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Till statsrådet chefenoch för

Socialdepartementet

Genom beslut den 26 bemyndigade1987 regeringen chefen förmars
Socialdepartementet tillkalla särskild utredareatt överatt trans-en se
plantationslagen 1975190 Med stöd detta bemyndigandem.m. av
förordnade departementschefen den 27 april hovrättslagmannen1987
Erland Aspelin särskild utredare.som

Under arbetet med föreliggande betänkande har sakkunnigasom
medverkat professorn i kirurgi Sven-Erik Bergentz, sektionschefen vid
Landstingsförbundet Marianne Boivie, förbundsordföranden i Svenska
Diabetesförbundet Nils Hallerby, professorn i praktisk filosofi Göran
Hermerén, departementssekreteraren i Socialdepartementet Lena
Jonsson, vice ordföranden i Svenska Hälso- och Sjukvårdens Tjänste-
mannaförbund SHSTF Marika Nordström, docenten i patologi
Christer Sundström, professorn i socialmedicin Claes-Göran Westrin
och f.d. avdelningschefen i socialstyrelsen Bertil Widman. Som

har medverkat rådmannen Per Erikssonexperter fr.o.m. den 1
november och1990 hovrättsrådet Lars Göran Abelson fr.o.m. den
1 1991.mars

Sekreterare har varit Lars Göran Abelson t.o.m. februariden 28
1991 och hovrättsassessom Lars Elmqvist.

Utredningen har antagit transplantationsutredningennamnet
S 198702.

Utredningen har tidigare överlämnat betänkandet SOU 198998
Transplantation etiska, medicinska och rättsliga aspekter samt-

SOU 198999 Organdonation och transplantationrapporten -
psykologiska aspekter.

Utredningen får härmed överlämna betänkandet SOU 199142
Aborterade foster, I betänkandet redovisas överväganden ochm.m.
förslag användning vävnad från aborterade foster för medicin-om av
ska och andra ändamål, omhändertagande dödfödda ochom av
aborterade foster transplantationer med genetiska konsekven-samt om
ser.
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utredare.särskildAspelinErlanduppdrag tillUtredningen är ett som
sakkunniga ochsamråd med deutförts i näraemellertidArbetet har

redovisadedebakomställt sigtill alla delarocksåexperterna, som
be-markeratsharförslagen. Dettaoch attövervägandena genom

vi-form.användningmedavfattatstänkandet av
betänkandekommandeiocharbetefortsätterVi vårt attavser
ursprungli-deenligtutredningsuppdragetresterande delarbehandla av

tilläggsdirektiv Dir.deoch enligtDir 198717direktivenga
meddelats199030 oss.som

april 1990Malmö i

AspelinErland

ElmqvistLars
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Sammanfattning

Bakgrund

I tidigare betänkande SOU 198998 Transplantation har viett
redovisat generella överväganden i de frågor etisk, medicinsk ochav
rättslig aktualiseras vid sådan transplantation består iart attsom som

eller biologiskt material från levande eller avlidenannat tasorgan en
för i behandlingssyfte överföras till l dettaattperson en annan person.

betänkande vi i avsnitt särskild form transplantation,tar ett upp en av
nämligen sådan kan upphov till genetiska konsekvenser detsom ge av
slag viduppstår överföring könsceller ochägg sperma ochsom av
de äggstockar och testiklar i vilka könscellema produceras.organ
Tyngdpunkten i betänkandet ligger emellertid avsnittpå två rörsom
foster. detI behandlas frågor tillvaratagande vävnad frånena om av

Ämnetaborterade foster för medicinska ändamål, bl.a. transplantation.
för det andra avsnittet är hur inom sjukvården skall tillgå vägaman
för respektfulltpå sätt hand aborterade och dödföddaatt ett ta om
foster.

I avslutande betänkande kommer vi behandla bl.a. frågorett att om
klinisk och rättsmedicinsk obduktion vissa frågor användningsamt om

biologiskt material från människor för andra medicinska ändamålav
behandlingän sjukdom eller kroppsskada hosav arman person.

Användning frånvävnad aborterade fosterav

Under âr har möjligheterna använda vävnad från foster förattsenare
skilda medicinska ändamål börjat uppmärksammas. Det tilldragitsom
sig störst intresse är utvecklingen pâ transplantationsforskningens
område.

uppdragVårt förutsättningarnaär för vävnad frånatt attange
aborterade foster skall användas för de olika ändamål kansom
komma i fråga. Häri ingår vilkapröva användningssätt kanatt som
motivera fostervävnad skall få i anspråk. viktigEnatt tas annan upp-
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gift i vad det bör krävas samtyckeär överväga mån någonatt av
enskild eller tillstånd myndighet för åtgärden skall få vidtas.attav en

beteckningen missfall. missfallAbort är den medicinska på Ettett
fostret framfödsgraviditet avbryts och tecken till liv.är när utanen

Missfallet kan antingen ske abort eller framkallas medspontansom en
följeravsikt provocerad abort. det sagda uppdrag endastAv vårtatt-

gäller foster döda och befinner sig utanför livmodern.är Omsom som
aborten varit eller provocerad däremot principielltärspontan utan
betydelse. praktiken det emellertid det uteslutandeI är så nästan äratt
foster från provocerade legala aborter kommer i fråga för sådansom
användning här aktuell. Abortlagstiftningen alltså denärsom anger

för den verksamhet bedrivs med användningyttre ramen som av
vävnad från aborterade foster. uppdrag har inte ingått iI vårt någotatt
avseende reglerna abort vi tagit den gällandeompröva harutanom nu

förabortlagen till utgångspunkt övervägandena.
användningbetänkandet redogör vi för den verksamhet medI av

fostervävnad för närvarande vid sjukhus och i forsknings-pågårsom
laboratorier i världen. Tyngdpunkten i framställningen liggerrunt om

användningen vävnad från aborterade foster inom transplanta-på av
tionsforskningen. Viktiga resultat har här särskilt detuppnåtts, när

Ävenforskningen kring Parkinsons sjukdom. andra hjämsjuk-gäller
Alzheimers sjukdom och Huntingtons chorea danssjukadomar såsom

har bland de sjukdomar i framtiden kan tänkas bli möjliganämnts som
behandla med transplantation fostervävnad. Ett viktigtatt annatav

forskningsområde där användning vävnad från aborterade fosterav
tillmätts betydelse diabetes.är

Vi berör också den avancerade forskning kring främst Parkinsons
sjukdom och diabetes bedrivs i Sverige.som

Användningen vävnad från aborterade foster inte lagregleradärav
i Sverige. Såvitt gäller transplantation den i ställetverksamheten styrs

riktlinjer Läkaresällskapets delegationetiska utfärdade Svenskaav av
för medicinsk etik. gällande riktlinjerna, från majDe är 1988,somnu

vi i betänkandet.återger
Enligt mening bör vävnad från aborterade foster få användasvår

förutsättning den till i formerendast under kan äratt tas vara som
godtagbara från pietetssynpunkt och den skall användas för någotatt
angeläget ändamål. Användning för andra ändamål medicinska börän
inte tillåten. Till de tänkbara användningsområden räknar vi bl.a.vara
forskning, behandling, diagnostik undervisning inom medicinen.och

ytterligare förutsättning bör det finns särskilda skälEn att attvara
fostervävnad för tillgodose ändamålet. särskildaanvända Föratt att

användningen i hög gradskäl skall föreligga måste ettanses avse
ändamålet.nyttigt ändamål och adekvat metod uppnåutgöra atten
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Fostervävnad bör enligt mening inte få användasvår det finnsom en
godtagbar, alternativ metod motsvarandeuppnå resultat.att

Prövningen huruvida det föreligger särskilda skäl användaatt
fostervävnad för visst syfte bör enligt förslag anförtrosvårtett
socialstyrelsen. Utan tillstånd socialstyrelsen får frånvävnadav

Ävenaborterade foster inte användas. de forskningsetiska kommittéer-
kompetens bör emellertid till Vi förutsätter det itas attnas vara.

Socialstyrelsens beslutsunderlag regelmässigt ingår yttrandeett av en
sådan kommitté, ansökningen användning för forsknings-om avser
ändamål.

människorMånga olika berördaär på sätt frågan användningav om
vävnad från aborterade foster. förstaI hand gäller detta den kvinnaav

aborten,genomgått också indirektPå berörssättettsom men mannen.
också de människor grund denpå sjukdom de lider harsom av av
intresse forskning beträffande fostervävnad bedrivs i syfteatt attav
finna bot ñr sjukdomen. Verksamheten med användning foster-av
vävnad är, inte bara arbetsmässigt också etiskt, angelägenhetutan en
för personal vid sjukhus och andra forskningsinstitutioner i sittsom
arbete kommer i kontakt med dessa frågor. Och naturligtvisärytterst
frågan respektfull hantering aborterade foster viktig fråga förom av en

ochvar en.
Enligt uppfattningvår är det endast kvinnan har så starktettsom

intresse i frågan vad sker med det aborterade fostret hon börattsom
fostreträtt avgöra skall få användas eller ej. Vi föreslåratt attges om

hennes inflytande haskall den innebörden vävnad från fostret fåratt
ñr medicinska ändamål endast kvinnan uttryckligen hartas om

Övrigasamtyckt till det. berördas intressen kan enligt meningvår
tillgodoses inom ñr socialstyrelsens prövning. I frågaramen om
sjukvårdspersonalen förordar vi dock ordning innebär atten som en
läkare eller sjuksköterska eller anställd inte skall skyldigaiman vara

medverka till fostervävnad används ñr medicinska ändamålatt att om
han eller hon har samvetsbetänkligheter detta. Det börmot
ankomma socialstyrelsenpå närmare utveckla hur sådanatt en
samvetsklausul bör utfonnad.vara

Vi hävdar vidare den ståndpunkten abortverksamheten måsteatt vara
oberoende intresset använda vävnad från foster för medicinskaattav
ändamål. börDetta komma till uttryck detpå sättet valetatt av
tidpunkt och metod för aborten inte får påverkas vad ärav som
lämpligast med hänsyn till intresset använda fostervävnad.att

Vi föreslår också kommersiell hantering fostervävnad skallatt av
förbjudas. Förbudet innebär intedet skall tillåtet uppsåt-att attvara
ligen i vinningssyfte överlåta, förvärva eller förmedla vävnad från
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uppsåtlig medverkan tillomfattar ocksåFörbudetaborterade foster. att
överlåtelse, förvärv ellervarit föremål förveterligenfostervävnad som

eller används.vinningssyfte tillförmedling i tas vara
vävnad frånanvändningfråganEnligt mening börvår avom

bestämmelserVi föreslårförfattningsregleras.aborterade foster att
transplantationslagen ochprovisoriskt- in ihärom åtminstone atttas-

gäller förde reglerväsentligen efter mönsterde utformas av som
inñrsvi det i lagenhärmed föreslårtransplantation. enlighetI att en

vävnad frånfoster elleraborteratinnebördbestämmelse ettatt ettav
ändamålmedicinskaendast förfår användasfosteraborterat samt
socialstyrelsensamtycke ochsittförutsättning kvinnanunder gettatt

försärskilda skäldet föreliggertillståndsprövning funnitvid sin att
åtgärden.

uppsåtligen bryterstraff för denregelVi föreslår vidare somomen
fostervävnadförreglerar förutsättningarnabestämmelsen attmot som

strid med förbudethandlar iuppsåtligentill ellerskall få tas somvara
aborterade foster.frånhantering vävnadkommersiellmot av

fosteraborteradedödfödda ochOmhändertagande avav

det rättsligtutveckling ärvisst stadiumfosterNär nått attettett av
födelsennyfödd, efterförståsbam. Med barnbetrakta ett somsom

avlidit efteroch dödföddlivstecken,andats eller visat annat som
skallavlidithavandeskapsveckan. barnEtt28eutgången tassomav

Aborterade fosterbegravning.gällerhand enligt de regler som omom
inom sjukvårdenbarn harintedödfödda äroch att anse somsom

rådsocialstyrelsens allmännaenlighet medtagits hand itidigare om
ordningoch sjukvården. Dennainom hälso-hantering riskavfallavom

otillfredsställande ochriksdageni flera motioner tillhar bl.a. ansetts
omhändertaganderespektfulltvärdigt ochoförenlig med kraven på ett

konstitu-anledningdödfödda. Medaborterade foster och ettav avav
vari sådana19868720,betänkande KUavgivettionsutskottet

i uppdraghar regeringenkommit till uttryck,synpunkter attgett oss
omhändertagande.formerna för sådantöverväga

hade påuppdragetmed denna delvi inledde arbetevårtNär manav
kraventillgodosåg pårutiner bättreinförtvissa sjukhus redan somnya

från de tidigareskilde sigrutinerrespektfull behandling. Dessa
övrigtstället för hanterasfostret idettillämpade på sättet attatt som

där.brännaskrematorium föröverlämnades tillriskavfall attett
förföreträdarebeståendetillsattes arbetsgruppHösten 1988 aven

Kyrko-SverigesLandstingsförbundet, Föreningensocialstyrelsen,
uppgiftkyrkogârdsdelegation medKyrkansgårdschefer och Svenska
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skall omhändertas.döda fosterrekommendationer för hurutarbetaatt
socialstyrelsenråd fråni allmännaarbete harArbetsgruppens utmynnat

19908.foster efter abort SOSFSrörande omhändertagande av
sådanaabortmaterial fråntillämpliga påallmnna rådenDe är

inträffar efter 12eutgångenoch legala aborterspontana avsom
abortmaterialetinträffat tidigare börgraviditetsveckan. abortenHar

rådSocialstyrelsens allmännaenlighet medalltjämt omhändertas i om
socialstyrelsenoch sjukvården.hantering riskavfall inom hälso- Attav

för hanteringförändringar i rutinernaföreslåfrånavstått att av
fosterdelar normalt inteberormaterial från de tidiga abortema på att

särskiljas i dessa fall.kan
finnsdöda foster efter senaborteromhändertagandedet gällerNär av

anledningflertalet fall inteallmänna råden i någonenligt de att
ornhändertaganderutiner.sjukhusetskvinnanunderrätta paret om

graviditetenunderdock ökaunderrättelseBehovet senareansesav
kyrkogårdsför-råden detde allmänna ärEnligtaborten äger rum.

jordasoch askanfostret kremerasvaltningen har tillse attatt attsom
kyrkogårds-skallönskar,sprids kvinnan paret såeller Omanonymt.

alternativtgravsättningkremering jämteombesörjaförvaltningen
jordbegravning i grav.egen

Socialstyrelsens allmännaväsentligt tillförslag ansluter i alltVåra
foster döttsocialstyrelsen viLiksområd i ämnet. att ett somanser

handalltid skallgraviditetsveckandenefter utgången 12e tas omav
Skallaskan efter fostretkremering, vareftersärskild ordning föri

finnasdet inte börVi ocksåeller spridasjordas attanonymt. anser
rutiner sjukhusetkvinnan deskyldighet underrättanågon att somom

Likaså delar vidöda foster.omhändertagandetillämpar i fråga avom
ceremonier ieller andrabegravningSocialstyrelsens uppfattning att

särskildförekommaomhändertagandet inte börsamband med utan
socialstyrelsen vi däremotskillnad fråndärom. Tillbegäran attanser

framställaskall ha befogenhetinteendast kvinnan, alltså paret, att
sådan begäran.en

handfoster skallhur dödaEnligt mening fråganvår kräver tas om
regleras inomlagstiftning kansjukvården inteinom någon utan ramen

desocialstyrelsen får utfärda. I den månför sådana allmänna råd som
foster efter abort SOSFSomhändertagandeallmänna råden rörande av

viuttryck för föreslårståndpunkter viawiker från de19908 attgett
efter förslag.i dem vårtSocialstyrelsen innehålletanpassar
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Transplantationer med genetiska konsekvenser

En överföring biologiskt material från människa tillav en en annan
kan få genetiska konsekvenser den könsceller ägg ochom avser

ellersperma producerar könsceller äggstockar ochorgan som
testiklar.

Vi föreslår transplantationslagen inte skall tillämplig påatt vara
tagande sådant material. Det innebär det med förslagvårtattav
kommer saknas rättslig grund för transplantation materialatt av som,

det överförtsnär till kan upphov till genetiska följdermottagaren, ge
Åtgärderhos denne. det slaget kommer alltså inte tillåtna,attav vara

sig de vidtas i behandlings- eller forskningssyfte. viAtt valt denvare
lösningen i stället för uttryckligen förbjuda sådana transplantatio-att

också förär uttryck uppfattningvår transplantationerett attner, som
kan ha genetiska konsekvenser, de någon i framtidengångom
kommer tillåtas, bör regleras inom för lagstiftning änatt ramen arman
den transplantationsrättsliga, den konstgjordangår be-t.ex. som
fruktning.
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Författningsförslag

Förslag till
ändring i transplantationslagen 1975190Lag om

föreskrivsHärigenom i fråga transplantationslagen 1975 190om
dels och skall följande lydelse,1 2 §§ haatt
dels i lagen skall införas paragrafer, och1 10 12 §§,att tre nya a, a a

följande lydelse,av
dels det närmast före skall införas rubrik följande10 §att a en ny av
lydelse.

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

Denna lag tillämpningäger på Denna lag tillämpas sådanapå
sådana ingrepp innebär ingrepp innebäratt attsom som organ

och biologiskt och biologiskt materialannat annatorgan
material från levande från levande ellertages tas en av-
eller avliden för be- liden för medicinsktettperson person
handling sjukdom eller ändamål.av
kroppsskada has annan per-

Lagen dock tillämpliginte iärson.
fråga tagande äggstock,om av
testikel, obefruktat ellerägg
sperma.

Bestämmelsen i 7 § om sam-
tycke villkor för ingreppsom

avlidenpd gälleren person
fråga tagandeinte i om av

blod, avlägsnande hud ellerav
andra mindre föringrepp

medicinskt ändamål änannat
behandling sjukdom ellerav
kroppsskada hos annan per-
son.

nuvarandeSom lydelse lydelsen enligt förslag i SOU 198998anges
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Föreslagen lydelselydelsevarandeNu

1a§

tillvaratagande aborte-Om av
rade foster och vävnad från
sådana foster bestämmel-ges

i 10 aser

Tagande biologiskt materialsärskilda skäl föreliggerOm av
försocialstyrelsen medgiva i I §får annatatt som avses

medicinskt ändamål be-biologiskt material för äntages
ellerändamål handling sjukdommedicinskt änannat av

endastkroppsskada får skesådant i 1som avses
tillstånd.med socialstyrelsens

baraSådant tillstånd fårfråga tagande blod,I gesom av
särskildaeller det föreliggeravlägsnande hud omav

för skäl.andra mindre ingrepp
sådant ändamål isom anges
första stycket denna lagär

tillämplig.dock inte

bestämmelserSärskilda om
aborterade foster

10a§

elleraborterat fosterEtt väv-
foster fårnad från sådantett

endast för medicin-användas
ska ändamål. För sådantatt
material skall få tilltas vara
fordras den kvinnaatt som
burit fostret samtyckt till åt-

och socialstyrelsengärden att
tillståndlämnat till den.

1 förslag ilydelsen enligt SOU 198998nuvarande lydelseSom anges
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

skallsamtycke inhämtasInnan
kvinnan ha informerats åt-om
gärden och det tilltänkta an-
vändningsområdet. Socialsty-
relsen får lämna tillstånd
endast särskilda skäl före-om
ligger.

Beslut tillvaratagandeom av
material förstaisägssom
stycket får fattas deninte av

skall användaperson som
materialet.

12a§

uppsåtligen tillDen tarsom
aborterat foster ellerettvara

vävnad från sådant foster iett
strid med denna lag döms till
böter eller fängelse högsti sex
månader.

lill förstastrat isägssom
stycket döms denäven som

uppsåtligen vinningssyftea i
överlåter eller förvärvar ett
aborterat foster eller vävnad
från aborterat foster,ett
b uppsåtligen vinningssyftei
förmedlar sådant material,

med insikt sådantc attom
material föremål förvarit
överlåtelse eller förmedling

och bi uppsåt-som avses a
ligen tillmedverkar materi-att
alet till eller används.tas vara

lag träderDenna i kraft den januari 1992.1
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1 Vårt uppdrag

Våra ursprungliga direktiv Dir. framgår198717 vad dåvarandeav
chefen för Socialdepartementet anförde vid regeringssammanträde den
26 i1987 samband med departementschefen bemyndigadesatt attmars
tillkalla särskild utredare med uppdrag över transplanta-atten se
tionslagen 1975 190 tilläggsdirektivGenom Dir. 199030 harm.m.
vi fått i uppdrag också vissaöverväga andra frågor, framför alltatt

rättsmedicinska undersökningar.om
I tidigare betänkande SOU 198998 Transplantation etiska,ett -

medicinska och rättsliga aspekter har vi behandlat och lämnat förslag
i frågor användning biologiskt material från människor förom av
transplantationsändamål. Av vårt uppdrag återstår överväga bl.a.att
hur frågorna obduktion, klinisksåväl rättsmedicinsk, börom som vara
reglerade. Vi har också ställning till vissa andra frågoratt ta som
gäller åtgärder med döda kroppar innan de hand för be-tas om
gravning. Enligt direktiven skall vi vidare de problem rörta upp som
förutsättningarna för mänskligt biologiskt material skall användasatt
för andra medicinska ändamål sjukvård,än forskning,såsom under-
visning och framställning läkemedel.av

Förutom dessa frågor ingår i vårt uppdrag överväga del spörs-att en
mål gäller aborterade och dödfödda foster. första handI är detsom
fråga möjligheterna använda vävnad från aborterade foster förattom
väsentligen ändamål de nämnts beträffandesamma som som ovan
användning biologiskt material från människor. Men vi har ocksåav

regeringsbeslut den juni 996872 1988 Sett grundasgenom som-
beslutpå riksdagen fått ytterligare ålagtett övervägaattav oss-

åtgärder detgör möjligt slutligt hand dödfödda ochatt tasom om
aborterade foster på värdigt och respektfullt sätt.ett

frågorDe foster hörangår inbördes nära medan derassom samman,
beröringspunkter med de andra frågor vi har kvar behandla äratt
mindre påfallande. Med hänsyn härtill och då det i olika sammanhang,
inte minst under riksdagsbehandlingen, framhållits angeläget attsom
fosterfrågoma skyndsamt,prövas har vi beslutat dem medatt ta upp
förtur i detta betänkande. Här behandlar också den speciella frågan
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kan hatransplantationersådanabeträffandegällavad bör somsom
konsekvenser.genetiska

behandlasfrågornade olikaså,disponeratBetänkandet är att var
fosteranvändningfrågornaviavsnittför sig. Ioch tar avomuppen

omhändertagandeändamål. Frågornaandramedicinska ochför avom
frågornaSlutavsnittet ägnasavsnitti II.behandlar vidödfödda om

konsekvenser.genetiskahakantransplantationer som
Återstående till iviåterkommerutredningsuppdraget ettdelar av

betänkande.senare
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VÄVNADANyÄNDNINGAVI

FOSTERABORTERADEFRAN

Inledning2

Direktiven2.1

användningfråganutredauppdraggäller vårtdet att avNär om
framhålls iändamålandraochmedicinskaförfosteraborterade

bl.a. Par-behandlingfördagdet i198717Dir.direktiven att av
foster.aborterademedforskningbedrivsdiabetesochsjukdomkinsons

aborteradehanteringenrörandefrågorövervägaåläggsDet avattoss
socialutskot-igjortsuttalandentillhänvisasdirektivenIfoster. som

familjepla-1986 875betänkande SOUgodkändariksdagen omtets av
mänskligTransplantationrubrikenUnderabort.nering och av

följande.bl.a.härutskottetnoteradefostervävnad

iaktuellablifostervävnad kanmänskligtransplantationmedExperiment av sjukdomParkinsonsbotametoderforskningbl.a. attgällerSverige då det om
medmedicinsk etik hardelegation förLäkaresällskapetsSvenskadiabetes.och

vävnadanvändningförriktlinjerprovisoriskautarbetatanledning detta avav problemenetiskatransplantationsverksamheten. Deiaborterade fosterfrån
framställningexperiment ellervetenskapligafoster för avkring behovet av härkanEuroparådet. Detinomävenuppmärksammatsharprodukterolika

har1986september årförsamling iparlamentariskaEuroparådetsnämnas att
mänskligaanvändningenregleringparlamentarikerförslagantagit avavett om industriellavetenskapliga,terapeutiska,diagnostiska,foster förochembryon

förbjudaheltpågick bl.a.Förslaget attändamål. utkommersiellaoch
föreslogsVidarefoster. attochembryonanvändningkommersiell av förfosterochembryonfrånvävnadfosterochembanvändandet samtändamålrgegränsasav on ärverksamhetsådanendasttillindustriella att somavse

parlamentariskadenföreslårrekommendationsinsjukdomsbehandlande.Irent bl.a.medlemsländerna attministerkommittén delsförsamlingen att uppmana
medi enlighetbestämmelsermotsvarandeinförasättlagstifta eller på annat
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de församlingen principerna, dels förberedaantagna europeiskav att enkonvention rörande dessa frågor.

För del anförde utskottet de etiska frågor uppkommitatt påegen som
grund forskningens och transplantationskirurgins behov vävnadav av
från aborterade foster inte kunde överlämnas helt åt praxis. Utskottet
ansåg det lämpligt dessa frågor övervägdes i sambandatt med det
arbete inom regeringskansliet pågick med olika frågor angicksom som
hanteringen avlidnas kroppar.av

2.2 Avgränsning uppdragetav

Frågan användning vävnad från aborterade foster för medicin-om av
ska ändamål har först på år kommit i blickpunkten. Det ärsenare
framför allt utvecklingen på transplantationsforskningens område som
riktat uppmärksamheten fostervävnadenspå användningsmöjligheter.
På flera håll i världen har gjorts försök finna metoder bota bl.a.att att
Parkinsons sjukdom och diabetes transplantation vävnad frångenom av

Ävenaborterade foster. i fråga andra sjukdomar har förekommitom
sådan forskning. Med hänsyn till verksamheten befinnerännuatt sig
i utvecklingsskede kan inteett utesluta forskarna med tidenattman
kommer undersöka möjligheternaatt använda fostervävnad vidatt
behandling än fler sjukdomar.av

Medicinsk forskning och utveckling är alltså område där vävnadett
från aborterade foster kommer till användning. I den forskningenmån
leder till kunskaper direkt kan tillämpas i den kliniska verksam-som
heten, får behandlingäven sjukdom räknas till de ändamål för vilkaav
vävnad från sådana foster kan användas. Ett tredje tänkbart område är
användning fostervävnad för framställning läkemedel. Vidareav av
kan fostervävnad tänkas till inom undervisningen. Detnytta ärvara
dessutom möjligt sådan vävnad kan brukas föratt ändamål utanför den
medicinska sñren.

Vi kommer i framställningen avsnitt 3.3 utförligaresenare att
uppehålla vid den verksamhet med användning vävnad frånoss av
foster, särskilt forskningsområdet,på i dag pågår iruntsom om
världen. I det sammanhanget skall vi också försöka antydange en om
hur den framtida utvecklingen kan komma gestalta sig. Vi redogöratt
också närmare för vad uträttas i Sverige på dessa områden.som

För vilka ändamål fostervävnad bör få användas är fråga vien som
måste pröva i hela dess vidd, även prövningen för utanför detom oss
medicinska området. Dessa frågor vi i avsnitt 5.2. Men innantar upp
vi gör det måste vi från vilka foster det kan komma i frågaange att
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för uppdrag,avsnitt vi diskuterar gränserna vårtvävnad. därIta
i det hånseendet.vi preciseringargör några

och andra ändamålför medicinskaAnvändningen foster reserav
uppkommer ihuvudsak slag deetiska problem i somsamma somav

människor. principanvändning vävnad från Ifråga motsvarande avom
verksamheten föravvägningar mellan denmåste göras nyttasamma

knytas till fostret,sig och de motstående intressen kanmed som
tillocksåberörda, Hänsyn måstekvinnan och andra tast.ex. mannen.

berörsforskningslaboratorier och sjukhusden personal främstpå som
Även bruk foster ochfrågorna kommersielltverksamheten. avomav

kräver uppmärksamhet.fostervåvnad
rättsliga spörsmålfrågorna och vissa därtill hörandeetiskaDe

behandlar vi i avsnitten 5.2-7.
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3 Foster och abort

1 Fosterutvecklingen

till födelsenFrån ägget

Fosterutvecklingen inleds befruktningen,med då spermien och ägget smälter
till innehållercell, alla de anlag den individen kommersamman en som nya

bära. Redan bestäms också det blivande barnets kön.att nu
befruktadeDet aktiverasägget zygoten sedan och börjar dela sig. Efter

ungefär dygn har bildats.på åtta celler En bildning beståendeett en grupp av
flera sådana celler kallas morula. Vid fasnästa i utvecklingen bildas ett
hâlrum inne i morulan. har blivitDen blåsa består skiktett yttreen som av

frånceller, vilka fosterhinnor och moderkaka kommer utvecklas, ochattav
inre cellskikt kommer tillupphov själva embryot. Känneteck-ett attsom ge

förnande detta stadium cellerna börjat differentieras förär olika arbetsupp-att
gifter funktioner.eller

tio dygn efter befruktningenCa har cellbildningen, i storlek ärsom nu som
sigknappnålshuvud, fast vid livmodersväggen implantation. Hålrummetett

inuti vid forden har tidpunkten implantationen delats tvärgåendeettav
cellager, groddskivan. Denna kan fortfarande delas och upphov till tvåge
eller flera individer. Först två veckor efter befruktningen är cellbildningenca
unik i den meningen förmågan bilda individän gått förlorad.att att mer en
Perioden fr.o.m. befruktadedet delning irnplantationäggets ocht.0.m.
anläggning groddskivan kallas blastemperioden eller groddperioden. Nästaav
fas, embryoutvecklingen, inleds två-tre veckor efter befruktningen. Groddski-

har då differentierats i skikt, de groddskivangroddbladen. Fråntre trevan
kommer embryot utvecklas. Tidigast i tredje veckan visar sig anlagetattnu
till hjärna i formoch ryggmärg i groddskivan. Efterränna några dagarav en
sluts till främrerännan rör, nervröret. l delen detta femrör utvecklasett av
blåsor. dem sedan hjärnan,Ur uppstår medan blir ryggmärg.resten

Omkring eftersju veckor befruktningen är alla vävnader och anlagda.organ
Ett embryo har bildats, vid tiddenna år ungefär så stortsom som en
tåndsticka.

Därefter, fr.o.m. åttonde veckan, kraftigsker tillväxt ochen
vidareutveckling och fosterutvecklingvävnader i inskränkt meningav organ

embryot har då blivit foster. Efter veckor har vissa rörelsemönster14ettav-hos fostret uppstått. När 16 veckor gått fostret ljus efterpå ochreagerar ca
20 ljud. Livsduglighetpå inträda fostret efternär veckoruppnått 24anses ca
befruktningen. Vid födelsen fostretca 38 veckor har längd ungefär 50en av

och väger genomsnitt 3,5 kg.cm
vi i fortsättningen fosterutvecklingenNär talar vi hela utveck-om avser

lingen från befruktadedet till födelsen,ägget och inte sägsanvänderannatom
vi foster beteckning för alla stadier i denna utveckling.som
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Fosterbihang

foster-Till dessa hörskiljas fosterbihangen.fostret bör deFrån olika
hinnaskikt och denbildashinnoma cellblåsans yttre somsom av

Tillfostervattnet.innesluterkring den inre ochbildas cellmassan
utvecklasplacentanfosterbihangen räknar moderkakanäven somman

livmoderväggen.i
foster ochaborteradeanvändningvi i fortsättningen talarNär avom
frågafosterbihangen. Isådana foster, innefattar vi intevävnad från om

kan kommaändamåldessa bihang för de olikaanvändningen somav
biologisktanvändningrättsliga reglerfråga gäller allmännai avom

efter abort be-kvinnanmänniskor. innebärmaterial från Det att en
användas.fårsådant material, placentan,huröverstämmer t.ex.

Abort3.2

Inledning3.2.1

medicinskakommer till användning för olikafostervävnadDen som
detundantagslöst från legala aborter. Men ärhärrörändamål nästan

ingår iinte vårt uppdrag göra översyndetviktigt betona attatt att en
reglernavi har från de befintligautgåabortlagstiftningen, attutanav

detta område.på
gäller för abortverksamheten ocksårättsligaDe som angerramar

vilken utsträckning foster kan i anspråkiförden gränsen tasyttersta
behandlingsândamål. det inte baraoch Men ärforsknings-för t.ex.

här spelar roll. Betydelsefullt ocksåärregleringenrättsligaden som
tillgår vid abort. Både tidpunktenvägainom lagenshur ram enman

abortmetod tillämpas inverkar vävnadpåaborten och denför som om
ändamål ärolikafrån aborterat foster för deanvändaskanett som

Även samtycke,betydelsenaktuella. detnär frågangäller avom
mellan aborten ochberöringspunkterfrån kvinnan, finnsfrämst viktiga

Regler ochaborterade fostret.medicinska användningen detden av
bakgrund till denrutiner i fråga abort betydelsedärförär somom av

användningmedverksamhet bedrivsmedicinska landi vårt avsom
redogörelse ñrkortfattadfostervävnad. det följandeI lämnas en

synpunkt.praktiskrättsligabortverksamheten i såvälSverige från som
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3.2.2 Abortlagstiftningen

Huvudprincipen i förstavår abortlag, tillkom år 1938, attsom var
fostret tillerkändes rättsskydd kom till uttryck i kriminalise-ett som
ringen fosterñrdrivning. Från huvudprincipen gjordes vissaav
undantag då abort kunde få utföras och fostrets rättsskydd därmed få
vika för andra intressen. För dessa undantag skulle tillämpligaatt vara
krävdes någon de i lagen angivna abortindikationemaatt ñrelåg.av
Dessa medgav graviditeten avbröts det farmsatt risk fört.ex.om
kvinnans liv eller hälsa, kvinnan vid konceptionen hade blivitom

för ellertvång barnet kundeutsatt bära på arvsanlagantasom som
skulle kunna leda till kroppslignågon eller mental sjukdom. Genom

lagändringar tillkom social-medicinskt motiverad abortindi-senare en
kation och fosterskadeindikation. Aborten skulle föregåsen av en
abortutredning gjord två läkare. Vid vissa abortindikationer krävdesav
dessutom medicinalstyrelsens tillstånd.

Den nuvarande abortlagen, trädde i kraft den januari1 1975,som
avspeglar samhällsutvecklingen sedan 1938 abortlag.års Den nya
lagen utgår från tanken fostret till början är delatt modernsen en av
kropp sedan utvecklas alltmer till självständig individ.men en
Huvudprincipen i lagen är kvinnan efteratt övervägandemogetom
finner abort är den lämpligaste lösningenatt på de problem som
graviditeten kan medföra skall hon få abort. Kvinnans tillrått abort är
dock inte ovillkorlig. Tillbörlig hänsyn i lagen både till dettas
förhållandet varje abortingrepp förenatär vissaatt med ellermer
mindre allvarliga risker för kvinnan och till fostret under gravidite-att

successivt utvecklas till livsdugligten varelse rätt till liv måsteen vars
respekteras.

Före utgången 12e graviditetsveckan är kvinnans tillrätt abortav
begränsad endast med hänsyn till risken åtgärden på grundatt av
sjukdom hos kvinnan kan medföra allvarlig fara för hennes liv eller
hälsa.

Mycket talar för graviditetens längd är den faktor haratt störstsom
betydelse ñr uppkomsten medicinska komplikationer vid abort.av
Vissa undersökningar tyder på risken för sådana negativa följ dverk-att
ningar i samband med ingreppet är fyra gånger högre viduppemot
aborter görs efter 12e graviditetsveckan än vid aborter görssom som
dessförinnan. Bl.a. med hänsyn till detta föreskriver lagen abortatt

utförs efter 12e graviditetsveckan enligt huvudregeln skallsom
föregås särskild utredning kvinnans personliga förhållandenav en om
s.k. kuratorsutredning.

Efter utgången 18e graviditetsveckan får abort utföras endastav om
synnerliga skäl föreligger och socialstyrelsen sitt tillstånd. Engett
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detgraviditetsveckan ärabort efter 18eförutsättning för attytterligare
restriktivaBakom denlivsdugligt.fostret ärinte kan antas att synen

fostretstankenberördaden tidigareliggeraborterpå omsena
självständig individ.tillutvecklingfortgående en

Enligtangiven i lagen.inteför abort finnstidsgränsövreNågon
efterinte aborter utgångeni principemellertidutförspraxis numera

graviditeten kandet inte sågraviditetsveckan är antas22a attomav
allvarligmedförahos kvinnaneller kroppsfelsjukdomgrundpå av

detskadatfostret så svårthälsa eller ärliv ellerför hennes attfara att
livsdugligt.inte är

Abortutvecklingen3.2.3

hadeTio årSverige 1960.i 2 792 årlegala aborterAntalet senarevar
ikraftträdan-lagenstill denaborter. Framtillstigit 16 100antalet nya

År 1974legala aborter.ökning antaletkraftig1975 skeddede år aven
inte tillleddeabortlagen636 aborter. Denutfördes sålunda 30 nya

hållit sigantalet harårligaabortema. Detökningnämnvärdnågon av
År och 1990aborter årutfördes 37 8001989drygt 30 000.på ca

minskning.inträdde svagen

Aborttidpunkten3.2.4

abortin-allautfördes omkring 801970-taletbörjan procentI avav
siffran hargraviditetsveckan. Denden 12eföre utgången nuavgrepp

bit 30 000bra övervilkettillstigit över 90 motsvararprocent, en
Ännuminskat. år 1971alltsåaborter harAndelenaborter. sena

i vecka år18,alla aborter ängjordes 6nära procent mensenareav
förhållit sig idärefterhari Denandelen 0,81982 procent.nerevar

konstant.stort sett

Abortmetoder3.2.5

s.k.används dengraviditetsveckanföreutförs 12eVid aborter som
denvakuumaspiration. Det ärvanligen i formenstegsmetoden, av
allavidanvänds 90abortmetoden. Denvanligaste procent avca

poliklinisktutförsVakuumaspirationSverige.iaborter görs somsom
lugnande medel,ochlokalbedövningUnder ingreppetingrepp. ges

moderka-fostret ochinnebärMetodennarkos.eventuellt intravenös att
livmodern via slidan.tillförsmetallrörkan ut ett uppsomsugs genom
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söndertrasatblev fostrettillämpadestidigareförfarandetSå avsom
nervceller frånfallde närIpasserade röret.sugkraften detnär genom

avvikelsegjordes dåtransplantationförskulle tillfoster tasett envara
stängdes såvakuumsugendet sättet snartfrån det gängse på att av

varefterlivmodern,sedankommit in i Dettafostret röret. uttogs ur
Härigenompasserade röret.sugkraftenhjälpfostret utan genomav
Abortmate-fragmentiserat.likvälmindre söndertrasatblev fostret men
mikroskopunderskål, däri sterilsedansamladesrialet manenupp

sist beskrivnanervceller. Denanvändbaraoch isoleraidentifierakunde
slagdettavid alla abortertillämpasblivit rutin ochharmetoden avnu

ej.användas ellerfosterceller skalloavsett om
den s.k. tvåstegs-regelanvändsefter veckanaborten 12eGörs som

tillstimulerarmedeltillförinnebär ettmetoden, att sommansom
moderkakaochi fosterresulterarsmåningomvärkarbete och så att

operativt skraparmedbehandlingenavslutasVanligen attstöts ut. man
utförsabortmoderkakan. Eneventuellaeller resterut somavsuger

sjukhusinkvinnan läggs påtvåstegsmetoden förutsätter ettmed att par
dagar.

framfödandetfoster vidintaktresulterar itvåstegsabortEn ett som
fostrethosUndantagsvis kanflera timmar.ellerdött sedanär manen

rörelser.reflektoriskaellerhjärtslagmärka
hysterotomi, dvs.fall i formi vissautfördes abort ettTidigare av

Vidkejsarsnitt.utförandesitttillbukingrepp ettmotsvararsom
vadskillnad frånTillintakt foster.framhysterotomi fick ett somman

livsteckenvisade fostretabortmetodernaandravid denormalt gäller
tid efterdog kortlivsdugligtintedethjärtaktivitet, utanvarmen

aborten.
abortmetod, till-ovanligSverige mycketiHysterotonii, var ensom

ochmycketkvinnangravidadenframför allt närlämpades ungvar
självaupplevaochvärkarbetefick genomgåundvika honville attman

bruk.kommit heltabortmetod harförlossningen. Denna urnumera

medverksamhetframtidaochPågående3.3

fostervävnadanvändande av

Inledning3.3.1

verksam-punktvis berört denochendast ytligtföregående har vil det
vidnärvarande pågårförfostervävnadanvändningmedhet somav

avsnitt,dettavärlden. Iforskningslaboratorier iisjukhus och runt om
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har karaktären allmän översikt, skall vi försökasom attav en mera
systematiskt redovisa dessa arbetsområden. Uppgiften försvåras attav
utvecklingen området går mycket snabbt. Det är därför inte
tillräckligt kartlägga den verksamhet föratt närvarande före-som
kommer. För inte uppgifterna redan från början skallatt spegla ett

stadium vimåste på grundval dagenspasserat kunskaper försökaav
göra bild hur den framtida utvecklingen kan kommaoss atten av
gestalta sig.

huvudsakligaDe ändamål för vilka fostervävnad i ordets vidsträckta
mening kommer till användning inom medicinen är diagnostik,
behandling och forskning.

För diagnostiskt ändamål nyttjas vävnaden när den används för
diagnos genetiska eller kromosomala defekter eller för bildaattav
cellinjer, lämpliga ñr diagnos mänskliga virussjukdomar.av

Vid användning för behandlingsändamål kan behandlingen bådeavse
fostret självt och andra individer.

Med användning för forskningsändamål här användning endastavses
för icke-terapeutisk forskning. Terapeutisk forskning, sikte påtarsom
tillämpning metoder i syfte inte bara främja den biomedi-attav nya
cinska vetenskapen också bota enskilda patienter, hänförsutan tillatt
kategorin behandlingsändamål.

Som kommer framgå närmare avsnitt 5.1 haratt gränserna förav
vårt uppdrag bestämts så material från de tidigaste stadierna iatt
fosterutvecklingen endast undantagsvis kan bli betydelse. Viav
kommer därför koncentrera framställningen på användningatt av
embryonal vävnad och fostervävnad. bildDen tecknas inteärsom
begränsad till forskningsverksamheten i Sverige avseddärutan att ge

allmän föreställning den forskning och i någonarten månen om av
terapi bedrivs på olika håll i världen. frågaI forskningsom-som om
råden där Sverige intar framträdande position lämnar vien mera en
fylligare redogörelse.

3.3.2 Allmänt användning vävnad från embryonom av
och foster

De områden vilkenpå vävnad från embryon eller foster används eller
kan komma användas är många. I det följande skallatt någrages
exempel.

kromosomalaDet förekommer embryon dött används ñratt som
undersökningar. Ett användningsområde isoleringär ochannat
identifikation virus med hjälp embryon erhållits vid legalaav av som
aborter. Fostervåvnad från spontanaborter används ofta för morfolo-
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tillvill finna orsakenoch kromosomala analyser närgiska att enman
graviditet misslyckats.

kliniskadentill användning inomVävnad från foster kommer också
användsvirusdiagnostiken. från lungor och njurarFostervävnad mest,

talrika virus kanför framodling herpesvirus och det.ex. somav
orsaka luftvägsinfektioner.

ålder ochvävnad varierar med fostretsMöjligheterna tillvarataatt
mellanvidvävnadens det gäller aborter görs gränsenNärart. som

med vävnad frånembryostadiet och fosterstadiet räknar attman
vävnad från hjärnan ochtill i 85ryggraden kan procent,tas vara

från hjärtat och levern i 5i 15 och vävnadögonen procentprocent av
och mag-tamikanalVävnad från binjure, lunga, mjälte, thymusfallen.

användas.fostervävnad kaninte alls åtkomlig. Både embryo- ochär
forskningenmöjligheter förVävnad från foster erbjuder störst

under fosterstadietkan identifieras äneftersom åtskilligt fler organ
skeden.under tidigare

gravidi-vid aborter gjorts före den 12eKromosomala studier som
material fosterbihang,utförs vanligen utomembryonalttetsveckan på

kommer till användning.också vävnad från själva embryotmen
allaeftersom minst 50Forskningsområdet viktigtär procent av

kromosomawikelser.embryostadiet berorspontanaborter under på
cytogeneti-patologin, genetiken,inomFostervävnad används bl.a.

molekylärbiologin.biokemin delendokrinologin, och Enken,
mekanismer cell- ochhaft till syfte klarlägga de påprojekt har att

Andrautvecklingen till människa.molekylnivå den normalastyrsom
denutvecklingen, antingenforskningsprojekt sikte den abnormapåtar

genetiskamissbildningar elleruttryck i medföddakommer till
sjukdomar.

inom denanvändningsområdena för fostercellerde tidigasteEtt av
vacciner. Poliovac-forskningen gällde utvecklandetbiomedicinska av
Även det modernacellkulturer från fostemjurar.cinet baserades på

ochfosterceller,mässling utvecklades med hjälpvaccinet mot av
vaccinutnyttjats under försöken finnafosterceller har också motatt ett

röda hund.
använderärftliga sjukdomar,Molekylärbiologer, studerarsom

först kommerfostervävnad för undersöka de relevantanäratt generna
genbibliotek skall detoch för lägga göratill uttryck att somupp

Materialgenetiska defektema.möjligt i detalj analysera deatt mer
cystiskpankreasvävnad föranvändningkommer till är t.ex.som

hjämvävnad förmuskeldystrofi,fibros, muskelvävnad för Duchennes
från försyndrom vävnadHuntingtons sjukdom och Downs samt gom

s.k. harrnynthet.



32 SOU 199142

Även cancerforskningeninom används fostervävnad. Detta slags
forskning kan studier cancersjukdomamas genetiska bas ochavse av
försök identifiera sådana proteiner hos foster födelsenefteratt som
förekommer i den sjuka vävnaden. Sedan proteinema identifierats kan
de användas ñr framställning antikroppar.av

Fostervävnad från thymus, lymfkörtlar, lever och benmärgt.ex.
mänskligaanvänds för undersökningar hur det immunsystemetav

utvecklas. Genom överföra sådan vävnad till frånmöss medatt
födelsen nedsatt immunförsvar har lyckats skapa modeller förman
studiet störningar i det mänskliga immunsystemet.av

3.3.3 Särskilt transplantationom

områdeDet väckt uppmärksamhet i medierna ochstörst blandsom
allmänheten forskningenär kring transplantation med användning av

Åtskilliganervvävnad från embryon och aborterade foster. försök har
gjorts transplantera sådan vävnad till djur. Syftet med försöken haratt
varit dels öka kunskaperna hur detta slags vävnad fungerar,att om
dels lägga grunden för transplantation behandlingsform inomsom
sjukvården. förlängningenI denna forskning skymtar redanav
möjligheterna bota vissa vanligt förekommande sjukdomaratt som
tidigare obotliga, Parkinsons sjukdom.ansetts t.ex.

Det finns flera orsaker till fosterceller lämpligare föratt ansetts vara
transplantationsändamál celler från individer. viktig orsakän Envuxna

celler från fosterär har tillväxtpotential den cellenatt en som mogna
saknar. Fostercellerna därigenom ha lättare överlevaantas att en
flyttning och sig till biologisk miljö. Vid transplantationanpassa en ny

nervvåvnad fostercellemas förmåga efter tillär överförandetattav
skicka nervtrådar i den omkringliggande vävnadenmottagaren ut av

grundläggande betydelse det gäller återställa förstörda delarnär att av
hjärna och Väsentligtryggmärg. är också de outvecklade foster-att
cellema lättare mottagarorganismens immunförsvar.accepteras av
Risken för avstötning bedöms därför mindre och behovetvara av
immunhämmande behandling inte så stort.

Parkinsons sjukdom kronisk,är organisk nervsjukdom,en vars
orsak inte känd. uppträder tidigare iär Den sällan änyttersta

femtioårsåldem och vanligare hos hos kvinnor. vissär män än I mån
torde den ärftlig. Sjukdomen kännetecknas stelhet i musklerna,vara av

Ävenskakningar och långsamma rörelser. psykiska symtom som
initiativlöshet, depression, minnesstörningar irritationoch kan
förekomma. Parkinsons sjukdom uppträder de celler i hjämbarkennär

kontrollerar människas rörelser inte får tillräckliga mängdersom en
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signalämnet dopamin. produceras iDetta del hjärnanav en av som
heter substantia nigra. det förekommerMen också förstadiumettsom
till adrenalin, det stresshormon framställs i binjurama. Undersom
årens lopp har åtskilliga metoder behandlaprövats Parkinsonsatt
sjukdom. Med hjälp olika har lyckats lindra muskel-preparatav man
stelheten och minska skakningama. vissa fall harI neurokirurgiska
ingrepp lett till betydande förbättringar.

1970-taletUnder kullkastades tidigare rådande uppfattning detatten
inte möjligt åstadkomma nervregeneration i centralaattvar nervsys-

Till denna insikt har forskaresvenska verksamt bidragit.temet. nya
Vid Karolinska institutet lyckades histologema Lars Olsson ocht.ex.
Åke Seiger i djurförsök transplantera embryonal vävnad härrörande
från centrala till främre ögonkamrnaren pånervsystemet vuxna
försöksdjur. Det med forskningär detta slag grunden lagts förav som
den verksamhet bedrivs vid den histologiska institutionen isom nu
Lund Anders Björklund och Olle Lindvall med hjälp hjärn-att av

frånvävnad aborterade foster behandla patienter med Parkinsons
sjukdom.

Parkinsons sjukdom uppstår nämnts vid brist signalämnetpåsom
dopamin. Varje år drabbas i Sverige l 000 2 000 personer av-
sjukdomen. Flertalet dem är i 50-60-årsåldem när sjukdomen bryterav

Totalt finns det i dag Parkinson-sjuka20 000 i land.vårtut. ca
Omkring introduceradesår 1970 inom Parkinson-vården en ny

behandlingsform alltjämt tillämpas. innebärDen patienten iattsom
tablettform tillförs ämne, L-dopa, i kroppen omvandlas tillett som
dopamin. Efter några års medicinering inträder emellertid patienten i

komplikationsfas. positivaDen verkan behandlingen upphör ochen av
patientens tillstånd börjar ickepå förutsebart sätt växla mellanett
besvärsfria perioder och perioder då sjukdomssymtomen framträder.

få varaktigaFör behandlingsresultat började därföratt mer man
fundera över möjligheterna till patienten överföra dopaminproduce-att
rande celler. slutetI 1970-talet hade vid de histologiskaav man
institutionerna i Stockholm och Lund utvecklat djurexperimentella
modeller motverka Parkinson-liknande tillstånd konstladpåatt som

framkallatsväg hos djur. Resultaten försöken visade nervcellerattav
transplanterats kan överleva och funktionellt påverka värdhjämansom

med symtomlindring hos sjuka följd.som
kliniskaDen tillämpningen sig till början formentog trans-en av

plantation binjuremärg från patienten själv. förstaDe försökentvåav
gjordes vid Karolinska sjukhuset under Erik Olofåren 1982-1983

ÅkeBacklund, Lars Olson, Seiger, dock med ganska blygsam
Årframgång. 1985 gjordes i Lund Backlund, Olsson, Seiger,

Lindvall två transplantationer slag, dock vâvnadenattnya av samma
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tillfördes del patientens hjärna. Dessa transplantationeren annan av
bättre resultat. de positiva effekternaMen visade siggav vara

övergående. skäl till deEtt mindre lyckade resultaten har antagits vara
binjuremärgen utövar sina effekter hormonell och inte viapå vägatt

direkta nervförbindelser med värdhjåmans celler. tänkbartDet är och-
antyds djurförsöken de bästa resultaten uppnåsatt trans-av genom-
plantation sådana dopaminproducerande nervceller förstörs vidav som
Parkinsons sjukdom. Försöken visar emellertid också nervcellemaatt

verkan endast de vidgör transplantationen befinner sig i inteettom
fullt utvecklat stadium. Härifrån har forskarna letts in tanken förpå att
sådana transplantationer använda hjämvävnad från foster.

År 1985 började forskargrupp i Lund Björklund, Lindvall atten
kliniskt tillämpa de erfarenheter vunnits vid djurförsöken. Höstensom

hade i Lund gjort1990 transplantationer nervceller frånman sex av
foster till patienter Parkinsonsmed sjukdom. operationsmetoderTvå
har använts. Vid den läggs bitar nervvävnad i hålighet iena av en
patientens hjärna. andra innebär cellklumpar suspensionDen iatt
injiceras i hjärnan. frågaI cellemas egenskaper gäller materia-attom
let skall härröra från foster i åldern 8-10 veckor. Det får inte vara
påverkat bakterier. Vidare måste det cellmaterial skallav som
användas kunna identifieras med säkerhet, vilket ibland efter-är svårt

fostret efter aborten sönderdelat. närvarandeär För attsom anser man
transplantationen skall utföras inom timmar efter aborten, densex men
fristen kan komma förlängas.att

kliniskaDe transplantationer gjorts visar de transplanteradeattsom
cellerna kan överleva och in i värdhjäman och i vissväxa de månatt
kan lindra Parkinsons Framför alltpå sjukdom. gällersymtomen
lindringen stelheten och rörelsehämningen, medan skakningarna visat
sig råda botsvårare Mycket dock innanpå. återstår ännu göraatt att

färdigutvecklad behandlingsmetod föreligger. Bl.a. saknaren man
kunskap hurännu länge de konstaterade förbåttringama kommerom

kvarstå. Antalet behandlade kommer under överskådlig tid förbliatt att
lågt eftersom varje operation kräver utvärdering.en noggrann

Antalet aborter vid kvinnokliniken i Lund uppgår till 0001ca om
året. Varje vecka aborter i förgörs 4-6 där fostret befinner sig det
transplantation lämpligaste åldersintervallet, 8-10 veckor, vilket
sammanfaller med den vanligaste aborttiden. tal fyraI runtnumera av
fem tillfrågade kvinnor samtycker till fostret används föratt trans-
plantation. I ungefär 50 abortfallen fostermateri-kan iprocent av man
alet finna vävnad slagdet behöver.av man

Det fostergår åt 3-4 för behandling patient. det tordeMenav en
möjligt minska behovet. Djurförsök har visat bara 5-10att attvara

de överförda cellerna överlever transplantationen. Kundeprocent av
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öka cellernas överlevnadsgrad, det tillräckligt med vävnadman vore
från kanske foster för varje patient.två

beskrivsSom i kapitel förutsätter de etiska riktlinjer tillämpas4 som
i Sverige vävnad från foster inte används kvinnan lämnatatt utan att
sitt samtycke till det. Lund tillämpas riktlinjernaI så, mycketatt en

andel de abortsökande kvinnorna tillfrågas de tillåterstor attav om
enstaka celler från deras foster efter aborten injicerasanvänds för att

patienterpå har Parkinsons sjukdom. samband med förfråg-Isom
ningen kvinnorna besked abortmetod och tidpunkt förattges om
aborten inte påverkas fostret kan komma användas föratt att trans-av
plantation. De får samtidigt i informationsblad skriftligaett upp-
lysningar sjukdomens och djurñrsök visatart attom om som nerv-
celler kan överföras till hjärnan och bota Parkinsons sjukdom. Vidare
informeras kvinnorna personlighetsdrag inte överförs tillattom

Det framhålls också det vid endast fåtal aborter blirmottagaren. att ett
aktuellt fostervävnadanvända för transplantation och det alltsåatt att
inte säkert falletär detta blir vid just den ifrågavarande aborten.att
Slutligen framgår informationsbladet verksamheten godkändärattav

Lunds Universitets etiska kommitté. De abortsökande kvinnornaav
erbjuds också muntlig information transplantationsverksamhetenom

de önskar. möjlighet har emellertid i mycketså Denna utnyttjatsom
liten utsträckning. kvinnor sitt samtycke blir inte under-De gettsom
rättade huruvida deras foster för transplantation.använtsom

Alzheimers sjukdom drabbande hjämsjukdomär hårt meden annan
kroniskt förlopp. Själva skadan vid Alzheimers sjukdom finns i delen

hjärnan heter hippocampus. Modern forskning har avslöjatav som
komplicerade hjärnansstörningar i signalmolekyler och därmed i
samspelet mellan hjämcellerna. Hos patienten sig sjukdomentar
uttryck främst i intellektuell nedsättning med försämrat minne och
minskad ñmiåga till inlärning och koncentration.

HuntingtonsärftligaDen chorea danssjuka karaktäriseras av
fortskridande senilitet och rörelsestömingar och slutar medsvåra
döden efter brutit10-15 år det sjukdomenatt ut.ca

Såväl till deAlzheimers sjukdom Huntingtons chorea hörsom
hjämsjukdomar kan änkas bli möjliga behandla medatt trans-som
plantation från foster.nervvävnad embryon ellerav

med nervceller transplantationsforskning med andraFörutom pågår
fostervävnad. viktigt forskningsområde gäller behand-Etttyper av
diabetes.lingen Diabetes den beteckningenär på ettav gemensamma

antal sjukdomar vilkas orsaker inte klarlagda.är De två typer av
diabetes de ojämförligt vanligaste kallas I-diabetes ochär typ typsom
II-diabetes.
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I-diabetes vanligen i barn- och ungdomsåren och kräverTyp startar
alltid insulinbehandling, medan II-diabetes börjar först inästan typ

högre åldrar och behandlas med enbart kost eller kost i kombination
med åtminstone i början sjukdomen.tabletter av-

I-diabetiker de insulinproducerande cellerna, de s.k.Hos ärtyp
betacellerna eller B-cellema, i bukspottkörteln förstörda. Vid II-typ
diabetes föreligger inga sådana skador hos B-cellema, derasmen
föm1åga frisätta insulin rubbad. Vidare insulinets effektär är påatt
sockeromsättningen i olika vävnader nedsatt.

i humaninsulinDet insulin dag används huvudsakligen s.k.ärsom
framställs hjälpmed modern genteknik.som av

behandlingsmetod vid harSom I-diabetes använttyp trans-man
plantation hel bukspottkörtel eller del sådan. Medav en en av en
hänsyn till de nackdelar förknippade med den immunosuppres-ärsom
siva behandling metoden kräver används den huvud-som numera
sakligen i samband med njurarna eftersomäven transplanterasatt
immunosuppressiv behandling då under alla förhållanden måste sättas
in. Sådan behandling kan nämligen leda till väl allvarliga komplika-så
tioner livslång insulinbehandling.som en

finnaFör metoder med minsta möjliga ingrepp fååter igångatt att
insulinproduktionen hos I-diabetiker har forskare bl.a. börjattyp
undersöka möjligheterna transplantera B-celler från aborteradeatt
foster.

ÄvenI Sverige har bedrivits omfattande forskning diabetes.en om
i vårt land har transplantation hel bukspottkörtelprövatman av som
metod behandlingvid diabetes. Med hänsyn till de tidigare nämndaav
negativa biverkningarna dessa den ringatransplantationer ochav
tillgången lämpliga organdonatorer emellertid forskningen hospå har

inriktats finnapå metoder transplantera enbart de in-att attoss nu
sulinproducerande B-cellema, finns i de s.k. langerhanska öarnasom
i bukspottkörteln. Förutom extrakt avlidnas bukspottkörtlar harav man
gjort försök med insulinproducerandeanvända fosterceller.att

Forskning kring möjligheterna bota diabetes med hjälpatt av
fosterceller har i Sverige bedrivits underforskargrupp ledningav en

professor Claes Hellerström vid institutionen för medicinskav
cellbiologi i InstitutionensUppsala. med djurexperiment väl under-
byggda forskning hade vid mitten sju1980-talet nått så långt attav
experimentellt inriktade kliniska transplantationer kunde genomföras
i samarbete med transplantationskirurgiska kliniken vid Huddinge
sjukhus.

Samtliga transplantationer har skett till diabetiker befunnit sigsom
i framskridetlångt stadium sjukdom haftsin och allaett av som en
fungerande transplanterad njure. vävnad har kommitDen använtssom
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prostaglandinfram-foster eftermänskligabukspottkörteln hosfrån
tillvaratagna cellernagraviditetsveckan. Dekallade aborter i 12e-18e

mognadgradde högrei tills nåttodlats provrörhar efter aborten av
de injiceratsDärefter haraktiv sockemivå.tillanpassningoch en mer

vävnadmed det går åträknareller mjälte. Manpatientens leveri att
Resultatenpatient.behandlaförfrån 12-15 foster trans-att aven
Endast hossärskilt goda.varithar dock inteplantationema aven

insulinproduktion.tecken tillspårapatienterna kunde egenman
utsöndring,% normaldock till bara 5uppgickMängden insulin attav

kliniskt avläsbarfåbehövts för% hademed 10-15jämföra att ensom
minskning sjukdomssymtomen.av

försöken, bl.a.inledandehar efter detransplantationemakliniskaDe
ochåterupptagitsfostervävnad, intebristengrund påpå synes nuav

sig Etti stället sökt vägar.Forskarna haraktualitet.ha mist sin nya
svinfoster.B-celler frånanvändningforskningsområde gällerviktigt av

bedriverhåll i världenskildapåskall slutligen nämnasDet att man
syfte värderaforskningsprojekt iterapeutiskt inriktade att trans-

behandlingsmetoder förfosterleverochfosterthymusplantation somav
medoch för patienterbestrålningför kraftigpatienter utsattssom

ocksåharsyndrom. Detimmunbristsjukdomar DiGeorgessom
hjälp vidtillfosterlever kantransplantationantagits att varaav

sickleanemi,leukemi, aplastiskdäriblandåtskilliga blodsjukdomar,
talassemi.blödarsjuka ochhemofilicell-anemi,

användningkommersiellIndustriell och3.3.4

Califomien,Alameda, äriBiologicsamerikanskt företag, HanaEtt
ochvävnad från embryonanvänderinstitutionendaveterligen den som

utvecklamedsysslar främstindustriell skala. Företagetfoster i att
ocksåtillhandahållerspecialiserade celler. Detför odlingmetoder av

sjukhus-ochforsknings-cellodling ibehövs vidprodukter som
foster-varit inriktatföretagettid harlaboratorier. På att avsenare

framställa störreabortklinikersjukhusensfrånvävnad erhållssom
transplantationsverksamheteninomkan användaskvantiteter celler som

Parkinsonsdiabetes,sjukdomar såsomcellbaseradebotaför att
kunnandedetochtill dehemofili. Med hänsynochsjukdom resurser

andraosannoliktdetskalacellodling i dennaför attkrävs ansessom
området.sig in påbereddaför närvarande ärföretag att ge
abortmaterialbrukBiologics ärgörvävnad HanaDen somavsom

frågatremånadersperiodema. Det äroch andrafrån förstahärrör om
fostervävnad.ochvävnad 5-8 veckorembryonalbåde
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BiologicsHana betalar ersättning till sina leverantörssjukhus för
tillvaratagande vävnaden och förvaring och den.av Omtransport av
verksamheten blir framgångsrik tänker företaget betinga sig avgiften
service charge dem framodlade celler.mottarav som

På motsvarande förhållersätt det sig när embryonal vävnad och
fostervåvnad i andra sammanhang tillhandahålls för medicinska
ändamål. självaFör vävnaden erläggs inte betalning, ersättningmen
kan ñr administrativautgå kostnader och transportkostnader. Så får
ske enligt de riktlinjert.ex. förfarandet när fostemiaterialstyrsom
överlämnas till de våvnadsbanker Foetal Tissue Banks finns isom
Storbritannien och USA.
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riktlinjerEtiska4 m.m.

Sverige4.1

vävnad frånanvändandelagstiftninginte någonhar avSverige om
medicinskadenñrriktlinjerbindande etiskaIckeaborterade foster.

skilda tillfällenemellertid vidharsådan vävnadanvändningen av
utfärdats.

fördelegationÄr LäkaresällskapetsSvenskasålunda1986 antog
delegationen endastenligtriktlinjerprovisoriskamedicinsk etik som

föraborterade fostervävnad frånanvändavillforskareförgäller som
transplantationsändamål.

omfattande dis-föregåttshaderiktlinjernaAntagandet av enav
transplanta-påinriktadeforskaresåväldeltagandemedkussion av
medicinsk-i denengageradeflertaltionsbehandling ett personersom

tid närmastvid dennaforskningsområdenDedebatten.etiska som
sjukdomParkinsonsbotaförsökenriktlinjerna attberördes varav

cellerdopaminproducerandetransplantationintracerebral avgenom
insulinprodu-tillföramellitusdiabetes attbotaförsökenoch att genom

omfattadeenhälligt,Riktlinjerna,B-celler. antogscerande som
punkter.följande sex

döda foster.frånendastVävnad får tas
meddocktransplantationslagen,enligtskall skeVerksamheten2.

informeratskvinnanfårendastfrån fostervävnad tastillägget att om
sig detta.och inte motsatt

rutinmässidentillförhållandeipassivskallVerksamheten gavara
ochpåverka hur, näravseendeifår inte någotochabortverksamheten

ochindividuell givare mottagaremellanKopplingsker.varför abort
ske.får inte

eller fragmentnervcellerisoleradefår endastFrån4. nervsystemet
eller heladelarfårövrigttransplanteras. Inervvävnad organavav

transplanteras.från foster
infonnerad.skallpersonalBerörd5. vara

skallfrån fostervävnadtransplantationprojekt rörVarje6. avsom
kommitté.forskningsetiskiprövas
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Frågan transplantation vävnad från aborterade foster harom av
diskuterats även inom medicinsk-etiska råd,Statens är ettsom av
regeringen tillsatt med uppgift belysa spörsmål medicinsk-attorgan av
etisk karaktär övergripande samhällsperspektiv.ettur

I uttalande den 25 1988 anslöt sig rådet i huvudsak till deett mars
riktlinjer tidigare utfärdatshade Svenska Läkaresällskapetssom av
delegation för medicinsk etik. gjordesPå punkt dock awikelse.en en
Enligt rådet borde uttryckligt samtycke från kvinnan inhämtas, innan

foster får användas för forskningsprojekt. kvinnan inteAttett ett
sig åtgärden ansågs alltså intemotsatt vara nog.

I samband med utvärdering de erfarenheter dittills vunnitsen av som
gjorde Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik i maj
1988 översyn sina riktlinjer. I inledande avsnitt riktlin-etten av av
jerna lägger delegationen fram följande etiska analys.

De huvudsakliga aktörerna fostret,är modern och Medtre mottagaren. ett
konsekvensetiskt har självklartsynsätt intresse tillgångmottagaren ett attav
till behandling obotbar sjukdom. Celler eller vävnader från dödaav en annars
foster har sin tillväxtpotential fördel framför andra t.ex.genom en organ,

fråndonerats avlidna Fostret tillspillogivet iär och med attorgan som vuxna.
aborten är genomförd. inställdModem är fostret intepå skall utvecklasatt
vidare, och likaväl hon under vissa betingelser har rätt abort kanattsom
det i hennes intresse fostret används i transplantationsverksamhet.attvara

I pliktetiskt perspektiv kan olika etiska principer åberopas. Ett primärtett
mål for läkarverksamheten vidtagnaär åtgärder skall till föratt vara gagn
patienten och de inte skall skada.att

Transplantation liv bättre kvalitet och frihet från lidande förger av
Givaren, i ifrågavarande fall dött foster, lider inte skada.mottagaren. Inteett

heller modern kan lida skada hon givit infomierat samtycke. I del fallom en
kan hon kanske till och med känna tillfredsställelse foster,över hennes näratt
det inte andra skäl får utvecklas vidare, kommer till för någonnyttanu av

människa.annan
En rättviseprincip kan också hävdas forskningens framstegså utnyttjasatt

optimalt för alla människor anlitar sjukvård. tredje princip,En respektsom
för integriteten, kan vad gäller modern säkerställas informeratgenom
samtycke. fostretsBrott integritet sker abortingreppet och intemot genom

vävnad tillvaratas skulle förstöras. intresse fårFostretsattgenom som annars
i abortsammanhang tillbaka forstå moderns. Delegationen finner i övrigt inte
anledning diskutera den legala abortens etik frånhar utgått gällandeatt utan
lagstiftning praxisoch i landet.

Transplantation fetal vävnad kan inte i alla avseenden jämställas medav
organtransplantation från avliden det ÖverföringNär gällervuxen. av
nervceller från foster finns sålunda anledning tala cellimplantationattmer om
än organtransplantation. etiskFrån synpunkt bör dock ochsynsättsamma
regelsystem tillämpliga. Delegationen finner det önskvärt, såvälvara av
sjukvårdsmässiga etiska skäl, positiv inställning befrämjas tillattsom en
transplantationer huvudöver såväl från aborterade döda foster fråntaget som
avlidna vuxna.

Analysen revideradei riktlinjer endast detpå sättetutmynnar som
innebär ändring vad tidigare gällde delegationenatten av som -
liksom Statens medicinsk-etiska dessförinnanråd kort tid gjort -
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föreskriver fostret får endast kvinnan informerats och efteratt tas om
skäligt rådrum givit sitt tillstånd till detta 2 p. I kommentar tillen
föreskriften uttalar delegationen följande.

Redan den tidigare formuleringen inte sig detta skärpningmotsatt var en
från transplantationslagen. Nu skärps den ytterligare. Erfarenheten har klart
visat kvinnan i dessa fall förmår aktivt samtycke. Det därföräratt att ettge
rimligt, och också i överensstämmelse med aktuella förarbeten till ny
transplantationslag, kravet på samtycke skärps. Tillägget efter skäligtatt
rådrum motiveras det önskvärda i kvinnan får möjlighet samrådaatt attav
med närstående.

4.2 Andra länder

Liksom i Sverige saknas i de andra länder, vilkas förhållanden vi
informerat författningsregler hur foster får användas föross om, om
olika ändamål. Etiska riktlinjer har emellertid antagits hållpå många
i världen, både inom enskilda och sammanslutningarstater stater.av
Till skillnad från lagstiftningen, brukar präglad varjesom vara av
enskilt lands rättsliga traditioner och nationella särart, kännetecknas de
etiska riktlinjerna den råder inom detsnarare av samsyn som
internationella forskarsamhället.

I detta avsnitt skall vi översiktligt redovisa för vårt uppdrag relevan-
etiska riktlinjer utarbetats dels inom för Europarådet,ta som ramen

dels i några med utvecklad medicinsk-etisk reglering påstater en mera
detta område. För genomgång regelsystemen inomen noggrannare av
Europarådet och i Storbritannien hänvisar vi till bilaga i dettaA
betänkande.

Europarådet

Europarådets parlamentariska församling vidhar åtskilliga tillfällen
utfärdat rekommendationer i bioetiska frågor. dessa,Två 1046av

och1986 gäller1100 1989, användningen mänskliga embryonav
och foster för skilda, huvudsakligen vetenskapliga, ändamål. Rekom-
mendationema innehåller bl.a. uppmaningar till medlemsstaterna att

lagregler överensstämmer med vissa till rekommendationernaanta som
fogade bilagor eller rådande lagreglering till innehållet i dessaanpassa
bilagor.

Europarådets rekommendationer innebär bl.a. det är tillåtetatt att
använda döda foster eller embryon för diagnostiska ändamål.
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För behandlingsändamål får döda foster eller embryon användas
endast i undantagsfall, det med hänsyn till vetenskapens rådandeom
ståndpunkt kan rättfärdigas den behandlade sjukdomens allvarligaav

frånvaron likvärdig behandlingsmetod och påtagligart, av annan en
fördel, utsikt till överlevnad, för den får behandlingen.t.ex. som
Dessutom förutsätts det inte finns något samband mellan beslutetatt

avbryta graviditeten och de villkor vilkaunder aborten sker.att
Varken abortmetod eller tidpunkt för fåraborten alltså påverkas av
önskemålet fostret eller embryot skall kunna användas föratt senare
behandlingsändamål. Enligt rekommendationerna vidaregäller denatt
forskare skall använda fostret eller embryot skall oberoendesom vara

förhållandei till den läkare utför aborten. Ett viktigt villkor är attsom
fostret eller inteembryot används föräldrarnas samtycke.utan
Slutligen uppställer rekommendationerna förbud kommersiellett mot
användning foster och embryon.av

För forskningsändamål får foster och embryon användas det skerom
på sätt överensstämmer med gällande nationella regler och medsom
villkoren i Europarådets rekommendationer. Tillstånd doneraatt
embryonalt material får meddelas endast för vetenskaplig forskning
med diagnostiskt eller sjukdomsförebyggande syfte eller med be-
handlingssyfte. ytterligare förutsättningEn föräldrarna frivilligtär att

Ävenlämnat skriftligt samtycke till åtgärden. i fråga användningom
för forskning uppställs förbud kommersiell hantering.ett mot

Danmark

I Danmark har inte gjortsännu någon transplantation fostervävnad.av
Det danska etiska rådet har nyligen lagt fram skydd förrapporten om
könsceller, befruktade ägg, embryon och foster. förslåsI rapporten
bl.a. förbud kommersiell hantering foster.mot av

Norge

De regionala etiska kommittéer har till uppgift tillsynöva överattsom
biomedicinsk forskning i Norge godkänner inte projekt innefattarsom
användning fostervävnad eller transplantation sådan vävnad.av av

Frankrike

År framlade1984 Nationella etiska kommittén i Frankrike rapporten
innebörd bl.a. det etiskt riktigt använda fostervävnad föratt attav var

forskning eller behandling fostret livsdugligt,inte dvs. detom var om
under 22 veckor, och användningen fostervâvnaden skeddevar om av
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oberoende själva aborten. Kvinnans uttryckliga samtycke ansågsav
inte nödvändigt. Däremot tillerkändes hon vetorätt.

Frågan användning fostervävnad har därefter på aktua-nyttom av
liserats hos den etiska kommittén, med anledning hjäm-attnu av
vävnad från foster kan brukas för behandling patienter med Par-av
kinsons sjukdom. Det sannolikt kommittén kommeratt attanses
föreslå förbud sådana transplantationer hänvisningmed till demot
obetydliga resultat med dennauppnåtts behandlingsmetod.som

Tyskland

Enligt ändring år 1987 i lagen användning döda embryonen om av
och foster är det straffbart hand dött embryo eller fosteratt ta ettom

ha fått samtycke till det. Lagen emellertid inteutan är tillämpligatt på
åtgärder för forskningsändamål vidtas med det embryo eller fostersom

tagits hand.som om

Nederländerna

I Nederländerna gäller bestämda rutiner för hur forskning i fråga om
vävnad från foster skall till. De innebär bl.a. klinikatt en som
ombeds ställa fostervävnad till forskningens förfogandeatt måste
förvissa sig forskningsprojektet är godkänt vederbörandeattom av
etiska kommitté, det befunnits vetenskapligt godtagbart ochatt attvara
det finns överenskommelse i saken mellan kliniken och deten
forskningsinstitut där vävnaden skall användas.

Klinikema inhämtar alltid samtycke kvinnan, samtyckes-av men
formerna kan variera. Vissa kliniker kräver samtycket skallatt vara
skriftligt, medan andra nöjer sig med muntligt samtycke.

Ekonomiskt eller vederlag till den ställer fostervävnadannat tillsom
förfogande får inte förekomma. Inte heller får det finnas någon
koppling mellan forskaren och den läkare utför aborten, ochsom
forskaren får inte ha inflytandenågot över valet abortmetod. Vidareav
gäller fostervävnad inte får lämnas föratt användas vidut att
framställning kosmetika.av

Storbritannien

StorbritannienI har två kommittéer dragit de etiska riktlinjerna iupp
fråga användningen fosterrnateriel för medicinska ändamål. Iom av

till den s.k. Peel-kommitténs år 1972 fogad handledningrapporten
uttalades det tillåtetär använda hela dödaatt foster eller vävnadatt
från döda foster för medicinsk forskning under förutsättning bl.a. att
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gjortförälder beretts tillfälle ställning i frågan inte någonatt tasom
för fostret.invändning och inget ekonomiskt vederlag lämnasatt

intensiv utveckling skettSedan Peel-rapporten framlades har påen
transplantationsverksamheten,forskningens område. Bl.a. inom där

försök gjorts överföra hjämvävnad från foster till patienteratt som
sjukdom, har framsteg gjorts. denlider Parkinsons Det motvarav

hälsovårdsministrama tillsattebakgrunden de brittiska ensom
Polkinghorne-kommittén, uppgift deutredning, med överatt se

julirekommendationer lämnats i Peel-rapporten. I 1989 ladesom
kommittén fram resultatet sitt arbete i Review of therapportenav

ÖversynGuidance the Research of and Fetal MaterialUse Fetuseson
fostermaterial förvägledningen angående användning foster ochavav

forskningsändamål.
tillkännages bl.a. det från etisk synpunkt inteI ärrapporten att

godtagbart för behandlingsändamål använda andra foster döda.änatt
fråga nervvävnad gäller endast enstaka celler eller fragmentI attom

vävnad får användas för transplantation.av
Polkinghome-kommittén betonar forskning och behandling skallatt

hållas skilda från den verksamhet består i fostervävnadatt tassom om
enligt kommittén abortbeslutet fattas hänsynhand. Likaså måste utan

fostret. linjetill med den följande användningen I därmednyttan av
för aborten inte fårligger valet abortmetod och tidpunktatt av

forskningpåverkas fostret kan användas för eller behandling.attav
för påverkanInte heller får modern ekonomisk ellerutsättas attannan

fostervävnad används.avbryta graviditeten eller tillåta att
innefattar användning foster ellerForskning och behandling som av

fostervävnad får enligt kommittén bedrivas endast efter föregående
skall giltigt krävsskriftligt tillstånd modem. samtycketFör attav vara
åtgärden. Dock skallmodern blivit tillräckligt väl informeradatt om

vilket fostervävnadmodern inte informeras det särskilda sätt påom
kan användas vävnaden i det konkreta fallet alls skalleller om an-
vändas. framhålls också i det kan önskvärtDet attrapporten att vara

fadern, gjorda med fostervävnad kan avslöjahöra eftersom t.ex. prov
betydelse för honom och eftersomomständigheter kan vara avsom

sjukdom,han kan ha kännedom ärftlig eller eljest överförbarom en
intehans samtycke skall inte krav och han skall heller haettmen vara

till förbefogenhet förhindra fostervävnaden kommer användningattatt
forskning eller behandling.

i livmodern skallVid abort eller vid fosters dödettspontan
samtycke fostervävnad helst sökas först fostret haranvända näratt
dött.

Ekonomiskt vederlag för foster eller fostervävnad får inte före-
komma.
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vidare samvetsklausul innebär ingenRapporten attupptar en som
läkare eller sköterska skall förpliktad delta i forskning ellerattvara
behandling sker med användande foster eller fostervävnadsom av om
läkaren eller sköterskan har samvetsbetänkligheter.

Polkinghome-rapporten förutsätts slutligen all forskning ellerI att
behandling med användande foster eller fostervävnad innebärav som

eller ändrad skall etiskverksamhet granskas kommitté.ny av en

Canada

medicinska forskningsrådCanadas The Medical Research Council of
Canada utfärdade riktlinjer för forskningår 1987 mänskligsom avser
vävnad Guidelines Research Involving Human Tissues. Ion
riktlinjerna bl.a. följande.sägs

Vävnad och placenta tagits hand tär rutinmässigt föranvändassom om
patologiska ändamål och i anspråk för forskning förutsättningundertas att
kvinnan lämnat sitt samtycke och delstatligåtgärden stämmer överens medatt
lagstiftning och med för sjukhuset gällande föreskriñer, där lagstiñningsådan
eller sådana föreskrifter finns.

Regeln tillämpas analogiskti fråga fostervävnad föranvändningom av
behandlingsändamål.

USA

amerikansk tillsattsEn arbetsgrupp för de etiska ochövervägaattsom
rättsliga problem aktualiseras den transplantationsforskningsom av

bedrivs med mänsklig fostervävnad rekommenderade i rapportsom en
i december till National1988 Institute of Health följandeNIH
riktlinjer för transplantationsforskning och behandling med trans-
plantation.

Beslutet avbryta graviditet och tillvägagångssättet vidatt en
abort, däri inbegripet fastställandet döden, skall oberoendeav vara av
tillvaratagandet och användningen fostervävnad och får inteav
anförtros personal.samma

lämna2. betalning och andra former vederlag och ersättningAtt av
hänger med tillvaratagandet fostervävnad skallsom samman av vara

förbjudet såvitt gäller betalning för skäliga kostnader ñrutom
tillvaratagande, förvaring, beredning och vävnaden.transport av

Tänkbara skall deltagare i3. sådan vävnad liksommottagare av
forsknings- och hälsovårdsprojekt få all erforderlig information om
varifrån vävnaden härrör.
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4. Fostervävnad får inte användas föregående samtycke denutan av
gravida kvinnan, och den får heller inte användas om mannen
motsätter sig det.

5. Sådana förfaringssätt tillämpasmåste mänskliggaranterarsom
fostervävnad mått respekt tillkommer mänskligsamma av son1 annan
vävnad från avlidna.

Sedan gäller1988 emellertid det amerikanska hälso-ettmars av
vårdsministeriet fattat beslut inte bevilja federala medel för verk-att
samhet transplantationrör med fostervävnad. Förbudet dockärsom
bara tillämpligt sådanapå projekt påbörjas efter 1988. Ettsom mars
tidigare påbörjat projekt angående transplantation insulinproduce-av
rande celler, drevs i NlHzs regi, avbröts likväl frivilligt.som
Liknande forskning inom privata institutioner, Hana Biologics set.ex.
avsnitt har3.3.4, dock fortsatt.

I åtta amerikanska delstater finns lagar förbjuder användningsom av
vävnad från aborterade foster för experimentella ändamål.

Australien

All forskning i Australien bedrivs med användande foster ellersom av
vävnad från foster förstmåste iprövas etisk kommitté och dennaav
befmnas godtagbar från etisk synpunkt. Besluten skall grundas depå
riktlinjer antagits den forskningsetiska kommittén för medicin,som av
Medical Research Ethics Committee MREC, är underav-som en
delning till den nationella etiska kommittén för hälsovård och
medicinsk forskning, eller National Health and Medical Researchav
Ethics Committee NHMRC.

MRECs riktlinjer omfattar bl.a. etiska frågor inom sådan medicinsk
forskning detangår mänskliga fostret och vävnad från mänskligasom
foster. riktlinjernaI indelas fostren i kategorier, nämligen viablatre
foster, previabla foster och döda foster. viabeltEtt foster fosterär ett

har fömiåga överleva och småningom leva självständigt liv.att ettsom
Med previabelt foster förstås foster visar tecken livpåett som men
saknar förmåga överleva sedan det skilts från sin moder. fosteratt Ett

för närvarande previabelt det underär 20 veckor ochanses vara om
mindreväger än 400 g.

riktlinjernaI behandlas frågor forskning både helapå previablaom
foster utanför livmodern och fostretpå medan det fortfarande finns
kvar i livmodern. Riktlinjerna är tillämpliga forskning förpå skilda
ändamål, inte bara terapeutiska och diagnostiska också andra.utan

I NHMRCs uttalande forskning på människor fastslås attom
samtycke föreliggamåste den föremål förär forskning. frågaIav som

användning foster eller fostervävnad för forskningsändamålom av
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innebär den principen samtycke inhämtas från modernmåsteatt
kvinnan och, där det möjligt, från fadern förmannen, bådeär att
avbryta graviditeten ñr därefter använda frånoch vävnad detatt
aborterade fostret.

understrykerMREC nödvändigheten frågorna abort ochattav om
användning fostervävnad hålls helt isär. fastslår ocksåMREC attav
ekonomisk eller stimulans inte får erbjudas för donationannan av
fostervävnad.

Sammanfattning

sammanfattning kanSom sägas de etiska riktlinjer och den praxisatt
utomlands gäller i fråga användning aborterade fostersom om av

väsentligen överensstämmer med de principer tillämpas i Sverige.som
Det är sålunda i allmänhet tillåtet hand vävnad från sådanaatt ta om
foster för använda den för forskning eller behandling. Någon gångatt

också läkemedelsframstållningnämns bland de ändamål för vilka
fostervävnad får användas. Vidare förekommer det visstatt ett
användningssätt uttryckligen förbjuds, användning för tillverkningLex.

kosmetika.av
vanligt förekommande,Ett generellt förbud gäller kommersiell

användning fostervävnad.av
Krav på vävnad från foster inte används kvinnans viljaatt mot upp-

ställs allmänt. vissa länder krävsI uttryckligt samtycke kvinnan. Iav
andra det tillräckligt kvinnanär efter ha informerats denatt att om
tilltänkta och sinåtgärden rätt förbjuda den underlåter såga nejatt att
vetorätt. I fråga rättigheter föreligger variationer olikaom mannens
länder emellan.

I allmänhet innehåller riktlinjerna också föreskrifter det inteattom
får finnas sambandnågot mellan den läkare utför aborten och densom
forskare skall använda fostcrvåvnaden. Däri ligger forskare-attsom
ninte får förmöjlighet sina syften påverka valet abortmetodattges av
eller tidpunkten för aborten.

4.3 Den etiska granskningen den medi-av

cinska forskningen i Sverige

4.3.1 Inledning

Som framgått är användningen aborterade foster i Sverige inte för-av
fattningsreglerad. Liksom i flertalet andra länder inskränker sig
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regleringen till etiska riktlinjer utfärdats olika institutionersom av
inom bl.a. medicinen. det gäller medicinsk forskning finnsNår
dessutom för godkärmande sådana projekt efter prövningett system av

deras etiska standard. detta avsnitt skall vi förI kort redogöra hurav
granskningsorganisationen uppbyggd och efter vilka kriterierär
prövningen sker. Framställningen ligger till grund för våra över-
väganden i avsnitt 5.3 vilken myndighet eller organisation ärom som
lämpligast frågor tillstånd använda fostervävnad förprövaatt attom
medicinska ändamål.

4.3.2 forskningsetiska granskningsverksamhetensDen
framväxt

Vid AssociationsWorld Medical i Helsingforsmöte år 1964 antogs
vissa rekommendationer hur medicinsk forskning bör bedrivas frånom
etisk synpunkt. Dessa rekommendationer Helsingforsdeklarationen
fick återverkningar i Sverige. Inom Svenska Läkaresällskapet togs
deklarationen till diskussion 1965. bildades vidår Samma årupp
Karolinska sjukhuset rådgivande nämnd för klinisk forskning. Ien
detta skede den etiska granskningen helt frivillig. Utvecklingenvar
gick emellertid i praktiken obligatoriskt och formaliseratmot ett mera
granskningsförfarande. i riktningenEtt densteg togs attgenom
National Institute of Health i beslöt ekonomisktUSA år 1966 stödatt
fick lämnas bara sådana humanforskningsförsök hade genomgåttsom
etisk granskning. Eftersom åtskillig forskning i Sverige finansierades

riktlinjerna,anslag från kom de amerikanskaUSA, igenom som
första hand syftade till försökspersonemas frivilligaatt garantera
deltagande i forskningsprojekten, betydelse även här.att

År 1966 omvandlades den rådgivande nämnden vid Karolinska
sjukhuset till forskningsetisk kommitté. Vid denna tid centralttogsen
initiativ till utforma heltäckande granskningsorganisation.att en mera
En arbetsgrupp inom Medicinska forskningsrådet framladeMFR år

efter samarbete med etisk kommitté inom1969 Läkaresällskapeten
den blivande Delegationen för medicinsk etik förslagett som
innefattade bl.a. rekommendation forskningsetisk kommittéatten en
skulle inrättas medicinsk förslaget skullevid varje fakultet. Enligt

funktion.dessa kommittéer ha rådgivande och informerandeen
för skulle eftersträvas ochGemensamma principer handläggningen

sammansättningen borde medicinska specialitetema.avspegla de
Förslaget förutsatte inte kommittéema skulle ha någon lekmanna-att
representation.
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vidkommittéerforskningsetiskatillkomfram till 1972Under åren
tillsattes inom MFRfakulteter i landet. Dessutomsamtliga medicinska

kommitté-forskningsetiskade olikasamordningförarbetsgrupp aven
allaprincipenMFRtillämparverksamhet. Från år 1971 atternas

etik-rådetfrån måstevilka anslag söksforskningsprojekt för vara
börjat ställas ocksåsmåningomkrav hargranskade. Motsvarande av

Riksföreningenanslagsgivare,andra viktiga mott.ex. cancer.
forskningståndpunkten all1970-talet uttalade MFRmittenI på att

underställasskalleller försökspersonerpatienterinvolverar ensom
generellåstadkommaalltsåkommitté.etisk Strävan att envar

finansierings-anslagsgivare elleroberoendegranskning avsom var
ivägledande principendenlåg i linje medställningstagandetform.

Tokyodeklaratio-Helsingforsdeklarationenrevideradeden 1975år
bör granskashumanforskningsprojektallanämligennen, att av en

kommitté.oberoende
År kommittéernaför de etiskasamordningsgrupplade MFRs1978

bordegranskningsverksamhetenhurfram förslagett varaom
ha sinsjukvårdsregionskulle varjeförslagetorganiserad. Enligt

högskolestyrelsenskulle tillsättasforskningsetiska kommitté. Denna av
lekmanna-forskare jämteantalmotsvarande och beståeller ett enav

sjukvårdshuvudmannen.utseddrepresentant av
skulle enligt förslagetgranskningsverksamhetKommittéemas avse

innefattade försök påbiomedicinska forskningsprojektsamtliga som
registreradeprövningar ickeocksåmänniska. Häri inbegreps av

använd-förregistrerade läkemedel prövasläkemedel och nyasomav
bedömai första handskulle kommittéemagranskningenningar. Vid
det frånbärkraftigt, dvs.vetenskapligtforskningsprojektet omvarom

Projektetdet genomfördes.försvarligtvetenskaplig synpunkt attvar
de fördelardetta låg bl.a.viss kvalitet. Isålunda hållamåste atten

de riskerskulle änprojektet vägakunde väntas tyngre somavsom
Vidare tillsekommittéema hamed det. skulleförenadekunde attvara

inne-informerade projektetsblev tillräckligtförsökspersonernaatt om
samordningsgruppen vid MFRförutsatte slutligenbörd. Förslaget att

erfa-förmedladeverksamhet ochföljde kommittéemasfortlöpande upp
arbetet i kommittéema.renheter av

forskningsetiskaorganisation deenhetligEtt motnytt steg aven
Landstingsförbundet år 1981kommittéemas verksamhet närtogs

forskningsprojektallakrävarekommenderade landstingen attatt som
forsk-godkännasinstitutioner skallgenomförs vid landstingens enav

ningsetisk kommitté.
bedrivs ii daghumanforskningsprojektgranskningDen somav

ochförslagsamordningsgruppsSverige grundar sig MFRspå
Landstingsförbundets rekommendationer.
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Granskningsorganisationens utformning i dag4.3.3

Sverige regionala forskningsetiskanärvarande finns det iFör sex
medicinska forskningsprojekt.kommittéer med uppgift granskaatt

medicinska fakultetema i Göteborg,kommittéer knutna till deärDessa
till KarolinskaLund-Malmö, Umeå och UppsalaLinköping, samt

lokala kommitté-institutet i Stockholm. Hårutöver finns det fyraKl
olika i Stockholmdessa sjukvårdsområdenTre representeraraver.

fjärde lokalaunderställda den regionala kommittén vidoch Kl. Denär
Örebrofinns i och har självständigt för sinkommittén ett ansvar

samtidigt underställd regionala kommittén iregion den är densom
sjukvårdsinrättning, utbildningsanstaltUppsala. Varje motsvaran-

dessa etiska kommittéer.de i Sverige hör under någon av
forskningsetiska kommittéernas sammansättning varierar något.De

Flertalet företräder olikaAntalet ledamöter ligger mellan ochll l4.
skallmedicinska specialiteter. Tanken är ledamöternaatt representera

facklig kompetens anpassad efter ärendenasbred är Deart.somen
ingår i de forskningsetiska kommittéemalekmän som numera

företräder oftast sjukvårdshuvudmannen. förekommer ocksåDet att
sjuksköterskomas fackliga organisation har irepresentantt.ex. en en
kommitté.sådan

forskningsetiska4.3.4 vid de kommittéer-Verksamheten

na

forskningsetiska komrnittéemastidigare det deSom ärantytts
huvuduppgift från etisk synpunkt bedöma sådana forskningsprojektatt

innefattar försök människa och inte avsedda direktpå är att gagnasom
enskilde Hit räknas läkemedelsprövning. denden individen. Iäven

behandlingenforskningsprojekt led i patientutgörmån ett ett av en
kompetens. Renodladefaller det däremot utanför kommittéernas

skallutvecklingsarbeten och utvärderingar inom ordinarie verksamhet
heller inte granskas. förhåller det sig medi allmänhet På sättsamma

studier i utbildningssammanhang.görssom
Med undantag för kommittéema i Stockholms landstingsområdeläns

instruktionhar de forskningsetiska kommittéema inte skrivennågon
ärendearbetar enligt under åren utvecklad praxis. hosEttutan enen

uppkommer särskiltforskningsetisk kommitté ansökan på ettgenom
tillhandahåller. beskrivningformulär kommittén Förutomsom aven

skall uppgifterdet tilltänkta forskningsprojektet ansökningen innehålla
etiska detta aktualiserar.de problemom som
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allmänna riktlinjer iDe den nämnda instruktionensom anges ovan
Stockholmskommittéemaför kan tjäna för hurmönster de etiskasom

kommittéema i allmänhet sin granskningsuppgift.på I instruktio-ser
framhålls det den vetenskapliga kvalitetenär och informationenattnen

till försökspersonerna de viktigaste kriterierna vidär bedöm-som
de projektningen underställs kommittéernas prövning. Vidareav som

understryks kommittéema skall ha principerna i Helsingfors-att
deklarationen för granskningen. grundläggandeEn sådansom norm
princip medicinsk forskningär på människa skall frånutgå allmäntatt
godtagna vetenskapliga grundsatser vila tillförlitligapå laborato-samt
rie- och djurförsök och grundlig kännedom den vetenskapligaom
litteraturen. Vidare förutsätts vetenskaplig forskning bedrivs endastatt

vetenskapligt kvalificerade under ledning någonav personer av som
har klinisk medicinsk kompetens. Ansvaret ligger alltid hos den som
leder forskningen och aldrig hos ñrsökspersonen, denneäven om
frivilligt samtyckt till delta.att

När det gäller den vetenskapliga kvaliteten uppställer Helsingfors-
deklarationen särskild förutsättning försök på människa fårattsom
utföras bara de förväntade resultaten försök väger änett tyngreom av
de risker försökspersonen kan för. viktigtutsättas Ett annatsom
intresse beakta försökspersonensär skyddarätt sinatt att egen
integritet.

HelsingforsdeklarationenI betonas också och skallatt var en som
delta i forskningsprojekt få tillfredsställande infomiationmåsteett om
projektets mål och metoder väntade fördelar, tänkbara riskersamt om
och andra obehag det kan medföra. Försökspersonen skall ocksåsom
upplysas deltagandet frivilligtär och han när helst kanatt attom som
avbryta sin medverkan.

Sedan försökspersonen sålunda blivit informerad skall forskaren
inhämta avgivnadennes fritt samtycke, helst skall skriftligt.som vara
Om försökspersonen står i något beroendeförhållande till forskaren el-
ler handlakan under tryck, skall samtycket inhämtasantasarmars av

inte har projektet och i övrigt fristående.någon del i är Omsom
försökspersonen omyndig, skallär informerat samtycke i stället
inhämtas från hans legala företrädare. underårigOm har förmågaen

lämna samtycke, samtycke inhämtasskall även från honom.att
Medicinsk forskning innefattar försök människorpå år ettsom

expansivt område. ärendenAntalet behandlas de etiska kom-som av
mittéema har under fördubblats.år än För närvarande harsenare mer

regionalvarje kommitté ställning till mellan och400 500taatt
ansökningar Flertaletåret. dessa godkänns, ibland efterom av
komplettering underlagsmaterialet eller modifikationer iav upp-
läggningen projektet. Andelen godkända ansökningar varierarav
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Direktamycket de olika emellan.emellertid ganska kommittéema
åtskilligasärskilt vanliga. till delavslag inte Det beror påår atten

underhandskontakter kommittéernasansökningar efter medåtertas
till projektet inte hållerkansliet. vanlig orsak avslagEn är att

därförtillräcklig kvalitet, det bedöms inte kunna påt.ex. att svarge
vetenskapligasig eller förväntadede frågor forskaren ställt detatt

de möjliga följderna.resultatet inte negativavägaanses upp
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Överväganden förslagoch5

innebörduppdragets5.1 Närmare om

Aborterade foster5.1.1

för vävnad frånförutsättningarnauppdragVårt är attatt ange
kan godtag-ändamålfoster skall få användas för olika som anses

sammanhang alla stadier ivi dettabara. Med foster förstår i
befruktats till dess fostret är 28från detutvecklingen ägget attatt

följeruppdragetgammalt. begränsningveckor En ut-attavav
befinner sigdöda ochendast skall gälla foster ärredningen som

livmodern.utanför

frågan under vilkainledningen uppdragvi konstaterat i vårtSom avser
användas förvävnad foster skall fåförutsättningar från aborterade

missfall,beteckningen förmedicinskaskilda ändamål. Abort är den
tecken till liv.framfödsgraviditet avbryts och fostretnär utanen

medske abort eller framkallasantingenMissfallet kan spontansom en
följer för det första vårtavsikt provocerad abort. det sagdaAv att-

utanförförfaranden foster befinner siggäller meduppdrag endast som
det bara omfattar fosterbegränsning ärlivmodern. En att somannan

varit ellerabortenvidare avsnitt 5.1.2. Omdöda seär spontan pro-
detbetydelse. sakEn ärvocerad däremot i principär attutan annan

fostervävnaddenpraktiken naturligtvis förhåller sig så,i att som
frågaändamål det här nästantill användning för de ärkommer om

i enlighetprovocerade aborter utförtshärrör frånundantagslöst som
kravhänger med delegalaabortlagen aborter. Dettamed samman

de medicinska områdena.användning inomgäller för vävnadenssom
ochfostervävnaden kan hand skyndsamtangelägetDet är tasatt om

former.hygieniskt tillfredsställandeunder
be-lagstiftning än abortlagen ärbestämmelser iVissa avannan

foster efteruppdrag. Omtydelse för avgränsningen vårt ettav
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födelsen livsteckenandats eller visat det enligt folkbok-är 30 §annat
föringslagen barn, det omedelbart1967198 ävenatt anse som om

Enligt skallavlider. bestämmelse ocksåbarnsamma som anses
dödfödda avlidit efter 28e graviditetsveckan. fråga barn ärIsom om
transplantationslagens regler användning biologiskt materialom av
från människor fall liggertillämpliga. Dessa alltså utanför förramen
vad vi behandlar i detta betänkande. I fråga förutsättningarna förom

och vävnad från barn har vi redovisat överväganden ochatt ta organ
förslag i förra betänkandevårt SOU 198998 Transplantation.

5.1.2 Fosterdöd

organisms död kan enligt hjäm-En bestämmas eller hjärtrelaterade
kriterier. Vävnader och celler kan överleva efter organismens död. Så

vävnad har slutat fungera självständigt kommunikatio-ochsnart atten
mellan de celler vävnaden består har upphört, kan den intenen som av

längre betraktas levande enskildavävnad. Men celler kansom
fortfarande leva vidare. cell inte död förrän dessEn är membranyttre
inte längre består och cellen därigenom upphört enhet.att vara en

det gäller foster inte ñnnas allmänt vedertagnaNär torde några och
för alla utvecklingsstadier giltiga dödskriterier. Embryo- och fosterdöd
brukar definieras oåterkallelig förlust förmågan fungeraattsom av

självständig indirekta kriterierorganism. Men även tillämpas.som en
foster kan sålunda betecknas dött det inte visar sigEtt som om vare

hjärtverksamhet, rörelse iandning, de viljestyrdaspontan spontan
musklerna eller tecken pulsation i navelsträngen.på

5.1.3 utredningarAndra

I detta sammanhang kan i korthet nämnas vissa frågor röratt som
användning foster i första hand levande i andrahar prövatsav - -
sammanhang. Inseminationsutredningen har sålunda betänkandeti

befruktning utanförSOU 19855 Barn intekroppengenom m.m.
bara diskuterat frågor förutsättningarna för bamalstringom genom
sådan befruktning också berört möjligheterna dennaanvändautan att

för diagnos,metod andra ändamål behandling sjukdom ochsom av
forskning. Inseminationsutredningens förslag behandlats ihar
regeringens proposition 1987881160 och har föranlett antagandet av
bl.a. befruktninglagen 1988711 utanför kroppen. problemDeom

hänger tillämpningen genteknikmed människor harpåsom samman av
behandlats i gen-etikkommitténs betänkande SOU Genetisk198488
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förgrundlagts tillremissbehandlingefterBetänkandet harintegritet.
användningoktober 199019909152 iproposition avomen

vissatagitshar bl.a.propositionenmänniska, Igenteknik på uppm.m.
behandlatsbefruktade äggforskning påfrågor av gen-somom

medöverensstämmelseiföreslogspropositionenetikkommittén. I -
fårinte görasbefruktade äggförsök påkommitténs förslag att senare-
med vissa änd-harPropositionenbefruktningen.efterdagarän 14 -

och denrskr. 114,19909110,riksdagen SoUantagitsringar av-
oktober 1991.kraft denträder i 1därvid beslutatslagstiftning som

aborteradevävnad frånAnvändning5.2 av

foster

frånvävnadanvändatillåtetdet5.2.1 Bör attvara
fosteraborterade

kanvävnadenfå användasfoster börVävnad från aborterade om
respekfull be-tillgodoser kravet påhand i formertas somom

etiskaoch frånangelägetdet sker för någothandling och om
ändamål.synpunkter godtagbart

utförligtredovisade viTransplantationbetänkandet SOU 198998I
fråganöverväganden iutgångspunkterna för vårade etiskakap. 8

människoroch avlidnafrån levandeförutsättningar vävnadvilkaunder
skada hos andraellerbehandling sjukdomanvändas ñrskall få av

föreliggavi då fannintressenAvvägningen mellan demänniskor. som
grundprinciperetiskaväsentligen med hjälpgjorde vi treav

männi-enligt vilkenautonomiprincipen,självbeståmmande- eller
varje fallliv, ihändelser i sittsjälv bör bestämma överskan eget

ellervälfärdsjälvbestämmande,andrasinte överdet går utom
intressetillfredsställelse,

vi börenligt vilken göranyttoprincipen,godhets- eller motgott2.
ärbort sådantförhindra ellerandra, skada ochförebygga ta som

andra,skadligt för
intehar pliktenligt vilken viinte skada,principen attatt en

skada.åstadkommalidande ellerandra människororsaka
râttviseprincipen,ofta brukar åberopas ärprincipEn fjärde som

principlika. Dennabehandlas eller bedömaslika fall börenligt vilken
skall kommaförbetydelse främst avgörafann vi att somvemvara av
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i åtnjutande behandling mindre intresse för bedömningenav men av
den grundläggande frågan i vilka fall biologiskt material överav

huvud skall från människor.taget tas
Det är uppenbart de först angivna principerna haratt relevanstre

även för den diskussion vi i detta betänkande för i frågan ochsom om
i fall förså vilka ändamål vävnad från aborterade foster bör få
användas. I det följande kommer vi fortlöpande hänvisa till dessaatt
principer i samband med vi redovisar överväganden tänkbaraatt om
sätt använda fostervävnad och diskuterar vilkaatt ellerpersoner grup-

kan berörda sådan vävnad används eller inteattper som vara av
används för de ändamål kan komma fråga.isom

dettaI inledande avsnitt skall vi i fortsättningen uppehålla vidoss
frågan det alls bör tillåtet använda frånvävnad aborteradeattom vara
foster. framgåttSom redogörelsen i avsnitt 3.3 utnyttjas redanav nu

skilda håll i världen fostervävnad för medicinsk forskning och ñr
behandling inom sjukvården det finns också länder där heltmen man
eller delvis förbjudit sådan användning. I Sverige sker denna verksam-
het med stöd riktlinjer för användning vävnad från foster förav av
transplantationsändamål, utfärdade Svenska Läkaresällskapetsav
delegation för medicinsk etik. De tillämpade riktlinjerna iantogsnu
maj 1988. Verksamheten har hittills bedrivits forskningmest som

i vissa fall, detnär gäller Parkinsons sjukdom,t.ex. förekommermen
även klinisk tillämpning. Utsiktema i framtiden draatt nytta av vunna
forskningserfarenheter i vårdarbetet bedöms flerapå områden vara
goda. I längre perspektiv skymtar möjligheterett finna bot föratt
allvarliga sjukdomar såvitt inte är behandlingsbaravet,som, man nu
med andra metoder. Liksom frågai användning ochom av organ

vävnad från människor talar alltså godhetsprincipen starkt förannan
vävnad från aborterade foster böratt i anspråk ñr tillgodosetas att

forsknings- och behandlingsintressen inom medicinen. De viktiga
resultat fosteranvändningen ställer i utsikt vi till utgångspunkttarsom
för våra fortsatta överväganden.

Finns det då några intressen, hänförliga till det aborterade fostret,
bör väga över fostervävnad kommernyttan tillattsom anses av

användning för angelägna ändamål Detta problem aktualiserar spörs-
målet fostrets Det hör till de kontroversiellanatur. frågornaom mera
och kan inte lösas inom för vårt utredningsuppdrag. I viktigaramen
avseenden år det med hänsyn till den begränsade räckvidden av
uppdraget inte heller nödvändigt för ställning i frågan. Somatt taoss
redan tidigare framhållits har vi nämligen vid våra övervägandenatt

frånutgå den gällande abortlagstiftningen. innebärDet denu att
intresseavvägningar abortlagen bygger på utgör utgångspunktensom
för den diskussion vi här för. Vi saknar alltså anledning attsom



SOU 199142 57

försöka besvara spörsmålen livet börjar ochnär personlighetenom
I stället har vi direkt tagituppstår. den begränsade fråganoss an mer

hur får förfara med foster redan är dött kunnaFörett attman som
besvara denna fråga vi det räcker konstatera fosteratt att att ettanser

mänskligt liv iär vardande. Med hänsyn därtill bör fostret behandlas
respektfullt. Enligt mening börvår den respekt varmed levandeett
foster bemöts också komma det döda fostret till del. Vi häriser en
motsvarighet till den pietet bör karakterisera behandlingensom av en
död kropp på grund den hargång varit människa.attav en en

användning vävnad frånAtt foster för visst ändamål låter sigettav
förena med hänsynen till beskriven allmänså princip vien anser vara

grundläggande förutsättning för fostervävnaden skall få iatt tasen
anspråk för de ändamålnågot kan komma i fråga.av som

Liksom kan hantera kroppdöd med respekt i samband medman en
transplantationsingrepp det enligtär vår mening möjligtett att

tillgodose kravet respektfulltpå omhändertagande foster närettav
vävnad från fostret skall användas för visst ändamål.något För detatt
kravet skall tillgodoseskunna fostretmåste fysiskt hanteras pårent ett
sätt hänsyn till dess Kravet respektfulltpå omhän-tar egenart.som
dertagande innebär dessutom krav på de ändamål för vilkaett att
fostervävnad används skall viss angelägenhetsgrad. dettaOmvara av
krav inte uppfylls, kan det inte kompenseras med aldrig mycketså
respekt vid det faktiska omhändertagandet.rent

Vår principiella ståndpunkt alltsåär det etiskt motiveratäratt att
vävnad från aborterade foster under förutsättning pietetsfullav
hantering får i anspråk för vissa ändamål särskilttas som anses
angelägna. vilkaFrågan sätt använda fostervävnad böratt som anses
godtagbara behöver övervägas närmare. Vi återkommer till den frågan
i avsnitt 5.2.2.

Därefter diskuterar vi i avsnitt 5.3 behovet särskild tillståndspröv-av
ning förgaranti fostervävnad används endast för ändamålattsom som
är så väsentliga det kan motiverat utnyttja fostervävnadatt attanses
för tillgodose dem. framförDet alltär godhets- eller nyttoprincipenatt

här är prövostenen.som
Även användning fostervävnad principiellt får välom av anses

försvarlig med hänsyn till ändamålets vikt, kan det likväl finnas
intressen talar åtgärden i konkret fall får vidtas. In-mot att ettsom
tresseavvägningsfrågor detta slag vi i avsnitt 5.4. Medtarav upp
utgångspunkt i redogörelse för vilka individer och ien grupper som
olika avseenden kan berörda vävnad från aborteratettvara av om
foster används eller vi där fråganprövar någon, dent.ex.om
abortsökande kvinnan, bör bestämmarätt huruvida vävnad frånattges
hennes foster får i anspråk. vi detta problemSer i ljuset detas av
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tidigareetiska principer har kan vi säga detpresenterats, attsom
främst självbestämmandeprincipen och principen inte skadaär att som

förgrunden.här träder i

5.2.2 vilka ändamål bör från aborteradevävnadFör
foster få användas

från fosterVävnad aborterade bör få användas endast för medicin-
ändamål förutsättningska och under det föreligger särskildaatt

skäl för användningen. För särskilda skäl skall föreliggaatt anses
användningen i hög grad nyttigt ändamålmåste ett samtavse

adekvat metod Vidareutgöra uppnå detta ändamål. böratten
gälla fostervävnad får användas endast det saknasatt om en
godtagbar, alternativ metod motsvarande resultat. Viuppnåatt
föreslår också regel det klart framgår sådana för-attvaraven
faranden med fostervävnad inte uttryckligen tillåtits skallsom vara
förbjudna.

frågaI de ändamål ñr vilka vävnad från foster skall få användasom
föreskriver direktiv intevåra några begränsningar uppdraget. Vilkaav
användningssâtt skall tillåtna och vilka bör förbjudassom vara som
ankommer förutsättningslöst.på pröva För sådan prövningattoss en
behövs kriterier skilda slag. Dessa kriteriers uppgift delsär attav vara
till hjälp vid besvarandet frågan vävnad från foster alls bör fåav om
användas och i fall vilkaså användningsområden generellt börsom
godtas, dels tjäna till ledning för prövningen visst användnings-ettom

bör tillåtas isätt konkreta fall.
En naturlig utgångspunkt vid sökandet efter sådana ändamål för

fosteranvändning uppfyllakan de kriterier vi ställt deärsom nu upp
verksamheter faller under transplantationslagens 1975 190som
tillämpningsområde. Transplantationslagen olika användarör sätt att
mänskligt biologiskt material, och de ställningstaganden legatsom
bakom avgränsningen dess tillämpningsområde grundar sig påav
väsentligen slags etiska och andra överväganden de vi härsamma som
hänför till. första hand gäller transplantationslagen användningIoss

mänsklig för behandling sjukdom eller skada.vävnad Men lagenav av
också tillämplig användning förär i fråga sådan vävnad andraom av

medicinska ändamål. motiven till transplantationslagenI prop.
197550 exempel detta slags användning forskning ochpåanges som
framställning läkemedel. beslut fattats socialstyrelsen iAvav som av
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egenskap tillståndsmyndighet när det gäller användningav av
biologiskt material för andra ändamål behandlingän framgår ävenatt
undervisningens behov har kunna tillgodoses inom föransetts ramen
transplantationslagens regler.

I kommande betänkande kommer viett överväga bestämmelsernaatt
i transplantationslagen tagande biologiskt material från männi-om av
skor för andra medicinska ändamål än behandling. I den mån vi då
kommer föreslå ändringar i fråga de ändamål föratt vilka sådanom
vävnad får användas ligger det nära till hands dessa ändringar fåratt
återverka på motsvarande regler användning fostervävnad.om av

De områden vi hittills berört behandling, forskning, läkeme--
delsframställning och undervisning enligtär vår mening denav-
karaktären det inte från principiell synpunkt kanatt föreliggaanses
något absolut hinder fostervävnad används för tillgodosemot att att
dem. Andra förhållanden kan naturligtvis försvara eller omöjliggöra

fostervävnad används för de angivnaatt ändamålen. förslagVårt i det
följande avsnitt 5.5.3 förbud kommersiell användningmotom av
fostervävnad sålundautgör i praktiken hinder för läkemedel i vilkaatt
ingår sådan vävnad framställs i industriella former.

Om något ytterligare område inom den medicinska sfären bör räknas
till de tillåtna, vi inte behöva gå närmare på. Det måsteanser oss

fullt tillräckligt generellt tillåtet område, liksom iattanses trans-som
plantationslagen, verksamhet bedrivs för medicinsktettanges som
ändamål. Ordet medicinskt härvidär fatta i vidsträckt mening. Näratt
det gäller forskning torde det omfatta också sådant fallert.ex. som
inom humanbiologin för den skull ha direkt medicinskutan inrikt-att
ning.

vissAtt användning fostervävnad tillgodoser medicinsktettav
ändamål bör framgått det sagda nödvändig förut-som av vara en
sättning för det alls skall tillåtet. Men enligtatt vår mening kanvara
detta inte tillräcklig förutsättning. De åtgärder kan vidtasvara en som

medicinenspå område är skiftande slag och varierande angelägen-av
hetsgrad. Man måste därför gå vidare och prövaett steg om en
tilltänkt användning vävnad från aborterat foster också iettav
konkreta fall tillfredsställer nyttokriteriet och det låter sig förenaom
med kraven på respektfull behandling fostret.av

För nyttokriteriet skall bli praktiskt användbartatt måste det preci-
något. Allmänt bör gälla medicinsk verksamhetattseras en som

innefattar användning vävnad från foster kan så nyttig denattav anses
bör tillåtas bara den högt ställda krav. Ett förstamotsvarar villkorom
bör attändamålet med verksamheten kan hänföras till de mycketvara
väsentliga. Med detta vi det skall framstå otvetydigtattmenar som
dels ändamålet allmänt är beaktansvärtatt och angeläget,sett dels att
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väsentlig betydelse förenskilda fallet hartillgodoseendet det i detav
användasålunda inte tillåtetlivskvalitet. börmänsklig Det attvara
hardennabota banal åkomma ävenfostervävnad för storatt omen

klart motiveradalltsåtilltänkta åtgärden måstespridning. Den vara
kanekonomisk eller socialsynpunkt.från medicinsk Nytta artt.ex.av

fostervävnad i anspråk.tillräcklig gnmd förintedäremot utgöra tasatt
deändamålet avsevärt ändet nyttiga vägaVidare måste tyngre

intressen kan bliförenade med det. Vilkanackdelar kan somsom vara
vi berörafostermaterial, kommervid användningåsidosatta attav

betydandeeftersträvade äri detalj i avsnittet 5.4. denAtt nyttanmera
tilltänkta åtgärden också utgöraemellertid inte. måsteräcker Den ett

Exempelvisnyttiga verkningarna.ändamålsenligt desätt uppnåatt
vetenskapligforskningsprojekt hålla godtagbarplaneratmåste ett

i visst fallframgår fostervävnad ärkvalitet. detMen även att ettom
ändamål och deni hög grad nyttigtavsedd användas föratt ett

dettaadekvat ändamålet ärtilltänkta användningen sätt uppnåär attett
fostervävnad bör till gripas endastanvändainte Rätten att ensomnog.

resultat medjämförbart någonuppnåKan ettyttersta manresurs.
metoden i första hand övervägas.acceptabel alternativ metod bör den

visst användauppfyllda för sättkrav måsteDe attatt ettvarasom
lämpligen be-i det enskilda fallet kanfostervävnad skall tillåtas
ñreligga.särskilda skäl för åtgärden måste Såstämmas så att

transplantationslageniformulerat ansluter kravet till det 2 §som
människor skall få användasför biologiskt material frånuppställts att

transplantation.för andra ändamål än
har det ingått iförfaranden med avlidnas kroppar vårtfrågaI om

åtgärdervilkagrundval samlad övervägauppdrag översynatt av en
bedömning behovetkan godtagbara och göra aven avsom anses

ochHäri krav samladförfattningsreglering. ligger på ut-ett en
vi uppdraget detuppfattar närtömmande bedömning. På sättsamma

från aborterade foster. Det räckeranvändningen vävnadgäller av
fostervävnad fårskett, konstaterasålunda inte attatt, som ovan

Viangivna medicinska ändamål. måsteanvändas för vissa, närmare
material få i anspråk för andraställning till sådant börockså tasta om

deredovisningen i avsnitt 3.3ändamål. Vid genomgången avav
tänkbara framtidai dag används och deändamål för vilka foster an-

defunnit ändamål utanförvändningsområdena har vi inte något
motiveravidsträckt mening kanmedicinska områdena i attsom

Enligt meninganspråk för verksamheten. vårmaterial från foster itas
det framgårområdet utformad så,bör därför reglering på attvaraen

foster för medicin-använda vävnad fråninte bara det tillåtetäratt att
sådan vävnadförbjudet användaska ändamål också det är attattutan

vi fosterändamål. Härigenom utesluterñr något attt.ex.annat
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förhindraslösningsådanMedkosmetikaindustrin.används inom en
rekommendationEuroparådetsexempelförockså att ta ettatt ur-

biologiskaframställninganvänds förfostervävnad19891100 av-
förankrad i denvälbegränsning ärdennaViförstörelsevapen. atttror

någoninte drarreglering yttreochopinionenallmänna att uppsomen
denskadamotverka ochskulle kunnaområdettillåtnaför detgräns

användningmedbedrivsnärvarandeförverksamhetangelägna avsom
foster.aborterade

Tillstándsprövning5.3

användas för någotfåskallaborterade fostervävnad frånFör att
detiprövningsorgansärskiltkrävasändamål börmedicinskt ettatt

börSocialstyrelsenåtgärden.tillstånd tillmeddelatfalletenskilda
använda foster-tillståndfrågorbeslutsmyndighet i attomvara

ändamål.medicinskaförvävnad

användningfrågoraktualiserarforskareläkare ellerDet är omomsom
derasändamål. Utanmedicinskafoster föraborteradefrånvävnad

användning intesådankommergodkännandeeller åtminstoneinitiativ
ellerhäromfå beslutabördesak äri fråga. En ensammaomannan

tillstånd.sittharnågonkrävasdet också bör gettatt armanom
inomgällerbestämmanderätt när det attläkareNormalt har ensamen
väljaerfarenhetbeprövadochvetenskapföljervadför avsomramen

siginte motsätterpatientenförutsättningbehandlingsmetod under att
transplantationsla-absolut. Iprincipen inteärmetoden. Menden valda

striktbehandling igällerintedockundantag somsålundafinns ettgen
avvikandepsykisktunderårig ellerärdonatormening. Från somen

socialstyrel-tillståndefterendasttransplantationförfår vävnad tas av
vävnadanvändninggällerdettransplantationslagen. När§4 avsen

forskningtransplantation,ändamål änmänniskor för andra t.ex.från
tillstånd 2 §socialstyrelsensvävnad alltid trans-tagandekrävs av

under-falldessaprövning ioberoendeKravet påplantationslagen.
fåkaninteavsnitt 4.3,framgåttstryks ytterligare att avman, somav

experimentinnefattarforskningsprojektstöd förekonomiskt ett som
forskningsetiskiprojektet har prövatsmänniskor intemed enom

forskningsfallen ärislag skerangivnaprövningkommitté. Att av
forsk-Kärmetecknande förlämpligt.rimligt och ettmeningenligt vår

ochvetenskapdärområdensigdet rör påningsprojekt bl.a.är att
vävnad frånnågonting säga. Omharintebeprövad erfarenhet ännu att
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aborterade foster skall användas för forskningsändamål, bör därför
även detta förutsätta särskild tillståndsprövning. Till stöd för tillstånds-
prövning kan vidare åberopas förhållande har avseende ocksåett som
på de fall då vävnaden skall användas ñr behandlingsändamål. Dis-
kussionen i avsnitt 5.2 ledde till slutsatsen fostervävnad börattoss
användas för medicinska ändamål det föreliggerendast särskildaom
skäl för det. Prövningen huruvida sådana särskilda skäl föreligger och

visst sätt använda fostervävnad angelägetär så det börett att attom
tillåtas kan innefatta ochsvåra känsliga intresseavvågningar. Detta
talar enligt meningvår starkt för rätten säga det ordetavgörandeatt att
i dessa frågor bör anförtros, inte åt enskilda läkare eller forskare utan

friståendeåt myndighet eller offentligt ärannaten organ som
oberoende de intressen istår på spel tillståndsfrågan.av som

Bland de myndigheter och andra institutioner kan komma isom
fråga beslutsfattare har vi för vi funnittvå vårdastannat attsom som
diskutera socialstyrelsennärmare och de forskningsetiska kommittéer

är knutna till de medicinska fakultetema.som
forskningsetiskaDe kommittéema besitter den kompetens be-som

hövs för ställningstaganden denna och har tidigare framgåttartav som
avsnitt 4.3.4 erfarenhet göra intresseavvägningarstor påattav
grundval gällande etiska riktlinjer. erfarenhetDeras inskränker sigav
emellertid till prövning forskningsprojekt. Användning materialav av
från människor för andra ändamål faller för närvarande utanför
kommittéernas prövning. kommittéemaOm skall kunna komma i fråga
ñr tillståndsårendenpröva måste deras verksamhetsområdeatt alltså
vidgas. Detta torde dock inte behöva
medföra så problem. Den prövning skall görasstora är väsent-som
ligen slag, ansökan gäller forskning elleroavsettav samma om en

behandling. problemEtt är svårare kommat.ex. till rätta medattsom
är innebördenäven kommittéemas beslutatt är särskild art.av av
Deras uppgift är inte tillåta eller förbjuda visst handlande.att Omett

forskningsetisk kommitté underkärmer forskningsprojektetten som
förelagts dess prövning blir de praktiska verkningarna visserligen
allvarliga De innebär något stöd allmänna medel inte utgårattnog. av
för projektet och möjligheterna få ekonomiska bidragatt att annatav
slag blir starkt begränsade. Likaså det i allmänhet inteär möjligt att
i vetenskaplig publicerade resultaten forskningsprojektettpress av

inte erhållit godkännande forskningsetisk kommitté. Mensom av en
formellt utgör negativt beslut sådan kommitté inte någotett av en
hinder genomföra projektet.mot att

Socialstyrelsen fullgör redan uppgifter det slag skullenu av som
komma i fråga styrelsen ålades tillåtlighetenpröva olika sättattom av

inom medicinen använda fostervävnad. Enligtatt 2 § transplanta-
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har tillstånddet socialstyrelsentionslagen nämntsär att gesom som
medicinsktbiologiskt material från människor används förinnan annat

sjukdom eller kroppsskada hos andraändamål behandlingän av
Och biologiskt material från levande människormänniskor. somom

användas för sådanunderåriga psykiskt avvikande skallär eller
socialstyrelsens tillståndbehandling kräver också den åtgärden 4 §

beslut enligttransplantationslagen. socialstyrelsens 2 §Besvär över
beslut enligt kan överklagas tillförs hos regeringen, medan 4 §

kammarrätten i Stockholm.
forskningsetiska kommittéema skall kunna fullgöradeFör att en

aktuell de kunna meddelabeslutsfunktion det slag här måsteärsomav
tillståndsärendena.bindande och överklagbara avgöranden i De måste

verksamhetenmyndighet. kräver i sinalltså utöva Detta tur att
reglering önskvärdñrfattningsregleras. sådan är måsteFrågan om en

och inte enbart inom föri perspektiv kan prövasstörreett ramenses
nuvarande ordning råder kan vi endastuppdrag. längevårt Så

tillräckligakonstatera de forskningsetiska kommittéerna inte haratt
förförutsättningar tillståndsmyndighet. Vi har därför stannatatt vara

anförtrosändamålsenliga tillståndsprövningen åtdet äratt mest att
beslutsordning i vilkensocialstyrelsen, kan erbjuda beprövadensom

dessa ärenden låter sig infoga.nya
Transplantation diskuteradeförra betänkande SOU 198998I vårt

handlägga frågorvi frågan hur socialstyrelsen inom sig bör om
psykiskunderåriga eller lideringrepp på donatorer är någonsom av

detstörning. Vi pekade där möjligheten överflytta ärendenpå att av
fråntill enskildas kroppsliga integritet,slaget, med hänsyn de röratt

för vissa rättsliga, socialabyrån för läns- och regionsjukvård till rådet
för sådanoch medicinska frågor rättsliga rådet. Som argument en

enskildasvi de ifrågavarande ärendena rördeöverflyttning anförde att
deoch det därför kunde lämpligtkroppsliga integritet attatt vara

prövningenhandlades rättsliga rådet, arbetsformer medger attav vars
fonner.domstolsliknandeantar mer

förordningenRättsliga rådet inrättades den juli 1981. 14 §1 Av
socialstyrelsen, i ändrad lydelsemed instruktion för19881236 som

huvudsakligai kraft januari framgår rådetsträdde den 1990,l att
imänniskors hälsotillstånduppgift yttranden rörandeär att avge

prövning vid domstolkan bli eller föremål för rättsligärenden ärsom
enligti rättsligt besluta i vissa ärendeneller annat samt att somorgan,

sålundaföreskrifter ankommer socialstyrelsen. Rådet harsärskilda på
avgöraatt

C rättsmedicinska ärenden
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tillstånd tillkönstillhörighet ellerO ärenden fastställelse avom
fastställandeenligt lageningrepp i könsorgan 1972119 om av

könstillhörigheti vissa fall
ärenden tillstånd till steriliseringom

kastreringärenden tillstånd tillom
till ingående äktenskapärenden tillstånd avom

ärenden tillstånd till abortom
ärenden tillstånd till inseminationom

myndighetvilka socialstyrelsen begäranandra ärenden, i på av en
hälsotillstånd.skall utlåtande någonsavge om

övrigtordförande lagfaren. IArbetet inom rådet leds ärav somen
med ärendenas före-varierar rådets sammansättning Förutomart.

lekmannarepresentation.trädare för olika fackområden har rådet
imening intresseavvägningar behöverEnligt de görasvår är som

aborterade foster förärenden tillstånd använda vävnad frånattom
väsentligen slag de rådet redanmedicinska ändamål samma somav

kompetensområ-i flera de ärendetyper faller inom dessgör av som nu
ärenden läggsde. kan därför finnas anledning också dessaDet att

frågan i hög grad organisationenunder rättsliga rådet. Eftersom så rör
från framsocialstyrelsens inre arbete, vi dock lägga någotavstår attav

emellertid angeläget ärendenkonkret förslag. Vi det att omanser
itillstånd använda vävnad från foster handläggs styrelsenatt av en

vi tidigaresammansättning tillgodoser de kompetenskrav somsom
handläggningsfonner ärendenaberört och i huvudsakligen samma som

transplantationslagen.enligt och §§2 4
forskningsetiska kommittéema särskildvi framhållit har deSom

därtill erfarenhet det gäller intresse-kompetens och när göraattstor
därför, med den lösning vi har valtavvägningar detta slag. Det ärav

sakkun-i fråga tillståndprövningen, angeläget kommittéemasattom
tillföras socialstyrelsens beslutsunderlag. kanskap likväl kan Det

socialstyrelsen,lämpligen åstadkommas ansökan tillattgenom en
forskning medåtminstone i fall den tillstånd bedrivade attavser

forsk-fostervävnad, föregås prövning denanvändande av en avav
kommitténs yttrande fogas tillningsetiska kommittén och att an-

sökningen. forskningsetiska kommitténs yttrandeI fall denmåstevart
inhämtas innan socialstyrelsen beslutar i ärendet.



65199142SOU

Intresseavvägningar5.4

fosterhuruvidaberörs fråganindivider ochMånga grupper av
harEndast kvinnanmedicinska ändamål.få användas förskall ett

itillerkännas rättsak hon börstarkt intresse i dennaså attatt en
eller ej.skall få användasfallet fostretdet enskilda avgöra om

får användasden innebörden fosterinflytande börHennes attges
samtyckt tillhon uttryckligenmedicinska ändamål baraför om

det.

berörda intressena5.4.1 Allmänt deom

vilka ändamålfrågan och förvi helt allmänt diskuteratHittills har om
har denfoster skall få användas. Vivävnad från aborterade menat att

de skilda intressenvarandrafrågan beroende hur vägerär motmanav
skall vi försökagällande. detta avsnitti det avseendet sig Igör attsom

handdärmed i förstasyfte ärkonkretisera dessa intressen. Vårtnågot
användning skalldet, för vissfinna fråganpå attatt varaom ensvar

socialstyrelsen någonförutom tillståndtillåten, bör krävas attav --
sitt samtycke.enskild har lämnat

för sådana medicinskaaborterade foster användsvävnad frånAtt
varierandeii avsnitt 5.2.2 frågaändamål vi tagit är en somuppsom
ochdet akut svår-alla. somliga kangrad berör För ettvaraoss

medan andra kan berörasi det enskilda fallet,hanterligt problem av
generellt och indirekt sätt.det på ett mer

aborten,hand kvinna genomgårde förra hör i första denTill som
Även medverkar vidsjukvårdspersonaldenockså sommen mannen.

användningenden tilltänktaoch de efterföljande åtgärderaborter som
konkrettill berörs sättfostervävnad kan anledning på ett avav ge

dessa problem.
avgörandeheltdet kvinnans intressen ärabortärendet ärI som av

sådankvinnaoch abortlagen får vägrasbetydelse. Enligt 2 §§1 en
endastgraviditetsveckanske före 18eabort kan utgången omavsom

liv eller hälsa.fara för hennesmedföra allvarligåtgärden kan antas
beviljas baragraviditetsveckan får abortEfter 18eutgången omav

Ävenför åtgärden.finns synnerliga skälsocialstyrelsen finner detatt
för abortnödvändig förutsättningdet emellertidi detta fall år atten

sammanfattas såRättsläget kan alltsåansökt åtgärden.kvinnan attom
i praktikengraviditetsveckan harföre 18ekvinnan utgången enav

medan fostretochförfoga fostretoinskränkt rätt över attatt man,
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befinner sig i livmodern, aldrig får bort det, inte kvinnan lämnatta om
sitt samtycke till åtgärden.

Enligt meningvår kräver konsekvensen på sättatt man sersamma
kvinnans befogenheterpå efter aborten. frånVävnad aborteratett

foster får alltså inte användas för medicinsktnågot ändamål dettaom
strider kvinnans önskemål. Den ståndpunkt vi intar i denna frågamot
överensstämmer med den kommer till uttryck i olika etiskadesom
riktlinjer, svenska och utländska, uppställts och torde välsom vara
förankrad hos den allmänna opinionen.

Detta innebär vi avstånd från den i fall utomlandstaratt vart- -
ibland framförda uppfattningen kvinnan besluta sig ñratt attgenom
abort har förverkat sin bestämmarätt det aborterade fostret.överatt

förhållandetDet abortbeslutet kan innefatta ställningstagandenatt som
kontroveriellaär enligt mening inteär vår tillräckligt för skallatt man

frånkänna kvinnan den särskilda relation till det aborterade fostret som
föranlett tillerkänna henne bestämmanderätt det aborteradeöverattoss
forstret.

formVilken samtycke från kvinnan bör föreligga, kommerav som
vi diskutera avsnitt i 5.4.2.att

Kvinnans rått bestämma över sitt foster betraktar vi följdatt som en
självbestämmande- eller autonomiprincipen avsnitt 5.2.1.seav

Behovet skydd för fostret kan enligt mening tillgodoses inomvårav
för de allmänna krav på respektfullt omhändertagandeettramen av

döda foster vi ställt i avsnitt 5.2.1.som upp
Vilket genomslag synpunkter i frågan bör få råder det intemannens

enighet i de etiska regelverken. Flertalet emellertid, liksomom anger
det svenska, kvinnans samtycke det enda erforderliga. Det ärsom en
uppfattning vi delar.som

Visserligen kan i vissa fall finnas skål för rätt tillatt mannen ges
delaktighet i beslutet användning fostervävnad. kan hanT.ex.om av
ha kärmedom någon genetiskt överförbar sjukdom, något kanom som

betydelse vid den medicinska användningen vävnadstorvara av av
från foster. Eller också kan fostervävnaden avslöja någottester som
det kan vikt för få kunskapattvara av mannen om.

Vi emellertid uppfattning, liksom den får vika förattanser mannens
kvinnans i abortärendet, bör få tillbakastå det uppkommernär en
fråga använda fostret efter aborten. Vi dettaattom ser som en
konsekvens kvinnans ensamrätt detnär gäller själva abortbeslutet.av
Det sätt fostretpå präglat kvinnans beslut abort böratt se som om
enligt vår mening också avgörande för vad skall ske medvara som
fostret efter aborten. börDet inte komma i frågat.ex. att mannen
inlägger användning fostervävnad därför han harveto mot attav en
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uppfattning fostrets i strid med den kvinnan lagtstår tillstatusom som
grund för beslutet abort.genomgåatt

regel viDen föreslagit utpräglad konfliktnorm.är Den avgörnu en
har bestämmanderätten kvinnannär och harytterstvem som mannen

olika uppfattning. det kanMen givetvis beslutanderättenäven om-
ligger hos kvinnan fördelmånga gånger vara en om mannens-
synpunkter kommer ingå i kvinnans beslutsunderlag.att

Om försöker formalisera yttranderätt och deman mannens ange
förutsättningar under vilka han skall höras, råkar emellertidman

i vanskligheter. hängerDessa med förhållandenagenast attsamman
kan variera så starkt. grundläggande svårighetEn är det, särskiltatt
i abortsituationer, långtifrån alltid käntär är Tillmannen.vem som
skillnad från vad gäller i fråga bestämmandet faderskap tillsom om av
barn finns inte presumtionsregelnågon mannens befogen-som ger
heter i äktenskapetåt föräldrabalken kap. § ochl 1mannen om
kvinnan inte giftär saknas rättsliga möjligheter fastställtfåatt vem

Enligt meningär. vår det uteslutet införaär regelattmannen en som
gör det möjligt kvinnans vilja fastställaatt ytterst mot mannens- -
identitet enbart för skall kunna klarlägga skall höras.att man vem som
Och även identiteten känd,år kan omständigheterna göra detom
olämpligt tillfälle sig. Man kan exempelatt att yttramannen ges som
tänka sig det fallet kvinnan blivit gravid grundpå våldtäkt.att av en
Vår slutsats blir idet praktiken finns för yttranderätt föratt utrymme

endast kvinnansmed goda minne. Under sådana förhållandenmannen
är det inte motiverat lagstadgad rätt sig iatt att yttrage mannen en
fråga användning fostervävnad den frågan får lösas mellanutanom av
kvinnan och enskilt.mannen

tidigareSom ställsnämnts läkare och sjuksköterskor imånga sin
praktiska yrkesutövning inför uppgiften tillvarata foster för vidareatt
användning inom medicinen. De konfronteras sålunda på mycketett
konkret med de etiska problemsätt vi här diskuterar. Detta kansom
visserligen inte motivera någon för dem fråganrätt påverkaatt ettom
aborterat foster i det enskilda fallet skall föranvändas medicinsktett
ändamål eller deras intressen liksombör andra utomståendes till-
godoses inom för den generella samhället uppställerramen norm som
för sådan hantering. Däremot aktualiseras härav frågan sjukvår-om
dens personal bör ha i intresserätt från medverka tillavståatt eget att

fostermaterial hand ñr användning. Till stöd föratt tas om senare en
rätt detta slag kan anföras sådan hantering foster i vissäratt ettav av

främmandemån för sjukvårdden personalens egentligaärsom
uppgift. Särskilt gäller detta materialet hand förtas attom om
användas för ändamålnågot inte innebär behandling. Densom
brittiska Polkinghome-rapporten se avsnitt och bilaga4.2 A
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fallen införsdiskuteradeför derekommenderar detatt en sam-
skalleller sköterskaingen läkareinnebördvetsklausul att varaav
sker medbehandlingforskning elleriförpliktad deltaatt som

hon harhan ellerfostervävnadfoster elleranvändande samvets-omav
detta.betänkligheter mot

åtgärdertill vissamedverkafrånsådan avstårättEn attatt som
det gällerredanSverige föreligger näriinom sjukvårdenvidtas

i frågainförsmotsvarande rättföreslårViabortingrepp. att omen
skall användasfostervävnadsyftar tillåtgärdermedverkan till attsom

socialstyrelsenbör få ankomma påändamål. Detför medicinska att
råd närmareutfärda allmännabefogenhetför sininom attramen

utformad.samvetsklausul börsådanutveckla hur varaen
vävnadmänniskor fråganallaplan berörsallmäntPå ett omavmera
harändamål. Deför medicinskaanvändasfoster skall ettfrån

hanterasaborterade fosterkunnaintresse attatt tryggagemensamt av
sinhardet intressettidigare hävdatVi harrespektfullt sätt.på attett

också beskrivas så,kantankegångeni pietetens krav. Men attgrund
allmän-sårande förärfoster sättinte får hantera på ettett somman
vitraditionella etiska mönsterInfogad i detkänslor.hetens ovan

utflödedåpietetsgrundsatsenframstårredogjort för ett avsom
be-motiverasynpunkt kaninte skada. Detta ärprincipen att somen

från foster.använda vävnadgränsningar i rätten att
riktning.i Detomständigheter talardet finns ocksåMen motsattsom

forskningvilka densjukdomarliderfinns människor mot somavsom
redanbotemedel ellerfinnafostervävnad kan kommautnyttjar att som

sigdetmänniskorfostervävnad. dessamed Förkan behandlas ter
vävnadsådantill stöd förgodhetsprincipennaturligt åberopa attatt

har dettasjälva verketförfogande. leller forskaresställs till läkares
bli berördoch kanräckvidd. Varbetydligt störreargument av enen

ellerdensjälv drabbashansjukdom, antingensådan att avgenom
perspektivsaken dettainsjuknar.närstående Sesnågonatt urgenom

sjukvård inte häm-ochforskningmänniskor intressehar alla attett av
ochbehandlamöjligheternaförbättrai ansträngningarsina attattmas

förfarandenberördaocksåalla människorbota. den meningen ärI av
anspråk.i Dessaaborterade fostervävnad fråninnebär tasattsom

vivi gjort närövervägandeninverkat dehar tidigare påsynpunkter
ändamâlen. Deför de tillåtnaavsnitt 5.2 dragit den gränsenyttre
vid prövningenbetydelsegivetvis också störstakommer att vara av

iföreslagit avsnitt 5.3 harvad ienligthos den myndighet attsom
fåskallaborterade fostervävnad frånenskilda fall avgöra om

medicinskt ändamål.för visstanvändas ett
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samtyckeKvinnans5.4.2

ståndpunkt böruppfattning kvinnansdetframgått är vårSom att vara
användas förfoster skall fåvävnad från hennesavgörande för om

detinnebär sidaneller ej. sådan lösning åmedicinska syften En attena
tillkvinnan nej det. Haranvända vävnadenförbjudetär sagtatt om

sådaninte hinderdet andra sidan någotfinns åkvinnan motsagt
vi ställtvillkorförutsättning de allmännaanvändning, under att som

emellertidsamtyckesfråganuppfyllda. Därmedi avsnitt 5.2 ärärupp
kvinnanställning till vad gällerocksåinte löst. Man måste ta omsom

hon inte nejståndpunkt, dvs.uttryck förinte någon sagtgett menom
bestämmelsealltså formulerasheller ja. Regeln måsteinte omsom en

fostervävnadenföreligga förminstvilka förutsättningar måste attsom
användas.skall få

forskarekvinnokliniker ochsamtal med läkareUnder på som an-
verksamhet har vi inhämtatvetenskapligafostermaterial i sinvänder

regel varkenuppfattning kvinnanallmändet tidigare attatt somvar en
foster elleranvändningen hennesinformeras den tilltänktaborde avom

samtyckte till den. göra så ansågs utsättatillfrågas hon Att attvaraom
emellertidprincippsykiska påfrestningar. Denna ärhenne för onödiga

övergiven.numera
Läkaresäll-SvenskautfärdadesEnligt de riktlinjer år 1986 avsom

etik fick vävnad från fosterdelegation för medicinskskapets som
kvinnan in-hand endastför transplantationskulle användas tas om om

sig den.åtgärden och inteformerats motsattom
revisiongrundar sig påtillämpade förfaringssättet,Det ensomnu

skärpningdetta avseenderiktlinjerna i innebär i1988, ge-enmarsav
efteri saken,kvinnan, sedan hon informeratsdet krävs attatt nunom

grundad påtillstånd. Skärpningenskäligt rådrum har sittgett angavs
samtycke.aktivtkvinnan i dessa fall förmårerfarenheten att ge

vävnad fråni Sverige allmänt närDelegationens riktlinjer tillämpas
ändamål. framgåttmedicinska Somfoster skall användas för av

Parkinsonsforskning kringavsnitt för denredogörelsen i 3.3.3
dendär önskemåleti Lund tillgodosessjukdom bedrivs attsom

påfrestningarför onödigakvinnan inte skallabortsökande utsättas
åtgärd intesamtycke till sådande kvinnor sittgettatt ensomgenom

verklighetenfrån deras foster ihuruvida vävnad justunderrättas om
användning för transplantation ellerkommit till

riktlinjerna uttrycknämnda ärsamtyckesformer detvåDe som ovan
aktivtsamtycke med vetorättbrukar kallas förmodatför resp.

vitransplantationslagenförslag till ändringar isamtycke. I det som
före-Transplantationbetänkande 198998lagt fram i SOUvårt

bestämmelsensamtyckesmodeller. föreslagnakommer båda dessa Den
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levande donatorer innebär ingrepp får göras bara donatomattom om
aktivt samtyckt, medan bestämmelsen närståendes beslutanderättom
i fall där det råder oklarhet avlidens inställning fått formenom en av

vetorätt. I betänkandet har vi utförligt diskuterat modellemasen
fördelar och nackdelar.

Våra överväganden angående samtycke till transplantation vilade på
grundtanken den enskilda människan själv skulle få bestämmaatt vad

skall få med hennesgöras kropp såväl i livstiden eftersom som
hennes död. Det alltså självbestämmandeprincipen skulle fåvar som
genomslag.

Om graviditet skall avbrytas abort är fråga angåren genom en som
kvinnan personligen. Med den begränsning ligger i det krävsattsom

socialstyrelsen finner synnerliga skäl föreligga föratt abort skallatt en
få eftergöras utgången 18e graviditetsveckan detär enbartav
hänsynen till kvinnan själv till abort.avgör rätten På sättsom samma
bör det enligt mening förhållavår sig med bestämmarätten överatt
det aborterade fostret. Om vävnad från fostret skall få användas för

medicinsktnågot ändamål, kvinnansär angelägenhet honegen som
råder över inom för sin självbestämmanderätt.ramen

För självbestämmandeprincipen skall kunna verka förutsättsatt att
kvinnan underrättas den tilltänkta åtgärden med fostret och ombedsom

ställning till den. Blir eller nej,ta är den ståndpunktensvaret
bindande. Men uteblir, uppkommer frågan hur avsaknadenom svar av
meningsyttring skall tolkas. Ställer krav aktivtpåettman upp
samtycke, innebär det fostret inte får användas kvinnansatt utan
uttryckliga medgivande. Principen med innebärvetorätt fostret fåratt
användas inte kvinnan förbjuder det. Båda alternativen iär och förom
sig förenliga med självbestämmandeprincipen.

finnsDet otvivelaktigt skäl talar för regel innebörd attsom en av
foster eller delar foster skall få till för medicinskaett tasav vara
ändamål kvinnan inte nej till åtgärden. Med sådansagt vetorättom en
skulle uppnå regel för samtycke den, vilken enligtman samma som

ñrslagvårt till ändring transplantationslagen skall gälla kvinnaav en
närstående ställs inför frågan får förtas trans-som om organ
plantationsändamål från hennes avlidna bam. Som vi tidigare nämnt
finns det emellertid också skäl talar för kvinnan i förhållandeattsom
till det aborterade fostret bör betraktas levande donator änmer som en

närstående och samtyckesregeln bör till hennesattsom en anpassas
situation. Det härvidär märka såväl Svenska Läkaresällskapetsatt att
delegation för medicinsk etik Statens medicinskt-etiska råd i sinasom
riktlinjer förordat kvinnans uttryckliga samtycke skallatt krävas för att

foster eller delar foster skallett i anspråk.ett Dennatasav
ståndpunkt ligger också i linje med Europarådets rekommendation och
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omfattas de principer och praxis i fleraden råder andraav som
länder. Enligt vad vi inhämtat vid samtal med berörda forskare
fungerar denna ochordning väl inget har framkommit tyder påsom

aktivt sigsamtycke utgör särskild påfrestning ñrnågonatt ett vare
den beslutsfattande kvinnan eller hinder för forskningen dettapå
område.

Det sagda medför det bör tillåtet hand foster-att taattvara om
vävnad för medicinska ändamål endast kvinnan uttryckligen harom

sitt samtycke till det. frågorDe vi hämäst ställningmåstegett tasom
till vad slags informationär sådant samtycke skall grundas ochpåett
vad samtycket besett skall omfatta.närmare

sjukvårdenInom det allmän princip patient i viktigaär atten en
hänseenden skall ha bestämmarätt över vilken vård han villatt

i åtnjutandekomma denna bestämmanderätt skallFör kunnaattav.
tillutövas fullo måste patienten ha tillfredsställande förunderlagett

sina beslut. patientenOm samtycker till viss behandlingsåtgärd,en
skall samtycket informerat.vara

Under vilka omständigheter kan i ljuset denna princip kvinnasav en
samtycke till fostervävnad används för medicinskt ändamålatt ett

godtagbart framgåttSom användningsområdenanses ryms av
skiftande slag under uttrycket medicinskt ändamål. Alla dessa
användningsområden objektivt inte lika givetvisär angelägna, ochsett
kan angelägenhetsgraden variera beroende subjektiva bedömningar.på

därför inte rimligt informationDet den lämnas kvinnanvore om som
inskränkte sig till uppgiften fostervävnaden skall användas föratt ett
medicinskt ändamål. Det bör minimikrav gälla uppgiftattsom en
lämnas åtminstone vilket slags medicinskt ändamål användningenom

det rör sig forskning eller det frågaärt.ex. att attavser, om om
behandling sjukdom. informationDenna bör alltså obligato-av vara
risk.

Frågor användning aborterade för medicinskafoster ändamålom av
kan komplicerade för den kvinna har ställning till dematt tavara som
eftersom de ofta medicinskaangår specialområden okända förärsom
många. Konsekvenserna fostervävnad används för tillgodoseatt attav
dem kan också i hast bilda sig uppfattning Oftasvåra attvara en om.
kan kvinnan därför ha behov betänketid och önska ytterligareav
information underlag för ställningstagandet. Med hänsyn härtillsom

vi det lämpligt den grundläggande informationen lämnas iattanser
skriftlig form och kompletterande upplysningar begäranpåatt ges
muntligen.

iDet avsnitt redovisade3.3.3 informationsbladet från Lunds lasarett
angående användning fostervävnad inom Parkinson-forskningenav

i fråga såväl den obligatoriska den kompletterandemotsvarar om som
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vi böra ställas i fråga sådanainformationen väl de krav omanser
underrättad förkvinna böromständigheter att ettomsom en vara

informeratställningstagande henne skall utgörapositivt ettansesav
samtycke.

information bör lämnas kvinnan hängermycketHur som samman
ställa villkor förfrågan i vilken utsträckning hon bör hamed rätt att

denInformationens omfattning kan sägassitt samtycke. ange
Självfallet bör kvinnan hainnebörden samtycket. rättnärmare attav

möjligt för henneingående information och det bör ocksåkräva vara
till användning fostervävnaden. De grundläg-begränsa rättenatt av

villkoren bör kvinnan sålunda, i enlighet med vad tidigaregande som
fallet sittfå själv. bör alltså i det konkreta göraavgöra Honsagts,

beroende fostervävnaden används församtycke t.ex. attattav
konsekvens med dettabehandla patienter med Parkinsons sjukdom. I

det också tillåtet för henne alternativa använd-måste näratt,vara
ningssätt kan tänkas, bestämma vävnaden får användas för t.ex.att
behandling viss sjukdom inte för forskning. kvinnan harOmav men
godtagit visst användningssätt, forskning angående Parkinsonsett t.ex.

försjukdom, bör hon dock inte ställa ytterligare villkor hurrätt attges
läkaren eller forskaren skall använda vävnaden.

vilka enligt det sagda inte självSådana omständigheter kvinnanom
i in-kan bestämma bör enligt mening inte heller denvår tas upp

användning kanformation lämnas den medicinskasom somom
följden i informa-komma i fråga. kan bliAnnars att attman genom

tilltänkta använd-tionshandlingen detaljerad beskrivning detavge en
ningssättet vilka villkor för sitt samtyckeundergräver regeln om
kvinnan bör kunna ställa.

inte grundVi föreslår särskilda regler för kvinnor pånågra som av
underårighet eller psykisk störning saknar rättslig handlingsförmága.

beror vi funnit principen samtycket skallDet på att att attom vara
informerat tillräckligt skydd. generellt frånkännaNågot skälett attger

kvinna saknar rättslig handlingsfönnåga bestämmanderätt ien som
dessa frågor kan inte föreligga. Inskränkningen bör enligt våranses

informationmening gälla bara dem inte kan tillgodogöra sig densom
fordras för väl underbyggt samtycke, bör i dettaDetettsom samman-

hang påpekas individuellt inriktad bedömningliknandeatt en mera
i själva abortfrågan. fråga användning fostervävnad hargörs En om av

undantagslöst föregåtts tillkommit kvinnansnästan abort påav som
begäran. Bedömningen behöver naturligtvis inte utfalla pâ sättsamma
i dessa för frånkännafall. Enligt vår mening ärtyper utrymmet attav

samtycke fostervävnadverkan i ärende användningstörreett ett avom
än i ärende abort.ett om
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Övriga5.5 förutsättningar

för medicinska ändamålAnvändningen vävnad från fosterav
abortverksamheten. Varken aborttid-oberoendemåste avvara

får påverkas vad lämpligastpunkt eller metod för abort ärav som
tillgodose dessa ändamål. Denmed hänsyn till intresset att som

för fri i förhållande till den skallaborten bör stå somsvarar
kommersiell hanteringanvända fostervävnaden. förbudEtt mot av

fostervävnad bör införas.

hittills förda har lett till slutsatsen vävnadDet attresonemanget oss
det förenligt medfrån aborterade foster bör användas bara ärom

fostret och särskilda skäl talar förrespektfull behandling aven
användningen. ytterligare förutsättningar har viSom angett att

kvinnansocialstyrelsen har tillstånd till användningen ochgett att
samtyckt till den.

för och tiden och för dess5.5.1 Grunderna abort sättet

genomförande

vilken omfattning fostervävnad huvud blir tillgänglig ärI över taget
grad abortlagstiftningennaturligtvis i hög beroende hur är ut-av

formad. ändringar gällande abortregler påverkaAtt genom av
tillgången fostervävnad kan givetvis inte komma i fråga och fallerpå
dessutom, redan nämnts, utanför för uppdrag. Vi harvårtson1 ramen
i stället från de gällande abortlag förutgå gränser sätteratt som

för sådana ändamål.möjligheterna använda aborterade fosteratt
Eftersom kvinnans till före graviditetsveckan irätt abort 18e
praktiken inte har påtagliga inskränkningar och frågornanågra mer om
tid och sätt för abortens genomñrande inte regleras i abortlagen, är
det emellertid i lagen tillgångenmöjligt ändringar påverka påatt utan

fostervävnad för ändamål.sådan kan användas olika medicinskasom
redan framgått användbarhet beroendeSom kan vävnadens närvara av

aborten abortmetodskett, och det kan också betydelse vilkenvara av
problem här har föranlett bestämdaanvänts. De antyttssom som

ställningstaganden i forskningsetiska sammanhang.
etiska riktlinjer Svenska Läkaresällskapets delegation förDe som

medicinsk etik har utfärdat beträffande forskares användning av
vävnad från aborterade foster för transplantationsändarnål innebär
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sålunda bl.a. sådan verksamhet skall ineutral förhållande tillatt vara
den rutinmässiga abortverksamheten och inte i något avseende får på-
verka hur, och varförnär abort sker det inte heller får finnassamt att
någon koppling mellan individuell givare och Motsvarandemottagare.
förutsättningar i Europarådets rekommendation 1046 och1989upptas
i flertalet andra nationella etiska regelverk användningenangårsom av
aborterade foster.

Vi ansluter till de bedömningar dessa etiska riktlinjer äross som
uttryck ñr. inteDet är godtagbart abort används enbartatt ettsom
medel tillgodose olika medicinska ändamål, hur väsentliga dessaatt än
må Om försöker omvandla dessa tankegångar i lagregler,vara. man
stöter emellertid svårigheter.på Principen behovet foster-attman av

förvävnad medicinska ändamål inte får påverka hur, när och varför
abort sker angår i första hand abortverksarnheten. En lagregel som
innebar abort inte får ske syftet fostretär skall kunnaatt attom
komma till användning för behandling med transplantation, skullet.ex.
dessutom komma i konflikt med den grundläggande principen om
kvinnans fria få abort.rätt Vad kan åstadkommas inomatt som ramen
för våra överväganden är principiellt förbud använda materialett att
från foster är resultatet aborter kvinnan låtit utföra i detsom av som
syftet.

Den underordnade principen tid och försätt aborten inte fåratt vara
beroende vad bäst främjar den följande användningen fost-av som av

ståller vi också bakom. Vi emellertid sådan principret attoss anser en
inte lätt låterså sig omvandla till författningsregel är be-såen som
skaffad kan övervaka den efterföljs. uppfattningatt Vår äratt attman
de berörda principerna naturligare hör hemma i det yrkesetiska regel-
komplex där de finns än i lag regler ñr användningnu en som ger av
vävnad från aborterade foster. I den mån det blir tal flagrantaom mer
awikelser från vad i allmänhet gäller i fråga tid och försättsom om

abort, torde sådana kunna beivras med stöd sjukvårdsregleren av av
generell bestämmelsen i 3 § allmänna läkarinstruktionennatur, t.ex.
1963341 läkare skall i överensstämmelse med vetenskap ochatt en
beprövad erfarenhet meddela patienten den behandling patientenssom
tillstånd fordrar.

För de nyssnämnda principerna skall kunna upprätthållasatt och för-
troendet för verksamheten bevaras det angelägetår den utföratt som
aborten fristår i förhållande till den skall använda vävnaden.som
Någon koppling dem emellan bör inte förekomma. principenDen
lämpar sig, till skillnad från de föregående, väl författningsregle-för
ring. Vi föreslår därför efter mönster 3 transplantationslagen§av en
bestämmelse innebörd beslut användning fostervävnadattav om av
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inte får fattas den för vården den abortsökandeav som ansvarar av
kvinnan.

5.5.2 Transplantation hjämvävnadav

I punkterna i de etiska riktlinjer utfärdats Svenskaen av som av
Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik uttalas endastatt
isolerade nervceller eller fragment nervvävnad får transplanteras.av
Syftet enligt kommentarår till Föreskriften förebygga rnissför-atten
stånd komplexa mänskliga strukturer, såsom personlighetsdrag,attom
kan överföras.

Vi inteär övertygade behovet regel denna innebörd.om av en av
Härigenom skapas föreställning förbudet tjänar syftetatt atten
eliminera reell risk. Oavsett hur uppfattasregeln den mindreår etten
uttryck för grundläggande etisk princip än för intresse införett atten
den allmänna opinionen forskningensvärna ställning. Något skålom

lagreglera frågan kan enligt meningvår inte föreliggaatt utananses
principen bör i den mån den skall upprätthållas kvarstå bland de- -
etiska riktlinjerna.

5.5.3 Kommersiell användning fosterdödaav

I linje med principen behovet fostervåvnad inom olika medicin-att av
ska verksamhetsområden inte bör få påverka beslut abort liggerom
avståndstagandet i flera medicinskt-etiska regelverk, bl Europarådetsa..rekommendationer, från kommersiell användning vävnad frånav
foster. Det är uppenbart risken för sådan påverkan kraftigt ökaratt om
önskemålet tillgång till fostervävnad kan underbyggas medatt ett
erbjudande ekonomisk ersättning.om
Frågan huruvida kommersiell hantering biologiskt material frånav
människor etisktär försvarlig behandlade vi i betänkandet SOU
198998 Transplantation. Vi anförde där bl.a. följande.

Vår utgångspunkt är överlåtelse vederlag biologiskt material frånatt mot av
levande eller avliden inte bör förekomma. Vad vi finner oetiskt ochen person

därför oacceptabelti sådan hantering inslagetär ekonomisk vinning fören av
vissa de berörda. Det är stötande enskild donator eller någon närstå-attav en
ende till avliden skall kunna köpslå avyttring delar levandeen om av av en
eller död kropp. eller andraAtt vävnader tillmäts ekonomiskt värdeettorgan
på grund tillgången inte efterfrågan rättfärdigar inteatt köp ochmotsvararav
försäljning.
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uttryckligtochförolika ettemotdiskuteratha argumentEfter att
vi vidareuttaladehanteringkommersiellförbud mot

starktEttändå behövs.förbudsådantförför delvår ettVi har stannat att
förmarkering ibetydelsefulldet innebärförbud ärför enskäl attett en

varkenklanDärigenom görspolicyfråga. attviktigsjukvård ensvensk
visasmåsterespekteller denintegritetkroppsligamänniskas enlevande som

sådantViköpslående.för att ettföremåltillfåravliden göras menar
transplantationsverk-förförtroendettill bevarabidrarställningstagande att

samheten.

motsvarandemeningenligt våruttryck haråtprinciper vi därDe gav
Och behovetmänskligt foster. attfrågadet ärgiltighet när ettom

sysslarför demangelägetlikaförtroende ärallmänhetensbehålla som
för demläkemedelsframställningellerforskningmed somsomt.ex.

hurfråganbehandlingsändamål. Tillfostervävnad föranvänder en
avsnitt 5.7.vi isanktionerad återkommerförbudsregel börsådan vara

lagstiftning5.6 Behovet av

ibörändamålmedicinskafoster ñranvändningRegler gesavom
ställningstagande i vårt nästaslutligtavvaktan pålag. Iform av

transplantationslagen.iinreglerdessabetänkande bör tas

aborteradevävnad frånanvändningfrågornaSverige harI avom
avsnittpåpekat itidigarevii lag.reglerats Somhittills intefoster

folkbokföringslagenför 30 §redogörelsensamband medi5.1.1
bestämmelser1975190transplantationslagens1967198 är
med liv, ellerframföttsdemmänniskor, dvs.baratillämpliga som

graviditetsveckan.28eefter utgångenavliditdödföddapå avsom
tillämpningsom-transplantationslagensutanförfallerdöda fosterAndra

råde.
fostervävnadanvändningfrågorlagreglering iNågon avomav

världen.iheller någontill inte annanstanssåvitt vi kännerförekommer
uppmärksammats,huvudfrågor överdessa tagetdärstället harI man,

regelverkbindandeickeunderinordna demmednöjt sig avatt
medicinsk-etisk natur.

harunder årutvecklingsnabbaforskningensmedicinskaDen senare
genomarbetadefinns behovintedetfråganemellertid väckt meravom

ickeochmellan tillåtnamarkerar gränsernatydligareregelsystem som
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sig bara tillvänderhandlingsreglemaförfaranden. Så längetillåtna
kvinnansinhämtaföreskriftermedläkare,eller attforskare Lex. om

fostervävnad,kommersiellt brukunderlåta görasamtycke eller att av
författnings-utanföruppgiftsinsig fullgöraoch förreglerna ikan

viinteriktlinjer däremotEtiska ärsystemet. somom man,nog
de olikatillåtlighetenmyndighet prövaåläggaföreslår, skall att aven

fråga.i Påkan kommaaborterade fostermedförfaranden sammasom
vi kommersanktionsreglerdemed attförhåller det sigsätt som

formenAnsvarsbestämmelser måsteavsnitt.till iåtervända nästa ges
författningsregler.av

författningsreglering behövs, måstefråganpåSvarar manomman
för-infogas ireglering skallsådanställning till hurvidare ta en

behand-skallfrågordessamåste avgörafattningskomplexet. Man om
existerande. Somredanin iellersärskild författninglas i tas enen

användningfrågornaför närvarandebehandlastidigareframgått avom
iändamålmedicinskaförfrån människormaterial trans-biologiskt

denaturligtdet sigbakgrundenden attplantationslagen. Mot ter
slagsförfosteraborteradeanvändningenspörsmål rör sammaavsom

skulleordningsådanregelverk. Medhänförs tilländamål ensamma
tämligen okom-lagteknisktpåytterligare fördelendenfölja ettatt man

förbud kommer-befintliga reglertillanknyta motplicerat kansätt om
bestämmel-lagensbryterför denochsialisering motsomansvarom

medbetungastransplantationslagen kommernackdel är attEn attser.
möjligtocksåtransplantation. Det ärgäller attintebestämmelser som

ochobduktionmed frågornaarbetefortsattavi under vårt om
medicin-andraförfrån människormaterialbiologisktanvändning av

kan kommakroppsskadaellersjukdombehandlingändamålska än av
ellertransplantationvarken utgörförfarandenförorda attatt som
ochtransplantationslagenmellanfördelas sättobduktion på annat

vi detvidarenärvarande. Tillsgäller förobduktionslagen än ansersom
fostervävnadanvändningfrågornalämpligastdock att avomvara

lösningendenvi vill betonatransplantationslagen,regleras i attmen
provisorisk.är

använd-förvillkorenutsträckningi vilkengäller frågandet såNär
transplanta-viskall regleras i lag,fostervåvnadning attanserav

därmedenlighetiförebild. lag börIkan tjänationslagen angessom
ocksåbörlagenfâr användas.fostervävnad Avändamålför vilka

ändamålen kräverde angivnafostervävnad förtagandeframgå att av
ocksåbörkvinnan. Därsamtyckesocialstyrelsen ochtillstånd avav

fårfostervävnad inteanvändningenbeslutardenatt avomsomanges
abortenbefattning meddenden tarsomsomperson somvara samma

i frågaLiksomgenomförande.tiden för dessochsättetoch bestämmer
förbjuderlagregelinförasmänniskor börvävnad från somenom



78 SOU 199142

kommersiell hantering fostervävnad. framgårSom nästföljandeav av
avsnitt föreslår vi också det i lagen in ansvarsbeståmmelser föratt tas
den överträder vissa de angivna reglerna.som av

Det bör ankomma på socialstyrelsen på sätt skettatt samma som
beträffande ingrepp på människor för transplantation och andra
medicinska ändamål komplettera lagreglema med allmänna råd.

5.7 Ansvarsbestämmelser

Ansvarsbestämmelsema i transplantationslagen bör med erforderli-
modifikationer tillämpligagöras även förfarandenpå står iga som

strid med de föreslagna reglerna användning fostervävnad.om av

Enligt transplantationslagen skall den straffas uppsåtligen utförsom
ingrepp i strid med lagen. Det lagförslag vi lagt fram i be-som
tänkandet SOU 198998 Transplantation innebär det skallatt vara
straffbart också för transplantationsändamål uppsåtligenatt och i
vinningssyfte överlåta, förvärva eller förmedla eller annatorgan
biologiskt material från levande eller avliden Enligten person.
förslaget skall det vidare straffbart för ändamål medattvara samma
insikt materialet har varit föremål för sådanatt överlåtelse ellerom
förmedling medverka till det från donator eller överförs tillatt tas en

mottagare.en
Motsvarande förfaranden bör straffbara också när devara avser

aborterade foster. I överensstämmelse med den nuvarande bestämmel-
i transplantationslagen bör det straffbart uppsåtligenattsen tavara

hand aborterat foster eller del sådant fosterett i strid medettom av
lagen. Likaså bör kommersiell hantering aborterat foster ellerettav
del sådant foster straffbarett motsvarande hanteringav vara om av
biologiskt material från människa kan straffas enligt förslagvårt tillen
ändringar i transplantationslagen. Dock skall förbudet hanteringmot
i vinningssyfte inte begränsas till användning för transplantationsända-
mål gälla generellt för alla ändamål. Den vidsträcktareutan räckvidd

kriminalisering i fråga aborterade foster är avsedd hasom attom
kräver vissa modifieringari den språkliga utfommingen. frågor,Dessa

huvudsakligen är teknisk vi i specialmotive-natur, tarsom av upp
ringen.
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QMHÄNDERTAGANDE11 AV

DODFODDA OCH AV ABORTE-

RADE FOSTER

6 Inledning

Genom regeringsbeslut den juni har2 1988 vi fått i uppdragett att
åtgärderöverväga kan dödfödda foster får värdigtgarantera att ettsom

och respektfullt omhändertagande. Till grund för uppdraget, som var
föranlett sådana foster hållpå många inom sjukvården hanteratsattav

s.k. riskavfall, ligger konstitutionsutskottetsbetänkande 198687-som
20 och riksdagens beslut med anledning detta betåinkande. Beün-av
kandet och beslutet, överlämnats till redovisas utförligare isom oss,
kapitel

Hur döda foster bör hand har också vid andra tillfällentas om
diskuterats i riksdagen, både fråga för sig och inom försom en ramen
den fråganstörre hur allmäntgränsen bör dras mellan foster ochsett
barn. Riksdagsbehandlingen redovisas i kapitel

Frågan omhändertagande aborterade foster har vidare varitom av
föremål för Socialstyrelsens överväganden och medfört styrelsenatt
utarbetat allmänna råd rörande omhändertagande foster efter abort.av
Dessa utfärdades 1990 SOSFS 19908. Till grund för desommaren
allmänna råden låg utredning styrelsen gjorde i samråd meden som
bl.a. Landstingsförbundet och påbörjades hösten Till1988.som
utredningen och de allmänna råd denna utmynnade i återkommersom
vi i kapitel 9.

Begreppet dödfödda foster har vi tolkat detså omfattar inte baraatt
spontanaborterade foster också foster blivit föremål förutan som
provocerad abort. Vi har därvid anslutit till det synsättoss som
kommit till uttryck vid riksdagens och socialstyrelsens behandling av
frågan.
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Rättslig bakgrund7

Folkbokföringslagen7.1 m.m.

foster visst stadium utveckling det rättsligtNär nått ärett settett av
betrakta bam. Enligt folkbokföringslagen 1967 19830 §att ettsom

nyfödd, efter födelsen andats eller visatmed barn annatavses som
dödfödd avlidit efter havande-livstecken, utgången 28esamt som av

skapsveckan.
den januariBestämmelsen, fick sin nuvarande lydelse 1960,1som

från tidigare gällande folkbok-har oförändrad hämtats den
Dessförinnan hade i dennaföringsförordningen 1946469. man

varje nyfödd andats efter födseln,förordning med barn förstått som
minst trettiofem längd.ock dödfödd centimetersså om

hade föranletts rekommendationDen ändrade lydelsen av en som
antagits Världshälsoorganisationen vad skulleWHO avsesav om som

Ändringen i lagmotivenmed levande fött dödfött bam. angavsresp.
eftersom foster1959 saklig betydelseprop. 16 större ettutanvara

efter veckors graviditet normalt 35 långt.28 är cmca
till grund förDefinitionen barn i folkbokföringslagen ligger30 §av

lag skyldighet anmäla barnsbestämmelserna i 30-32 §§ attsamma om
Tillämpningsföre-födelse, anmäla dödsfall och utfärda dödsbevis.

folkbokföringskungörelsen 1967495.skrifter fmns i
föreskriftersocialstyrelsens dödsbevis SOSFS MI om m.m.

hänvisas till allmänna läkarinstruktionen 1963341198934 som
förlossning utfärdavarje läkare biträder vidålägger attensom

ledning vid tolkningendödsbevis moder eller barn avlider. Till avom
föttläkarinstruktionen barn levandebegreppet barn i äratt ettanges

andningsrörelser,det visat tecken självständigt livpå såsomom
rörelserhjärtslag, pulsationer i navelsträngen eller tydliga spontana av

visat nämndaskelettmuskulaturen. Dödfödda alla de barn inteär som
havandeskapsveck-livstecken och vilka avlidit efter utgången 28eav

Föreliggerfrån normala menstruationens första dag.räknat senastean,
fostrets kropps-graviditetens längd, bör det framföddaosäkerhet om

utveck-bedömningen fostretslängd tillmätas viss betydelse vid av
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in-enligt35 börminstkroppslängden tilllingsgrad. Uppgår cm,
bam.redovisasfostretstruktionen som

begravnings-mening ärfolkbokföringslagensbarn idem ärPå som
skallavliderlevande fött barntillämpliga. Omomedelbartreglerna ett

dödföddagällereldbegängelse ske. Detsammaellergravsättningalltså
Ävengraviditetsveckan.28eefter utgångende framföttsbarn avom

framgickDetfår begravas.framfötts tidigarebarndödfödda avsom
upphävda begrav-i deninförda §231982den år numeraa

regelutformad1963540,ningskungörelsen en omsomsom var
eldbegängelse,ellergravsättningñrintygkravet pådispens från om

begravningkrav påföretes. Någotkundedödsfalletläkarintyg om
dessa fall.emellertid inte igällde

hante-rådallmännaSocialstyrelsens7.2 om

och sjuk-inom hälso-riskavfallring av

19877SOSFSvården

rådomnämnda allmännasocialstyrelsenstillkomstenFöre ovanav
i frågatillämpadesefter abortomhändertagande fosterrörande omav -

skulleredovisatsbestämmelserenligt deintefoster ovansomsom
rådallmännautfärdade1987socialstyrelsens årbegravas om-

19877.sjukvården SOSFShälso- ochriskavfall inomhantering av
gäller ikraft,alltjämt idelar äri övrigaallmänna råden,De som
hänförsriskavfalltillsmittförande. Menavfall ärhandförsta som
delarmaterialbiologisktMedmaterial.biologisktockså avt.ex. avses

räknadeso.d. Ditförsöksdjurdödaeller djur,människavävnad från
aborterade foster.tidigare även

demmed hjälpfrämstrådmed dessa allmänna ärSyftet att avman
orsakashälsoriskerskyddtillfredsställandeskall uppnå motett avsom

Även gällande.emellertid Isigsynpunkter görandrariskavfall m.m.
hänsynsjukvårdsavfall måstehälso- ochhanteringensamband med av

innebära vissautseende kansittavfall ocksådettatill atttas genom
sålundaenskilde. Mångaför denolägenheterrisker eller reagerar

amputerade Debandage,anblicken blodiganegativt vid etc.organav
under rubrikenförfattningenredovisas iberörda synpunktemanu

estetiskahanteringenstillhänsynstagandetestetiska aspekter. Det var
riskavfall.hänfördes tillfoster tidigareföranledde ävensida attsom

råden, liksomallmännaenligt deAborterade foster skulle annat
avsedda fukttâta engångsem-därförriskavfall, uppsamlas ibiologiskt

Behållare för så-skulle tillslutas tätt.plastballage eller sompapperav
skall märkas. Detavfallet förvarasdärochdant avfall utrymmen
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förutsätts också avfallet förvaras i kylt dvs. iatt utrymme, en
omkring grader. borttransport2-8 För avfallet bör enligttemperatur av

de allmänna endastråden användas emballage ytterbehållare ärsom
hela och förslutna. detNär gäller sådant avfall till vilket aborterade-
foster alltså tidigare räknades föreskrivs vidare det skall slutligtatt-
omhändertas bränning.genom

7.3 Tidigare praxis

Redan tidigt kom den åsikten till uttryck, inte minst bland sjukvårdens
personal, socialstyrelsens allmänna råd hantering riskavfallatt om av
inom hälso- och sjukvården otillfredsställande resultat denärgav
tillâmpades aborterade foster.på I synnerhet uppfattades det som
stötande foster aborterats i skede graviditetatt ett ett sentsom av en
inte hand i särskild ordning.togs om

Vid vissa sjukhus hade också redan tidigt försökt skapa rutinerman
för pietetsfullt omhändertagande foster. Ett exempel påett mera av en

Örebro.sådan nyordning regionsjukhuset i Där tillämpadegav man
sedan i samarbetenågra år mellan kvinnokliniken, patologavdelningen
och kyrkogårdsförvaltningen innebar fosterett system attsom som
enligt den ansvarige läkaren kvinnoklinikenpå tolv veckorsuppnått
ålder och fullt urskiljbara foster remitterades till denvar som
patologiska avdelningen för undersökning. förvaradesDär fostret i en
månad varefter det överlämnades till krematoriet ñr brännas. Omatt
föräldrarna önskade det, kunde askan efter fostret iströs ut en
rninneslund. Jordfästning skedde endast föräldrarna önskade det.om

huvudsakI det sjukhuskuratorema skötte föräldrakontakterna.var som
Örebro.Mellan 40 och 50 foster hand iåret jord-Atttogsom om

fästning begärdes mycket sällsynt.var
ÖrebroliknandeSystem det tillämpades i hade införts också påsom

andra håll i landet. framgickDet den enkät socialstyrelsenav som
under våren 1989 lät underlag för den tidigaregöra nämndasom
utredningen hur döda foster omhändertas inom sjukvården.om
Enkäten, utsändes till 93 akutsjukhus, visade vid 16attsom man
sjukhus hade infört den ordningen alla foster härrörde frånatt som

eller aborterprovocerade under graviditetsveckan13e-28espontana
kremerades i kyrkogårdsförvaltningens krematorium och jordades i
rninneslund. I den mån önskats hade begravningså ordnats genom
kurators eller sjukhusprästs försorg. Ytterligare sjukhusnågra hade
planer inom kort till liknande rutiner.övergå De praktiskaatt
frågorna hade lösts tämligenpå likartat överenskommelsersätt genom



84 SOU 199142

kyrkogårdsförvaltning. Vid de övrigamellan sjukhus och 30resp. av
senabortersjukhusen hade inte förekommit.några
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Riksdagsbehandling8

omhändertagande fosterfråganinledningsvis harnämndesSom avom
behand-198283385motionriksdagen. Iibehandlats även somen

gränsdragningenbegärdes frågan198384riksmötetunder attlades om
bättremöjliggörasyfteutredas iskulleoch barnfoster attmellan en

ochvärderingaretiskarådandetillrättsliga reglernadeanpassning av
framfödda fosterrädda tidigtfönnågasjukvårdensmodernatill den att

livet.till
avstyrkte9838431betänkande SOU 1godkändariksdagensittI av

bl.a.pekade påUtskottettill motionen. attbifallsocialutskottet
etisktkändesgrundläggande frågaaktualiserademotionen somen

inte baraden såledesochmänniskor togviktig för många att upp en
dödfödda barn.redovisningenrörandeangelägenhetpraktisk av

lösningfinnaviktigtdetvidareunderströk attUtskottet att somenvar
situationden svårahanteraför föräldrarnaförsvaradeonödaninte i att
utskottetavseendet villedetdött. Ibarn Edsdå väntatuppstår ettsom

det förMedanolika.mycketkanenskilda fallendebetona att vara
avlidet barnsörjariktigtnaturligt ochsigkan ettföräldrar attvissa te

påfrestningpsykiskytterligare attinnebäraför andrakan det en
dödsfall.följer påprocedurerformella ettdel i detvingas ta som

direktnödvändigt ha någondet intemening attEnligt utskottets var
möjligheternaoch de ökadereglerfolkbokföringensmellankoppling

onödaniheller bordeför tidigt. Inteföttsrädda bamatt mansom
dettabakgrundbarnen. Motdödföddabyråkratin kring deutöka av
folk-nuvarandeändringtilltveksamtutskottetställde sig aven
ellergravsättningmedföra krav påskullevilken bl.a.bokföringsregler,

utskottetsEnligtdödfödda bam.antalytterligareeldbegängelse ettav
ändamålsenligttill föräldrarnahänsynfrämstdetmening meraavvar

möjliggjor-vilketbegravningsförfarandet,frivilliganuvarandemed det
psykiskaindividemasenskildatill deanpassningbättrede upp-en

utskottetsmedi enlighetbeslutadeRiksdagensituationen.levelse av -
hemstållan.

198687vid riksmötetbehandlades198586K614motionI somen
översynskulle begäraregeringenhosriksdagenyrkades avatt en

ståndtillsyfte fåfoster idödföttomhändertagande attärrutinerna av
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ordning innebär dödfödda, avlidit före 28e graviditets-atten som som
veckan, rutinmässigt omhändertas kyrkogârdsmyndighet ochav
kremeras.

I yttrande till konstitutionsutskottet iett anledning motionenav
i avstyrkte Socialutskottet SoU 1986874y bifall till motionen och

anförde därvid efter hänvisat till vad utskottet i betänkandetatt-
1983844 uttalat vikten hänsyn till föräldrarna bl.a.att tasom av -
följande.

Enligt utskottets mening bör all hantering inom sjukvården döda kropparav
grundas på respekt för den döde och hänsyn till de efterlevande. Detta bör
principiellt gälla även hanteringen foster och dödfödda bam. Rutiner börav
således finnas för omhänderta dessa på värdigt ochatt respektfullt sätt.ett
Utskottet är emellertid inte berett förorda någon bestämd lösningatt pånu
frågan formerna och för omhändertagandet. Utskottet kan inteansvaretom
heller på tillgängligt material ställning till lika regler bör gällata medom
hänsyn till när under graviditeten fostrets död inträffat.

Konstitutionsutskottet KU 19868720 förklarade sig dela den
uppfattning kommit till uttryck i motionen och i socialutskottetssom
yttrande, nämligen nuvarande ordning enligt vilkenatt dödfödda-
foster omhändertas inom sjukvården på sätt s.k. riskavfallsamma som

från etiska utgångspunkter otillfredsställande.är Utskottet ansåg att-
åtgärder borde vidtas för få ändring till stånd så dödföddaatt atten
foster blir slutligt Omhändertagna på värdigt och respektfulltett sätt.
Utskottet emellertid inte berett vid dåvarande tidpunkt slutligtattvar ta
ställning till vilken ordning borde tillämpas i dessa fall. Enligtsom
utskottets mening borde det uppdras regeringenåt göra översynatt en

frågan i syfte nå etiskt acceptabel lösning,att varvid deav en
erfarenheter borde beaktas gjorts vid sjukhus redan införtsom som
särskilda rutiner på området.

Konstitutionsutskottets betänkande överlämnades riksdagen tillav
regeringen och ligger, nämnts till grund för vårt uppdragsom ovan,
i denna del.
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rådSocialstyrelsens allmänna9

omhändertaganderörande av

efter abortfoster
SOSFS 19908

företrädare förbeståendearbetsgrupptillsattesHösten 1988 aven
Föreningen Sveriges Kyrko-Landstingsförbundet,socialstyrelsen,

med uppgiftkyrkogårdsdelegationgårdschefer och Svenska Kyrkans
omhändertas.foster skallrekommendationer för hur dödautarbetaatt

i avsnittkortfattat redovisatsenkät, resultatgrundvalPå av en vars
uppfattningenförslag vilade påarbetsgruppenframlade7.3, ett som

legala senaborter ellersig de härrör frånfoster, spontanaatt vare
betraktassjukvården inte börvid hantering inomsådana aborter, som

kyrkogårdsför-föremål för kremeringriskavfall bliutan genom
fostret hanterasEnligt förslaget skullevaltningens försorg. anonymt

andra önskemål.kvinnan paret hadeinteom
godtogs flertaletremitterades. FörslagetförslagArbetsgruppens av

meningenligt derasinvända dock förslagetremissinstanser. Några att
den abortsökande kvinnanytterligare bördor pålade attgenom

menadejämställt med begravning. Andrakremering kan uppfattas som
ifrågasättande principernatolkasförslaget skulle kunna ettatt avsom

debatterades också i massmedier-Förslagetabortlagstiftningen.bakom

na.
obetydligtsig i sin slutliga lydelse endastallmänna råden skiljerDe

främst det iSkillnaderna består iremitterade förslaget.från det att
huvudregelnframhålls fostret enligtslutversionen tydligare att

själva får i vadoch kvinnan paret avgöraomhändertas anonymt att
formuleringar kundeomhändertagandet. Vissavill del idemån ta som

begravning haromhändertagandet hade karaktärså,uppfattas att av
tagits bort.också

abortmaterial från sådanahuvudsakråden innebär iallmännaDe att
inträffar före 12eoch legala aborter utgångenspontana avsom

Socialstyrelsensenlighet medgraviditetsveckan bör omhändertas i
sjukvården.riskavfall hälso- ochråd hantering inomallmänna om av
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betonas visserligen från etisk allt abortmaterialDet synpunkt böratt
behandlas lika. socialstyrelsen från föreslå förändringaravståttAtt att
i rutinerna för hantering material från tidigade abortema berorav

fosterdelar inte kannormalt särskiljas i dessa fall. När det äratt
möjligt vid tidiga identifieraaborter fosterdelar kan för-att samma
farande tillämpas nedan beskrivs beträffande de abortema.som sena

kan kvinnan framställerPå sätt göra paret önskemålsamma man om
det.om

När det gäller omhändertagande döda foster efter senaborterav
betonas i de allmänna råden hänsyn till kvinnansmåsteatt stor tas

situationparets och önskemål. Enligt råden finns det i flertalet fall
inte anledningnågon underrätta kvinnan sjukhusetsparetatt om
omhändertaganderutiner. Behovet underrättelse dock ökaav anses

under graviditeten aborten ägtsenare som rum.
Chefen för kvinnokliniken eller avdelning harmotsvarande att svara

för berörd blir infonneradpersonal de omhändertaganderutineratt om
gäller och praxis i fråga underrättelse till kvinnan paret.som om om

Normalt det kurators uppgiftär bedöma och när det är lämpligtatt om
underrätta kvinnan underrättelsenparet. Dessa bör vid tillfälleatt ges
framställa önskemål hur omhändertagandet skall till.gåatt om

socialstyrelsenDet rekommenderade tillvägagångssättet förut-av
sjukhuset eller sjukvårdshuvudmannensätter kommer medöverensatt

kyrkogârdsförvaltningen rutinerna för överlämnandet fostret ochom av
den fortsatta hanteringen det.av

I fråga själva förfarandet rekommenderar socialstyrelsen attom
fostret sänds från kvinnokliniken till patologavdelningen jämte en av
läkare undertecknad blankett bl.a. bör innehålla uppgiftsom om
kvinnans och vissa data fostret. blankettenPå har ocksånamn om
beretts för kvinnan paret framföra önskemålutrymme att om
avvikelser från vanliga rutiner för omhändertagande foster. Sedanav
fostret ankommit till patologavdelningen skall det tilldelas löp-ett

antecknas blanketten. Patologavdelningenpå skall därnummer som
också anteckna tidpunkten för fostrets överlämnande till kyrkogårds-
förvaltningen.

Om kvinnan inte tidigareparet har framfört önskemålnågra
angående omhändertagandet fostret, har de under tid fostretdenav
finns på patologavdelningen möjlighet ytterligare överväga saken.att

Från patologavdelningen sänds fostret vidare till kyrkogårdsför-
valtningens krematorium jämte vilketläkarintyg, skall framgåett av
dels fostrets löpnummer, dels patologavdelningen fått intyg rörandeatt
fostret från kvinnokliniken.

kvinnanOm framförtparet särskilda önskemål beträffande omhän-
dertagandet fostret skall dessa jämte kvinnans adress ochav namn,
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i läkarintyget. Anonymitet iakttas intealltsåpersonnummer anges
längre. För dessa fall skall särskild blankett användas.en

Det är kyrkogårdsförvaltningen har tillse fostret kremerasatt attsom
och askan jordas eller sprids Om kvinnan paret såatt anonymt.
önskat, skall kyrkogårdsförvaltningen ombesörja kremering jämte
gravsättning alternativt jordbegravning i egen grav.
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Överväganden förslag10 och

10.1 Inledning

Till skillnad från behandlat betänkandedet spörsmål vi tidigare i detta
gäller det aktuella inte förutsättningarna för foster skall fâatt ettnu
användas för visst ändamål, för forskning eller behandlingnågot t.ex.

foster, sigsjukdom hos Frågan i stället hur döda deärav varearman.
eller avsiktligt framkalladaborterats är resultatet abort,spontant av en

slutligt skall hand. Vad vi har ställning till alltsåärtaatt etttas om nu
betydligt legalai kvantitativt hänseende större problem. Flertalet deav

abortema för huvuddelen fall där döda fosterdesom svarar av-
emellertid skede graviditetenskall hand görs i tidigtsåtas ettom av-

identifieras frånfostret inte kan och särskiljas övrigt abortmaterial.att
omhändertagande fostret blir därför i dessa mycketFrågan om av

talrika fall särskild karaktär.av
frågan hur bör hand dött foster avhängigtSvaret på ärta ettman om

vilken uppfattning har fostrets fråga har viDennanatur.av man om
berört i avsnitt 5.2.1. Vad vi där uttalade ligger till grund också för

överväganden i fråga behovet rutiner för döda fostervåra hurom av
praktiskt skall hand. Döda foster omhändertas i störretas om
omfattning endast inom sjukvården. till fält vi inskränkerDet dettaär

principervåra förslag. Allmänna för hur foster dött skall hanterassom
i låter sig knappastandra sammanhang uppställa. Därtill för-är

alltför skiftande.hållandena
Vi har alltså för betingasvåra överväganden gränsersatt som av

praktiska förhållanden. begränsningar underkastatAndra visom oss
har göra med det rättsliga sammanhang i vilket regleringen skallatt
förekomma.

tidigare framgått finnsSom avsnitt 3.2. 5.1 och 7.1 det ett sam-
mellan utformningenband reglerna abort och folkbokföring, åav om

sidan, och behovet för omhändertagande döda foster,reglerena av av
den andra. föreslå folkbokföringslagstiftningenå ändringar i ochAtt

därigenom påverka förutsättningarna för hur döda foster skall omhän-
dertas ligger emellertid utanför utredningsuppdraget och några syn-
punkter på abortlagen har vi inte anledning redovisa. uppgiftVåratt
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fosterdödaomhändertagandefrågani stället övervägaär att avom
områden.lagstiftning dessagällande påbakgrundmot av

intressenBerörda10.2

skildasig intressendöda foster göromhändertagandetfrågaI avavom
tillämpadehittillsomprövningbehovetslag gällande. Frågan avavom
väcktsfoster hadödaomhändertagandeförprinciper avsynesav

där.aktualiseratssaken förstnaturligtpersonal. ärsjukvårdens Det att
dödahandharpraktisktsjukvårdeninomär att taDet omsom man

dem tjänstgörpersonligendrabbarbrister i rutinernafoster, och som
otill-upplevtsriskavfallhanteringenreglernadär. Att somavom

återföras denkunna påtorde delvisorsaker. Dekan ha fleraräckliga
riskavfall ihanteringeni regelverketomständigheten settatt avman

Åsynenestetisk fråga.materialbiologisktform t.ex.av enensomav
väckakunnafoster haraborteratkroppsdel elleramputerad ansettsett

velat råda bot påreaktioner. harkänslomässiga Dettastarka man
i slutnaskall kastasmaterialdet biologiskaförvaraatt somgenom

kärl.
och abor-kroppsdelaramputeradeemellertid uppenbartDet är att

riktigtjämförbara. Det måavseende inte ärfoster i dettaterade vara
hanteringenkomplikationer vidskaparsynintrycket detäratt avsom

obehagoch detmänniskas kroppfrånskurits bortsådant attensom
elimineraskanhanteringen detmed attförenatår genomavsom

förhåller sigdet sådet.hand Attdöljs för denavfallet tar omsom
människa itillkommerrespektsannolikt den ettberor på att ensom

tillinte allspatienten ochopereradehelt till denfall knutensådant är
medförhåller det sigAnnorlundabort.kroppsdelden opereratssom

respekt. Redanmedskall behandlasi sigdöda fostret vet-det som
iinte liggerhand på sättdött fosterskapen etttasatt ett somomom

framkallafördärföretisk standard ärrimliga kravnivå med attnog
allmänna råd.Socialstyrelsensidet talasobehagskänslorde omsom

tillräckligt.inteförvaras dolt ärdöda fostretdetAtt
ocksåriskavfall innebärpräglar reglernasynsättDet snäva omsom

sjukvårdspersonalen kan haandrabefogade intressen ändeatt som
handskallfostretberörd frågan hurOmedelbartnegligeras. tas omav

haft rnissfallet. Hennesaborten ellerkvinna genomgåttdenär som
sigskiftande slag. sägermycket Deti frågan kanintresse avvara

varitmed abortenkan varieraintressenhennessjälvt artenatt omav
den kanoch inomavsiktligt framkallad,ellerspontan senare gruppen

velat föda barnetKvinnan kan haväsentligt.skiftaomständigheterna
skäl varierandesocialahälsoskäl ellerfrån detavstått avavmen
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velatintehuvudkvinnan överockså såstyrka. Det kan tagetattvara
ha bam.

vid omhän-medverkakvinnas intressetydligtDet är attatt aven
tillhur detta bör gåsynpunkter påeller framföradertagandet fostretav

kvinnaaborten. Förmed hennes påkan hänga somensynsamman
föreomedelbartfosterolyckshändelse mist ettt.ex. engenom

förefallasäkertkan detgraviditetsveckanden 28eutgången av
barn, dvs.hand sättfostret pånaturligt ettatt tas somsammaom

begravningslagen 199011-iförutsättskremeras såsomellergravsätts
frångränsdragningen kanfolkbokföringslagen grundade44. Den på

varit frågaandra sidandetsig godtycklig. Om åsynpunkthennes te
graviditetenskedetidigtutförts i mycketabortlegal ett avsomom en

abortbeslutet,till självakoncentreratshela intresse hakan kvinnans
saknatkanskeefter abortenmed fostretvad skermedan frågan som

för henne.självständig betydelse
vissa situationerkvinna iuppenbartmening detEnligt ärvår att en

omhändertagandetpåverkakunnastarkt intressekan ha ettattett avav
intresserad eller måstefalli visst ärkvinnandött foster. Om ett

möjligtinteärhenne själv avgöra. Detemellertid ankomma på attatt
situationerde olikainnebörd förschablonregler olikaställa avupp

viha återkommerinflytande hon bördetuppträda.kan Arten avsom
de intresseavvåg-diskussionensamband meditill längre fram om

ningar måste göras.som
påverkaha möjlighetviljakan ocksåLiksom kvinnan attmannen

fostrethand. Omfostret skallvilketfrågan det påsätt tas omom
fostretsintressei normalfalletäraborterats spontant avmannens

princip sättkvinnans. I påomhändertagande att sammasomav samma
söka abort.kvinnan skall Attde överensförhåller det sig är attomom

slag behöverintressen principiellt ärkvinnansoch av sammamannens
hand efterde hur fostret börårdock inte betyda tasatt omense om

tänkas uppståskulle kunnafall oenighettillspetsataborten. Ett t.ex.av
vilja, ochäktenskap får abortkvinnan i motett mannenmannensom

fostretomhändertagandeförformernaframställer önskemål avom
och andradessaönskar. Hurstrid vad kvinnani medstårsom

följande.i detviintressekonflikter bör lösas tar upp
bara förbetydelse intehandbör ärhur döda fosterFrågan tas avom

detLiksom närmed problemet.direkt kontaktkommer idem som
allmänhetmänniskor ifostervävnad haranvändning ettgäller av

medi stridstårsättfoster inte hanteras påintresse ettatt somav
förhållningssätt.respektfulltuppfattningvedertagen ettom
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10.3 Intresseavvägningar

fosterEtt dött efter utgången den 12e graviditetsveckansom av
skall alltid hand i särskild ordning för kremering,tas varefterom
askan efter fostret skall jordas eller spridas Begravninganonymt.
eller andra ceremonier i samband med omhändertagandet bör inte
förekomma särskild begäran därom. Endast kvinnan skallutan ha
befogenhet framställa sådan begäran. Någon skyldighetatt atten
underrätta kvinnan de rutiner sjukhuset tillämpar i frågaom som

omhändertagande döda foster bör inte finnas.om av

Hur döda foster skall hand inom sjukvården i förstaär handtas om
beroende hur fråganpå vad fostret Utanrepresenterar.av attman ser
närmare gå in denpå omdiskuterade frågan fostrets korn vistatusom
i avsnitt 5.2.1 fram till foster mänskligt liv iutgör vardandeatt ochett

döda foster därför bör hanteras med respekt.att Detta allmäntär ett
intresse enskilda individer inte kan förfoga över.som

Den rekommendation kommer till uttryck i socialstyrelsenssom
redovisade allmänna råd i ämnet SOSFS 19908, nämligenovan att

alla foster från legala och aborter efter utgången denspontana 12eav
graviditetsveckan skall hand i särskild ordning för kremering,tas om
varefter askan jordas eller sprids fyller enligt meningvår deanonymt,
krav kan ställas på värdigt omhändertagande. Detta förfarandeettsom
tillgodoser minimikrav. Det bör därför tillämpasett detoavsett om
framställs någon begäran därom eller ej, och önskemål ettom
omhändertagande inte detta krav bör inte uppfyllas.motsvararsom

Som framhålls i de allmänna råden hade det från etisk synpunkt
varit konsekvent det föreslagna förfarandet kunnat användas i frågaom

alla aborterade foster. praktiskaAv skäl låter det sig emellertidom
inte göra tillämpa det i andra fall än själva fostretnär kanatt särskiljas
från övrigt abortmaterial. Den rekommenderade 12-veckorsgränsen är
med hänsyn härtill rimlig och ändamålsenlig.

Vi delar vidare socialstyrelsens uppfattning formell begravningatt
fostret eller andra ceremonier, religiösa, i samband medt.ex.av

omhändertagandet inte bör äga särskild begäran.utanrum
Enligt rekommendationerna detär dvs. kvinnan ochparet, mannen,

skall ha befogenhet framställa sådan begäran. Denattsom en
lösningen kan förmodligen tillämpas i flertalet fall. generellSom regel
är den emellertid otillräcklig, eftersom den inte något påger svar
frågan vad skall gälla kvinnan och är Som visom om mannen oense.
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varit iochkvinnankan bli falletså t.ex.antytt mannen oenseom
meningenligt vårkonflikt det slaget måstesjälva abortfrågan. En av

företräde.ståndpunkt får Enkvinnanslösas på det sättet att annan
bakomöverväganden liggertill deskulle i motsättninglösning stå som

gravidi-avbrytandetlägger fråganabortlagstiftningen och avomsom
synpunkt skallhand. dennauteslutande i kvinnans För attteten

kvinnanrekommendationerna utformas såtillgodoses föreslår attatt
hand i former gårfostretpåkallarätt tasatt att somomensam ges

förslagråden. Dettaföreskrivs i de allmännadet minimumutöver som
särskildabegravning ellerbeslutnaturligtvis inteutesluter att om

ochkan fattas kvinnanceremonier i övrigt i praktiken mannenav
gemensamt.

enligt förslag skallomhändertagande vårtrutinmässigaMed det som
egentligt behovfoster finns inte någotfråga aborteradeske i avom

till. Syftet medomhändertagandethur gårunderrättelse till någon om
möjlighet förhand beredaunderrättelse i förstasådan är atten

sinviss fråga utövabestämma irättnågon attgetts att ensom
negativakunnaunderrättelse skullebestämmanderätt. En rentav

påfrestningarför deden kvinnanföljder utsätteratt som engenom
Annorlundakan innebära.den genomgångna abortenpåminnelse om
begravningföranstaltamöjligheternadet sig i frågaställer att omom

omhändertagandet. Sådanaceremonier i samband medeller andra
kvinnan framställerenligt förslag beroendeåtgärder vårtär attav

underrättelse dessaordning gjordeönskemål det. En omsomom
konsekvenserobligatorisk skulle ha negativamöjligheter somsamma
särskilt fallsannolikt inte i månganämnde, och den skullede vi nyss

Enligtbegärde begravning skall ske. vårleda till kvinnan attatt
omhändertagandetfrån den villmening vågar utgå att att avsomman
övrigt beledsagasbegravning eller iskall få formenfostret avav

föregåendesina önskemålceremonier framställer ävensärskilda utan
socialstyrelsendärför i likhet med någonViunderrättelse. attanser

underrättelseskyldighet inte bör införas.

lagstiftning10.4 Behovet av

sjukvården kräverhand inomhur döda foster skallFrågan tas om
sådana allmän-inom förinte lagstiftning kan reglerasutan ramen

utfärda.socialstyrelsen färråd somna
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förfostemiaterialanvändningfrån frågornaTill skillnad avom
diskuteras här endastspörsmåländamål detmedicinska angår som

under allafostretomhändertagandeformerna för det om-somav
handalltså inte mellanValetständigheter skall ståräga att ta omrum.

detta skall gåbara frågan hurdet gällerfostret och inte göra utanatt
uppträdasammanhang kani dettaintressemotsättningartill. De som

i avsnitt 5.4. Dessutomutpräglade de vi berörtdärför mindre änär
innebär alla fosterförslagöverväganden ivåra attut ett sommynnar

skall hand pågraviditetsveckanefteraborterats 12e tas omsom
tillståndsprövning.behovfinns alltså inget någonDetsätt. avsamma

ellerbeaktakommersiella intressenfinns härheller någraInte att
överträdelser deansvarsbestämmelser ñrpåtagligt behovnågot avav

finnaVi kan därför integälla området.bestämmelser skall påsom
dödaomhändertagandetillräckligt frågandetän äratt attannat avom

socialstyrelsen. anled-råd Någoni form allmännafoster regleras avav
i saken finns alltså inte.ning lagstiftaatt

kapitel ligger dei dettatidigareframgått detSom sagtsav som
helt iutfärdat i nästansocialstyrelsen har ämnetallmänna råd som

enda punkt där viintagit.ståndpunkter vi här har Denlinje med de
bestämmagäller frågan rättuppfattninghar attom mannensen annan

socialstyrelsenVi föreslårfostrets omhändertagande.angående att
detta hänseende.allmänna råden ireviderar de gällandenu
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TRANSPLANTATIONER MEDIII

KONSEKVENSERGENETISKA

Bakgrund11

Inledning11.1

transplantationersamband meddet iframhållsdirektivI våra att
karaktäråtgärden harfrågeställningar både näretiskauppkommer av

behandling. Somvård ochetableradoch den utgörforskning när
anförsaktualiserasfrågeställningarsituationer sådanaexempel närpå

möjligtframtiden blirdet iuppkommer attdirektiven dei omsom
Härmedgenetiska konsekvenser.kan hatransplantationerutföra som

överföringinnebärtransplantationerföljandei det avsomavses
könscellerproducerarellerochkönsceller spermaägg organ som

människa tilltestiklar frånäggstockar och arman.enen

SverigeiGällande11.2 rätt

underförutsättningar1975190 detransplantationslagen reglerasI
levande ellerfrånbiologiskt material fårvilka och tasannat enorgan

kroppsskada hosellersjukdomför behandlingavliden enavperson
ändamål Lagenmedicinskt 2 §.eller för1 § annatpersonannan

vidmaterialslag. Biologisktvarjebiologiskt materialgäller somav
konsekvensertill genetiskaupphovkanöverföring till geannan person
ingreppinteemellertidbetyderalltså inte. Dettaundantas att som

hand godtag-ärskall kunnaför materialerfordras sådant tasatt om
biologiskt materialbehandlingssyfteanvändning ibara. Om Lex. av

oförenlig medbefmnaskonsekvenser skullegenetiskakan ha varasom
medockså i striddetbeprövad erfarenhet, stårvetenskap och trans-

kropp förmänniskasiingreppplantationslagen göra attettatt en
materialet.komma
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betänkandeInseminationsutredningens11.3

befruktning19855SOU Barn genom
utanför kroppen m.m.

betänkande 19855inserninationsutredningens SOU BarnI genom
avhandladesbefruktning utanför kroppen typ trans-avm.m. en

nämligenmedföra genetiska konsekvenser,plantation kansom
transplantationer intetransplantation äggstockar. Sådana som ännuav

inseminationsutredningen ha syften.enligt två Detutförts kan ena
åggstockar, sådana försyftet kvinna, saknarär attatt som nyage en

syftetbli gravid. andradet möjligt för henne Det ärgöra attatt ge
hormonerför möjliggöra produktionkvinnan äggstockar att av som

för hälsa.kan betydelse hennesvara av
tillInseminationsutredningen ställde sig avvisande tanken på trans-

möjlighet tilli den detta skulleplantation äggstockar mån ge enav
socialstyrelsenförklarade det borde ankomma pågraviditet och attatt

inställning hänvisadeskäl till sinfölja utvecklingen området. Sompå
åggdonation.utredningen till vad den anfört i fråga om

utomstående kvinnasäggdonation, innebär äggOm att en an-som
den mottagande kvinnans makeför befruktning med frånvänds sperma

denmetoden stridereller sambo, uttalades i betänkandet bl.a. att mot
otillräckligt vilka ökadeocksånaturliga livsprocessen. Det utrettvar

sådan manipulation kundeför blivande barnets hälsarisker det som en
graviditetfrån riskenheller kunde bortseinnebära. Inte att enman

kan medförakvinna implanteratmed från utomstående äggett en
Vidare skullegravida kvinnan.psykiska påfrestningar för den ett

förändringar i nuvarandeingripandetillåtande Äggdonation krävaav
slutsats blev metodenlagstiftning. Inserninationsutredningens att att

lösa bamlöshetspro-från kvinna till förflytta ägg ettatten en annan
konstruktion dengrad karaktär tekniskblem i hög hadeså att varav

ägnad skada människosynen.att
utredningens förslaghade synpunkter20-tal påEtt remissinstanser

i del. Remissopinionen blandad.denna var
centralstyrelse, Mo-Socialstyrelsens majoritet, Svenska kyrkans

avvisade,ungdomsförbundetkvinnoförbundet och Moderataderata
transplantation äggstockar.liksom utredningen, av

Sverigesforskningsrådet,medicinska fakultetema, medicinskaDe
gynekologiskSvenskläkarförbund, Svenska Läkaresällskapet och

direkt förbud inte påkallat.förening menade samtliga någotatt var
ochäggstocksdonationMedicinska forskningsrådet ansåg trans-att

betydelseha principiellplantation äggstock möjligen kunde somav
medicinsktankeexperiment utgjorde problem iknappast ettmen
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praxis. Någon reell medicinsk indikation för dylikt ingrepp medett
bl.a. dess immunosuppressiva konsekvenser, kunde endast svårligen
förutses. Ett formellt förbud för reglera detta imaginära problematt
föreföll enligt rådet påkallat.

Svenska Läkaresällskapet anñrde följande.

Sällskapet kan sig finna rationella skäl eller medicinsk motivation förvare
transplantation äggstockar eller andra reproduktionsorgan. Det föreliggerav
utomordentligt goda möjligheter till homionsubstitution, varför denna
indikation torde medicinskt motiverad. Aggstocksdonation förvara att
kunna framkalla framtida graviditeter torde ñr närvarande omöjligt påvaragrund de behov immunosuppressiv behandling föreligger och deav av som
konsekvenser denna behandling för eventuell graviditet. Eftersomsom ger en

sig medicinska indikationer eller medicinsk föreliggerrational ñrvare en
dylika transplantationer, torde heller icke förbud påkallat för dennaett varaimaginära situation.

instanserNågra ansåg åggstockstransplantationer bordeatt tillåtas. Dit
hörde Malmöhus läns landsting, Infertilas Riksñrening i Sverige
IRIS och Riksförbundet för sexuellt likaberättigande RFSL.

I I98788160 befruktning utanför kroppen föreslogprop. om
regeringen i överensstämmelse med inseminationsutredningens-
förslag sådan befruktning skall ske endast iatt den formen att- en
ofruktsam kvinnas ägg hennes kropp, befruktastas ut med hennesur
makes eller samboendes implanteras i kvinnans livmodersamtsperma
för fortsatt utveckling. Andra former befruktning utanför kroppenav
skall alltså för närvarande inte få tillämpas. Till frågan huruvida
transplantation äggstockar borde tillåtas i propositionen intetogsav
slutlig ställning den frågan överlämnades tillutan för fortsattaoss
överväganden.

Propositionen riksdagen SoU 19878826,antogs rskr 383 ochav
har föranlett utñrdandet lagen 1988711 befruktning utanförav om
kroppen.
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länderandrairegleringFrågans11.4

29resolution 78maj 1978den 11ministerrådEuroparådets antog en
uttagandemedlemsstaternalagstiftningeniHarmonisering omavom

dennamänniskor. Genomfrånmaterialtransplantationoch av
medlenrsstatemai attregeringarnarekommenderadesresolution

överensstämmelsetransplantationibeträffandelagstiftningsinutforma
artiklarantalresolutionen ettregler. I upptasresolutionensmed om

transplantationsingrepp. Avtillsamtyckeochvidförfarandetbl.a.
tillämpningsområdereglernasfrånemellertidartikel framgår att1

ochtestiklartransplantationochuttagandebl.a.undantagits av
förklarandeoch Avanvändning äggäggstockar samt ensperma.av

deorsak ihar sinundantagetartikeln framgårtill attkommentar
åtgärder. Dessasådanaföranledssärskildproblem natur avsomav

allvarligadegrundallt påframförregler,speciellakrävaskulle av
demedförförfarandendessaföljdermoraliskaochrättsliga omsom

fortplantningsändamål.föranvänds
den 16-17Parishölls iregiEuroparådetsiVid möte novem-ett som

enadessjukvårdsministramaochhälso-europeiskamed deber 1987
frågaisamarbetetfortsattaför detriktlinjerministrarna omom
rättigheterindividensbehandlar bl.a.riktlinjertransplantationer. Dessa

denIanvändningochuttagandeförkriteriernaoch av organ.
förklaradesministerrnötet attefterutfärdadeskommuniké som

rädda livtillbidrarbehandlingsform attorgantransplantation är somen
beståndsdelviktigtransplantation årlivskvalitetenhöjaoch samt att en

i demedborgarnaerbjudssjukvårdochomfattande hälso-deni som
avhandladesorgantransplantationFråganeuropeiska staterna. om

sådanväsentligEnbegränsningar.vissamedkommunikénemellertid i
vävnadenöverfördadenförbeteckningdeni begreppetår att organ -
testiklar,inbegripsintetidigareliksomkommunikénanvänds isom -

ochåggstockar, ägg spemra.
tagandeocksåförekommerlagstiftning attländersenskildadelI en

undantasochtestiklar, äggäggstockar,överförandeoch spermaav
transplantatio-gällerlagstiftningdentillämpningsområdet förfrån som

tagandesåvittFrankrike,bl.a. idettagälleruppgiftEnligt avserner.
av sperma.
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överväganden förslagoch12

förellerobefmktattestikel, äggäggstock,Tagande spermaav
börhoskroppsskadaellersjukdombehandling personannanenav

tillämpningsområde.transplantationslagensfrånundantas

medtransplantationer12.1 Närmare om

konsekvensergenetiska

ochöverföringkan annatkonstaterattidigareviSom av organ
ochden äggkonsekvensergenetiskamaterial fåbiologiskt avserom

uppdrag ärtestiklar. Vårtäggstockar ocheller somorgansperma
aktualiserasfrågeställningarde etiskaöverväganärmast avatt somom

föranledabörkonsekvensergenetiskakan hatransplantationervissaatt
undersökainledningsvisVi skallsårregleras.transplantationerdessaatt

material ärsådantöverföringförutsättningar attvilkaunder anseav
mening.transplantationslagensitransplantationsom

ingrepp. Dentransplantationslagenenligtsker ettvävnadTagande genomav
ellersådanatagandeti vad måninställer sig ärfrågaförsta organavsom

testikelelleräggstockdet ärfalletAtt så äringrepp.förutsättervävnader om
sig sakenfråga ochuppenbart. I äggöverflyttas är terskall meraspennasom

används i andraingrepputtryckethurledning kanVissoklar. avman
bestämmel-bl.a.regeringsformensammanhang. I 2 kap. 6 §rättsliga gersom
vidsträckt.ordet myckettolkaskroppsligt ingrepppåtvingatskydd motser om

blodprovstagningochoperativa ingrepp utaninte bararäknasingreppenTill
Även sjukvårdssammanhangikroppsbesiktning. ettockså somt.ex. om man

tolkning råderrestriktivingreppbegreppetbenägendetta är att merengenog
tillvägagångssättettvivelmening inte någotenligt oavsettdet vår att man,om

tillochtagande äggocksåhänföratill måstevävnadennär spermatas avvara,
ingreppen.

vävnadöverföringför sådantransplantation brukarBegreppet avreserveras
kroppsskada hossjukdom eller mottagarenbehandlingförsker avsom

transplantation skallliggaHäri tärtransplantationer. attterapeutiska enanses
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ha till syfte bota tillföraatt mottagaren hans kropp ellerattgenom organ
vävnad normalt ingår i hans biologiska utrustning ellerannan som ersätter

sådan vävnad ingår däri något skäl sjukdom eller skadasom men som av
antingen är defekt eller saknas helt.

Sjukdom inteär något entydigt begrepp. Vilken innebörd det har kan vara
beroende det sammanhang vari begreppet används. Enligt vår meningav är
det rimligt när fråga är föratt gränserna transplantationslagensman, om
tillämpningsområde, betraktar åtgärder vidtas för avhjälpa barnlöshetattsom
t.ex. provrörsbefruktning behandling sjukdom i vidsträckt mening.som av
I den mån överföring äggstockt.ex. i framtiden får karaktär etableradav av
praxis torde därför sådan åtgärd transplantation utförd ien anses som
behandlingssyfte. Alternativt kan saken så, fysisk bristattman se en som

sig i oförmåga avlayttrar barn är skada kanatt botasen trans-som genom
Ävenplantation. anlägger detta synsätt är åtgärd går påom man ut atten som

tillförsel vävnad skall bota skadan hânförlig till kategorinman genom av
terapeutisk transplantation.

Förutom i behandlingssyfte kan vävnad flyttas över till människaen annan
Ävenled i vetenskapligtett ett överföringsom vävnadav

sker för forskning år transplantation.att Sådanatransplantatio-som anse som
brukar benämnas experimentella och iär allmänhet avseddaner att ettvara
på vägen utvecklandetsteg transplantationmot etablerad behandlings-av som

form. Utmärkande för de ingrepp förgörs forskningsändamål är desom att
kräver tillstånd socialstyrelsenav

Det råder inte något tvivel överföring äggstockar frånatt kvinnaom av en
till är transplantation iatt den mening vien annan anse som angett ovan.Åtgärden uppfyller kriterierna i fråga såväl åtgärdens ändamål behandlingom
eller forskning dess faktiska innebörd utbyte saknat eller skadatsom ettav
organ. På förhållersätt det sig skulle överföra testiklar frånsamma om man

tillen man en annan.
Det är också klart överföring ägg ochatt sker inomav sperma som ramen

för behandling barnlöshet kravet åtgärden skall vidtasmot att iav svarar
behandlings- eller forskningssyñe. Men vad gäller till dess faktis-om man ser
ka innebörd

spermadonation är metod innebär utomståendeatten som en mans sperma
används för befrukta ägg tillhörandeatt kvinna lever i parförhållandeen som
med Vid äggdonation i dessvanligaste form befruktasen man. utomståendeen
kvinnas ägg utanför kroppen med från den ofruktsamma kvinnanssperma
make eller sambo och förs därefter i ofruktsammaden kvinnans äggledare
för fortsatt utveckling. Tekniskt variant äggdonation är förfarandetsett en av
när kvinna fär sina ägg och befruktade utanför kroppenuttagnaen med sin
makes eller sambos och därefter implanterade i livmodern påsperma utom-en
stående kvinna sedan framföder barnet för den ofruktsamma kvinnanssom
räkning.

Att spermadonation i den diskuterade meningen inte är transplantationnu en
står klart. Donationen innebär bara används tillatt attmannens sperma
befrukta kvinnas ägg utanför hennes kropp. Mottagare är alltsåen primärt
ägget ioch det följande skedet kvinnan. Det är alltså inte fråga attom
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i behandlingen honom,överföra till led t.ex.ett avman somsperma en annan
Även förtillräcklig mängd. grundenför han saknar könsceller iatt om

bamlösheten i sig självbamlösheten betraktas skada eller som enensom
vävnad i detta fall intesjukdom enligt mening överföringenkan vår ansesav

naturliga fortplant-förfarande imiterar dentransplantation. Ett somsom
fortplantningsprocessen ilika litet transplantationningsprocessen är en som

föras beträffande sådan Överföringsig Motsvarande kansjälv. avresonemang
införande konstlad ii form insemination, dvs. på vägvävnad skersom av

frånfrån kvinnans make eller sambo ellerkvinnans slida en annanav sperma
man.

Äggdonation anfört beträffande spermado-skäl motsvarande dem vikan av
transplantation. sig oegentligt kallanation inte heller betraktas Det atttersom

implanterats i hennebefruktat införts i kvinnan för vävnadäggett somsom
Befruktade ingår inte ii behandlingen hennes barnlöshet. äggledettsom av

sigkvinnans naturliga utrustning. Annorlunda skulle det ställa äggenom
obefruktade. implantationenöverfördes Det kunde då sägas att man genom

producera normalabrist hos kvinnan, nämligen oförmågabotade atten
för defekt, förkompenserade anlagäggceller, eller någon t.ex.annan en

ärftlig sjukdom.allvarlig
transplantation sigöverföringen vävnad inte kan vareOm av anses som

forskning, ingrepp varigenom vävnadensyftet behandling eller âr detär tas
faller därmeddefinitionsmässigt inte transplantationsingrepp ochnågotut

utanför transplantationslagens tillämpningsområde.

sammanfattas överföring äggstock ellerståndpunkt kanVår så, att av
transplantationeller forskningsåndamåltestiklar för behandlings- utgör

också kunnai vedertagen mening. Till transplantation skulle man
kvinnaändamål obefruktade tillräkna överñring för ägg ensamma av

funktioni åtgärden kan fylla medicinskoch den mån någon --
tillöverföring sperma en man.av

genetiska12.2 Behöver transplantationer med

särregleraskonsekvenser

människaTransplantation vävnad från ochär närnämnts tas ensom
ellerled behandlingen sjukdomöverförs till iett aven annan som

tidigare arbete medskada eller för forskningsändamål. Under vårt att
redovisats i betänkandet SOUtransplantationslagenöver somse

transplantatio-särskilt avhandlatTransplantation har vi inte198998
etiskadekan ha genetiska konsekvenser. Det beror på attner som

främst hänför sigsådana transplantationer aktualiserarproblem som
denne dedet först hostill transplantatet; ärmottagaren somav

dessakommer till och frågangenetiska konsekvenserna omsynes,
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konsekvensers betydelse faller i allt väsentligt utanför transplanta-
tionslagen. Den reglerar förutsättningarna för biologiskt materialatt
skall från donatom den intresseavvägning iblandäventas om som

inbegripermåste göras också prövning hur tilltänkt över-en av en
föring vävnad påverkar vill frånmottagaren. Om etiskaav man
utgångspunkter fråganpröva förutsättningarna för överföringom av
kroppsvävnad med hänsyn till de genetiska konsekvenserna detär
naturligare dessa överväganden inom förgörsatt ramen annan
lagstiftning sådan i första hand donatomsän angår förhållanden.som
Som redan har i viss utsträckning redan skett. insemina-så Iantytts
tionsutredningens betänkandet 19855 befruktningSOU Barn genom
utanför kroppen diskuterades sålunda från etiska, medicinskam.m.
och rättsliga utgångspunkter bl.a. överföring äggstockar ochav
donation ägg och de i betänkandet diskuteradeAvav sperma.
åtgärderna emellertid endast överföring äggstockar hänföraattvar av
till transplantation vi här har definierat detta begrepp.som

det följandeI skall vi frågan vad bör gälla beträffandeta upp som
transplantationer kan ha genetiska konsekvenser. Som led iettsom
den prövningen skall vi undersöka bestämmelserna i denom nu
gällande transplantationslagen 1975190 ägnade regleraär ocksåatt
de speciella problem sådana transplantationer aktualiserar. Visom
prövar vidare vilken inverkan i betänkandetvåra SOU 198998
Transplantation framlagda ñrslag till ändring i transplantationslagen
skulle få möjligheternapå genomföra transplantationer kan haatt som
genetiska konsekvenser.

vi tidigareSom nämnt kan genetiska konsekvenser uppkomma när
överför äggstockar, testiklar, eller Härvidlagägg detärman sperma.

inte ändamålet med åtgärden avgörande, resultatet.är Attutansom
ibland transplantation ifrågavarande slag integörs för atten av nu
skapa förutsättningar för befruktning skulle kunnasåsom före-utan -
komma transplantation äggstock möjlig och tillåten förom av vore -

möjliggöra produktion hormoner kan betydelse föratt av som vara av
kvinnans hälsa, har sålunda principiellt inte någon betydelse.

Mellan transplantation äggstockar och testiklar, sidan,å ochav ena
ägg och denå andra, föreligger skillnader ärspenna, som av
betydelse för den etiska värderingen åtgärden.av

Eftersom både och återbildas, innebär överföringen inteägg sperma
någon beständig fysisk förändring för donatom. kanMan säga att
konsekvenserna vävnadsöverföring detta slag, såvitt gällerav en av
själva ingreppet, inte annorlunda deär än uppkommer vidsom
blodgivning, faller utanför transplantationslagen. såvittOchsom
gäller de genetiska verkningarna inskränker sig dessa till endaett
befruktningstillfälle. Donatorn kan alltså överblicka följderna sittav
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Överföring eller aktualiserar sålundabeslut donera. äggatt spermaav
de Övrigasärskilda skydd för donatom, ochinte några krav på

förfarandet upphov till väsentligen slagproblem är av sammasom ger
lagstiftningsärendet befruktning utanförtidigare beaktats inär omsom

avhjälpa ofrivillig barnlöshet.diskuterats olika möjligheterkroppen att
också har karaktäröverföringen elleräggAtt trans-sperma avav

enligt mening inteplantation i den mening vi tidigare vårangett ger
dessa åtgärder i transplantationslagen.skäl att ta upp

införs uttryckligföreslår därför det i transplantationslagenVi att en
innehåll tagande och inte omfattasbestämmelse äggatt spermaav av

lagen.av
eller testikel aktualiserasöverföringen äggstockOm en enavser

sådan åtgärd har följder för donatomproblem Enart. somav annan
från andrai vissa avseenden skiljer sig dem uppstår närsom organ

uppfattning dessa problem skallavlägsnas. För att artenge en om av
i detalj prövning enligtvi i det följande undersöka hur trans-mera en

plantationslagen ifrågasatt ingrepp för tagande äggstock ellerettav av
utfalla.testikel skulle

Äggstockar levandeoch testiklar kan doneras såväl av som av
i fråga transplantationi allmänhet gälleravlidna Liksom ompersoner.

transplantation och testiklar de kanbeträffande äggstockar görasattav
behandlingsändamål i forskningsprojekt.både för och led ettsom
äggstock eller testikel återbildas den inte, bådaOm tas, menen en

uppträder parvis. likhet med vad gäller beträffandeIorganen som
äggstock eller testikel avlägsnas den funktionnjurar kan utan attenen

säkra blir omintetgjord. levande människaskall Enorganet somsom
eller alltså inte därigenomdonerat äggstock testikel förlorarenen

förmågan fortplanta sig. heller i övrigt torde i normalfalletInte ettatt
i strid medingrepp detta slag sådana följder det skulle stå be-attav

transplantationslagen innebär ingrepp intestämmelsen i 6 § att ettsom
med hänsyn till sin eller till givarens hälsotill-får företas det attom

medföra allvarlig till liv eller hälsa.stånd kan befaras skada
inte sådant ingreppfinns det skäl ifrågasättaDäremot ettatt om

redovisat iråkar i konflikt allmänna principer vimed de vårtsom
betänkande anslutning tillförra avsnitt i SOU 198998. I10.4

transplantation fastlade vi där den huvud-Europarâdets riktlinjer för
principen inte återbildas bör få ske endasttagandeatt organ somav
undantagsvis möjligheter inte till buds. Syftet medoch andra stårnär
de transplantationer diskuteras i huvudsak bota s.k.här är attsom

syftet sigofrivillig barnlöshet. kan starkt ifrågasättas det iDet om
särskiltsjälvt räcker till för rättfärdiga allvarligt ingrepp,såettatt

möjligheter, vilkamed hänsyn till förekomsten alternativaav av
Vilka dessa möjlig-flertalet mindre ingripande än transplantation.är
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heter harär, diskuterats i betänkandet SOU 19855 Barn genom
befruktning utanför kroppen m.m.

Enligt vår mening de alternativautgör möjligheterna åstadkommaatt
befruktning normalt hinder för genomföra transplantationsingreppatt
på levande för till äggstock elleratt ta testikel.en person vara en en
Det kan emellertid inte uteslutas sådan transplantationatt en om-
hänsyn bara till den redovisade principen itas Europarådets riktlinjer -
kan godtagbar i enstaka fall där andra vägar få till ståndanses att
befruktning inte framkomliga.är

En komplikation hänger med den föreslagnaannan samman av oss
begränsningsregel i transplantationslagen4 § innebär ingreppattsom
för tagande material inte återbildas får göras bara denpâav som om
är besläktad med den tilltänkte eller pâmottagaren sätt stårannat
denne särskilt nära. Det säger sig självt det vi betraktatatt som som
det naturliga när det gäller njurarmest överförs mellanatt organ-

släktingar,nära mellan föräldrar och barnt.ex. kan absolutettvara-
hinder såvitt gäller transplantationer kan ha genetiska konsekven-som

De familjerelationer uppstår sådana organöverföringar kanser. som ur
helt oacceptabla.vara

Inte heller samtyckesreglema i transplantationslagen är särskilt väl
anpassade reglera överföringatt äggstockar och testiklar. Detav
samtycke behövs enligt lagen tillåtligheten det ingreppsom avser av
varigenom visst avlägsnas. När detett gäller åtgärder harorgan som
till syfte möjliggöra bamalstringatt är användandemottagarens av
äggstocken eller testikeln minst lika viktigt tagandet organetsom av
från donatom. Genom samtycke till överflyttningenatt sådantettge av

avhänder sig donatom för all framtid möjligheten förhindraorgan att
alstrar liv med donatornsatt mottagaren genetiska förutsättningar.

De regler gäller beträffande ingrepp avlidnapå kan i och försom
sig tänkas bli tillämpliga frågai tagande sådana närom av organ som,
de överförts, kan medföra genetiska konsekvenser. Ett problem är
emellertid har anledning räknaatt med människor iatt attman nog
allmänhet skulle avsevärt mindre benägna fortplant-avståattvara
ningsorgan deän är donera andraatt hjärta eller njurar.t.ex.organ,
Det därförär tänkbart samtyckesreglema för dessa fallatt behövde

annorlunda utformade. Kanske borde det krävas aktivt samtyckevara
eller åtminstone det fanns grundad anledningatt den avlidneanta att

positivt inställd till sådant ingrepp. skulleDet innebäraett denvar att
avlidnes anhöriga inte möjlighet i de fall det råderatt,som nu gavs
oklarhet den avlidnes uppfattning, lämna samtycke till ingreppet.om

Tidigare har nämnts det också är tänkbartatt äggstockatt trans-en
planteras led i behandlingen kvinnaett för sin hälsassom av en som
skull behöver tillföras hormon. Ett ingrepp för i detta syfteatt ta en
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äggstock från levande givare skulle med all säkerhet påen stupa att
ändamålet inte ansågs tillräckligt angeläget för motivera såatt ett
betydande ingrepp. Mot ingrepp innebär äggstock i hormonbe-attsom
handlingssyfte transplanteras från avlidna kan i övrigt samma
invändningar riktas sådana transplantationermot för fortplant-som
ningsändamål.

framgåttSom är transplantationslagen inte särskilt väl ägnad lösaatt
de problem olika slag transplantation äggstockar ochav som av
testiklar kan upphov till. Vissa de problem hänför sig tillge av som
donatoms förhållanden kan visserligen komma till rätta medman
redan inom för gällande reglering och andra möjligaramen attvore
lösa tillägg särskilda regler sikte på transplantatio-genom togav som

denna Men det säregnaart. med transplantationner fort-av av
plantningsorgan är åtgärdens följder på mottagarsidan, däribland de
genetiska konsekvenserna, och dessa kräver överväganden annatav
slag än de bär transplantationslagens bestämmelser. Mot bak-som upp
grund härav bör enligt vår mening frågan tillåtligheten trans-om av
plantationer detta slag lösas i anslutning till de regler gällerav som
andra former artificiell befruktning.av

När det gäller frågan transplantation äggstockar och testiklarom av
bör få företas bygger vi våra överväganden detpå faktaunderlag som
i fråga äggstockar redovisats i inseminationsutredningensom be-
tänkande SOU 19855 Barn befruktning utanför kroppengenom

Enligt vår mening detär angeläget ofrivillig barnlöshetm.m. kanatt
avhjälpas, och vi delar inseminationsutredningens uppfattning att
artificiella metoder därvid bör kunna användas. De metoder som
kommer i fråga skiljer sig dock ganska mycket åt. Konstgjord be-
fruktning transplantation äggstock har karaktär tekniskgenom av en av
konstruktion och detta kan naturligtvis också sägas transplantationom

testikel. Det givetär graden manipulationattav är betydelseen av av
vid valet behandlingsmetod. När det gäller transplantationav av
fortplantningsorgan vi emellertid denna metod inteatt böranser
förbjudas enbart på grund dess karaktär teknisk konstruktion.av av
Däremot bör i valsituationer metoden få tillbakastå för andra som
innebär lägre grad manipulation. Utrymmet fören använda sigav att

transplantation fortplantningsorgan är därförav redan dennapåav
grund obetydligt.

Att inseminationsutredningen också framhållit vissa frågor,som- -
den riskernaLex. för det blivande barnets hälsa, är otillräckligtom

utredda är naturligtvis ytterligare starkt skäl inteett tillämpaatt
transplantation fortplantningsorgan behandlingsform. Detsam-av som

kan sägas det vissa remissinstanserma påpekade förhållandetom av
det transplantationstekniskaproblemetatt immunosuppressivatt genom
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omständig-lösts. Deinte haravstötning ännuförhindrabehandling
praktisktfalli dessaintetiden ärför ännutalar attheterna att mogen

barnlöshet.ofrivilligbotametodtransplantationsiganvända attsomav
uttryckligenintemeningemellertid enligt vårmotiverar attDe numan

ändamål,för dettatestiklaräggstockar ochtransplantationförbjuder av
sådanaforskningsändamål. Attellerbehandlings-försig den skervare

bör få före-närvarande intebehandlingssyfte föritransplantationer
vårdetiska principgrundläggandedenändåför övrigtföljerkomma, av

medenlighetske iskallbehandlingmedicinskallsäger attsom
erfarenhet.beprövadochvetenskap

skull fåsin hälsasförvissa kvinnorbehöver etttidigarenämntsSom
behovintefinns det någotmeningEnligt vårhormon.tillskott avav

tillföra sådana ämnen.föräggstockartransplantationanvända attatt av
in-betydligt mindreochmed andratillgodosessyftetdetRedan kannu

skulle kunnaframtidenidetVi har svårtgripande metoder. attatt se
falli dettahellerdet intehärtill kanhänsynarmorlunda. Medbli anses

transplan-tillgripabehandlingför godprincipernamed attförenligt
behandlingsform.tation som

transplantationsammanfattas så,uppfattning kan attVår av
förekommainte börnärvarandetestiklar för attochäggstockar men

dem. Förförbuduttryckligt attbehov något motinte finnsdet av
intejubestämmelsertransplantationslagensriskenundanröja att som-

Omhändertagnadenavseende påmedbegränsningarnågrakänner
föreslår vitransplantationersådanastöd förtillvävnaden åberopas-

i frågaliksombestämmelseinförsi lagenemellertid detatt som,en
ochäggstockartillämpning pålagensutesluterochägg spemia,om

testiklar.
transplantationsla-undantag frånlösningen göraväljaGenom attatt

i ställetgenetiska konsekvenserkan hatransplantationerför somgen
uppfattningvi vårmarkerarförbjuda dem attuttryckligenför att

tillåtas,framtiden skallide någon gångtransplantationer,sådana om
denlagstiftning änförinom trans-reglerasbör omannanramen

naturligare hemmafrågormening hör dessaplantation. Enligt vår
ellerbefruktningkonstgjordreglerar annatförfattningunder somen

i fokus.förhållandenvävnadsmottagarensområde sättersådant som
tillåtergivna kommentarenavsnitt 11.4antyds i denSom ovan

transplantationer medförresolution 78 29ministerrådsEuroparådets
moraliskrättslig ochsig problemmed artkonsekvensergenetiska av

transplantationeraktualiserassig från demskiljer avavsomsom
överföring tilleftervävnadtagandefrågorvanligt slag. Att somavom

ireglerasbörintekonsekvensergenetiskahakanmottagareen
den lagensintesidanandrainnebär åtransplantationslagen, att

intresse.skydd för donatom ärtillbestämmelser utan
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möjlig-övervägapåanledning nyttfinnerframtiden attiOm man
vävnadsådanellertestiklaräggstockar,transplanteraheterna annanatt

dein ävenvägasammanhangeti detskälgivetvis atthar man
pekaviallt villFramförtransplantationslagen.bärprinciper uppsom

transplantationslageni §motsvarande den 2regelbehovetpå av en
förfårmänniskor annatfrånmaterial tasbiologisktinnebär attsom

kroppsskada,ellersjukdom t.ex.behandlingändamål änmedicinskt av
be-sådandet. Genommedgersocialstyrelsenendastforskning, enom

forskningsprojektunderkastamöjligtbli ettdetskulle enstämmelse att
i detomståndighetematillmed hänsynprövningetiskochvetenskaplig

prövningsådangöramöjlighetfinnsdet attfallet. Attenskilda enen
forsk-fördeteftersomforskningsfalleniangelägetvi mycketanser

kravgrundläggandedettillmotsvarighetenkeldel saknasningens en
beprövadochvetenskapmedöverensstämmelsehandlande ipå

terapin.medicinskaför dengällererfarenhet som
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IV SPECIALMOTIVERING

13 Specialmotivering till förslaget
till lag ändring i transplan-om

tationslagen

betänkandetI SOU 198998 Transplantation har vi lagt fram
förslag till lag ändring i transplantationslagen 1975190. Vårtom
förslag har ännu inte lett till lagstiftning. detta betänkandeI föreslår
vi ytterligare ändringar i transplantationslagen. huvudsakI det sigrör

tillägg föranletts vår ståndpunkt föreslagnade be-attom som av
stämmelserna användning aborterade foster och vävnad frånom av
sådana foster bör infogas i transplantationslagen. När vi i specialmoti-
veringen kommenterar våra ändringsförslag gör vi det i före--
kommande fall bakgrund de förslag till lagändringar vimot av som-
tidigare lagt fram. Vi ställer dem alltså inte i relation till gällandenu
regler på området.

1 0ch2 §§

l förstal § stycket har förutom smärre språkliga jämkningar- -
Ändringenvidtagits ändring redaktionell innebär detnatur. atten av

redan i denna bestämmelse uttömmande för vilka ändamål detanges
tillåtetär och biologiskt material frånatt ta människa.annatorgan en

konsekvensI härmed har räckvidden 2 första§ stycket inskränktsav
så, däri inte de villkorän under vilka fåratt användaanges mera man
sådant biologiskt material för medicinskt ändamål behandlingänannat

sjukdom eller kroppsskada hosav arman.
Bestämmelsen i § andra stycket1 är Den undantagettny. anger

från regeln i första stycket såvitt gäller den vävnad fårarten av som
hand. Undantaget sådan vävnadtas den överförsnärom avser som,

till kan medföra genetiska konsekvenser. Skälenen annan person,
bakom förslaget i denna del har vi utvecklat närmare i kapitel 12.

Den likaledes bestämmelsen i tredje1 § stycket 2 §motsvararnya
andra stycket enligt tidigare förslag.vårt Syftet med ändringen är att
klargöra bestämmelsen mindre ingrepp för medicinsktatt annatom
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kroppsskada hos ärellersjukdombehandlingändamål än annanav
dettaregler bara i så måttotransplantationslagensfrån attundantagen

enligtsamtycke 7kräveravlidna inteingrepp påslags

1a§

förslagenligttransplantationslagen vårtparagraf framgårdennaAv att
vävnad frånochaborterade fostertillvaratagandegällerockså av
till den be-hänvisningocksåparagrafensådana foster. I ges en

tillvaratagandeför sådantvari villkorenstämmelse anges.

10a§

förutsättningar aborteratvilkaunderbestämmelse ettdennaI anges
till Villkorenfårsådant fosterfråneller vävnadfoster tasett vara.

det förramedgivande. ldels krav påanvändningssätt,delsavser
till endastmaterial fårsådantinnebär förslagethänseendet tasatt vara
Bestämmelsenändamål.medicinsktanvändas för någotskalldetom

varjeanvändning förbetyderuttömmande. Detpunktdenna attär på
tillfostermaterial skall fåförbjudet.ändamål Förär tasattannat vara

giltigtsamtyckeåtgärden. årtill Ettsamtycktkvinnanvidarekrävs att
innebärvad åtgärdeninformeratsdessförinnankvinnanbara omom

kvinnansInnebördenanvändas.skallmaterialet efteråtoch hur av
redogjort för ivi utförligareinformationskravet harsamtycke och

fostervävnad skallförförutsättningytterligare5.4.2. Enavsnitt att
till åtgärden. I kravettillståndsocialstyrelsen lämnattill är atttas vara

ligger väsentligen krav påtillståndvillkor försärskilda skäl ettpå som
grad angeläget.skall i hög Ianvändningssâttetdet tilltänktaatt vara
förstås dettavad skall medutvecklatviavsnitt 5.2.2 har nämiare som

begrepp.
syftar tillbestämmelseinhar tagitsandra stycket attI somen

förhållande till denfri iutföra aborten stårskalldenattgarantera som
3 §fostret. Bestämmelsenvävnad frånanvändaskall motsvararsom

levande ellersåvitt gäller ingrepp påmeningen,stycket andraandra en
avliden person.

12a§

iansvarsbeståmmelsen 12efterutformad mönsterParagrafen är av
tilldenstraff förföreskriveri första stycket ettRegeln tar varasom

strid med lagen.foster ifrån aborteratvävnadfoster elleraborterat ett
fall därsikte påBestämmelsenstraffbarhet fordras uppsåt.För tar
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medgerändamål de lagentill för något änvåvnaden annattas vara
tillstånd socialstyrelsen intedär samtycke kvinnan ellereller av av

i lagstiftning finns straffbe-Eftersom det inteföreligger. annan
fostret, har här till skillnadtill skydd för det aborteradestämmelser -

konkurrerande straffbe-inte tagits in erinranfrån i 12 § någon om-
stämmelser.

förbudstraffsanktionerade reglerandra stycketI motomges
vävnad från sådanahantering aborterade foster ochkommersiell av

det förutsättning för brottLiksom i första stycket årfoster. atten
Straffbara i första hand vissabegåtts med uppsåt. ärgärningen

vinning, nämligen överlåtelse, förvärv ellerinnebärgärningar som
fostermaterial. Straff stadgas också ñr denförmedling somav

râttshandlingfostemiaterial varit föremål ñr imedverkar till att som
vinningssyfte till eller används.tas vara
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europarådetRekommendationer av m.m.

Europarådet

Europarådets parlamentariska församling har vid åtskilliga tillfällen
utfärdat Rekommendationer i tioetiska frågor. dessa,Två 1046av

och1986 1100 1989, gäller användningen mänskliga embryonav
foster för skilda, huvudsakligenoch vetenskapliga, ändamål. Rekom-

mendationema innehåller bl.a. uppmaningar till medlemsstaterna att
lagregler vissa till rekommendationernaöverensstämmer medanta som

fogade bilagor eller rådande lagreglering efter innehållet ianpassa
bilagor.dessa

Bilagoma återges med vissa uteslutningar här nedan.

Bilaga till rekommendationen 1046 1989nr

Regler för användning mänskliga embryon eller foster och förav
tagande vävnad från embryon eller förfoster diagnostiska ändamålav
och behandlingsändamål

Diagnostiska ändamålA

ingrepp för diagnostisktInget ändamål, sådant redan ärutom som
tillåtet enligt nationell lag, får företas levande embryo sigpå ett vare
in vitro eller in eller fosterpå sig in ellerutero ett utero utero,vare ex
såvida inte ingreppet görs det blivande barnets hälsaav omsorg om

för främjaoch dess utveckling.att
ii. tillåtet använda embryo foster förDet är dött eller diagnos-att ett

tiska ändamål få bekräftelseatt diagnos in eller undersökapå uteroen
tillorsaken abort.spontanen

BehandlingsändamâlB

ingreppInga levande in vitro eller in ellerpå embryo påett utero
fosterlevande sig in eller får företas, såvidaett utero uterovare ex
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inte ingreppet görs det blivande barnets hälsa, dvs. förav omsorg om
underlätta dess utveckling och födelse.att

Åtgärderii. för behandling embryo in vitro eller in ellerett uteroav
foster in får vidtas endast det sker för behandlingett uteroav om av

mycket klart och tydligt diagnostiserade embryonala sjukdomar med
särskilt dålig där ingen utväg är möjlig och behand-prognos annan
lingsformen erbjuder rimliga utsikter till framgång.

iii. Det är förbjudet hålla embryon eller foster vid liv medatt
konstlade medel i syfte till användbart material.att ta vara

iv. Det önskvärtär det upprättas förteckning över sådanaatt en
sjukdomar med stöd betryggande diagnosmetoder befinnssom av
kunna behandlas med rimliga garantier för framgång. Förteckningen
skall vid regelbundet återkommande tillfällen aktualiseras med hänsyn
till upptäckter och vetenskapliga framsteg.nya

Behandling embryon och foster får aldrig inverka på sådanav. av
ärftliga egenskaper inte är patologisk karaktär, inte heller fårsom av
behandlingen utföras i syfte åstadkomma rasmässigt urval.att ett

vi. Döda embryon och döda foster får användas bara undantags-som
åtgärd och när det med hänsyn till vetenskapens rådande ståndpunkt
kan rättfärdigas den behandlade sjukdomens allvarliga art,av
frånvaron likvärdig behandlingsmetod och påtaglig fördelav annan en
såsom utsikt till överlevnad för den får behandlingen;t.ex. som
följande förutsättningar måste uppfylldavara

besluteta avbryta graviditeten och de villkor under vilka avbry-att
tandet sker tidpunkt, abortmetod fåretc. under inga omständigheter
påverkas möjligheten eller önskvärdheten embryot ellerattav av
fostret används;senare

b åtgärder för användning embryo eller foster får ombesörjasettav
bara högt kvalificerade forskarlag på godkända sjukhus ellerav
vetenskapliga institutioner under tillsynstår offentligasom av
myndigheter; dessa institutioner skall i den utsträckning föreskrivssom
i nationell lag ha knutna till sig etiska kommittéer med företrädare för
olika discipliner;

c det måste föreligga garantier för det läkarlag utföratt som
aborten och det lag kan komma använda embryot eller fostretattsom
för behandlingsändamål heltâr oberoende varandra;av

d embryo eller foster får inte användasett samtycke för-utan av
äldrarna eller äggcells- eller sperrniedonatorema, där de senares
identitet känd;är

dete är inte tillåtet använda embryon, foster eller frånvävnadatt
dessa vederlag eller för vinning.mot
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Bilaga till rekommendationerna 1100 1989

Vetenskaplig forskning ocheller försök mänskliga könsceller,på
embryon och foster donation sådant mänskligt materialsamt av

KönscellerA

Könsceller får användas isolerat för basal eller experimentell
forskning under de förutsättningar nedan;som anges

2. Forskning tillåten i frågaär om
fruktsamhet, ofruktsamhet och födelsekontroll-
företeelser histokompatibilitetangår eller immunitet medsom-

avseende fortplantningenpå
könscellemas tillkornstprocess och embryonala utveckling-
förebyggande och behandling genetiska sjukdomar;av-

mänskliga3. De könscellema i anspråk för undersökningtassom
eller försök får inte användas för skapa befruktade äggatt zygoter
eller embryon in vitro för bamalstringsändamål.

B Levande embryon före implantation

4. I överensstämmelse med rekommendationerna 934 1982 och 1046
1986 får undersökning viabla livsdugliga embryon in vitro baraav
företas

led i tillämpad forskning diagnostisk eller i förebyg-artsom av-
gande syfte eller för behandlingsändamål;

dessas genetiska icke patologisk lämnasnatur utanom arv av-
påverkan.

5. I överensstämmelse med paragraf 14 IV elfte punkten iA rekom-
mendationen 1046 det förbjudetär bedriva forskning levandepåatt
embryon, i synnerhet

embryot viabelt;ärom-
det möjligtär använda material från djur;attom-
det inte inom för sådana projekt i före-om ryms ramen som-

skriven ordning framlagts för och godkänts vederbörande hälso-av
värdsmyndighet eller vetenskapliga institution eller, efter delegation,

nationell etisk kommitté;av en
det inte kan ske inom de tidsfrister deangettsom som av ovan-

nämnda myndigheterna.
Vidare6. gäller tilltänkt undersökning uppfyller deatt en som ovan

angivna kraven på godkännande inte får genomföras
inte till undersökningen fogats alla erforderliga uppgifterom om-

det embryonala material skall användas, dess beräknadsom ursprung,
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de syften den skallundersökningen skall slutföras ochvilkentid inom
tillgodose;

för undersökningen efter under-ansvarigainte de ärsomom-
tillståndsmyndigheteninformeraslut med påsökningens går att om

resultatet.
vilka har aborteratsimplantationsstadiet,Embryon före7. spontant,
till livmodern.omständigheter återförasfår under inga

implantationenDöda embryon föreC

bedriva försök med döda embryonundersöka ochtillåtetDet är att
ändamål underterapeutiska och andradiagnostiska,för vetenskapliga,

tillstånd inhämtats.förutsättning att

levande foster inimplantation ochEmbryon efterD utero

vävnader eller embryonalaförbjudet levande celler,9. Det är taatt
andrafosterhinnor föreller placenta ellereller fosterorganorgan

karaktär, före-diagnostiskundersökningar sådana ärän avsersom av
behandlingsändamål.vidtas föråtgärder ellerbyggande

påoch hennes make eller måstegravida kvinnan10. Den partner
information behövs i frågatillgång till all denförhand omsomges

ochellervidtas för cellertekniska åtgärder måstedea att em-som
fosterhinnor, placentafostervävnad, ellerellerbryonal vävnad

ändamål för vilkaavlägsnas, b deocheller fostervatten skall kunna
föra med sig.risker åtgärderna kanvidtas och c deåtgärderna

eller delar däravembryon eller fosteravlägsnarDenll. utansom
juridiskt ellereller kan rättfärdigasdet kliniskt motiveratär utan attatt
kvinnan och, där detden gravidaförhand ha inhämtat samtyckepå av

skall liksom denstadigvarandemake ellerlämpligt, hennesär partner
gällande reglermaterial i strid medsådant embryonaltanvändersom

straffas enligt lag.

levande fosterefter implantationen ellerEmbryonE uteroex

framburits för tidigt och12. Foster spontant som anses varasom
ikliniska operationer endastlivsdugliga får underkastasbiologiskt

existens skall främjas.och självständigasyfte deras utvecklingatt
avlägsnaoperation ellerinte tillåtet företa på13. Det är attatt

fosterfrån embryon ellerceller, vävnader eller utero utan attexorgan
föräldrarna.bl.a., föreligger samtycke fråndet,

ellerlevande embryonutföra experiment påDet är förbjudet14. att
vissagodkännerlivsdugliga eller Omfoster, sig de är statenvare
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experiment uteslutande på icke livsdugliga embryon och foster får
emellertid sådana experiment företas under förutsättning det skeratt
i överensstämmelse med villkoren i dessa rekommendationer och efter
godkännande hälsovårdsmyndighetema, och i förekommande fall,av
den forskningsetiska nämnden.

F Döda embryon och foster

15. forskningsinstitutionInnan eller sjukhusklinik påbörjar etten en
ingrepp döttpå embryo eller foster, skall förvissaden sigett om
huruvida döden partiellär när embryot klinisktär dött kan dess
celler, vävnader eller förbli vid liv i åtskilliga timmar eller totalorgan

klinisknär död också likaär med celldöd.
16. Det tillåtetär använda biologiskt material från döda embryonatt

fosteroch för forskning, förebyggande sjukvård, diagnostik, be-
handling, läkemedelsframställning och kliniska eller kirurgiska
ändamål under förutsättning det sker inom ñr de regleratt ramen som
gäller för forskning, experiment, diagnos och behandling isamt
överensstämmelse med villkoren i dessa rekommendationer.

TillämpningG vetenskaplig forskning människanpå i frågaav om
hälsa och ärftlighet

17. Genteknik får användas för forskning mänskligtpå eller recom-
binant material endast vederbörligt tillstånd har inhämtats.om
Tillstånd skall meddelas på grundval de tilltänkta projektensav
rimlighet och med tillgång till fullständiga uppgifter projektenom var
skall genomföras, vilka deras syften hur länge deär, skall ochpågå
vilket biologiskt material skall användas; tillstånd skall meddelassom

vederbörande myndighet eller, efter delegation, nationellav av en
etisk kommitté.

[18-19 angår forskning på genteknikens område har härpp. som
utelåmnats]

H Donation mänskligt embryonalt materialav

Tillstånd20. donera mänskligt embryonalt material får meddelasatt
endast för vetenskaplig forskning med diagnostiskt sjukdomsföre-eller
byggande syfte eller behandlingssyfte. förbjudetDet är sälja sådantatt
material.

21. Det förbjudetär med avsikt tillskapa embryon eller fosteratt
ocheller hålla dem vid liv, sig det sker in vitro ineller ñruterovare
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fåför däravforskningsändamål det må,vad slags attt.ex.vara
ellervävnadermaterial, celler,genetiskt organ.

användasellerfår inte donerasembryonalt materialMänskligt22.
samtycke.skriftligafrivilligt lämnadeföräldrarnasutan

kommersiellt inslag. Det ärfår inte ha någotorgandonation23. En
ellerköpasåväl föräldrarnaförbjudet förockså attpartannansom

liksom importeradessafoster eller delarembryon ellersälja attav
material.sådanteller exportera

material förembryonaltoch användadoneraförbjudet24. Det är att
förstörelsevapen.biologiskaframställa farligaatt

viablalivsdugligabetyderrekommendationerdessa25. I
egenskaperbiologiskafria frånembryon ärsådanaembryon somsom

embryo ellermänskligtutveckling;hindra deraskan ettantas om
uteslutande medskall emellertid bestämmaslivsdugligtfoster ickeär

grundade embryotspåbiologiska kriterier ärobjektivahänsyn till som
defekter.inneboende

Storbritannien

bindanderättsligtlagstiftningStorbritannien saknas såvälI som
ändamål fårmedicinskaför skildavilka åtgärderanvisningar somom

skedena dessde olikafoster undermed mänskligtvidtas ett av
angående olikariktlinjer utfärdatsetiskaharutveckling. Däremot

med foster.bedrivsden verksamhetaspekter somav
År riktlinjer i frågaetiskaPeel-rapportendrogs i den s.k.1972 upp

forskning. Tillfostermaterial ñrochanvändningen fosteravom
of praxis,handledning Codesärskildhade fogatsrapporten somen

förgrund bl.a.ligga tillbindande, förutsattes kunnarättsligtehuru inte
sjukvårdensberörfrågori disciplinäraavgörandensådana som

följande.innebarhandledningenpersonal. Reglerna i
skilts fråndet detviabelt efterlivsdugligtfosterOm är attett

experiment fostret ärutföra sådanadet oetisktmodem är att som
upprätthålla livet påförbehövsden behandlingoförenliga med attsom

det.
skall 20viabilitetmänskligt fostersförnedre gränsSom ett anses

400-500ungeförviktvilketgraviditet,veckors motsvarar gram.aven
från dödavävnadfoster elleranvända hela dödatillåtetDet är att

villkorföljandeforskning underfoster för medicinsk
hartransplantationslagenTissueföreskrifterna i Human Acta om

föreskrifternafallför dettillämpliga, bi de fall de äriakttagits, om,
tillfälleförälder berettstillämpliga,inteTissue äri Human Act som

invändninggjortveterligen inte har någonställning i frågan, motatt ta
det dödadissektionfostret,åtgärden med cplaneradeden avom
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fostret eller material från fostret inte utförs i operations- eller
förlossningssalen, d det inte lämnas ekonomiskt vederlag förom
fostret eller material från fostret, e fullständigt protokoll försom av
vederbörande institution.

4. tillåtetDet är använda helt pre-viabelt fosteratt under förut-ett
sättning

a villkoren i punkt uppfyllda,4 är b bara fosteratt vägeratt som
mindre än 300 används, c för beslutet fostret fåratt ansvaret attgram
användas för visst slag forskning ligger förlossningspersonalenpåav
och inte på forskaren, d forskningen bedrivs endast vidatt en
institution direkt knuten till sjukhus och med tillstånd dessett etiskaav
kommitté, e den etiska kommittén, innan den lämnaratt tillstånd, för-
vissar sig forskningens validitet; den infomiation efter-attom som

intestävas kan fås på sätt; och forskarna har denannat utrustningatt
och den kompetens behövs.som

5. Det oetisktär under graviditeten tillföra läkemedel elleratt eljest
vidta åtgärder i avsikt fastställa vad slags skada därigenom kanatt som
åsamkas fostret.

Sedan Peel-rapporten framlades har intensiv utveckling skett påen
forskningens område. Särskilt inom transplantationsverksamheten, där
försök gjorts överföra hjämvävnad från fosteratt till patienter som
lider Parkinsons sjukdom, har framstegen varit anmärkningsvärda.av
Det den bakgrunden de brittiskamot hälsovårdsministramavar som
tillsatte utredning Polkinghome-kommittén med uppgift överatten se
de rekommendationer lämnats i Peel-rapporten. juliI lade1989som
utredningen fram resultatet sitt arbete i Review of therapportenav

ÖversynGuidance the Research ofUse Fetuses and Fetal Materialon
riktlinjerna angående användning foster och fostem1aterial förav av

forskningsändamål. Rapporten i följande förslag tillutmynnar
riktlinjer.

Behandling fosterav

finnsDet kategoriertvå foster; dels det döda fostret, dels detav
levande antingen in eller levandeDet skall behandlasutero utero.ex
enligt i principer de tillämpligastort sett år vidsamma som som

behandling eller forskning bedrivs bam ellersenare som vuxna.
Ett fosters död skall fastställas med hänvisning till vissa vitalaatt

funktioner saknas dettasåsom kan framgå frånvaron spontanav av
andnings- och hjârtverksamhet, varvid dock tillbörlig hänsyn måste tas
till faktorer talar i riktning, följderna hypotermit.ex.som annan av
hos fostret eller läkemedel eller stömin i ämnesomsättningen hosav gar
modem. fostretAtt dött skall fastställas eller bekräftas läkareav en
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del i deninteochmodern och fostretårvårdansvar tarhar somsom
fostervävnaden.användningenföljande av

synpunkt godtag-etiskdet fråndött foster ärfrånvävnadEndast ett
behandlingsändamål.använda förbart att

fragmentnervceller ellerenskildafår endastnervvävnadfrågaI om
transplantation.föranvändasvävnadav

fosterlivmoderinnehâll än2. Annat

fostret placenta,t.ex.livmodern ängraviditetsprodukter iAndra
forsknings- elleranvändas förfårfosterhinnorochfostervatten

nedan i frågavillkorunder debehandlingsändamâl omsom anges
förhållanden 7.ekonomiskaochscreening 4

frånhållas iskall sårbehandlingforskning ochmedVerksamheten3.
fostervävnad.tillvaratagandet av

följandedenmedtillfattas hänsynabortBeslutet måste nyttanutanom
avslutainleda elleroetisktfostret. Det äranvändningen att enav

material.biologisktlämpligtsyfte få framgraviditet i att
graviditet får intehennesmoder underblivandeVården av en

behandling.eller Iforskninganvändas förfostret kanpåverkas attav
innefattas i vårdsammanhangdetta
tid för abort,abortmetod ocha

ellerinfoster dörmodervårdenden kliniska uterob somvarsav en
abort.har spontanen

får utövasekonomisk ellersigpåverkan, art,Ingen av annanvare
kan inverka påställninggrund sineller den påmodempå avsom

fostervävnadtillåtaelleravbryta graviditetenlåtahennes beslut attatt
används.

foster-vilketsärskilda sätt påinformeras detskall inteModern om
användas.skallvävnaden allsanvändas ellerkanvävnad om

för denochabortförfarandeimedverkarDe ett ansvararsom
forskningdel imedvetetfår intevården modemkliniska ta somav

detDissektiontillvaratagits.fostervävnadmed denbedrivs avsom
fostervävnadtransplantationellerforskning detfostret, pådöda av

fall inte iilokaler ochutföras i skildamöjligt,skall, det är vartom
från regelngodtagbara undantagetisktEmellertid kansamma rum.

ellerfosterdöd ingäller fallforskningenförekomma när uteroav
grundvidtagnaobduktionsåtgärder påmotsvarandeabort ellerspontan

förhistoria.sjukdomsav en
protokoll visarförafostervävnadtillhandahåller måsteDen somsom
forsknings- ellerin förlämnatsanvändasden vävnad skall somvar
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behandlingsändamål och han skall också ha möjlighet försäkra sigatt
denatt vävnad uppfyllermottar kravenom i dennasom handledning.

Modems identitet får inte avslöjas fostervävnadnär lämnas ävenut,
viss kodning kan nödvändig förom möjliggöraatt honvara kanatt

spåras dem är ansvariga för vården henne,av som informationav om
betydelse skulle komma fram undersökningav fostervävnad.genom av

Varje förmedlare eller vävnadsbank eller vidarebefordrarmottarsom
fostervävnad måste föra protokoll över varifrån vävnaden kommer och

den lämnas och fårvart inte för den vävnaden avslöjamottarsom
enskildheter den tillhandahåller den eller viceom som versa.

Enligt princip skall kunna försäkrasamma mottagare sigen attom
allt material han får har tagits till i enlighetsom med de kravvara

uppställs i denna handledning. Hansom ñramåste protokoll som
visar varifrån vävnaden närmast kommer och det sätt på vilken den
skall användas får inte avslöja enskildheter angåendemen använd-
ningen ñr den tillhandahållit vävnaden.som

Detaljer foster t.ex.ett graviditetsålderom kan be-som vara av
tydelse från forskningssynpunkt inte kan användas förmen som att
identifiera fostret får lämnas den tillhandahållerut fostret,av som men
det är inte godtagbart när det till denne riktas förfrågningar fosterom
med särskilda egenskaper.

4. Samtycke

Forskning eller behandling innefattar användning foster ellersom av
fostervävnad får bedrivas endast efter föregående skriftliga tillstånd av
modem. För samtycket skallatt giltigt krävs modem erhållitattvara
tillräcklig information den tilltänkta åtgärden.om

Innan samtycke till användning fostret inhämtas måste samtyckeav
till avbrytande graviditeten ha lämnats. Vid detav samtycketsenare
får inte hänvisas till möjligheten fostret kan användasatt för forskning
eller behandling. Under förutsättning fråganatt användningom av
fostret först närtas samtycke till avbrytaupp graviditetenatt har
lämnats, får de båda frågorna behandlas vid tillfälle.samma

Det kan önskvärt höra fadern, eftersomattvara gjordat.ex. prov
med fostervävnad kan avslöja omständigheter kansom vara av
betydelse för honom och eftersom han kan ha kännedom ärftligom en
eller eljest överförbar sjukdom, hans samtycke skall intemen ettvara
krav och han skall inte heller ha befogenhet förhindra foster-att att
vävnaden kommer till användning ñr forskning eller behandling.

Vid abort eller vidspontan fosters död inett utero skall samtycke
använda fostervävnadatt helst sökas först fostretnär har dött.
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ärftligaförscreeningskall inhämtasmodernSamtycke omav
övervägsförfarandeeller någotskall göras annatsjukdomar somom

får.vård hondeninverka påellermodernförföljderliknandefåkan
skalldemledsagaskallrådgivningoch denförsöksådanaAlla som

anvisningar pågällandepraxis ochvedertagenmedenlighetiutföras
vid handlägg-åtskillnadprincipernasätt attgaranterar omett som

iakttas.ningen

Samvetsklausul5.

forskningdelta iförpliktadskallsköterska attellerläkareIngen vara
fostervävnadellerfosteranvändandemedskerbehandlingeller avsom

frånavståsamvetsbetånkligheter. Rätten attharhonellerhanom
vårdenefterföljandeellerföregåendeinte deninnefattardeltagande av

sätt.sådantpåfoster använtspatient varsen

kommittéerEtiska6.

ellerfosteranvändningmedbehandlingellerforskningAll av
be-verksamhetenförnyelseinnebärdenskallfostervävnad avom

Sådanakommitté.etiskgranskasprotokoll ochskrivas i ett av en
har erkäntsvaliditetprojektetstillsgranskningunderskall ståprojekt

tillämpasförgodtagits etttillvägagångssättet attochkommittén somav
harkommitténetiskaförfarande. Denmedicinsktrutinmässigt
hurrapporteremotgranska Lex. att taskyldighet att genom

framskriden Denbehandlingsformeneller denforskningsprojektet nya
sigförvissaoch kunna attregisterolikatilltillgångbör ha om
protokollet.iändamålför detanvänds angettsfaktisktmaterialet som
ekonomiskaförteckningar övergranskaockså kunnabörDen

tillåterkommitté ettfostervävnad. Innangällertransaktioner ensom
försäkra sigdenforskningsprojekt måste om

övrigtianvändningeller denforskningi denvaliditeten soma
ansökningen avser,

uppnåskananvändningen intetilltänktamed densyftenab att
sätt,annat

och detutrustningdenförfogar överklinikernaellerforskarnac att
fordras.kunnande som

förhållandenEkonomiska7.

ñrekomma.intefostervävnad fårfoster ellervederlag förEkonomiskt
fostervävnadhanteringvinningekonomiskoetiskt haDet är avatt av

livmodern.innehåll ieller annat
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