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I Frankrike finns omkring
30 000 nedfrysta »överblivna»
embryon. Enligt den nuvarande
lagstiftningen kommer dessa att
förstöras. Nu föreslår landets
nationella etiska kommitté att
lagen ändras. Läkarna och fors-
karna i kommittén hävdar att
möjligheten att ta celler från le-
vande embryon öppnar viktiga
framtidsperspektiv.

När börjar det mänskliga livet? Em-
bryots status har diskuterats åtskilliga
gånger av franska politiska och medi-
cinska instanser. Frågan har ännu inte
fått något »offentligt» svar. När den
franska nationella etiska kommittén,
Comité consultatif national d’éthique,
nyligen uttalade sig om forskning på
embryon reserverade sig en ledamot,
representanten för den katolska kyrkan.

Den katolska kyrkan anser att livet
tar sin början vid befruktningen och le-
damoten hävdade att de provrörsbe-
fruktade embryon som inte används i ett
föräldraprojekt bör få självdö.

Den allmänna inställningen hos den
etiska kommittén, som till stor del be-
står av läkare och forskare, är att ett em-
bryo bör betraktas som en »potentiell»
människa och ska behandlas med re-
spekt. Men de etiska betänkligheterna
måste vägas mot de framsteg som kan
göras för människor, genom eventuell
forskning.

Idag räknar myndigheterna med att
det finns omkring 30 000 nedfrysta em-
bryon i Frankrike, som är resultatet av
provrörsbefruktningar, men som inte
kommer att användas av »föräldrarna».
Efter fem års förvaring kommer dessa
embryon att förstöras. 1994 antog näm-
ligen det franska parlamentet en lag,
som förbjöd i stort sett all forskning på
»levande» embryon. Nu föreslår den
etiska kommittén att parlamentarikerna
lättar på lagen.

Nya perspektiv
En av de främsta anledningarna till

att de franska forskarna och läkarna vill
häva förbudet är de perspektiv som hål-
ler på att öppna sig vad gäller så kallade
ES-celler (stamceller från mänskliga
embryon).

Den franska etiska kommittén häv-
dar att möjligheten att förstå och bota
flera allvarliga sjukdomar kommer att

bli mycket stor, när tekniken utvecklats
och att den därför bör tillåtas. Men de
franska läkarna och vetenskapsmännen
säger också att all forskning på embry-
on bör omgärdas av en rad stränga re-
striktioner.

– Det bör bara handla om grund-
forskning och vetenskapliga studier
som syftar till att förebygga sjukdomar.
Utnyttjandet av mänskliga celler från
embryon får inte förändra arvsanlagen
hos en mottagare, säger den etiska kom-
mittén.

Dessutom har den franska kommit-
tén nyligen uttalat sig mot all form av
kloning av människor.

Absurd forskningssituation
Den etiska gruppen utesluter helt

och hållet tanken på att framställa em-
bryon enbart i forskningssyfte. Där-
emot bör man alltså kunna använda em-
bryon, som »blivit över» i ett föräldra-
projekt, efter godkännande av donato-
rerna.

– Dagens franska förbud är en para-
dox, eftersom det inte är olagligt att ge-
nomföra forskning på importerade cel-
ler. Det är mycket enkelt att transporte-
ra celler från ett land till ett annat. Det
säger André Boué, som är professor i
genetik och skrivit rapporten, som lig-
ger till grund för den etiska kommitténs
rekommendationer.

Han talar om de absurda situationer
som genetiska forskare ibland befinner
sig i. Som exempel berättar han hur han
på 1960-talet arbetade i Philadelphia,
där man forskade för att ta fram ett vac-

cin mot röda hund. Eftersom aborter vid
den tiden var förbjudna i USA, importe-
rade man aborterade embryon från an-
dra länder.

Idag är det inte olagligt att genomfö-
ra forskning på döda embryon i Frank-
rike. Men den etiska kommittén föreslår
även en rad regler kring användandet av
vävnad och organ från aborterade em-
bryon. Gruppen är helt emot en rutin-
mässig insamling för vetenskapliga stu-
dier.

Ingen banal materia
– Mänskliga embryon kan inte be-

traktas som banal forskningsmateria,
hävdar de franska läkarna och veten-
skapsmännen och säger att både forsk-
ningsprojekt och insamling av döda em-
bryon ska vara av tillfällig karaktär och
ha godkänts av en nationell kommis-
sion.

Den etiska kommittén säger att en
kvinna som beslutat att avbryta en gra-
viditet ska kunna tillfrågas om embryot
kan användas för forskning, men bara
efter att hennes slutgiltiga beslut tagits.
Annars finns det en risk för att man kan
försöka påverka kvinnor att göra abort,
hävdar den etiska kommittén.

Gruppen betonar också att all kom-
mersiell handel med organ, vävnad och
celler från embryon bör vara förbjuden.

Den här etiskt känsliga frågan kom-
mer att behandlas av parlamentet under
1999 då den franska bioetiska lagen
från 1994 ska revideras.

Anna Trenning-Himmelsbach
Frilansjournalist, Frankrike

Diskussion om etik i Frankrike

Forskare vill tillåta
forskning på embryon

Patientens ställning i sjukvår-
den ska stärkas. Det slår Lands-
tingsförbundet fast i nya riktlin-
jer, vilka man hoppas att lands-
tingen följer.

Av riktlinjerna framgår att männi-
skor själva ska ha rätt att välja vilket
sjukhus, vilken vårdcentral och vilken
läkare de besöker.

Korta väntetider är en annan rättig-
het. Om den egna primärläkaren inte
kan ta emot inom åtta dagar ska man
kunna välja en annan läkare som har av-
tal med landstinget. På samma sätt får
patienten välja ett annat sjukhus om

väntetiden till det egna sjukhuset är
längre än tre månader. Och om lands-
tinget inte klarar att hålla väntetiderna
måste landstinget betala för vården i nå-
got annat landsting. 

Före år 2000 ska landstingen ha ge-
nomfört de kortare väntetiderna.

Patienter ska också bli bättre infor-
merade. Alla sjukhus ska ha informa-
tionsservice för dem som vill veta mer
om sin sjukdom. Det ska dessutom bli
möjligt att få sjukvårdsupplysning via
telefonsamtal till lokalsamtalstaxa och
elektroniska tjänster.

Landstingsförbundet ska årligen un-
dersöka hur landstingen lyckas i sitt ar-
bete att stärka patientens ställning. •

Patienter får större inflytande


