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S
tår sig beslutet i USA 
kommer det att få 
dramatiska 
konsekven

ser för massvis med 
bioteknikföretag 
även i Europa och 
Sverige, säger Hå
kan Olsson, profes
sor i onkologi vid 
Skånes universitets
sjukhus i Lund.

Strax före påsk kom do
men i den federala delstats
domstolen i New York som sa 
att 7 av de totalt 23 patenten 
som det amerikanska företa
get Myriad Genetics har på 
bröstcancergenerna BRCA1 
och BRCA2 var ogiltiga. 
Bland annat underkändes pa
tenten på de isolerade gener
na och flera patent på dia
gnostiska analysmetoder. 
Domaren slog fast att på 
grund av att generna hade ett 
naturligt ursprung så var 
processen att isolera dem för 
att söka patent på dem endast 
ett slags »lagvrängeri« för att 
kringgå det generella förbu
det mot att patentera DNA. 
Domen gick därmed emot 30 
års tillämpning av ameri
kansk patentlagstiftning och 
skapade svallvågor i hela det 
amerikanska läkar och fors

karsamhället. Amerikanska 
läkarförbundets ordförande, 
James Rohack, gick genast ut 
och välkomnade domen, som 
han kallade banbrytande och 
en juridisk seger som förhin
drar atrt alltför breda medi
cinska patent stoppar patien
ternas tillgång till vård.

– Läkare ska inte begrän
sas i frågan om vilken vård de 
kan erbjuda bara för att en del 
av den mänskliga biologin har 
patenterats, sa han enligt ett 
pressmeddelande från läkar
förbundet AMA.

I USA har oförsäkrade pa
tienter och de vars försäk
ringar inte täcker testen 

tvingats betala de mellan 
20 000 och 30 000 kronor 
dyra testen ur egen ficka, nå
got som i praktiken har ute
slutit miljontals amerikan
skor från att ta dem.

Både Myriad Genetics pa
tentjurister och fristående 
bedömare varnade istället för 
att investeringsviljan i gene
tisk forskning nu skulle avta 
betydligt fram tills patentfrå
gan slutligen är avgjord. My
riad Genetics meddelade 
nämligen genast att de kom
mer att överklaga domen, och 
de flesta anser att fallet kom
mer att gå ända till Högsta 
domstolen för ett avgörande. 
Något som sannolikt kommer 
att ta cirka två år.

Domen mot de amerikanska 
patenten påverkar inte direkt 
situationen i Europa, som har 
en egen patentlagstiftning. 
Myriad Genetics har också 
separata pa
tent i Europa. 
Men turerna 
kring dessa är 
många och 
komplicera
de. Först be
viljades före
taget liknan
de patent som 

de fått i USA, men efter att de 
mycket aggressivt försökt få 
in licenspengar från europe
iska forskare och laboratorier 
uppstod en tvist. Resultatet 
blev att det europeiska pa
tentverket upphävde Myriad 
Genetics patent på de isolera
de generna på grund av en 
teknikalitet i deras ansökan. 
Dessutom beskars patentet 
på analyserna av BRCA2ge
nen mycket kraftigt till att 
gälla endast en viss grupp av 
judiska kvinnor.

I slutet av 2008 vann det 
amerikanska företaget tvis
ten om patentet kring analy
serna av BRCA1genen, något 
som innebär att de nu har rätt 
att kräva in licenspengar för 
testen i Europa.

Men varken det eller do
men i USA kommer att få någ
ra praktiska konsekvenser 
för diagnostiken i Sverige. 
Enligt Patent och registre
ringsverket upphörde nämli
gen betalningarna av de årli
ga avgifterna för att upprätt
hålla patenten i Sverige 2004, 
varvid patenten avfördes och 
inte längre är giltiga här. Det 
är med andra ord fritt fram 
att genomföra och utveckla 
diagnostiska test av BRCA1 

n aktuellt

forskning. En domstol i USA har ogiltigförklarat Myriad 
Genetics patent på bröstcancergenerna BRCA1 och BRCA2.  
Domen välkomnas och kallas banbrytande av amerikanska  
läkarförbundet. I Sverige kommer den dock inte att ha någon 
betydelse för klinik och diagnostik av bröstcancer, men den kan 
innebära stora förändringar i ett längre perspektiv.
text: fredrik hedlund

Genpatent  
ogiltiga i USA

Åke Borg

Färglagd immunfluorescens
mikroskopisk bild av kromosom 
17, där bröstcancergenen BRCA1 
är rödmarkerad.
Foto: Science PhotoLibrary
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och BRCA2 i Sverige, något 
som också har gjorts hela ti
den.

– Vi var igång och gjorde 
dessa analyser i mitten av 
1990talet innan det fanns 
patent på dem. Och sedan har 
vi bara fortsatt, säger Åke 
Borg, professor i experimen
tell onkologi vid Lunds uni
versitet.

Han och hans medarbetare i 
Lund genomför, i princip, alla 
generella screeningar för 
ärftlighet av bröstcancer i 
Sverige och cirka hälften av 
alla test på familjemedlem
mar i släkter där en mutation 
upptäckts vid screening. Det 
blir mellan 500 och 600 ana
lyser och 200 till 300 predik
tiva test per år. De gör testen 
billigare än Myriad Genetics, 
men en fullständig screening 
kostar ändå drygt 15 000 kro
nor. 

Även om domslutet i USA inte 
kommer att påverka Sverige 
direkt så kan det få en stor 
betydelse i ett längre per
spektiv om det står fast i Hög
sta domstolen.

– Detta beslut blir ju preju
dikat för alla andra genpatent 
om det står sig. Avslår man 
möjligheterna att patentera 
DNAsekvenser som man tar 
ut från människan som man 
hittar en kommersiell appli
kation för så berör det mass
vis med företag i Europa och 
även i Sverige, säger Håkan 
Olsson, professor i onkologi 

vid Skånes universitetssjuk
hus i Lund.

Enligt honom finns det 
minst 40 000 patent kring 
cirka 2 000 av människans 
gener som potentiellt kan be
röras av domslutet. Och vissa 
företag är helt beroende av 
patenten.

– En del företag är grunda
de kring två–tre genpatent, 
och det här kan bli väldigt 
svårt för dem, säger Håkan 
Olsson.

Och här finns också många 
små och medelstora svenska 
bioteknikföretag.

Men domen i USA kan även 
få effekter på de större företa
gen. AstraZeneca har till ex
empel ett forskningssamarbe
te med Myriad Genetics i ut
vecklingen av det nya cancer
medlet olaparib, som precis 
avslutat fas 2studier på BR
CAmuterade kvinnor med 
bröstcancer. Men riktigt hur 

situationen i USA påverkar 
samarbetet kan de inte säga.

– Det är lite för tidigt att 
säga, och vi behöver utvärde
ra om vi ska gå vidare i fas 3 
eller inte, säger AnnLeena 
Mikiver, presschef på Astra
Zeneca.

Håkan Olsson menar att bara 
turbulensen efter domen i 
USA kan skapa negativa ef
fekter för forskningen.

– Jag tror att vi kommer att 
se en mycket intensiv debatt 
på hög nivå mellan biotech
forskare, administratörer, ju
rister och så vidare under det 
kommande året. Och var det 
kommer att hamna till slut, 
det vet vi inte. Men oron att 
man hoppar fram och tillbaks 
med olika beslut i USA, Euro
pa och Japan kommer inte att 
gynna forskning och industri, 
säger han. n

»Detta beslut blir ju 
prejudikat för alla 
andra genpatent om 
det står sig.«

Domen i USA välkomnas och 
kallas banbrytande, men 
kommer inte i Sverige att ha 
någon betydelse för klinik och 
diagnostik av bröstcancer.
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Ekonomiskt intresse av att upphäva patent
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I går överlämnade reger
ingen propositionen »Pa
tientsäkerhet och tillsyn« till 
riksdagen.

I propositionen föreslås att 
lagen om yrkesverksamhet 
på hälso och sjukvårdens 
område upphävs och ersätts 
av en ny patientsäkerhetslag. 
Propositionen skiljer sig 
egentligen inte från lagråds
remissen, som kom tidigare i 
år (se LT nr 7/2010).

De nuvarande disciplinpå
följderna varning och erin
ran försvinner, och hälso 
och sjukvårdens ansvars
nämn, HSAN, ska i fortsätt
ningen enbart hantera 
ärenden som gäller indragen 
förskrivningsrätt, prövotid 
och återkallelse av legitima
tion eller annan behörighet. 
Patienter som vill anmäla sitt 
missnöje med vården ska ef
ter årsskiftet vända sig till 
Socialstyrelsen. En specifik 
yrkesutövare behöver inte, 
som i nuvarande HSANan
mälningar, pekas ut, utan So
cialstyrelsen ska förutsätt
ningslöst utreda händelsen. 

Flera remissinstanser var 
kritiska till att utredningen 
inte föreslog någon möjlighet 
till överklagande av Social
styrelsens beslut. Det har 
heller inte regeringen gjort i 
nuläget, men man skriver i 
propositionen att det finns 
ett behov av att se över frågan 
närmare. Socialdepartemen
tet kommer att utreda bland 
annat vem som ska kunna 
överklaga beslut och vilken 
instans som ska pröva över
klaganden. Man räknar med 
en proposition under 2011.

Eftersom Socialstyrelsen får 
mer att göra kommer den att 
få 44,4 miljoner kronor extra. 
I den nya lagen införs en 
skyldighet för vårdgivaren 
att informera patienter som 
drabbats av en vårdskada. In
formationen ska förutom 

själva händelsen omfatta vil
ka möjligheter till ekonomisk 
ersättning som finns samt 
upplysning om landstingens 
patientnämnder. 

Vårdgivaren ska också ak
tivt bjuda in patienter i pa
tientsäkerhetsarbetet.

– Det är viktigt att man föl
jer upp och utvärderar det 
nya systemet, så att kraven 
på god rättssäkerhet för pa
tienter, anhöriga och yrkes
utövare i vården tillgodoses 
som det var tänkt, säger Eva 
Nilsson Bågenholm.

Patientnämndernas ärende
mängd beräknas öka, och 
nämnderna ska också få ett 
tydligare och delvis utökat 
uppdrag. Trots att regering
en räknar med ökade kostna
der för patientnämndernas 
verksamhet skriver man att 
dessa kraftigt understiger de 
kostnader som i dag uppstår 
på grund av brister i patient
säkerheten, varför inga extra 
medel avsätts.

Vårdgivarna ska framöver 
också årligen sammanställa 
en så kallad patientsäker
hetsberättelse, en beskriv
ning av hur patientsäkerhets
arbetet bedrivits under före
gående år. 

Patientsäkerhetsutred
ningen föreslog att ett natio
nellt patientsäkerhetscent
rum (se LT nr 21/2009) ska 
inrättas, men det har reger
ingen inte nappat på. 

Sara Gunnarsdotter

n aktuellt

Ny lagstiftning ska sätta hår
dare press på vårdgivarna att 
fokusera på patientsäker
heten. Varje år ska en pa
tientsäkerhetsberättelse sät
tas samman, och patienter 
ska ovillkorligen informeras 
om tillbud.

– Det är utmärkt. För ett ef
fektivt och framgångsrikt pa
tientsäkerhetsarbete måste 
det huvudsakliga ansvaret 
ligga hos den som är ansvarig 
för verksamheten. I ansvaret 
ligger att vårdgivarna måste 
skapa en säkerhetskultur där 
alla är delaktiga, säger Läkar
förbundets ordförande Eva 
Nilsson Bågenholm i ett 
pressmeddelande.

Ny lagstiftning om patient- 
säkerhet från årsskiftet

Eva Nilsson Bågenholm

Ekonomiskt intresse 
av att upphäva patent
Enligt amerikanska Forbes  
Magazine finns stora riskkapita
listintressen bakom upphävan
det av enskilda genpatent. De 
har investerat i företag som 
inom något år hoppas kunna 
presentera ny teknik som gör det 
möjligt att rutinmässigt sekven
sera en patients samtliga 25 000 
gener. Och tekniken är i grunden 
inte dyrare än dagens screening 
av enskilda gener.

En fullständig genkarta kan 
på kort sikt underlätta dia
gnostiken av genetiska sjukdo
mar och bestämma individuell 
cancerbehandling. Längre in i 
framtiden finns gensekvense
ring av nyfödda för att avgöra 
framtida sjukdomsrisker.

Men licensavgifter till ägarna 
av dagens genpatent skulle 
göra den nya tekniken alltför 
dyr eller tvinga läkare att ute
sluta vissa gener, trots att just 
de kan vara livsavgörande för 
patienten.  Fredrik Hedlund
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