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Transplantationslagen ger
inget stöd för forskning på le-
vande foster som ska aborteras.
Därför bör den forskning vid
Huddinge sjukhus som syftar
till att hitta behandlingsmöjlig-
heter redan under fosterstadiet
mot svåra ärftliga sjukdomar
inte få tillstånd. 

Det skriver Socialstyrelsens
generaldirektör Claes Örten-
dahl i ett brev till Medicinska
forskningsrådet.

Debatten om forskning på levande
foster har nu mynnat ut i att Claes Ör-
tendahl i media och i ett brev till Medi-
cinska forskningsrådet förklarat att
forskningen inte har stöd i lagen. Den är
därför att betrakta som »olaglig». 

Enligt 11§ transplantationslagen får
vävnad från aborterade foster användas
i medicinsk forskning, efter samtycke
från den gravida kvinnan och tillstånd
från Socialstyrelsen.  

– Forskarna anser att de rört sig i ett
gränsland eftersom aborten redan satts
igång då försöken gjorts. Men dessa ar-
gument håller inte, säger Claes Örten-
dahl.

Nya behandlingsalternativ
Det handlar om att hitta möjliga be-

handlingsalternativ redan under foster-
stadiet för svåra ärftliga immunbrist-
och blodsjukdomar. Bland flera sjukdo-
mar som nämns finns Gaucher typ III, en
sjukdom som leder till brist på ett viktigt
enzym, samt blodbristsjukdomar som
talassemi och sicklecellsanemi.

Sjukdomarna är relativt ovanliga i
Sverige, det rör sig om 10–15 fall per år.
Många av de barn som inte dör redan på
fosterstadiet måste genomgå benmärgs-
transplantationer.   

Med fosterdiagnostik kan sjukdomar-
na upptäckas mycket tidigt och de flesta
kvinnorna väljer då att göra abort. Ris-
ken att vid en ny graviditet få ett barn
som bär på sjukdomen är ca 25 procent.

Genom att tillföra stamceller från ti-
digt aborterade foster till levande foster
hoppas nu forskarna vid Huddinge
sjukhus kunna hitta ett helt nytt terapi-
alternativ vid dessa sjukdomar. Liknan-
de forskning pågår på flera håll och
Huddingegruppen samarbetar bl a med
forskargrupper i England och Italien.

Flera lyckade behandlingar har
gjorts då fetala stamceller transplante-

rats till foster. Dessa har dock gällt fos-
ter med immunbristsjukdomar. 

När det handlat om svåra blodsjuk-
domar har också flera försök gjorts, bl a
tre behandlingar vid Huddinge sjukhus,
och resultaten har inte varit så positiva
som forskarna hoppats på.

– De tre barn som fått behandling hos
oss måste fortfarande genomgå upprepa-
de blodtransfusioner. De är nu i åldrarna
två till fem år gamla och det återstår en
möjlighet: benmärgstransplantation, sä-
ger professor Olle Ringdén vid trans-
plantationskirurgiska kliniken.

Dessa behandlingar gjordes i början
av 1990-talet. Sedan dess, 1993 och
1994, har ett 10-tal försök gjorts med le-
vande foster som sedan aborterats. Syf-
tet har varit att kartlägga under vilken
graviditetsvecka som fostrets eget im-
munförsvar ännu är så outvecklat att de
tillförda stamcellerna inte stöts bort.

Aborten oåterkallelig 
Aborten sätts igång med Cervagem

och Laminaria, en behandling som gör
att kvinnan aborterar inom 48–72 tim-
mar. När aborten är oåterkallelig injice-
ras stamceller med en mycket smal nål
(0,7 mm). Ingreppet tar 5–10 minuter.
Efter aborten obduceras fostret. Lever,
mjälte och tymus dissekeras.

Själva huvudprojektet, att tillföra
stamceller till sjuka foster i behand-
lingssyfte, tillstyrktes enligt professor
Olle Ringdén av både den regionala
etiska kommittén och av Medicinska
foskningsrådets etiska nämnd, som
även har tillgång till juridisk expertis.

De fortsatta försöken på foster som
sedan aborterades, tillstyrktes av den
lokala etiska kommittén vid Huddinge
sjukhus. Dessa ansågs då som en vida-
reutveckling av huvudprojektet.

Huddingegruppen har nu ansökt om
att få utföra ytterligare tio försök på fos-
ter som ska aborteras. De tidigare försö-
ken gjordes i graviditetsveckorna 15–18.

– Vi vill utföra studien i graviditets-
veckorna 10–15 för att få klarhet i under
vilken vecka som de tillförda stamcel-
lerna accepteras av fostret, dvs då fost-
rets eget immunförsvar fortfarande är
tillräckligt omoget. Själv tror jag att det
rör sig om tiden före vecka 12, säger
Olle Ringdén.

Ansökan ligger nu hos Medicinska
forskningsrådets etiska nämnd för ett
principiellt ställningstagande. 

Professor Lennart Kaijser, fysiolo-
giska kliniken vid Huddinge sjukhus,

sitter dels som ordförande i den lokala
etiska kommittén, dels som ledamot i
MFRs etiska nämnd.

– För varje ny ansökan finns en risk
att gränsen för vad som är etiskt godtag-
bart flyttas, att acceptansen ökar. Den
här gränsförflyttningen måste man vara
lyhörd för, säger Lennart Kaijser.

– Vi anser därför att det nu finns an-
ledning att diskutera den här typen av
försök på ett mer övergripande principi-
ellt plan.

Inget stöd i lagen    
I och med att den nya ansökan blev

känd uppstod en debatt om de tidigare
försöken, en debatt som nu lett till att
Socialstyrelsens generaldirektör Claes
Örtendahl skrivit ett brev till MFRs hu-
vudsekreterare professor Olle Stendahl.

I brevet framgår det att styrelsen dis-
kuterat lagstiftningens tillämpning på
forskningsprojektet, med slutsatsen att
»forskningsprojektet inte har stöd i lag».

– I förarbetena till propositionen om
ny transplantationslag framgår det
ganska tydligt vad som är tillåtet, och
försöken i Huddinge faller inte inom
den lagen, säger Claes Örtendahl.

– Vi har inte tagit upp den forskning
som bedrevs 1993–94. Skulle den strida
mot någon lag som då fanns kan vi bli
tvungna att granska dessa försök och gå
till åklagare med ärendet.

Claes Örtendahl ser helst att frågan
ställs under en bred offentlig debatt, och
på sikt når riksdagen för en eventuell
lagändring. 

Även professor Olle Ringdén vid
Huddinge sjukhus välkomnar en lag som
klart beskriver vilka regler som ska gälla.

– Men även om vi så småningom får
en lag som klart säger vad som får göras
kommer forskningen nu att fördröjas,
kanske för lång tid, säger Olle Ringdén.

Enligt Olle Ringdén har Claes Ör-
tendahl inte haft någon kontakt med
forskargruppen på Huddinge sjukhus
för att få direktinformation.

– Claes Örtendahls inhopp har sänkt
hela projektet genom att han ifrågasatt
lagligheten. Jag ser det som självklart
att vi får avslag på vår ansökan efter det
som hänt.

Statens medicinsk-etiska råd fick på
fredagen i förra veckan information av
Huddingeforskarna om projektet. Äm-
net »Forskning på foster» ska även de-
batteras på Svenska Läkaresällskapet,
torsdagen den 13 mars.

Peter Örn  

Inga nya försök på levande foster

Socialstyrelsens lagtolkning stoppar
forskning kring ärftliga sjukdomar


