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Allt fler länder implemente-
rar nu EUs direktiv om genpa-
tent i de egna lagarna. I Sverige
väntas dock ett lagförslag tidi-
gast våren 2001. Frågan om gen-
patent är snårig och kontrover-
siell, och i Sverige lever forskare
– som använder patentskyddade
gener inom diagnostik– farligt.

– I princip kan man komma
att avkrävas retroaktiva avgifter
för patentintrång, säger Hans-
Henrik Lidgard, professor i ju-
ridik vid Lunds universitet.

Efter närmare tio års förberedelsear-
bete antog EU 1998 direktiven om lag-
ligt skydd för bioteknologiska uppfin-
ningar. Skyddet innefattar bland annat
gener och gensekvenser. Patentskyddet
gäller under förutsättning att genen iso-
lerats genom teknisk framställning, att
den är identisk med gener som före-
kommer naturligt i arvsmassan, att ge-
nens funktion eller möjliga funktion är
känd, att den kan användas industriellt
och att upptäckten är ny. Patentet gäller
i 20 år och skyddar även mot icke kom-
mersiell användning. 

Patentet skyddar inte mot terapeu-
tisk behandling, om behandlingen inte
görs på isolerade prover. Det skyddar
inte heller mot icke yrkesmässigt ut-
nyttjande.

Direktiven är ingen förordning, utan
anger den anda för hur de nationella
reglerna ska utformas. Flera länder har
under år 2000 implementerat EU-direk-
tiven i sina egna nationella lagar, däri-
bland Danmark, Finland, Tyskland och
Storbritannien. 

Vissa länder har dock satt sig på tvä-
ren. I Frankrike hävdar man att direkti-
ven strider mot de nuvarande patentla-
garna, som bland annat säger att varken
den mänskliga kroppen, delar av den el-
ler kunskap om hela gener eller delar av
den, kan patenteras. Och från Holland
har det inlämnats klagomål till Europa-
domstolen, i vilka man anser att direkti-
ven strider mot mänskliga rättigheter
och skyddet mot att någon ska kunna
äga en människas kropp.

Sverige har hamnat på efterkälken.
Ärendet ligger hos Justitiedepartemen-

tet och tidigast vå-
ren 2001 väntas en
proposition läggas
fram. Men svenska
forskare påverkas
ändå redan idag av
genpatenten, inte
minst av dem som
godkänts i USA och
nu ligger som an-
sökningar i Europa.
I USA är undanta-
gen från patentskyd-
den färre än i Euro-
pa, och kraven på
uppfinnings- och
användningskriteri-
erna är lägre än i
EUs direktiv. 

De amerikanska bioteknikföretagen
är minst sagt aktiva i patentjakten. Ex-
empelvis lämnade Celera Genomics in
6 000 preliminära patentansökningar på
gener eller gensekvenser bara under
1999. Ett annat amerikanskt företag,
Myriad Genetics, har de amerikan-
ska patenten på bröstcancergenerna
BRCA1 och BRCA2, och företagen har
även lämnat in ansökningar till EUs pa-
tentverk. Ett patentskydd gäller från att
en ansökan är inlämnad.

»Forskare väljer att blunda»
I Sverige används dessa bröstcan-

cergener för diagnostik av kvinnor i
drabbade släkter. Även diagnostik inne-
fattas av patentskydd. Myriad Genetics
kräver att länder som använder generna
betalar en licens, vilket dock inte görs
av svenska forskare. 

Andra patenterade metoder som fli-
tigt – och olovligt – används i Sverige är
PCR-metoden för att hitta genskador
vid ärftliga sjukdomar.

Hans-Henrik Lidgard, professor i ju-
ridik vid Lunds universitet, menar att
svenska forskare bör vara införstådda i
att det kan komma retroaktiva krav från
de företag som äger patenten, inte minst
mot bakgrund av den diskussion som
pågår rörande patentfrågor.

– Jag har en känsla av att forskare i
Sverige väljer att blunda och bara köra
på. Personligen tror jag att forskarsam-
hället och dess opinionsledare i stället
skulle välja att förhandla med företa-
gen. När det handlar om bröstcancerge-

nerna borde man inleda en dialog med
Myriad Genetics och försöka hitta öpp-
ningar, det är nog den mest framgångs-
rika vägen, säger Hans-Henrik Lidgard.

Förespråkar protektionism
Håkan Olsson, professor i onkologi

vid Universitetssjukhuset i Lund, är kri-
tisk till att ett enskilt företag kunnat ta
patent på bröstcancergenerna. Han me-
nar också att patenten är alltför breda,
de innefattar bland annat all terapi kring
generna, och det är omöjligt att förutse
hur terapierna kommer att utvecklas på
lång sikt.

Vid en konferens om genteknik och
ekonomi i Lund den 9 augusti, med
Gentekniknämnden, Lunds universitet
och Medicon Valley Academy som hu-
vudarrangörer, förepråkade Håkan Ols-
son att svenska forskare borde inta en
mer protektionistisk hållning i framti-
den. Svenska vävnads- och blodprover
får inte riskera att hamna i de ameri-
kanska bioteknikföretagens laboratori-
er i jakten på nya patent.

– Patenten skapar en monopolsitua-
tion med många negativa bieffekter. En
sådan är att man väljer att patentera ge-
ner för de vanliga sjukdomarna, där det
finns en stor marknad, och de mer säll-
synta sjukdomarna får universitets-
forskningen försöka ta hand om till sto-
ra kostnader, säger Håkan Olsson.

– Helst skulle jag sett att gener inte
gick att patentera, men nu har det gått
för långt och i stället förespråkar jag en
protektionistisk väg. Vi borde själva

– Jag har en känsla av att svenska forskare väljer att blunda och
bara köra på, säger professor Hans-Henrik Lidgard.
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satsa på att hitta våra egna viktiga sjuk-
domsgener för att på sikt slippa betala
företag i USA som tar patent på dessa. I
det avseendet tror jag att samarbetspro-
jekt som konsortiet Swegene blir väl-
digt viktigt.

Rättspraxis saknas
Med tanke på omfattningen av sökta

genpatent redan idag, kommer det på
sikt att bli oerhört svårt för enskilda
forskargrupper att vara uppdaterad rö-
rande vilka gener som är skyddade. 

Karin Elisabeth Rosén, avdelningen
för medicinsk rätt vid Lunds universi-
tet, rekommenderade vid konferensen
Genetik och Ekonomi svenska forskare
att själva gå in på hemsidorna för dels
Europeiska patentverket i München,
dels det svenska patentverket, och där ta
del av vilka ansökningar som har läm-
nats in och därmed skyddats.

– Men det finns ingen rättspraxis

när det gäller patent på gener, och det är
dessa framtida rättspraxis som kommer
att bli viktiga, säger Karin Elisabeth
Rosén. 

– Det skulle även behövas en ordent-
lig diskussion rörande de låga krav på
kriterier för uppfinning och användning
som amerikanska myndigheter nu har.

Ett genetiskt kretslopp
Men vill vi – allmänheten – egentli-

gen ge privata företag rätt att ta patent
på gener? Då EU skulle rösta om för-
slaget i Strassbourg så protesterade fle-
ra handikapporganisationer mot detta. 

Docent Susanne Lundin på institu-
tionen för etnologi vid Lunds universi-
tet, har intervjuat patienter som insjuk-
nat i Parkinsons sjukdom, aids och
andra svåra sjukdomar. 

Det som tydligt förenat dessa männi-
skor är, menar Susanne Lundin, känslan
av utanförskap. Och granskar man sam-

hällets värdemönster så är människan
»sina gener», och HUGO-projektet har
i stor omfattning bidragit till att den in-
ställningen förstärkts. HUGO-projektet
kartlägger det gemensamma genetiska
arvet, dvs motsatsen till mångfald. Vad
innebär då möjligheten att patentera ge-
ner, att vi egentligen är någon sorts gen-
fabriker, för vår människosyn?

– Till viss del ser vi redan våra krop-
par som en helhet ihopsatt av olika de-
lar, delar som kan bytas ut. Då accepte-
rar vi även delar från andra arter, och på
det sättet upplever vi en integrering i ett
genetiskt kretslopp, säger Susanne
Lundin.

– Även om vi på ett principiellt plan
ser patentering av gener som något ne-
gativt, så kan de möjligheter det ger
ändå upplevas som positiv på det per-
sonliga planet: vi får en chans att välja
bort sjukdom och utanförskap.

Peter Örn
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Den katolska kyrkan ställer
sig bakom organtransplantatio-
ner, även från djur till männi -
ska. Kyrkan accepterar dess-
utom begreppet hjärndöd. Det
förklarade påven Johannes Pau-
lus II, då Transplantation Socie-
ty höll världskongress i Rom.
Det var första gången den ka-
tolska kyrkans överhuvud del-
tog i en vetenskaplig kongress.

När 5000 läkare och forskare från
hela världen som arbetar inom trans-
plantationsområdet kom till Rom i au-
gusti, fanns där en inbjuden gäst som ti-
digare aldrig skådats vid en vetenskap-
lig kongress: påven. Johannes Paulus II
valde förvisso bort kongressalens podi-
um då han redogjorde för encyklikan
(den skrivelse som anger hela den ka-
tolska kyrkans ståndpunkt). Istället
hade man byggt en tribun åt honom på
den öppna platsen framför kongress-
byggnaden, och placerat ut stolar till
åhörarna.

Organtransplantationer, även från
djur till människa, accepteras nu helt av
katolska kyrkan, enligt encyklikan.
Förutsättningen är dock att ingreppen
»inte försvagar mottagarens psykiska
eller genetiska integritet». Det måste
också finnas vetenskapliga bevis för att

transplantationen har ett medicinskt
värde för mottagaren.

I analogi med ståndpunkten rörande
organtransplantationer ställer sig påven
även positiv till begreppet hjärndöd.
Den enskildes beslut att bli organdona-
tor är ett viktigt uttryck för broderlig
kärlek, sade påven.

Kritisk till kloning a v celler
Bristen på humana donationsorgan

har inneburit att forskare försöker hitta
andra utvägar. Den inriktning som syf-
tar till att få fram konstgjorda organ,
proteser i olika former, är något som
den katolska kyrkan sympatiserar med.
Däremot ställer sig påven mycket kri-
tisk till försök med kloning av humana
celler för att därigenom skapa nya trans-
plantationsorgan. Även användningen
av fosterceller inom forskningen, inte
minst då den innebär att humana em-
bryon manipuleras och förstörs, är mo-
raliskt oacceptabelt. Den ståndpunkten
ska ses mot bakgrund av katolska kyr-
kans negativa syn på abort. 

I stället uppmanar påven i encykli -
kan forskarna att rikta in sina ansträng-
ningar på möjligheterna att använda
stamceller från vuxna individer.

Professor Carl-Gustav Groth, pro-
fessor i transplantationskirurgi vid Ka-
rolinska institutet, utsågs vid kongres-
sen till president för World Transplanta-
tion Society för de närmaste två åren.

Han menar att påvens tal spelar en stor
roll för transplantationsverksamheten i
de katolska länderna.

– Inte bara läkare och forskare, utan
också myndigheter och folkopinionen
påverkas av kyrkans ståndpunkter, sä-
ger Carl-Gustav Groth. 

– Men mycket har skett även i dessa
länder, vilket bland annat Spanien är ett
exempel på. Där har man idag de högsta
organdonationssiffrorna av alla europe-
iska länder. Det byggdes sent upp en do-
nationsverksamhet, men organisato-
riskt blev den snabbt mycket effektiv
och har sedan starten fungerat bra.

Traditionellt finns ett motsatsförhål-
lande mellan den katolska kyrkan och
naturvetenskaperna, men den motsätt-
ningen är svårt att finna exempel på i på-
vens encyklika. 

Den avslutas med några rader där på-
ven framhåller betydelsen av filosofers
och teologers bidrag i form av »kompe-
tenta och aktsamma reflektioner röran-
de etiska problem associerade med
transplantationsterapi».

– Inom transplantationsverksamhe-
ten har etiska frågor stor betydelse. I
Sverige har vi ett närverk med fem
grupper som sysslar med forskning
kring xenotranplantation, och en av
dessa grupper är inriktad enbart på etis-
ka frågeställningar, säger Carl-Gustav
Groth.

Peter Örn

Katolska kyrkan positiv 
till xenotransplantationer


