viktiga 
frågan när det gäller genredigering av könsceller eller befruktade ägg rör 
ärftliga förändringar. Denna möjlighet utmanar vår syn på vad det innebär 
att vara människa. Det handlar om vilket samhälle vi vill ha och om vårt 
ansvar för kommande generationer. 

Att tillämpa genredigeringstekniken på blivande individer är förbjudet i de 
flesta länder, så även i Sverige. Lagen om genetisk integritet förbjuder 
behandlingsmetoder eller genterapeutiska försök i forsknings- eller 
behandlingssyfte som medför (eller avser att åstadkomma) genetiska 
förändringar som kan gå i arv hos människa. 

Redan 2015 publicerade rådet en kommentar om genredigeringstekniken 
crispr (CRISPR/Cas9). Smer menade då, och menar fortfarande, att det är 
allt för tidigt att utföra kliniska forskningsförsök med hänsyn till 
kunskapsluckor om medicinska risker och andra oförutsedda effekter. 
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– Smer anser att forskarsamhället bör gå mycket försiktigt framåt gällande 
forskning som syftar till att introducera ärftliga förändringar i kärn-DNA:t 
hos människor, säger Smers ordförande Kjell Asplund. 

I maj 2018 skickade rådet en skrivelse till regeringen att tillsätta en 
parlamentarisk utredning som tar fram en strategi för genteknikområdet och 
ser över lagstiftningen. 

Rådet följer utvecklingen på området noga och planerar att komma med ett 
fördjupat etiskt ställningstagande. Rådet avser också att fortsätta stimulera till 
debatt genom att t ex anordna olika former av medborgardialoger i den 
framtida beredningen av frågan. 

– Det är viktigt med en bred samhällelig debatt om denna nya teknik – dess 
möjligheter och risker. Detta är inte en fråga enbart för experter att ta 
ställning till, säger Kjell Asplund. 


