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Forskningsprogrammet ”Mind the risk: Den 
genetiska riskinformationens etik för individ 
och samhälle” tilldelades anslag av Stiftel-
sen Riksbankens Jubileumsfond 2013. Målet 
var att analysera etiska aspekter av genetisk 
riskinformation inom vården: ett fält som på 
senare år utvecklats i rasande takt. I dag kan 
både enskilda och sjukvården ta reda på gene-
tiska risker och förutsättningar. Forskare från 
flera länder har inom programmet analyserat 
debatten och studerat hur patienter, sjuk-
vårdspersonal och anhöriga ser på etiska di-
lemman inom den nya genetiska medicinen. 
Detta är programmets slutrapport.
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INTRODUKTION

Alla etiska frågeställningar kräver tid för eftertanke. De har sällan 
några enkla eller definitiva svar som lätt kan sammanfattas. Detta 
gäller inte minst för något så komplext som genetisk riskinforma
tion. År 2014 startade vårt forskningsprogram ”Mind the risk” med 
utgångspunkt i utvecklingen inom gentekniken och med fokus på 
de etiska utmaningarna. Detta är vår slutrapport. För att återspegla 
komplexiteten har vi valt att dela upp den i två delar. I del I presente
rar vi i korthet forskningsprogrammet: syftet med projektet, arbetet 
som genomförts och en del av resultaten som uppnåtts. Projektet har 
utrett teoretiska och begreppsliga frågor, men också genomfört flera 
empiriska undersökningar för att få fram hur patienter, anhöriga och 
allmänheten tänker. Alltför sällan vägleds etiska och politiska beslut, 
riktlinjer och rekommendationer av vad slutanvändarna tycker.

En viktig del av resultatet när man ska granska ny teknik och 
hur den kan komma att tillämpas i praxis, är identifiering av etiska 
frågeställningar som kan aktualiseras inom en verksamhet, i detta fall 
i samband med den snabbt ökande användningen av genetisk risk
information i olika sammanhang. Redan när programmet startade 
2014 valde vi att kontinuerligt presentera etiska frågor och fördjupa
de reflektioner kring de frågor som diskuterats inom projektgruppen, 
på olika workshops och i bloggform. Dessa bloggar, under redaktion 
av docenten i filosofi Pär Segerdahl vid Centrum för forsknings & 
bioetik i Uppsala, har varit tillgängliga både på svenska och engelska 
(https://etikbloggen.crb.uu.se och https://ethicsblog.crb.uu.se). I del 
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II av denna slutrapport presenterar vi dessa fördjupade reflektioner. 
En del utgår från de diskussioner som förts i forskargruppen och med 
övriga deltagare i en workshop. Andra utgår från de delstudier inom 
projektet som publicerats i vetenskapliga tidskrifter och antologier. 
Del II är tänkt att hjälpa främst dem som tar fram och tillämpar ge
netisk riskinformation, men också beslutsfattare på myndigheter och 
annorstädes samt media som har till uppgift att bevaka detta område.

Texterna i denna andra del ska förhoppningsvis hjälpa oss att prö
va våra fördomar och invanda eller intuitiva uppfattningar i etiska 
frågor. Genetisk information kan i förstone tyckas vara något privat, 
vilket speglas väl i till exempel den nya europeiska dataförordningen 
(GDPR). Där anges att genetiska och biometriska uppgifter är sär
skilt känsliga och behöver omgärdas av ett starkare sekretesskydd. 
Visst är genetisk information i en viss mening privat, men riktigt så 
enkelt är det inte. Vi delar våra genuppsättningar med andra besläk
tade individer och en del av vårt genetiska arv syns på utsidan. Det är 
inte heller givet att en individ ska ha exklusiv rätt till information om 
sin genetiska risk om detta påverkar möjligheten att ställa en diag
nos och ge behandling åt en genetisk släkting. I del II har vi gjort 
ett urval av sådana reflektioner i ett antal kortare texter, varav en del 
tidigare i olika varianter publicerats på vår blogg. Texterna belyser 
några av de etiska utmaningar som identifierats i programmet när 
alltfler människor kommer i kontakt med genetisk information om 
framtida risker för hälsan. De bör läsas med eftertanke och de kan 
läsas oberoende av varandra, kanske på bussen eller på tåget. Vi har 
valt att beskriva sådana utmaningar som kan intressera en bredare 
allmänhet, men även beslutsfattare och sjukvårdspersonal. Etik skrivs 
inte på stentavlor. Vi hoppas att texterna ska väcka lusten att tänka 
vidare om genetisk riskinformation. 
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– DEL I  –

PRESENTATION AV
FORSKNINGSPROJEKTET

”MIND THE RISK”

STÄRKT FOKUS PÅ GENETISK RISKINFORMATION 

INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Etableringen av nya tekniker för att identifiera genetiska sjukdomsris
ker och utveckla medicinsk behandling baserat på patienters genetik 
etableras i snabb takt. Teknikerna är på väg in i klinisk rutindiagnos
tik och behandling. Goda exempel på genteknikens användningsom
råden beskrivs allt oftare. 

Ett särskilt gott exempel är möjligheten att hjälpa barn med can
cer. Den svenska infrastruktursatsningen Genomic Medicine Sweden 
har år 2019 initierat ett nytt nationellt projekt tillsammans med 
Barncancerfonden. Alla barn med cancer ska erbjudas en rutinmässig 
analys av alla gener, en så kallad helgenomsekvensering. På så vis 
hoppas forskarna kunna hitta genetiska förändringar och erbjuda en 
mer effektiv behandling i ett tidigare stadium. På projektets webb
plats1 beskrivs hur sexårige Vilfred överlevt sin cancer tack vare att en 
helgenomsekvensering utfördes. 

Helgenomsekvenseringen avslöjade information om en hittills 
oiden tifierad mutation. Med hjälp av den här informationen kunde 
en ny behandling, som ännu bara fanns i kliniska studier för vux
na, sättas in. Vilfred är ett av de fåtal barn som fått möjlighet till 
helgenomsekvensering och på så sätt kunnat få en individanpassad 

1. https://genomicmedicine.se/2019/06/28/nynationell satsningger
barnmedcancermojlighettillindividanpassadbehandling/.

https://genomicmedicine.se/2019/06/28/ny-nationell-satsning-ger-barn-med-cancer-mojlighet-till-individanpassad-behandling/
https://genomicmedicine.se/2019/06/28/ny-nationell-satsning-ger-barn-med-cancer-mojlighet-till-individanpassad-behandling/
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behandling som var specifik för honom och hans genförändring. 
Per Kogner, barncancerläkare och forskare vid Karolinska univer

sitetssjukhuset och Karolinska institutet, rapporterar att vi snart får 
genanalyser för alla cancersjuka barn. Det innebär att man kan för
stå både sjukdomen och dess riskbedömning bättre. Detta kommer 
att skapa nya behandlingsmöjligheter för några barn, precis som det 
gjorde för Vilfred. 

Det finns liknande exempel. Andra barn med sällsynta sjukdo
mar där diagnos inte kunnat ställas har också fått hjälp av helgenom
sekvensering. Familjerna berättar om återkommande, tröstlösa besök 
på otaliga sjukvårdsmottagningar i jakt på svar om vad barnet lider 
av. Med hjälp av helgenomsekvensering kan läkare hitta en mutation 
som är gemensam för flera sjukdomstillstånd. I bästa fall kan de också 
erbjuda en behandling som prövats för dessa sjukdomar. 

Genetisk riskinformation erbjuds också direkt till allmänheten. 
Ett gentest kan köpas från utländska företag som säljer dem på in
ternet. Konsumenterna skickar in sin saliv eller ett blodprov. Mot 
betalning får de sedan en uppskattning av sin genetiska risk att till 
exempel utveckla cancer eller vara glutenallergiker, men också sin 
genetiska potential för att bli en framgångsrik idrottare. 

DEN ETISKA UTMANINGEN

Möjligheten att producera individspecifik genetisk riskinformation 
kan hjälpa hälso och sjukvården att erbjuda en mer individualiserad 
diagnostik och behandling. Det finns goda skäl för de förhoppningar 
som tänds genom den snabba teknikutvecklingen. 

Den kanske största etiska utmaningen ligger i hur sjukvården eller 
andra som har information om enskilda människors gener ska kom
municera den genetiska riskinformationen och vad den kan tänkas 
betyda för individen. Den biologiska bakgrunden till detta är att or
sakssambanden kan vara mycket komplexa i praktiken. Det är sällan 
en genetisk faktor som är ensamt bestämmande för utfallet. Många 
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sjukdomstillstånd bestäms av många faktorer. Flera gener samverkar 
och miljöfaktorer kan spela en stor roll. 

För vissa cancersjukdomar och sällsynta sjukdomar kan en enda 
mutation spela en avgörande roll. Risken att drabbas av någon hjärt 
kärlsjukdom påverkas däremot till stor del av miljöfaktorer såsom 
rökning, diet, motion eller psykosocial stress (Yusuf et al. 2004). 
Sam spelet gener emellan och mellan gener och miljö kan illustreras 
på följande sätt: 

För sjukdomar som hör hemma i det vänstra segmentet i figuren ovan 
finns en tydlig genetisk förändring med ett starkt genomslag på indi
vidnivå (hög penetrans) beskriven. Där finns inget individen själv kan 
göra för att påverka mer än sitt sätt att förhålla sig till den genetiska 
riskinformationen. Ibland kan det finnas behandling att tillgå, men 
långt ifrån alltid. 

I segment II finns sjukdomstillstånd som är starkt förknippade 
med generna, men där mutationen som orsakar sjukdomen inte har 
identifierats. 

I segment III finns multifaktoriella sjukdomar, det vill säga sjukdo
mar som påverkas av både arv och miljö. 

Längst till höger i segment IV finns de sjukdomar där individen 
har en större möjlighet att påverka risken för att bli sjuk (även om 

I

Identi�erade
gener med hög
penetrans

II

Genetisk
sårbarhet, men 
generna har inte
identi�erats för gentest

III

Det �nns en genetisk
komponent, men �era
modi�erbara riskfaktorer 
i miljön påverkar den totala
risken

IV

En speci�k 
modi�erbar
riskfaktor i miljön 
avgör den 
absoluta risken

Miljöfaktorer

Genetiska faktorer
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riskfaktorer som psykosocial stress i stor utsträckning påverkas av 
yttre faktorer som individen inte på ett enkelt sätt rår över). 

Genetisk risk är svår att förstå och kanske lika svår att förklara. 
Att tala om risker i en klinisk miljö är viktigt och har visat sig ha 
positiva effekter, men förmedlingen av genetisk riskinformation från 
sjukvården till patienten har också kritiserats för att lämna patienten 
i sticket med svåra överväganden och beslut (Politi 2007). 

DEN GENETISKA RISKINFORMATIONENS ETIK FÖR 

INDIVID OCH SAMHÄLLE

Under programtiden har frågorna blivit alltmer aktuella och de ex
empel som beskrivs i bakgrunden ovan visar att rutinsjukvården står 
inför en omfattande implementering av nya tekniker för helgenom
sekvensering med en mer individualiserad och preciserad diagnostik, 
medicinska åtgärder mer riktade mot den enskilda patienten och lä
kemedelsbehandling baserad på individens genetiska riskprofil. 

Det övergripande syftet med forskningsprogrammet var att iden
tifiera etiska frågeställningar, tydliggöra filosofiska begrepp och att 
genom olika empiriska ansatser ta reda på och precisera konsekven
serna och de etiska utmaningarna med de nya genteknikerna.

Det var klart från början att det behövdes en bred mångveten
skaplig ansats för att tackla dessa frågor. Samarbete började med psy
kologer och spelutvecklare i Milano, filosofer och etiker i Göttingen 
och Uppsala, hälsoekonomer i Manchester, reumatologer och klinis
ka psykologer i Birmingham, risksociologer i Nijmegen samt kliniska 
genetiker och barnmorskor i Stockholm. Ett tjugotal forskare, såväl 
seniora som juniora, har varit engagerade i projektet. De beskrivs när
mare i en lista i slutet av rapporten. Sex internationella workshops 
har arrangerats och dit har också externa forskare från olika discipli
ner bjudits in och medverkat.
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Riskbegreppets komplexitet i teori och praktik

Forskningsprogrammet inleddes med en gemensam begreppsut
redning som resulterade i en samproduktion av ett temanummer 
av tidskriften Journal of Risk Research (nr 2, 2018), redigerat av Mats 
G. Hansson, Frederic Bouder och Heidi C. Howard: ”Genetics and 
Risk: An exploration of conceptual approaches to genetic risk”. För 
vidare läsning, se listan med programmets publikationer i slutet av 
rapporten.

Det finns ett brett utbud av metoder för genetisk riskinformation 
men också olika teoretiska angreppssätt inom olika riskforsknings
områden. När begreppet genetisk riskinformation eller liknande 
termer förekommer i medicinsk praxis kan det också skilja sig åt be
roende på om man lyssnar till professionen eller till patienterna. De 
olika begreppen har en tillämpning i genetiska tester för Mendelsk 
nedärvning, där samspelet mellan dominanta och recessiva gener för 
en egenskap får direkt utslag, en annan tillämpning för mer vanligt 
förekommande komplexa störningar i genbilden. De olika forskarna 
inom programmet har på olika sätt närmat sig problemet – både ge
nom att studera vad risk är och hur risk hanteras inom exempelvis 
sjukvården. Julia Inthorn, som är medicinetiker och har varit delak
tig i programmet, presenterar en grundläggande överblick över olika 
användningar och betydelser av termen risk inom medicin och gene
tik. Hon beskriver olika områden där genetisk testning kan användas 
och vad ”risken” innebär i varje scenario. Genetikern och bioetikern 
 Heidi C. Howard vid Centrum för forsknings & bioetik i Uppsala 
och Erik Iwarsson, professor i klinisk genetik vid Karolinska insti
tutet, använder en klassificering av osäkerhet, som bioetikern Paul 
Han med kollegor vid Center for Outcomes Research & Evaluation 
(CORE), Maine Medical Center Research Institute, utvecklat för att 
analysera och beskriva var olika uppfattningar om osäkerhet (inklu
sive risk) uppstår inom genetik och genomik. Heidi C. Howard och 
Erik Iwarsson tittar närmare på helgenomsekvensering och visar hur 
osäkerhet är en inneboende del i användningen av denna metod. Me
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toden har en hög kapacitet att avläsa genomet men genererar sam
tidigt en stor osäkerhet eftersom man inte vet mer än en bråkdel av 
funktionen för olika gener och deras komplexa interaktioner. Gene
tisk riskinformation innebär därför per definition en kommunikation 
av något som är mycket osäkert. Det beror på komplexiteten i tekni
ken och i sekvenseringsprocessen, liksom hur de stora mängder data 
med okänd betydelse som genereras ska tolkas. 

Från denna konceptuella analys av osäkerhet i genomik visar den 
kliniska psykologen Marie Falahee och kollegor vid universitetet i 
Birmingham samt folkhälsovetaren Kerin Bayliss och hennes kollegor 
vid universitetet i Manchester empiriska data om olika intressenters 
perspektiv på genetisk risk och prediktiv testning. Marie Falahee pre
senterar tillsammans med en rad medarbetare en kvalitativ metasyn
tes av vårdpersonalens syn på riskuppskattning genom genetisk test
ning för att förutsäga kronisk sjukdom. Forskarna visar att experter 
bland annat kämpar med användningen av genetisk riskinformation, 
missförstånd av patientinformation om risker, samt de psykosociala 
effekterna och etiska frågorna om riskinformation.

Kerin Bayliss gör tillsammans med andra forskare en metasyntes 
av kvalitativ forskning för att utforska patienters och allmänhetens 
uppfattningar om testning som görs för att förutsäga kroniska in
flammatoriska sjukdomar. Studien identifierade ett antal hinder för 
prediktiva tester, inklusive bekymmer över bristen på konfidentiali
tet kring användningen av riskinformation, brist på motivation för 
förändring av beteende, dålig kommunikation av information och en 
möjlig (negativ) påverkan på emotionellt välbefinnande. Författarna 
erbjuder också vägledning om hur man kan övervinna dessa hinder 
genom att använda en patientcentrerad strategi.

Med teoretiska metoder från riskforskningsområdet undersöker 
riskforskaren Frederic Bouder vid universitetet i Stavanger risktole
rans i relation till genetisk information. Han studerar nyckelbegrepp 
som ”individuell” och ”samhällelig risk”, ”riskacceptabilitet” och 
”risktolerabilitet”. Han erbjuder också ett första försök att visa hur 
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nyckelelement i enskilda och samhälleliga risk analyser kan påverka 
genetisk risktolerans. Som en slutsats föreslår Frederic Bouder någ
ra vägledande principer för att stödja kommande beslutsfattande på 
området genetisk risk. Dessa är:

1. Beslut om en policy gällande genetisk risk bör vara veten
skapligt baserade, vilket innebär att den som reglerar genetisk 
riskinformation måste hålla sig underrättad om den senaste 
vetenskapen. Detta innebär bland annat att vara tydlig om 
kunskapsluckor och osäkerheter samt oklarheter i den infor
mation som överförs.

2. Medvetenhet om genetiska riskers särdrag bör främjas. Det
ta inkluderar att prata både om nackdelen och den positiva 
sidan av risken samt att utforska uppfattningen om genetisk 
testning. Ett första steg skulle vara att på grundval av kon
kreta fall undersöka hur vetenskapen om riskkommunikation 
påverkar genetisk riskinformation. Som ett andra steg bör 
tillsynsmyndigheterna genomföra studier kring riskuppfatt
ning och kommunikation som hanterar dessa utmaningar. 
Resultaten bör kombineras med mer konventionella/ratio
nella metoder (till exempel risk–nyttoanalys) för att ta fram 
handlingsbara lösningar.

3. Dilemman om etik och värderingar, som är så centrala i de
batten om genteknologi, måste diskuteras öppet och översät
tas till lösningar som uppfattas som moraliskt godtagbara i 
ett givet samhälle.

4. Beslut om reglering av genetiska tester måste vara uppmärk
samma på det bredare sammanhanget för styrning och regle
ring av medicinska tillämpningar, särskilt utmaningarna och 
möjligheterna i en mer transparent, försiktig och deltagande 
samhällsmiljö. Vilken information som släpps, i vilket skede 
och hur den tas emot av olika publiker håller på att föränd
ras avsevärt och tillsynsmyndigheterna behöver bättre förstå 
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effekterna av förändringarna i sin strategi för genetisk riskin
formation.

SvenOve Hansson, professor i filosofi vid KTH i Stockholm, erbju
der en etisk analys inriktad på fyra problematiska frågor i genetisk 
riskbedömning och hantering:

1. Spänningar mellan individuell och samhällelig risk–nytto
analys

2. Övervägande för att skydda känsliga grupper
3. Åtgärder för att hantera risker förknippade med missbild

ningsskador på foster, embryotoxiska och fostertoxiska medel
4. Frågor relaterade till jämlikhet och gruppbaserad riskbedöm

ning i samband med genomisk medicin

I sin analys pekar SvenOve Hansson också på att forskare utöver den 
individuella riskbedömning i läkare–patientkommunikation också 
behöver titta på etiska aspekter på en samhällsnivå. Det kan gälla hur 
särskilt utsatta grupper som kognitivt nedsatta individer, barn eller 
foster påverkas och involveras, eller hur genetisk riskinformation kan 
bidra till en social stigmatisering av vissa individer. 

Diskussionen om risker kontra nytta berörs också av program
mets forskare. Ulrik Kihlbom, docent i medicinsk etik vid Centrum 
för forsknings & bioetik i Uppsala, tittar närmare på förhållandet 
mellan risk och värderingar. Han diskuterar olika teoretiska förståel
ser av värden (welfarism och capability) och deras bidrag till förståel
sen av begreppet risk. En teoretisk förståelse av hur moralvärderingar 
integreras i begreppet risk kan ge en bättre bild av bedömningen av 
risk–nytta och underliggande normativa antaganden. 

Baserat på en historisk översikt av den växande betydelsen av be
greppet ansvar inom genetisk medicin presenterar Silke Schicktanz, 
professor i filosofi vid universitetet i Göttingen, ett ansvarsbegrepp 
som ett analytiskt verktyg. Hon visar hur detta kan underlätta för
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ståelsen av osäkerheten som omgärdar de genetiska riskerna och den 
tidsmässiga dimensionen av genetisk risk, det vill säga att patienten 
eller mottagaren av informationen får information om något som kan 
hända någon gång i framtiden. Patienten kan i någon mening själv 
vara ansvarig för vad som händer, hur en genetisk information hante
ras, både för sig själv och för andra, till exempel ens kommande barn. 

Slutligen undersöker den kognitiva psykologen Serena Oliveri 
och professor Gabriella Pravettoni huruvida en metod från littera
turveten skapen där man tolkar större sammanhängande fenomen (så 
 kallad hermeneutisk fenomenologi) kan ge en djupare förståelse för 
en individs erfarenhet av att bära på en ärftlig predisposition för en 
sjukdom. Utifrån en litteraturstudie fann de att en sådan tolkande 
analys kan vara en bra metod för att få tillgång till en individs le
vande erfarenhetsvärld och hjälpa sjukvårdspersonalen att förstå vad 
genetisk riskinformation kan ha för betydelse för en individ. Ett ex
empel kan vara då en frisk person efter att ha fått veta sin genetiska 
risk för hjärt kärlsjukdom plötsligt börjar observera och lyssna på 
sina kroppsliga signaler på ett nytt sätt, till exempel genom frågor 
som ”känns det inte lite annorlunda i bröstet när jag går i trappor?”. 
Samma genetiska riskinformation kan också betyda helt olika saker 
beroende på var man befinner sig i livet. 

EMPIRISKA UNDERSÖKNINGAR AV HUR  
GENETISK RISKINFORMATION UPPFATTAS

Med hjälp av olika kvalitativa (intervjuer, fokusgrupper) och kvanti
tativa metoder (discrete choice experiments) har programmet undersökt 
hur genetisk riskinformation uppfattas, både av olika patientgrupper 
och av allmänheten. Ett urval av studierna och de övergripande resul
taten presenteras här nedan. I del II av rapporten beskrivs begreppet 
genetisk risk och hur individer reagerar på den i en serie fristående, 
populärvetenskapliga texter medan publikationslistan i slutet av rap
porten ger en mer komplett bild av våra studier. 
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Uppfattningar om förutsägelse och  
förebyggande av ledgångsreumatism

Det finns ett ökat forskningsfokus på utveckling av tester för att med 
hjälp av genetisk diagnostik och identifiering av biologiska markörer 
förutsäga sannolikheten för att en individ ska utveckla ledgångsreu
matism. De i riskzonen kan efter ett test övervakas för att säkerställa 
snabb och effektiv behandling om symptomen utvecklas. I framtiden 
kan det också vara möjligt att erbjuda ett antal riskreducerande be
handlingar som för närvarande håller på att utvecklas. 

Inom sjukvården finns det alltså tack vare gentekniken en växande 
trend mot förutsägelse och förebyggande, snarare än rena behand
lingar av sjukdomar. Därför är det viktigt att förstå effekter   och prefe
renser för dem som kan komma att ta del av denna utveckling. Sådan 
empirisk kunskap kan hjälpa till vid utformningen av effektiva och 
acceptabla strategier och för utvecklingen av resurser för att stödja 
ett mer delat beslutsfattande mellan läkare och patient där patienten 
ges större utrymme att både förstå och ta ställning till den behandling 
eller de åtgärder som läkaren kommit fram till på basis av sin medi
cinska fackkunskap.

Inom programmet har reumatologer och kliniska psykologer 
knutna till universitet i Birmingham studerat perspektivet för pa
tienter och andra ”risk”grupper, inklusive de med tidiga symptom, 
genetiska släktingar och allmänheten. Forskarna har identifierat ett 
antal problem kring tillhandahållande av riskinformation om led
gångsreumatism, till exempel osäkerheten som är förknippad med 
sådan information och risken för att informationen ökar ångest och 
oro hos individerna. Patienter med en diagnos baserad på genetisk 
information eller biomarkörer kan uppleva att det är svårt att kom
municera riskerna till genetiska släktingar på grund av skuldkänslor 
och synen på sitt eget ansvar. 

Resultaten från de olika studierna används i dag för att utveckla 
informationsmaterial om ledgångsreumatism och risk för individer 
som riskerar att utveckla ledgångsreumatism i framtiden, för att hjäl
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pa dem att förstå riskfaktorer, och hur de kan hitta mer information 
om sin egen risk och möjligheter att minska denna, till exempel ge
nom att ändra sin livsstil.

Lekmännens syn på individualiserad  
genetisk information

Eftersom de flesta är lekmän när det gäller medicin har Silke Schick
tanz, Sabine Woehlke, Zümrüt Alpinar Sencan, Manuel Schaper 
och Carolin Rauter inom programmet, alla filosofer och etiker vid 
universitetet i Göttingen, undersökt vad just lekmän anser om nya 
metoder för att analysera människans genetiska sammansättning. De 
har intresserat sig för lekmännens åsikter och syn på vilken roll gene
tisk kunskap spelar för dem själva och för andra. Forskarna har också 
undersökt hur lekmän hanterar genetisk kunskap och hur de tänker 
kring det ansvar som följer med genetisk kunskap om sig själv eller 
andra. En av delstudierna handlar om lekmäns synpunkter på de ge
netiska tester som finns tillgängliga på internet. De har gjort grupp
intervjuer med lekmän, men också tittat närmare på vad företagen 
skriver, hur de lanserar sina genetiska tester och väljer att illustrera 
resultaten. 

En hypotes var att företagen försöker övertyga konsumenterna att 
köpa sina produkter. Det skiljer sig från läkare–patientkonsultationer 
inom den ordinarie hälso och sjukvården där genetisk testning en
dast görs när det finns omständigheter som pekar på en viss sjukdom. 
Resultaten visar också att lekmän för det mesta är kritiska när det 
gäller genetiska tester på internet. De föredrar det personliga mötet 
och samrådet med läkare. Men samtidigt motsätter sig de flesta ett 
generellt förbud mot sådana interneterbjudanden. 

Ytterligare en av den här gruppens studier handlar om så kallade 
biomarkörer. Kommunikation av risker med olika behandlingar i lä
kare–patientkonsultationer baseras i dag alltmer på genetisk infor
mation. Det gäller bland annat den cancerbehandling som nämndes i 
inledningen. Med genetiska tester för specifika egenskaper, så kallade 
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biomarkörer, är det möjligt att se om en persons kropp kommer att 
reagera på en behandling eller inte i framtiden. På så sätt kommer 
patienter att delas in i grupper, en process som kallas stratifiering. 
Biomarkörer kan alltså förutsäga en patients svar på en behandling. 
Många läkare och forskare inom det medicinska området forskar på 
biomarkörer. Gruppen i Göttingen har undersökt hur läkare talar 
med patienter om biomarkörsforskning och hur forskarna samtalade 
med cancerpatienterna om deras synpunkter och förväntningar be
träffande forskningen om biomarkörer. En fråga gällde hur patien
ter som har en etablerad behandling förhåller sig till deltagande i en 
forskningsstudie. Resultaten visar att patienter har problem med att 
skilja mellan behandling och forskning. Forskningsresultat är så gott 
som alltid relevanta på en populationsnivå men säger mycket lite om 
den enskilda individens risk. Patienterna ser dock ändå deltagandet i 
forskning som något som kan hjälpa dem personligen. För patienter 
verkar uppdelning av patientgrupper (stratifiering), där biomarkören 
kontrolleras före behandlingen för att avgöra om kroppen kommer 
att reagera på cancermedicinen, märklig. Som drabbade har de pro
blem med att föreställa sig att cancerbehandlingen är ineffektiv. Där
för är det förstås viktigt att läkare känner till och förhåller sig till can
cerpatienternas svårigheter att förstå syftena med genetisk forskning.

Genetisk riskinformation på nätet  
direkt till konsumenten

Marknaden för genetisk testning direkt till konsument växer och 
människor kan i dag själva bestämma sig för att köpa ett genetiskt 
test för att få mer information om sin genetiska benägenhet för sjuk
domsutveckling, oavsett om de har ett behov av det rent hälsomäs
sigt. Hypotetiskt kan man tänka sig att denna möjlighet bör resulte
ra i förbättrad patientmedvetenhet med mer hälsosamma livsstilsval. 
Tyvärr saknar dock många människor förståelse för genetiska och 
genomiska begrepp. De har svårt att förstå grundläggande biologiska 
mekanismer (till exempel att DNA är en informationsmolekyl som 
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påverkar variation och mångfald). De har också svårt att förstå sam
verkan och det inbördes beroendet mellan generna, individen och 
miljön. I programmet gjorde ett antal psykologer under ledning av 
professor Gabriella Pravettoni vid universitetet i Milano studier där 
de ställde frågor direkt till de kunder som genomgick genetiska tes
ter genom privata företag för att undersöka deras kunskap och deras 
orientering mot hälsa. 

Forskarna vill också beskriva kundernas kognitiva och psykologis
ka reaktioner och hur deras beslutsprocesser påverkades efter att ha 
fått genetisk riskinformation. De utvecklade en longitudinell studie 
för att fånga beteendeförändringar och beslut under en längre tid. 
Forskarna övervakade också psykologiska och beteendemässiga för
ändringarna över tid. Variablerna innefattade sådant som känsla av 
egenkontroll, ångest, humör, kost, rökvanor, livsstilsindex, person
liga stressande händelser, behov av hälsorelaterad information samt 
genetiskt relaterad riskuppfattning. De ställde också frågor för att 
mäta beteendet i samband med hälsoövervakning eller undersökning. 
Dessutom har forskargruppen också skapat olika spel (så  kallade se-
rious games) genom vilka allmänheten kan lära sig grundläggande 
begrepp och fakta om ärftlighet, genetiska mutationer och deras 
konsekvenser för hälsan. Allmänheten kan också delta i en äventyrs
spelssimulering om genetisk riskhantering med en mänsklig avatar.2

Resultaten visar att även om genetisk riskinformation kan skapa 
en viss ångest hos mottagaren påverkar detta inte hens framtida be
teende. Försökspersonerna ändrade inte sin livsstil på basis av en ge
netisk riskinformation, även om det framgår att ens livsstil kan spela 
en stor roll för utvecklingen av en viss sjukdom. Försökspersonerna 
var också tveksamma till sådan riskinformation som i sig skulle kun
na påverka livsplaneringen men där informationen hade väldigt liten 
klinisk nytta. Data visade också att personliga egenskaper såsom häl
somedvetande, intern hälsokontroll, hälsokänsla och självförtroende, 

2. Se http://mainetti.di.unimi.it/Projects/MTR/.

http://mainetti.di.unimi.it/Projects/MTR/
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motivation för att undvika ohälsa och motivation för ett hälsosamt 
beteende påverkade hur deltagarna tog emot den genetiska informa
tionen och intresset för att genomgå genetisk testning.

Sannolikhet hjälper inte forskningsdeltagare  
att förstå genetisk risk

Numeriskt angiven sannolikhet att utveckla sjukdom hjälper alltså 
inte alltid forskningsdeltagare att förstå risk. I stället verkar män
niskor förstå genetisk risk på ett binärt sätt: antingen har du risk att 
utveckla sjukdom eller så har du det inte. Bioetikern Jennifer Viberg 
Johansson, som är knuten till Centrum för forsknings & bioetik, stu
derade i programmet tillsammans med kliniska genetiker vid Göte
borgs universitet hur individer som deltar i ett genetiskt forsknings
projekt förstår och förhåller sig till genetisk riskinformation. 

Resultaten visar att forskningsdeltagare inte nödvändigtvis miss
förstår eller har ett irrationellt sätt att se på genetisk risk. Det binära 
sättet att tänka kan ses som en strategi som gör det möjligt att han
tera information som kan vara känslomässigt överväldigande. Enligt 
Jennifer Viberg Johansson har människor som deltar i forskning en 
stark tendens att översätta riskinformation till termer av antingen 
eller. Dessutom tolkar de informationen i ljuset av mer personliga 
erfarenheter tidigare i livet, just nu och sin egen framtid. Det är enligt 
forskarna inte överraskande med tanke på att människor är upptagna 
av att leva sina egna liv när de får informationen, men det är viktigt 
att förstå för den som ger information. Binärt tänkande kan alltså 
både hjälpa patienter hantera och förstå komplex information, och 
hjälpa dem fatta viktiga beslut om sin egen framtid. Jennifer Viberg 
Johansson och hennes medförfattare menar att diskussionen kring 
genetisk risk behöver anpassas till den kunskapen. På så sätt kan 
sjukvården både hjälpa människor att fatta svåra beslut i sina egna 
liv och förbättra kommunikationen mellan forskningsdeltagare och 
genetiska rådgivare.
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Fosterdiagnostik med nya metoder

I ett samarbete mellan Sophiahemmets högskola och Karolinska in
stitutet undersökte Susanne Georgsson, professor i reproduktiv och 
perinatal hälsa, och Erik Iwarsson, professor i klinisk genetik i pro
grammet, hur framtida föräldrar förhåller sig till en ny fosterdiag
nostisk metod, närmare bestämt icke-invasiv prenatal testning (NIPT). 
Metoden infördes nyligen för prenatala test av genetiska störningar. 
Cellfritt fosterDNA finns i mammans blod under graviditet och det 
gör att man kan upptäcka fosterkromosomavvikelser i en mammas 
blodprov. Ungdomars åsikter (det vill säga framtida föräldrars åsik
ter) är viktiga för att utveckla lämpliga rådgivningsstrategier för den 
här typen av tester. 

Målet var att utforska svenska gymnasieelevernas attityder, kun
skap och preferenser angående NIPT. Ett frågeformulär fylldes i av 
305 elever rekryterade från ett gymnasium i Stockholm under novem
ber och december 2014. De flesta elever (80 procent) ansåg att tester 
av foster var bra. Majoriteten (65 procent) var positiv eller mycket 
positiv mot NIPT och 62 procent uppgav att de potentiellt skulle vilja 
genomgå testet om de själva eller deras partner var gravid. De allra 
flesta (94 procent) begärde ytterligare information om testet. 

Hur precis behöver den stratifierade  
medicinen vara?

Tidigare diskuterades biomarkörer och stratifiering, det vill säga ur
skiljning av olika patientgrupper för att anpassa och individualisera 
medicinen. Frågan är hur precis en sådan stratifiering behöver vara 
för att uppfylla patienters önskemål och samtidigt vara ekonomiskt 
försvarbar. Den frågan har studerats av en hälsoekonomisk forskar
grupp i Manchester, som varit knuten till programmet. De har skapat 
en beslutsmodell för detta. 

Modellen är utformad för att hjälpa forskare att förstå hur för
skrivningsalgoritmer (en matematisk beräkningsmodell  framtagen 
med hjälp av olika tidigare behandlingsresultat för att beräkna effek
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ten av en behandling för en specifik individ) som ska vägleda den 
medicinska behandlingen värderas av användare (patienter eller po
ten tiella patienter). Förskrivningsalgoritmer med inriktning på säker 
och effektiv sjukvård syftar till att förutsäga vem som säkert och ef
fektivt kommer att svara på behandlingen och vem som inte kommer 
att göra det (positivt prediktivt värde och negativt prediktivt värde). Det 
prediktiva värdet för en förskrivningsalgoritm kan förbättras genom 
att inkludera fler kliniska eller ickekliniska variabler. Emellertid 
innebär det ytterligare tester och därmed ytterligare kostnader som 
potentiellt kan försena och fördyra behandlingsstart. Forskare måste 
därför bestämma när en förskrivningsalgoritm är tillräckligt bra. På 
samma sätt måste patienter (både nuvarande och framtida) jämföra 
förskrivningsalgoritmen med konventionella behandlingar och do
seringar, samt balansera de tillhörande fördelarna och riskerna med 
olika behandlingar.

Katherine Payne, professor i hälsoekonomi vid universitetet i 
Man chester, utvecklade tillsammans med sina kollegor en modell 
med utgångspunkt i 3 798 val bland 211 patienter och allmänheten i 
en kvantitativ undersökning där deltagarna fick ta ställning till oli
ka alternativ som ställdes mot varandra (i ett så kallat discrete choice 
experi ment). De som svarade på undersökningen gjorde olika val av 
behandlingar i hypotetiska scenarion. Modellen använder de val som 
deltagarna gjorde för att skapa en uppskattning av sannolikheten för 
att en person väljer en strategi framför en annan. Eftersom alla data 
samlades in i hypotetiska scenarier ger modellen en prognos, men det 
är inte nödvändigtvis vad som kommer att hända i den verkliga värl
den. Resultaten som används i modellen återspeglar också genom
snitt och illustrerar inte heterogeniteten i respondenternas preferen
ser. Det är viktigt att komma ihåg. (Se artikeln av Katherine Payne 
och hennes kollegor på http://mindtherisk.manchester.ac.uk för en 
utförligare beskrivning.)

http://mindtherisk.manchester.ac.uk
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DEN ETISKA SYNTESEN AV ARBETET

I en avslutande antologi av programmets forskare, med planerad ut
givning 2020, diskuteras de etiska implikationerna av de begrepps
ligt och empiriskt inriktade delstudierna i programmet ”Mind the 
risk”. Genom att kombinera arbete från teoretisk och empirisk etik 
utarbetas här ytterligare teoretiska aspekter som har att göra med de 
grundantaganden som görs vid genetisk riskinformation baserat på 
modern livsvetenskaplig forskning med integrering av genetik, pro
teinmarkörer och epidemiologisk information. 

Vi presenterar emellertid inte bara sådant arbete utan reflekterar 
också metodiskt kring samspelet mellan förmenta fakta och normer. 
Vår normativt orienterade strategi för empirisk etik kan utarbetas i 
termer av nära sammanhängande påståenden: dels att korrekta/gil
tiga etiska normer och värderingar inte kan fångas fullt ut i ändliga 
universella etiska principer, dels att bioetik bör naturaliseras i den 
meningen att relevanta etiska problem, normer och värden i ett visst 
sammanhang måste identifieras där de förekommer – i själva praxis, 
det vill säga i interaktionen mellan läkare och annan sjukvårdsperso
nal och patienterna. 

Det finns alltså en viktig roll för kritiskt perspektiv och etisk be
dömning i en normativ strategi. Det behöver dock inte vara en över
gripande etisk bedömning som formuleras i termer av moraliskt rätt 
eller fel.

Traditionell bioetik tenderar att fokusera på den kliniska situa
tionen med en läkare–patientrelation. Alla befintliga riktlinjer från 
internationella organ såsom FN:s organisation för utbildning, veten
skap och kultur (UNESCO), Världsläkarförbundet (WMA), organi
sationen för medicinsk vetenskap (CIOMS) och Europarådet riktar 
sig huvudsakligen till yrkesverksamma inom vårdsektorn. Detta är 
fortfarande giltigt i det nya paradigmet för mer personlig, mer ex
akt och mer stratifierad medicin. Emellertid förbiser sådana etiska 
riktlinjer ofta de sociala nivåerna, som familjer, patientorganisatio
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ner eller hälsopolitiska organisationer. Studier inom såväl folkhälso
etik som sociologi har pekat på detta gap i den liberala bioetiken. I 
vårt program har vi på olika sätt försökt övervinna denna brist inom 
bioetik genom att adressera de olika dimensionerna: individen, den 
kliniska situationen, den familjära nivån, den kulturella och den po
litiska, i de empiriska studierna samt i analyserna. 

Vår forskning visar hur socioempirisk forskning med lekmän, ex
perter och patienter kan bidra till den internationella etiska debatten. 
Genom detta syftar vi till mer kontextuella och kulturkänsliga etiska 
diskussioner kring genetisk riskinformation.

REFERENSER
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– DEL II –

ETISKA FRÅGESTÄLLNINGAR

Del II av den här slutrapporten består av en serie korta, populärve
tenskapliga texter som beskriver olika frågor som väcks i samband 
med genteknikens framsteg och som har identifierats från det att pro
jektet var i planeringsstadiet till i dag. 

En viktig del av arbetet med ”Mind the risk” har gått ut på att 
identifiera de etiska frågeställningar som förknippas med genetisk 
riskinformation. Under återkommande diskussioner i programmet 
har dessa frågeställningar vuxit fram och utvecklats. Redan när vi pla
nerade projektet identifierades ett flertal etiska frågeställningar som 
vi valt att offentligt publicera i form av inlägg på en blogg för forska
re, ”Etikbloggen” (engelsk version: ”The Ethics Blog”).3 Under pro
jektets gång har fler etiska frågeställningar tagits upp, både av fors
karna i programmet och av personer som tillfrågats, som redan har 
eller kommer att påverkas av genetisk riskinformation på olika sätt. 

Hur mycket vi än forskar om hur genetisk riskinformation kan 
och bör hanteras av hälso och sjukvården, forskare och det som bru
kar kallas vanliga människor så finns de etiska frågeställningarna 
kvar. Därför har vi valt att presentera en del av våra resultat på det 
här sättet. Det finns inga enkla svar, utan vad som behövs är kon
tinuerlig reflektion kring svårigheter, oklarheter och etiska frågor. 
Arbetet med att identifiera etiska frågeställningar har pågått från det 
att vi skrev ansökan till resultatpublicering i tidskrifter. Texterna i 

3. https://etikbloggen.crb.uu.se/ och https://ethicsblog.crb.uu.se/. 

https://etikbloggen.crb.uu.se/
https://ethicsblog.crb.uu.se/
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den här delen av rapporten är fristående och menade att läsas var 
för sig. Därför kan man upptäcka en och annan upprepning när man 
läser dem i ett svep. Vi skriver om vanliga missförstånd och om hur 
människor hanterar genetisk riskinformation. Innehållet är baserat 
på forskning från ”Mind the risk”-programmet. 

VAD AVSLÖJAR ETT GENTEST? 

Gentester kan användas på många sätt. De kan till exempel hjälpa till 
att diagnostisera sjukdomar när en patient börjat visa symptom. Vissa 
sjukdomar kan diagnostiseras definitivt med hjälp av genetiska tester, 
andra inte. Testerna ger helt enkelt bara en bedömning av risken att 
få en viss sjukdom. Du kanske får besked om en ökad risk för cancer. 
Du kan då gå på screening oftare eller i vissa fall välja att i förebyggan
de syfte operera bort den kroppsdel som kan bli sjuk. 

Men hur ska du väga risken att du får cancer mot risken att något 
går fel vid operationen? Kan risken för cancer avstyras med hjälp av 
att du börjar röra på dig, använder solskydd eller äter bättre? Det är 
den typen av frågor som vi ställt oss och diskuterat kring. Eller ett 
annat exempel: Ett gentest kan avslöja att du med stor sannolikhet 
kommer att utveckla en sjukdom som kan bromsas med tidig medici
nering. Behandlingen har biverkningar som trötthet och illamående, 
men gör att du inte blir sjuk. Utan medicinering är risken stor att du 
insjuknar, men biverkningarna försämrar din förmåga att arbeta. Hur 
sannolikt är det att du tar medicinen trots biverkningarna? 

I vissa fall kan genetiska tester användas för att bedöma vilken 
behandling som passar bäst för just dig. Tänk om du får en allvarlig 
sjukdom, och att behandlingen har allvarliga biverkningar. Då kan 
genetisk information hjälpa dig och dina läkare välja en behandling 
som passar just dina genetiska förutsättningar. Det kan vara en stor 
fördel, men det finns en risk att testresultaten inte stämmer. Då kan 
du gå miste om en behandling som faktiskt hade fungerat. Hur ska 
du och dina läkare ställa er till de osäkerheterna?
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I dag går det att screena par för upp till 1 500 genetiska sjukdomar 
och tillstånd. Allt från allvarliga sjukdomar, som betathalassemi (en 
typ av kronisk anemi) och cystisk fibros (som förstör lungorna), till 
milda tillstånd, som till exempel ärftlig fruktosintolerans. Kanske får 
du veta att barnen du skulle få med din partner kan födas med en 
genetisk sjukdom. Tänk om du och din partner inte är genetiskt kom
patibla. Tänk om risken att era barn blir sjuka är 1 på 4. Hur allvarlig 
är sjukdomen ert framtida barn riskerar att drabbas av? Vilka utma
ningar står ni inför som föräldrar? Och vilka utmaningar kommer det 
sjuka barnet att stå inför? 

Ställningstaganden och åter ställningstaganden. Beslut och åter 
beslut. Genetisk riskinformation är inte lätt att förhålla sig till. Vi 
tror att genetisk information avslöjar sanningar och att den inte kan 
påverkas. De flesta av oss vet inte heller att vi genom att anpassa vår 
livsstil kan slå av och på riskgener. Vi vet inte heller att genetiska 
testresultat kan tolkas olika av olika laboratorier. Vi vet inte att det 
bara är några genetiska sjukdomar som man med säkerhet kan diag
nostisera med ett genetiskt test. 

Att skaffa sig genetisk riskinformation innebär alltså inte att du 
får ett skydd. Merparten av den genetiska informationen och vad den 
betyder för vår hälsa kan laboratorierna bara spekulera om. Modern 
teknologi ger oss större möjligheter att diagnostisera och förutse 
sjukdom med hjälp av DNAanalys av vävnad, cellinjer och blodprov. 
Det möjliggör individanpassad behandling och förebyggande av vissa 
sjukdomar, men väcker också frågor om utvärdering och hantering av 
genetisk riskinformation, om hur vårdpersonal bör hantera informa
tion om risker och om hur patienterna själva ska hantera den. Innan 
vi bestämmer oss för om gentekniken är ”god” eller ”ond” måste vi 
alltså veta vilka kunskapsluckor som finns och vilka hål som finns att 
fylla – det är det som programmet fördjupat sig i.
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ENBART GENTEKNIK GÖR INTE GENETIKEN FLYGFÄRDIG

Vi skulle kunna jämföra genteknik med rymdteknik. Rymdtekniken 
tog människan till månen. Men det räckte inte med bara rymdteknik. 
Det krävdes även många års forskning om hur människor reagerar på 
långa resor i rymden. Om gentekniken ska nå ut i samhället utan att 
skada människor behövs något liknande. Det behövs forskning om 
hur människor reagerar på genetisk riskinformation.

Mänskligt DNA analyseras numera i raketfart. Det kan göras väl
digt snabbt och billigt. Redan i dag kan gemene man beställa sina 
egna personliga gentester på nätet utan att lägga ner en förmögen
het. Tillbaka får den som gör ett test genetisk riskinformation. Men 
hur reagerar människor på informationen? Hur tolkar de risken och 
vad gör de med den? Innan vi vet svaret på sådana frågor förefaller 
det oansvarigt att erbjuda människor att beställa sina egna gentester. 
Ändå är det vad som skett. Det är lite som att låta alla som vill åka till 
månen köpa egna rymdfarkoster, utan att veta hur människor funge
rar under resor i rymden.

De företag som erbjuder genetiska tester till billiga priser ligger 
emellertid före lagstiftare och rör sig dessutom på en global mark
nad. Det amerikanska företaget 23andMe erbjöd alla som ville att 
köpa ett eget gentest via en nätsida. Företaget varnades senare av 
det amerikanska livs och läkemedelsverket, som oroade sig för att 
delar av befolkningen – fler än 400 000 hade beställt företagets test 
– skulle kunna komma till skada. Myndigheten oroade sig eftersom 
de inte visste hur människor reagerar när de får information om sina 
genetiska risker. Dessutom var det inte säkerställt att företagets test 
var tillförlitligt.

När vi startade vårt program saknades den här typen av studier 
helt. I dag vet vi mer, men inte allt. Och i takt med att de genetis
ka testerna blir fler, billigare och mer lättillgängliga ökar behovet av 
etiska överväganden. Problemet att veta hur människor reagerar på 
genetisk riskinformation gäller inte bara för kommersiella gentester, 
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som säljs direkt till privatpersoner. Generellt behövs mer kunskap om 
hur människor förstår och reagerar på genetisk riskinformation, även 
när de får den i vården av särskilt utbildad personal. 

Enbart genteknik gör alltså inte genetiken flygfärdig. Genetiken 
kräver ny kunskap om människan för att nå fram. Att vidareutveckla 
den kunskapen har varit uppgiften för projektet ”Mind the risk”.

Avsnittet bygger på en artikel från 2013 på ”Etikbloggen”: https://etikbloggen.
crb.uu.se/2013/12/16/enbartgenteknikgorintegenetikenflygfardig/.

GENTESTER PÅ NÄTET – MODERN ASTROLOGI?

Genetiken är på god väg att revolutionera medicinen. Förr läste vi 
om vårt öde i stjärnorna. I dag beställer vi gentester på internet. Men 
hur väl återspeglar testerna kunskapsläget inom dagens genetik och 
medicin? Att olika människor reagerar olika på samma läkemedel är 
ett välkänt problem. Hos somliga har ett visst läkemedel snabb effekt, 
hos andra inte; somliga får biverkningar, andra inte. 

Förklaringen är inte sällan att medicinska preparat samverkar 
med ämnesomsättningen i våra kroppar och den skiljer sig åt mellan 
olika individer. Med genetiska tester kan man för alltfler läkemedel 
passa ihop individer med en viss ämnesomsättning med rätt läkeme
del. För just dessa individer har just detta läkemedel snabb effekt på 
sjukdomen och inga allvarliga biverkningar.

Vi är på väg mot ett sådant mer individualiserat sätt att hantera 
hälsa och sjukdom, och det kan i sin tur förändra hur vi ser på sjuk
dom, behandling och biverkningar.

Förr tänkte forskare sig att generna orsakar våra egenskaper bara 
genom att finnas på plats i cellerna. I dag vet vi emellertid att gener 
kan vara på eller avslagna, och att miljöfaktorer i viss utsträckning 
slår på och av gener. Det kallas genaktivitet. Genernas aktivitet på
verkas av vad vi äter, hur vi lever och av vad vi upplever. Det faktum 
att du har en viss gen behöver alltså inte betyda så mycket om den 

https://etikbloggen.crb.uu.se/2013/12/16/enbart-genteknik-gor-inte-genetiken-flygfardig/
https://etikbloggen.crb.uu.se/2013/12/16/enbart-genteknik-gor-inte-genetiken-flygfardig/
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inte är påslagen. Detta innebär i sin tur att medicin och genetik hål
ler på att bli miljökänsliga. Det är inte läkemedel ”i sig själva” som 
påverkar sjukdom. Det är heller inte gener ”i sig själva” som orsakar 
egenskaper, utan läkemedel och gener som fungerar i en miljö. 

Det är detta större miljöperspektiv medicinvetenskapen vill åt 
genom att fokusera på individen. Ordet individualiserad ger alltså en 
felaktig bild av utvecklingen. Det låter som om man fokuserade på 
enskildheter, men det är precis tvärtom. Individualiseringen innebär 
att forskare lyfter blicken och beaktar miljön där läkemedel och gener 
verkar, det vill säga ett slags helhetstänkande.

Men åter till gentesterna som vi lockas att köpa på nätet. Mark
nadsföringen av dem får oss att tro att våra gener innehåller infor
mation om vår framtid och inbillar oss att våra celler innehåller ett 
slags horoskop som med genteknikens hjälp avslöjar information om 
framtiden. Då verkar det nästan oansvarigt att inte beställa hem den 
här ödesmättade informationen och ta kontroll över vår hälsa. Vad 
gentesterna ger är emellertid osäker information om samvariation 
mellan gener och sjukdom på gruppnivå. 

Avsnittet bygger på en artikel från 2012 på ”Etikbloggen”: https://etikblog
gen.crb.uu.se/2012/11/14/gentesterpanatetsomattforvandlaastrono
mitillastrologi/.

SJUKVÅRDSPERSONALENS PERSPEKTIV

De genetiska tester som i dag går att köpa av vem som helst över nä
tet har förflyttat en rad beslut som tidigare togs av läkare och annan 
sjukvårdspersonal till köksbordet. 

Samtidigt är gentekniken och tolkningen av gentesternas resultat 
under utveckling. Ena dagen kan du ha en riskgen och någon må
nad senare kan forskningen visa att just den genen är ofarlig. Är det 
klokt att fatta kliniska beslut baserade på osäkra gentester? ”Mind the 
risk”forskare har undersökt vad hälso och sjukvårdspersonal tycker 

https://etikbloggen.crb.uu.se/2012/11/14/gentester-pa-natet-som-att-forvandla-astronomi-till-astrologi
https://etikbloggen.crb.uu.se/2012/11/14/gentester-pa-natet-som-att-forvandla-astronomi-till-astrologi
https://etikbloggen.crb.uu.se/2012/11/14/gentester-pa-natet-som-att-forvandla-astronomi-till-astrologi
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om gentester och personalen berättar om svårigheten att förena det 
osäkra underlaget med evidensbaserad vård. 

Patienterna söker på egen hand genetisk information om sig själ
va och vill att både hälso och sjukvården och företagen på nätet ska 
tillhandahålla sådan information. Men det är inte alltid vårdpersona
len ser någon anledning att göra ett genetiskt test. Vissa ser inte ens 
gentesterna som tillförlitliga ännu. 

Marie Falahee med kollegor har fördjupat sig i sjukvårdspersona
lens perspektiv på gentester. Sjukvårdspersonalen ställer sig frågan 
om gentesterna tillför något väsentligt nytt, något som patientens 
familjehistoria och miljöfaktorers inverkan inte redan avslöjar. Pa
tienter och konsumenter verkar dock övertygade om det, menar sjuk
vårdspersonalen. 

Också när gentesterna ger information om risker som det inte 
går att göra något åt, står sjukvården handfallen. Delar av sjukvårds
personalen tror att genetisk riskinformation om vanliga sjukdomar 
som beror på många olika saker, såsom hjärt och kärlsjukdom eller 
cancer, kan uppmuntra patienten att ta tag i vardagsmotionen och 
förbättra kosten. Andra tror snarast att riskinformationen kan ha en 
negativ effekt, och att den kan bidra till att människor inte förändrar 
sina vanor. Vad detta i så fall skulle bero på är sjukvårdspersonalen 
osäker på – kanske för att patienterna tror att informationen visar att 
de inte har någon risk, eller för att patienterna tror att generna som 
styr risken inte kan påverkas av yttre faktorer. Sjukvårdspersonalen 
menar dessutom att patienterna saknar språket och förståelsen för 
genetiken. I stället jämför patienterna riskinformationen med sin fa
miljehistoria, men det är inte säkert att de har tillräcklig kunskap om 
den heller. 

Det är dessutom inte bara patienterna som har begränsad för
ståelse för vad den genetiska riskinformationen betyder, konstaterar 
sjukvårdspersonalen. Även sjukvårdspersonalens egen förståelse av 
den genetiska riskinformationen är begränsad. De är dock bättre rus
tade att uttrycka sina osäkerheter. De kan beskriva vad det är de inte 
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förstår och de kan väga den genetiska risken mot andra riskfaktorer. 
Samtidigt som sjukvårdspersonalen har en skyldighet att förse pa

tienten med korrekt information har de också i uppdrag att skydda 
patienten från ångest och oro. Det är inga lätta uppdrag att kombi
nera. Sjukvårdspersonalen berättade också om att det saknas resurser 
till stöd och hjälp för dem som påverkas av genetisk riskinformation. 
Patienterna själva får ofta stöd, men när de för vidare informationen 
till anhöriga och andra som berörs är det svårt att se till att informa
tionen är korrekt, menar de intervjuade. När patienten själv informe
rar (eller inte informerar) sin familj, hamnar informationsflödet ut
anför sjukvårdens räckvidd. Informationen till anhöriga blir därmed 
beroende av patientens val och förmåga att informera. Sjukvården 
har här ett ansvar att behandla och stötta. Samtidigt har vården inte 
resurser nog att tillhandahålla professionellt stöd till alla som even
tuellt berörs av genetisk riskinformation. 

Utöver detta oroade sig sjukvårdspersonalen för att vetskapen om 
att patienten har genetisk risk för sjukdom kan ha stor och potenti
ellt negativ inverkan på dem och hela deras familjer. Informationen 
kan påverka hur samhället uppfattar dem. Den kan peka ut dem och 
deras familjer som annorlunda och kan förändra hur andra förhåller 
sig till dem. Sjukvårdspersonalen i undersökningen oroar sig därför 
för informationsläckage från sjukvården till media, arbetsgivare och 
försäkringsbolag. En medicinsk undersökning ska inte leda till att en 
 patient går miste om ett nytt jobb eller inte kan teckna en livförsäk
ring. 

Att den omvårdnad som ges i svensk sjukvård ska baseras på bästa 
tillgängliga kunskap, det vill säga att den är evidensbaserad, är ett 
värde som hälso och sjukvården håller högt. Men när evidensen, 
kunskapen om hur människor reagerar på informationen och om 
vad testresultaten betyder, inte riktigt hunnit ikapp den snabba ut
vecklingen inom gentekniken, hur ska vi då förhålla oss till genetisk 
riskinformation? Hälso och sjukvårdspersonalens skepsis mot gen
tester handlar inte bara om bristen på resurser för att stötta patienter, 
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utan kan tolkas som en reaktion på de nya etiska och samhälleliga 
frågor som förknippas med genetisk risk. Många av de frågor som 
väcks har vi ännu inte svar på. 

Avsnittet bygger på denna artikel från 2018: Falahee M., Simons G., Raza K. & 
Stack R.J., Healthcare professionals’ perceptions of risk in the context of genetic 
testing for the prediction of chronic disease: A qualitative metasynthesis, Journal 
of Risk Research, 2018;21(2):129–166, DOI: 10.1080/13669877.2016.1153503.

HEMLÄXA FÖR BESLUTSFATTARE

Gentester och allt de för med sig är något nytt för många. Tekni
ken som används är högteknologisk och avancerad. Det kan därför 
vara frestande att behandla genetiska risker som exceptionella och 
radikalt annorlunda andra medicinska risker. Men det kan sluta illa. 
Att överdriva genetiska risker som till exempel unikt privata eller 
ödesmättade kan leda till en stigmatisering av all genteknik. Det kan 
i sin tur fördröja utvecklingen av medicinska behandlingar baserade 
på genteknik. Oavsett om vi känner att gentester är något spännande 
och nytt eller att de är fullkomligt livsfarliga, så kan det vara nyttigt 
att lägga känslorna åt sidan och fokusera på att förstå riskerna bättre, 
både som individer och som samhälle. 

Ändå är det inte vad som sker. 2013 opererade den världskända 
skådespelerskan Angelina Jolie bort båda brösten för att minska sin 
risk för bröstcancer – en risk hon enligt medierapporteringen blivit 
varse både till följd av sin mors död i sjukdomen och till följd av ett 
genetiskt test. I september 2014 hade remisserna till Storbritanniens 
bröstcancerkliniker mer än fördubblats. Mediernas rapportering 
kring gentester är en av många faktorer som påverkar också indivi
ders beslutsfattande och deras förtroende för hälso och sjukvården. 
Våra individuella val påverkas av normer som kommer från alla möj
liga håll. Vi förhåller oss till vad våra familjer tycker, hur grannarna 
gör, vad medierna rapporterar och vad lagarna säger. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13669877.2016.1153503
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För samhället ser riskerna annorlunda ut än för individen. Till 
exempel kan en fara vara att personer med risk inte kan teckna försäk
ringar, eller att någon måste berätta för en hel familj att bröstcancer 
är vanlig i släkten. Det är sådana överväganden som ligger till grund 
för lagstiftningen och exempelvis Socialstyrelsens riktlinjer för gene
tisk diagnostik. Lagstiftarna har angivit vissa ramar, som Lagen om 
genetisk integritet (2006:35), och inom hälso och sjukvården erbjuds 
bara vissa tester. Beslutsfattare måste ta hänsyn till vad gentesterna 
kan få för konsekvenser, inte bara för individen utan även för sam
hället. Om alla eller många medborgare genomgår en viss typ av test 
kan myndigheter och beslutsfattare också diskutera vilka behandling
ar som det är rimligt att samhället erbjuder och vilka som ska vara 
privata. Förebyggande behandling kan vara resurskrävande och det 
gäller att samhällets resurser läggs där de behövs som mest. 

Genetisk riskinformation kräver alltså mängder av svåra beslut, 
som baseras på information med höga nivåer av osäkerhet. Gentes
terna ger dessutom information om hypotetiska risker. Det är stor 
skillnad mellan att skriva ut ett läkemedel för att bota ett diagnostise
rat tillstånd och att agera förebyggande mot ett tillstånd som kanske 
aldrig utvecklas. Vem ska se till att det blir rätt? 

Därtill kommer att många genetiska tester inte bara säger något 
om den testades individuella risker utan om hela släktens och famil
jens risker. Vilka krav kan sjukvården och myndigheterna i dessa fall 
ställa på att den som får information om hälsorisker sprider den till 
dem det berör? 

Vilka typer av genetisk riskinformation som tekniken möjliggör 
och i vilka sammanhang informationen når olika grupper kommer 
att ändras i takt med att forskning och teknik utvecklas. Beslutsfat
tare kommer att ställas inför en rad svåra beslut när det gäller kon
sekvenserna av en mer genetiskt baserad medicin och allmänhetens 
inställning till genetisk riskinformation. I programmet har Frederic 
Bouder, riskforskare vid universitetet i Stavanger, utvecklat ett stöd 
för beslutprocessen:
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Basera besluten på vetenskapen. Håll koll på de senaste vetenskapli
ga rönen. Uppmärksamma kunskapsluckor, osäkerheter och oklar
heter. 

Stöd medvetenhet om vad som är specifikt med genetisk risk. Samtala om 
för och nackdelar med att veta risken, utforska uppfattningar om 
gentester och människors reaktioner på genetisk riskinformation. 

Ha en öppen diskussion om dilemman som rör etik och värderingar och 
som är centrala för debatten om gentekniken. Och sök lösningar som 
allmänheten accepterar. 

Ta särskild hänsyn till det bredare medicinska sammanhanget för tester
na när beslut fattas om reglering av tekniken. 

Riskbaserat beslutsfattande innebär att utvärdera problem och 
 sedan översätta dem till sannolikheter. När osäkerheten är hög är det
ta särskilt komplicerat. Att tolka risker har alltså sina risker det också. 

Avsnittet bygger på denna artikel från 2018: Bouder F., Towards a concept 
of genetic risk tolerance: A risk analysis perspective, Journal of Risk Research, 
2018;21(2):190–205, DOI: 10.1080/13669877.2017.1391314.

INDIVIDANPASSAD VÅRD 

Individanpassad vård har många fördelar för patienten, eftersom 
samma läkemedel kan ge mycket olika behandlingseffekter och bi
verkningar för olika patienter. Inte sällan beror skillnaderna på 
gene ti ken. Att anpassa medicin för patienten är emellertid inget nytt. 
Läkare har alltid behandlat patienter utifrån just deras individuella 
förutsättningar. Behandlingsalternativet som väljs är det som visat 
sig fungera bäst för andra patienter med liknande förutsättningar. 
På så vis kan patienter få den behandling som sannolikt kommer att 
fungera bäst för just dem. Det som är nytt i dag är gentekniken, som 
blivit både lättillgänglig och billig. Gentester blir ytterligare ett sätt 
att utvärdera vilket slags patientgrupp som en individ tillhör. 

Att genetiken används vid val av behandling och i läkemedelsut

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13669877.2017.1391314
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vecklingen låter som en förbättring. Men det finns etiska frågor att 
reda ut och det har filosofen Sven Ove Hansson gjort inom program
mets ramar. 

För det första kan man fråga sig vilka det är som får ta del av den 
individanpassade medicinen. Kvinnor och ickevita har under hela 
1900talet varit mindre representerade i olika studier. Forskning om 
samband mellan genetik och sjukdom har i stor utsträckning gjorts 
med hjälp av genetisk information från personer med genetiska rötter 
i Europa.

För den som har vit hud och är från Europa är alltså sannolikheten 
större att vårdpersonalen vet, eller kommer att veta, vilken behand
ling de ska välja för bäst effekt och minst biverkningar. Om sjuk
vården ska kunna erbjuda lika vård för alla måste forskningen göras 
på en mer representativ skara patienter. 

För det andra finns det en konflikt mellan dem som tjänar mest på 
individanpassad vård, patienterna, och dem som utvecklar den. Det 
är patienter med ovanliga sjukdomar (så kallade sällsynta diagnoser) 
som kan dra störst nytta av de nya individanpassade behandlingar 
som utvecklas. Men för läkemedelsföretagen är det inte så lätt. I deras 
värld lönar det sig att prioritera stora patientgrupper och sjukdomar 
som påverkar köpstarka patienter med bra försäkringar. 

Gentester kan också avslöja hur god prognosen är för att patien
ten ska återhämta sig från en sjukdom som redan utvecklats. Vad sä
ger din arbetsgivare och ditt försäkringsbolag om din genetiska risk 
för sjukdom? Informationen kan vara användbar, men öppnar dörren 
för diskriminering på genetiska grunder. Den som redan är sjuk kan 
ha svårt att hitta jobb eller teckna livförsäkring. Men att du kanske 
blir sjuk i framtiden, är det en giltig grund för att undanhålla dig en 
livförsäkring eller hindra dig från att ta ett arbete? 

En annan aspekt är att individanpassad vård kostar och det le
der också till etiska dilemman. Läkemedelsföretagen kan i slutändan 
komma att leverera så dyra läkemedel att försäkringsbolagen inte vill 
betala för dem, eller bara gör det om just det läkemedlet kan för
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bättra patientens prognos något alldeles oerhört. Patienter riskerar 
att ställas mot varandra när samma mycket dyra läkemedel förlänger 
livet med flera år för vissa patienter men bara låter någon annan leva 
några veckor till. En viktig etisk fråga blir således: Hur ska sjukvården 
förhålla sig till att vissa patienter får vård som andra nekas? 

Såväl myndigheter och lagstiftare som sjukvårdspersonal måste 
ställa sig frågan vem som ska fatta den här typen av beslut och i vilken 
grad ekonomin och resurser ska få påverka. Ska patienterna som inte 
svarar (lika) bra på en behandling betala den ur egen ficka? Och i så 
fall, ska djupet på fickorna avgöra hur långt livet blir?

En mer individanpassad vård kräver åtgärder som ser till att häl
so och sjukvården hålls jämlik och fri från diskriminering. Men be
hovet av åtgärder är ingen anledning att bromsa utvecklingen av nya, 
lovande behandlingar. 

Avsnittet bygger på denna artikel från 2018: Hansson S.O., Genetic risk assess
ment from an ethical point of view, Journal of Risk Research, 2018;21(2):206–
221, DOI: 10.1080/13669877.2017.1304980.

GENETISK FOSTERDIAGNOSTIK

All fosterdiagnostik är frivillig i Sverige i dag. Alla gravida kvinnor 
erbjuds fosterdiagnostik med ett ultraljud i mitten av graviditeten då 
allvarliga missbildningar kan upptäckas, men det går också att söka 
efter missbildningar i fostrets DNA. 

Det är alltså möjligt för gravida kvinnor att göra ett blodprov som 
kan visa hur sannolikt det är att fostret har vissa kromosomavvikel
ser. Det kallas för NIPT, non-invasive prenatal testing. Testet kan gö
ras ganska tidigt i graviditeten, redan från vecka 10, men oftast görs 
provet någon gång från vecka 12 eller 13. Det är en ny och kostsam 
teknik och alla landsting och regioner erbjuder inte NIPT. De som 
erbjuder det gör det bara till vissa grupper, till exempel gravida som 
fått tillbaka svar från ett så kallat KUBtest (kombinerat ultraljud och 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13669877.2017.1304980
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blodprov) att de har hög sannolikhet att fostret har en trisomi, det vill 
säga tre kromosomer i stället för två. 

Den vanligaste är trisomi 21, eller Downs syndrom, men man tes
tar också för andra mer allvarliga och ovanliga trisomier, som trisomi 
18 (Edwards syndrom) och 13 (Pataus syndrom). I en del landsting 
används testerna också för att ta reda på om fostret har någon avvi
kelse i antalet könskromosomer, som kan leda till andra syndrom, till 
exempel Turners eller Klinefelters. Om NIPTtestet visar att fostret 
inte har en kromosomavvikelse räknas det som tillförlitligt, men om 
svaret visar att det finns en misstänkt avvikelse behöver det svaret 
följas upp med ett moderkaks eller fostervattensprov. 

Även om NIPT är en ny teknik är fosterdiagnostik inget nytt. 
De flesta landsting och regioner har erbjudit KUBtester länge, i alla 
fall till äldre gravida kvinnor, där risken för att fostret har en kro
mosomavvikelse är högre. Ett KUBtest är inte heller invasivt och 
kombinerar ett blodprov från den gravida kvinnan i vecka 9 och en 
ultraljudsundersökning mellan vecka 11 och 14. Resultaten från un
dersökningarna beräknas tillsammans med kvinnans ålder och ger en 
fingervisning om hur stor sannolikhet det är att fostret har en kromo
somavvikelse. Ett sådant test behöver alltid följas upp, antingen med 
NIPT eller med ett så kallat invasivt test, det vill säga ett moderkaks 
eller fostervattensprov. Den typen av fosterdiagnostik har risker, och 
kan resultera i missfall (även om det är ovanligt, färre än en på två 
hundra provtagningar leder till missfall och den ökade missfallsrisken 
är borta två veckor efter provet tagits). 

Med detta i åtanke låter det onekligen som att NIPT är lösningen. 
Först tar man ett blodprov, sedan gör man ett invasivt prov för att 
bekräfta en stark misstanke, och det kan göras så pass tidigt i gravi
diteten att kvinnan och hennes partner har tid på sig att fatta beslut 
om de vill avsluta graviditeten eller inte. 

Om landstingen inte erbjuder testet kan den som vill beställa tes
tet privat. Det går att beställa online från vecka 10 + 0 och för 5 000 
kronor (prisuppgift från 2019) testar man för Downs, Edwards och 
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Pataus syndrom; man kan också få veta barnets kön. För en tusenlapp 
till får man dessutom veta om barnet har några könskromosomavvi
kelser. 

”Mind the risk”forskare har frågat strax över 1 000 svenska kvin
nor vad de anser om undersökningar som är till för att hitta avvikel
ser hos fostret. De allra flesta av kvinnorna som deltog i studien (90 
procent) var positivt inställda till fosterdiagnostik generellt sett. En 
stor grupp (68 procent) uttryckte att de kände sig lugnade av foster
diagnostik och drygt hälften sade att det var självklart att göra sådan 
diagnostik. Men en dryg fjärdedel av de tillfrågade kvinnorna (26,8 
procent) svarade att de upplevde fosterdiagnostik som skrämmande. 

Kvinnorna fick också svara på frågor om sin inställning till spe
cifika metoder. Nästan alla (96,9 procent) var positivt inställda till 
ultraljuds undersökningar. Drygt hälften hade hört talas om NIPT 
(58,9 procent) och ungefär tre fjärdedelar var positivt inställda till 
ickeinvasiva tester, det vill säga NIPT (73 procent) och KUB (78 
procent). Till invasiva tester, som fostervattens och moderkaksprov, 
var förtroendet lägre, med bara 42,1 procent positivt inställda. 

Men vi bör kanske inte prioritera sjukvårdsresurser baserat enbart 
på vad gravida kvinnor har för inställning till fosterdiagnostik. Vad 
tycker framtida föräldrar? Samma forskargrupp har frågat 300 gym
nasieelever om vad de vet om NIPT och vad de har för preferenser när 
det gäller att få den typen av riskinformation som sådana tester kan 
ge. Det visade sig att även gymnasieungdomar tycker att fosterdiag
nostik är bra (80 procent) och majoriteten av dem (65 procent) var 
antingen positivt eller väldigt positivt inställda till NIPT; 62 procent 
av dem sade att de skulle vilja göra testet om de själva väntade barn. 

Ungdomars attityder till NIPT och preferenser när det gäller 
riskinformation kan ge oss en viktig fingervisning om vad framtida 
föräldrar vill, behöver och förväntar sig av sjukvården. De allra flesta 
(94 procent) vill ha mer information om testet innan de fattar sitt 
beslut. Men frågan är hur den svenska mödravården ska förmedla 
informationen. Svaret är antagligen att det måste ske på många olika 
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sätt. De flesta ungdomarna (61 procent) ville ha muntlig information, 
men det finns en grupp (20 procent) som föredrar att få sin informa
tion via internet. 

Det verkat alltså som att både kvinnor och ungdomar är positivt 
inställda till att göra NIPTtest, men om det ska införas ett screening
program behöver man först veta hur riskinformationen ska hanteras, 
hur den kommuniceras av sjukvården och hur den mottas av gravida.

Det forskarna undersökt är hur gravida och ungdomar ser på hur 
NIPTtestet används i Sverige i dag. Men det av fostrets DNA som 
cirkulerar i mammans blod kan avslöja mycket mer än svensk sjukvård 
tillåter. Tekniken kan användas för att sekvensera fostrets hela ge
nom. De etiska frågor som väcks behöver således ständigt diskuteras. 

Avsnittet bygger på dessa artiklar från 2016 och 2017: Sahlin E., Nordenskjöld 
M., Gustavsson P., Wincent J., Georgsson S., & Iwarsson E., Positive atti
tudes towards noninvasive prenatal testing (NIPT) in a Swedish cohort of 
1,003 pregnant women, PLOS ONE, 2016;11(5):e0156088, DOI: 10.1371/jour
nal.pone.0156088; Georgs son S., Sahlin E., Iwarsson M., Nordenskjöld M., 
Gustavsson P. & Iwarsson E., Knowledge and attitudes regarding noninva
sive prenatal testing (NIPT) and preferences for risk information among high 
school students in Sweden, Journal of Genetic Counselling, 2017;26(3):447–454, 
DOI: 10.1007/s108970169997y.

EN KARTLÄGGNING AV OSÄKERHETER

Risker är inte ovanliga. Ett högt blodtryck eller en kranskärlsröntgen 
kan avslöja risk för hjärtkärlsjukdomar. Men gentekniken är annor
lunda. Med den kommer ny vetskap, och nya osäkerheter. Många 
av genvarianterna som hittas är helt nya både för dem som jobbar 
i labbet och gör själva gentestet, och för de genetiker, forskare och 
sjukvårdspersonal som ska tolka testets resultat. Utan stora mängder 
forskningsdata går det inte att säga om en genvariant är förknippad 
med sjukdom eller inte. Man måste först studera mängder av indi
vider som har varianten och mängder av individer som inte har den 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0156088
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0156088
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27480089
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för att kunna fastställa eventuella samband mellan genvariant och 
sjukdomsrisk. 

Med kännedom om processen, från provtagning till resultat, följer 
kunskap om nya osäkerheter, men också kunskap om hur de kan han
teras, kommuniceras och förebyggas. Bekantskap med dessa laborato
riets arbetsflöden är få förunnad. Bara ett fåtal experter förstår hela 
förloppet. Ickegenetiker inom medicinsk forskning och sjukvård kan 
vara obekanta med osäkerheterna som är förknippade med tekniken. 

Våra kartlagda gener säger egentligen ganska litet om våra sjuk
domsrisker. Det finns genetiska sjukdomar och tillstånd som alltid, 
eller så gott som alltid, bryter ut. Men till och med tester för sådana 
”obevekliga” genetiska sjukdomar kan vara osäkra. 

Om sjukdomen är ovanlig, om det är svårt att bedöma vilken gen 
som orsakat den, om genen inte finns på ”det vanliga stället” eller 
om det finns flera ovanliga genvariationer hos samma individ, kan 
inte ens en specialist säga säkert att man kommer att utveckla en viss 
sjukdom, eller ens om man redan har den. Då får man sin diagnos 
först när symptomen visar sig. 

Tidigare har delar av genomet sekvenserats. När hela genomet 
sekvenseras, det vill säga kartläggs, så uppstår samma svårigheter som 
när man tittar på delar av genomet, men också några till. Bara att 
hantera den enorma mängd data som genereras när man sekvense
rar en individs alla gener är lika nytt och komplext som tekniken 
själv. Forskare och kliniker som gör eller beställer genetiska tester 
på patienter och forskningsdeltagare kan dessutom plötsligt sitta på 
mer eller mindre osäker information som de inte letat efter. Det kan 
handla om information om genvarianter som man ibland inte kan 
säga vad de betyder, eller som är förknippade med förhöjda risker. 
Vad ska forskare och kliniker göra med data som inte är relevanta för 
undersökningen? Om de hittar en sjukdomsrisk annan än den de letat 
efter, ska de berätta om den för forskningsdeltagare och patienter? 
Detta är etiska frågor som ”Mind the risk”programmet beforskat, 
både empiriskt och ur filosofiska perspektiv. 



Mind the risk

[44]

Gentestet säger dessutom något både om nära förestående risker 
och om risker som kan ligga långt fram i tiden. Det ökar osäkerheter
na. Besluten blir ofta svårare. 

Osäkerheten finns i flera led. Först måste forskare och kliniker 
själva förstå den genetiska risken. Sedan måste de hitta sätt att förkla
ra informationen för personen som den berör. Därefter är det upp till 
den enskilde att försöka förstå sin egen genetiska risk. Den här typen 
av osäkerheter, som finns på så många nivåer, ställer till problem för 
såväl sjukvårdspersonal och forskare som för allmänheten. 

Avsnittet bygger på denna artikel från 2018: Howard H.C., Iwarsson E., Map
ping uncertainty in genomics, Journal of Risk Research, 2018;21(2):129–166, 
DOI: 10.1080/ 13669877.2016.1215344.

VEM SKA BERÄTTA FÖR PAPPA?

Att prata med familjen om genetiska sjukdomar är komplicerat. Om 
vi vill att relevant information om sjukdomsrisker når fram till pa
tientens familjemedlemmar, så kan vi sannolikt inte förlita oss enbart 
på patienten. Större åtgärder behövs. Samhället behöver hjälpa till. 

Föreställ dig att du får veta att du har risk för ledgångsreumatism. 
Du vet att sjukdomen är ärftlig, du känner till vad som ökar risken 
och hur sjukdomen kan förebyggas. Nu vill du dela med dig. Kanske 
väljer du att prata med några utvalda släktingar. Du tänker att din 
faster är för upptagen, dina barn är för unga och att din pappa ändå 
lever i förnekelse. Det är ingen idé att prata med dem. Men du pratar 
gärna med din syster. Hon kan vilja ta del av informationen, så att 
hon kan förebygga sjukdomen som det visat sig att du eventuellt får. 

Eller kanske tycker du att ledgångsreumatism inte verkar så all
varligt. Du ser inget behov av att prata med släkten om risker och du 
vill bespara dem ångest och oro. 

Möjligen får du ont i magen bara av tanken på att prata med dem. 
Du känner dig ansvarig, som utsätter din familj för riskinformatio

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13669877.2016.1215344?journalCode=rjrr20
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nen, och för att du för risken vidare till dina barn. Samtidigt känner 
du ansvar för att ge släkten information som gör dem medvetna om 
risken så att de själva kan förebygga sjukdomen. 

Ännu svårare är det förstås att prata med släktingar som du glidit 
ifrån, och att förutsäga hur släkten kommer att agera eller hur mycket 
de faktiskt förstår av sjukdomen. Kunskap om ledgångsreumatism 
är inte allmänt spridd, och det är inte säkert att alla vet att det är en 
ärftlig sjukdom som mest drabbar kvinnor. Utan riktig kunskap om 
riskfaktorer kan du inte kommunicera effektivt med dina familjemed
lemmar. 

När Marie Falahee med kollegor studerade hur patienter ser på 
risk kunde de se att det var precis den här typen av resonemang som 
patienterna förde. De flesta saknar kunskap om genetiska sjukdomar. 
Också de patienter som drabbas av genetiska sjukdomar är osäkra på 
vad ärftligheten betyder och har egna funderingar kring det. Många 
patienter brottades med om och i så fall hur de skulle berätta för sin 
familj. 

Något som patienterna uppmärksammar är att hela befolkningen 
skulle behöva veta mer om genetiska riskfaktorer och att det ofta 
finns flera andra riskfaktorer jämte de genetiska. Då skulle det vara 
lättare att prata om risken med sin familj. 

Forskarna i programmet undersökte patienter som fått diagnosen 
ledgångsreumatism. I studien ville de allra flesta att deras släkting
ar också testade sig för att förbereda sig för framtiden. Det går att 
förebygga ledgångsreumatism, så här handlar testet mycket om att 
förebygga kommande besvär, men frågan är om patienterna skulle 
ha reagerat likadant om det inte hade funnits förebyggande åtgärder. 
Finns det någon poäng med att berätta, om inget kan göras och det 
enda du sprider är oro? 

Som vi tidigare påpekat i denna slutrapport finns det dessutom 
alltid en risk att genetiska tester visar fel. Forskarna bakom studien 
menar också att för att förtydliga information om framtida genetiska 
risker, och om målet är att också släktingar ska få god information 
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om genetiska risker, är det viktigt att prata med patienten om såväl 
hur risker som symptom ska tolkas, och hur sjukdomen kan påverkas. 
Ledgångsreumatism påverkas exempelvis inte av ledslitage, men av 
rökning. 

Forskarna i programmet understryker alltså att om vi vill att pa
tienter ska prata med släkt och familj om genetisk risk så måste sjuk
vården rusta dem för det, genom att informera dem om riskfaktorer 
och symptom. Många symptom skulle de kanske inte söka vård för 
om de inte visste att de var symptom för en sjukdom som de har 
förhöjd genetisk risk att utveckla. Dessutom menar forskarna att det 
är viktigt att ge patienterna verktyg för att hantera skuldkänslor och 
ångest, även om de inte har exakta svar på hur detta ska ske. 

Avsnittet bygger på denna artikel från 2017: Falahee M., Simons G., Buck
ley C.D., Hansson M., Stack R.J., & Raza K., Patients’ perceptions of their 
relatives’ risk of developing rheumatoid arthritis and of the potential for 
risk communication, prediction and modulation, Arthritis Care & Research, 
2017;69(10):1558–1665, DOI: 10.1002/acr.23179.

SERIOUS GAMES FÖR BÄTTRE FÖRSTÅELSE

Det är viktigt att allmänheten har kunskap om genetisk risk och gen
testernas förmåga att förebygga sjukdom och hjälpa till i beslutsfat
tande. Utan kunskap är de flesta av oss mer benägna att ta oinfor
merade beslut eller att överlåta beslutet om gentest ska göras till 
hälso och sjukvården. Ett verktyg för att öka allmänhetens kunskap 
är så kallade serious games. Termen etablerades av Clark Abt 1970. Då 
handlade det om att använda framför allt brädspel och kortspel för 
att lära ut olika saker. I dag används termen mest om dataspel, men 
syftet är detsamma, det vill säga att lära ut något genom forsknings
baserade spel med tydliga mål. 

Serena Oliveri med kollegor har inom programmet upplevt serious 
games som ett sätt att öka allmänhetens kunskap och känsla av be
myndigande i förhållande till genetisk risk. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27998043
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De senaste åren har flera initiativ använt serious games för att stärka 
kunskapen om genetik och genetisk risk. Målgruppen har ofta varit 
biologer och genetiker under utbildning. Att utveckla spel för all
mänheten är en större utmaning. Det kräver att språket och förkla
ringarna av genetiken förenklas. Men spelformatet är lovande. Det 
är interaktivt och kompletterar traditionella modeller för utbildning. 
Hittills finns dock ont om forskning om hur effektiv metoden är för 
att öka allmänhetens medvetenhet om just genetisk risk. Forskarna 
inom programmet har utvecklat och testat spelens användbarhet för 
detta syfte och funnit att olika spel kan fungera olika bra för olika 
personer. Till exempel var serious games som liknade de arkadspel som 
förr fanns i spelhallar populära hos dem som i sin ungdom besökte 
sådana spelhallar för att spela PacMan eller Donkey Kong. 

”Mind the risk”forskarnas studier visar att den här typen av spel 
är en bra resurs för att utbilda allmänheten om gentester som säljs 
direkt till konsumenter. Spelen hjälper helt enkelt spelarna att fatta 
bättre hälsobeslut utifrån gentesternas resultat. 

Läs mer om serious games: Oliveri S., Mainetti R., Gorini A., Cutica I., Candi
ani G., Borghese N.A. & Pravettoni G., Serious games for improving genetic 
literacy and genetic risk awareness in the general public: Protocol for a ran
domized controlled trial, Journal of Medical Internet Research: Research Protocols, 
2018;7(12):e189, DOI: 10.2196/resprot.9288; Mainetti R., Oliveri S., Gorini 
A., Cutica I., Pravettoni G. & Borghese N.A., Usability testing of two mini 
games and one serious game to educate people about genetics, Studies in Health 
Technology and Informatics, 2019;261:82–87, DOI:10.3233/9781614999751
82.

PRECISIONSMEDICIN OCH INFORMATION OM GENETISK RISK

Trots att vi alla är lika mänskliga, så finns genetiska och molekylä
ra skillnader mellan oss. De skillnaderna kan vara viktiga när vi tar 
läkemedel. Precis som att olika människor tar upp näringsämnen 
olika beroende på deras ämnesomsättning, kan patienter rea gera oli

https://www.researchprotocols.org/2018/12/e189/
https://books.google.se/books?id=m2OmDwAAQBAJ&pg=PA82&lpg=PA82&dq=DOI:10.3233/978-1-61499-975-1-82&source=bl&ots=yQzjZqivDF&sig=ACfU3U1WHVHFSRKiSQ4IeO3ZkkzD9BS_LQ&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwiMwa639dflAhUItIsKHXrpCckQ6AEwAXoECAMQBA#v=onepage&q=DOI%3A10.3233%2F978-1-61499-975-1-82&f=false
https://books.google.se/books?id=m2OmDwAAQBAJ&pg=PA82&lpg=PA82&dq=DOI:10.3233/978-1-61499-975-1-82&source=bl&ots=yQzjZqivDF&sig=ACfU3U1WHVHFSRKiSQ4IeO3ZkkzD9BS_LQ&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwiMwa639dflAhUItIsKHXrpCckQ6AEwAXoECAMQBA#v=onepage&q=DOI%3A10.3233%2F978-1-61499-975-1-82&f=false
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ka på samma läkemedel. Hos vissa patienter har läkemedlet ingen 
effekt eller kraftiga biverkningar, hos andra fungerar det. Tidigare 
har läkar vetenskapen inte kunnat identifiera rätt substans för rätt pa
tient, men dagens genetiska forskning har i flera fall lyckats koppla 
olika reaktioner på samma läkemedel till genetiska skillnader mellan 
människor. Utskrivning av läkemedel kan därmed individanpassas 
genom ett genetiskt test, som samtidigt ger information om vilket 
läkemedel, och kanske till och med vilken dos, som patienten bör ta 
för att slippa farliga biverkningar. 

Trenden mot individanpassning kallas för personlig medicin el
ler precisionsmedicin, och den blir allt starkare i samband med att 
gentekniken blir mer tillgänglig. Intresset för precisionsmedicin är 
begripligt eftersom den i en nära framtid har så många fördelar. Ex
empelvis kan läkare använda effektiva mediciner med fruktansvärda 
biverkningar, eftersom de nu kan identifiera vilka patienter som inte 
får biverkningar alls och som därför tryggt kan ta medicinen. Så har 
exempelvis redan skett med aidsmedicin.

Precisionsmedicin innebär mer än bara individanpassad medi
cinering av redan sjuka. Genetiska och molekylära tester kan också 
avslöja individers risk för framtida sjukdom som exempelvis diabetes. 
Därmed kan även sjukdomsförebyggande åtgärder individanpassas. 
Ett genetiskt test kan inom en snar framtid ge information om hur 
just du bör äta, motionera och rent av leva, för att minska risken att 
bli sjuk i framtiden.

Den individanpassade genomiska medicinen är ännu i sin linda, 
men det finns redan många – inte minst läkare – som ser detta som 
nästa revolution inom medicinen, som i framtiden helt förändrar vår 
syn på hälsa och sjukdom. För de företag som saluför gentester till 
privatpersoner är detta en god nyhet. För etikerna inom program
met ”Mind the risk” och för alla andra som studerat risk, finns det 
emellertid anledning att höja ett varningens finger. Som våra studier 
har visat har folk i gemen inte sällan svårt att förstå såväl medicinsk 
information som genetik och risker. Det kräver etiska ställnings
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tagande, och vår forskning har visat att det finns ett stort behov av 
att myndigheter i dessa fall skyndar långsamt och har en kontinuerlig 
diskussion om de risker och etiska utmaningar som den nya medici
nen för med sig. 

En av programmets filosofer, Julia Inthorn, har studerat just hur 
information om risk förmedlas. Hon visar att svårigheten att förstå 
och dra nytta av genetisk riskinformation handlar om sammanhangs
löshet, det vill säga att patienter ofta får genetisk information utan 
ett sammanhang. Meddelanden om genetisk risk behöver en praktisk 
kontext, som ger mening åt informationen. Om sjukvårdspersonalen 
inte sätter in riskinformationen i ett sammanhang väcks i stället fan
tasin och därmed rädslan. För vad betyder det att man har ”kraftigt 
förhöjd risk för bröstcancer”? Vad är ”kraftigt förhöjd”? I förhållande 
till vad? Och vad innebär risk för bröstcancer? Innebär det att man 
borde operera bort brösten?

I dag finns dessutom företag som förmedlar genetisk riskinforma
tion till konsumenter, och även där saknas ett sammanhang, menar 
Julia Inthorn. Pedagogiska metoder för att förklara procentsiffror kan 
inte ersätta avsaknaden av kontext. Då gäller det att vara tydlig med 
vad som är vad. En genetisk riskfaktor är en genetisk variant som vi vet 
kan påverka hälsan hos personen som har den eller hos hens even
tuella framtida barn. En risk är en möjlig negativ framtida utveckling. 
Riskinformation förmedlas mellan experter, men den kommuniceras 
naturligtvis även till patienter. 

Läkaren kan känna ett behov av att förenkla den komplexa infor
mationen, för att patienten ska förstå. Men kanske behöver patien
ten ett annat slags riskinformation, snarare än pedagogiskt förklarade 
riskmeddelanden?

Julia Inthorn har studerat genetisk riskinformation begreppsligt 
och menar att det finns anledning att se över hur läkare och vårdper
sonal informerar patienter. Människor som får genetisk riskinforma
tion behöver veta mer om sjukdomen som de riskerar att utveckla. De 
vill kanske veta om de borde meddela arbetsgivaren om risken, om 
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något kan göras för att minska risken och hur man lever med sjukdo
men, eller med risken att få den. Många vill också veta hur familjen 
påverkas och om man kan fortsätta arbeta och försörja sig. 

I enlighet med Julia Inthorns diskussion kan man dela upp ge
netisk riskinformation i två dimensioner. En individuell dimen sion, 
där informationen riktas direkt till patienten (”Du har kraftigt för
höjd risk för…”), och en allmän dimension, som snarare handlar om 
praktiska anvisningar om allt möjligt som man som drabbad behöver 
veta och som man annars fantiserar om. Det är alltså viktigt att sätta 
in informationen i en kontext för att riskerna ska bli begripliga och 
konkreta för patienterna. Eller för att tala teater: Den individuella 
dimensionen, riskmeddelandet, är repliken. Den allmänna dimen
sionen är scenanvisningarna. Genetisk riskinformation består av så
väl repliker som scenanvisningar.

När beslutsfattare och sjukvårdspersonal diskuterar huruvida 
gene tisk riskinformation ger människor makt över sin hälsa eller bara 
oroar dem, eller när de diskuterar riskinformationens begriplighet, så 
bör de hålla ordning på dessa båda dimensioner hos informationen 
och vara klar över vilken av dem som är mest relevant för den enskil
da individen. 

Läs mer om genetisk riskinformation: Inthorn J., Genetic risk informa
tion, Journal of Risk Research, 2018;21(2):109–116, DOI: 10.1080/13669877. 
2017.1382563.

RISKKOMMUNIKATION PÅ MÄNNISKORS VILLKOR

Knappast några läkemedel är riskfria och utan biverkningar. När nya 
läkemedel godkänns måste beslutsfattarna väga risker mot nytta. Till 
grund för besluten ligger kliniska studier, där läkemedel testas på 
patienter för att fastställa bland annat effektivitet och biverkningar. 
Men hur väger man risk mot nytta? Kan risk och nytta värderas på 
olika sätt? På senare tid har det uppmärksammats att experterna kan 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13669877.2014.896398
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13669877.2014.896398
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värdera risk och nytta annorlunda än patienterna själva. Experter
na behöver därför lära sig mer om hur patienter värderar risk och 
nytta med de läkemedel de tar. Därför behöver patienterna tillfrå
gas om vad de själva föredrar. Men som vi tidigare påpekat finns det 
stora svårigheter med att kommunicera risker. Det gäller inte minst 
kroniska sjukdomar som har många olika symptom, såsom smärta, 
stelhet, trötthet, feber, svaghet, obehag, deformitet, viktminskning 
och depression. Läkemedel har inte sällan olika god effekt på olika 
symptom, samtidigt som de kan ha flera olika biverkningar. 

Frågan som man då måste få svar på är vilken effekt på vilket 
symptom som är tillräckligt viktig för patienterna för att de ska accep
tera en viss nivå av en viss biverkning. Ett exempel på hur patienter 
reagerar på biverkningar som kommit fram i våra undersökningar är 
att många föredrar att fortsätta jobba, trots sjukdom och smärta. Det 
gör att trötthet ofta ses som ett alltför högt pris att betala.

Återkoppling från patienterna är alltså viktig, men för att samla 
in den informationen är det återigen viktigt att se över hur riskinfor
mationen ges till dem. Vi vet att patienter har svårt att ta till sig pro
centsatser, att de har svårt att förstå ett sannolikhetsbegrepp för risk. 
I programmet har ett antal forskare studerat just detta bland annat 
genom fokusgruppundersökningar.

Inom genetiken är risk ett tekniskt begrepp. För specialisten är 
risk en sannolikhet för att något oönskat inträffar, till exempel att 
någon utvecklar bröstcancer. Den risken anges i procent, vilket alltså 
gör det svårt för många att ta till sig informationen. Forskare inom 
programmet har genom sina studier kunnat visa att detta beror på 
att de begrepp som experter använder i sina specialistområden har 
hög status. Experterna ser ofta sina begrepp och sin förståelse av vad 
de innebär som den riktiga, visar programmets studier. I vår forsk
ning kan vi se att specialisterna inser att folk har svårt att förstå risk, 
och att de drar slutsatsen att de som experter måste få folk att för
stå genom att använda pedagogiska hjälpmedel som förklarar vad de 
menar. Experterna sitter alltså inne med den rätta förståelsen av vad 
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risk är. Riskkommunikation sker därmed på expertisens villkor, även 
när de försöker kommunicera risk så begripligt som möjligt. För idén 
om vad som ska kommuniceras ligger fast. Något annat skulle rubba 
inställningen att experterna vet vad genetisk risk (till exempel för att 
utveckla bröstcancer, vilket var det som studerades i programmets 
forskning) egentligen är. 

Etikforskaren Jennifer Viberg Johansson har inom projektets ra
mar undersökt hur allmänheten förstår genetisk risk. Om en specia
list säger att man har förhöjd risk för viss sjukdom, att man har 10 
procent högre risk att utveckla sjukdomen än snittet, vad betyder det 
för en ickespecialist?

I intervjuer med friska personer som deltagit i ett stort forsknings
projekt (Swedish CardioPulmonary BioImage Study, SCAPIS) vi
sade det sig att människor själva undvek det san nolikhetsmässiga 
begreppet om genetisk risk. Experternas riskbegrepp användes alltså 
inte som norm för för ståelse av risk. I stället använde de ett binärt 
riskbegrepp, det vill säga antingeneller. Risk för bröstcancer, till ex
empel, var för personerna som intervjuades något som man antingen 
har eller inte har. Deltagarna tolkade risken på tre sätt i termer av tid. 

Tidigare i livet: Risken har funnits i mina och mina genetiska släk
tingars gener sedan länge. 

Nu: Den genetiska risken gör mig till en person som lever med 
risk. 

I framtiden: Risken kommer att finnas i mina gener hela mitt liv, 
men kanske kan jag minska risken genom förebyggande åtgärder.

Att en tidsdimension är inblandad är inte överraskande, eftersom 
livet är utsträckt i tid. Det är alltså inte så att människor ”inte fattar” 
genetisk risk. Men de förstår risk på ett annat sätt. De tänker sig att 
genetisk risk är något som man antingen har eller inte har, och förstår 
genetisk risk utifrån erfarenheten av hur livet gestaltar sig i tid. 

En praktisk slutsats som Jennifer Viberg Johansson drar är att sjuk
vården bör anpassa genetisk riskkommunikation till de människor 
som lever med den, och använda begrepp som bättre förklarar vad 
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den genetiska risken innebär för dem. Programmets forskare talar om 
detta som riskinformation på människors villkor. 

Vidare har filosofen Ulrik Kihlbom fördjupat sig i vilket stöd 
 patienter behöver i sin värdering av genetiska riskscenarier. Det räck
er inte med pedagogisk hjälp att förstå sannolikheter, i stället måste 
risken förklaras i sitt sammanhang: hur påverkar den enskilda män
niskors liv? Ulrik Kihlbom diskuterar värdeaspekten, det vill säga vad 
det negativa med risken är, i en mer teoretisk studie. Lite förenklat 
kan man säga att det finns två sätt att värdera hur bra eller dåliga våra 
liv är. Ibland är tankegångarna inte självklara och de två tankesätten 
kan stå i konflikt med varandra.

Människors välfärd är värdefull
Hur livet erfars och upplevs inifrån är värdefullt. De flesta föredrar 
hälsa framför sjukdom, men även kroniskt sjuka och de med svårare 
sjukdom kan leva goda liv. Det som spelar roll är snarare välbefinnan
det, ett minskat lidande eller att vi får som vi vill. Problemet är att 
patienter kan vänja sig vid sjukdom och föredra sina liv lika mycket 
som friska föredrar sina. Dessutom är preferenserna inte alltid rimli
ga och genomtänkta. Är det värdefullt att tillfredsställa även sådana 
preferenser?

Basala mänskliga förmågor är värdefulla
Föga överraskande är det andra sättet att förstå värde mer objektivt 
och relaterat till det vi i vid mening kallar för hälsa. Värdet bestäms 
då av hur väl vissa basala mänskliga förmågor fungerar. Till exem
pel att kunna använda sina sinnen, fantisera, tänka, leka, vara frisk. 
Här finns en mer objektiv värdeskala. Problemet är auktoriteten som 
skalan får. En människa kan väl sakna flera förmågor, men ändå leva 
ett rikt och värdigt liv? En viktig fråga blir då vem som avgör vilka 
förmågor som ska finnas på skalan.

När vi diskuterar risker utgår vi ibland oreflekterat från det ena av 
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dessa värden, men kanske utgår den vi diskuterar med lika oreflekte
rat från det andra. När ett par får sin riskinformation kan den som ger 
informationen utgå från vilken hälsa barnet kommer att ha, medan 
paret tänker på hur lyckligt barnet kommer att bli. Detta kan ge upp
hov till situationer där vi inte riktigt förstår vad vi är oeniga om och 
det kan försvåra kommunikationen. I sin artikel argumenterar Ulrik 
Kihlbom för vikten av att reflektera över vad man antar att det nega
tiva med risken är. Dessutom resonerar han kring vikten av att hjälpa 
patienter att hitta ett rimligt förhållningssätt till den här negativa, 
eventuella och framtida utvecklingen. 

Patienter behöver stöd i sin värdering av genetiska riskscenarier. 
Det räcker inte med pedagogisk hjälp att förstå sannolikheter. 

Avsnittet bygger på dessa artiklar från 2018: Viberg Johansson J., Segerdahl P., 
Höstery Ugander U., Hansson M.G. & Langenskiöld S., Making sense of gene
tic risk: A qualitative focusgroup study of healthy participants in genomic re
search, Patient Education and Counseling, 2018;101(3):422–427, DOI: 10.1016/j.
pec.2017.09.009; Kihlbom U., Genetic risk and value, Journal of Risk Research, 
2018;21(2):222–235, DOI: 10.1080/13669877.2016.1200653.

LABORATORIER TOLKAR GENTESTER OLIKA

Något som lyftes fram i en av de vetenskapliga analyserna som utförts 
inom projektet är osäkerheten i analyserna. För många patienter och 
för allmänheten i stort är det svårt att förstå att samma genetiska test 
kan tolkas olika och ges olika innebörd. Tolkningen är inte en exakt 
vetenskap, och resultat från genetiska tester är inte så pålitliga som 
vi vill tro. 

En jämförelse mellan laboratorier som tillhandahåller genetiska 
tester visade att samma genetiska variant kan tolkas olika. Ett labora
torium såg varianten som ökad risk för bröstcancer medan ett annat 
såg samma genvariant men inte någon ökad risk. Med tanke på att 
testerna kan få människor att genomgå (eller avstå från) förebyggan
de kirurgi är det alarmerande. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738399117305499
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738399117305499
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13669877.2016.1200653?journalCode=rjrr20
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Att laboratorier tolkar risken på olika sätt beror på att risken inte 
kan utläsas ur generna själva. För att tolka en genvariant som en ökad 
risk för sjukdom fordras stora forskningsstudier där statistiska sam
band mellan genvariant och ökad förekomst av sjukdom fastställs. 
När ett laboratorium tolkar en genvariant som ökad risk för exem
pelvis bröstcancer beror tolkningen alltså på forskningsresultat som 
påvisar ett sådant samband. 

De flesta genvarianter kan inte tydas alls. Det saknas forsknings
data för att ens börja tolka deras eventuella betydelse för sjukdom. 
Det är viktigt att konsumenter och patienter som får ett provresultat 
har det i bakhuvudet, men tyvärr är det en kunskap som är mindre 
spridd hos patienter än hos specialister. 

Oenigheten i tolkningen mellan olika laboratorier beror ofta på 
att laboratorierna använder olika forskningsresultat som underlag i 
sina analyser. En studie kan hitta samband mellan en viss gen variant 
och ökad risk för cancer, medan en annan inte hittar något. Om labo
ratorierna använder olika forskningsresultat så kommer de att tolka 
samma genvariant olika när de rapporterar testresultaten till bestäl
larna av testet. 

Eftersom laboratorierna ofta är kommersiella eller privata delar 
de inte alltid sina forskningsdata med varandra. Det gör det svårare 
att göra stora kvantitativa studier. Förutom att understryka vikten 
av öppna data, visar det att vi inte kan ta gentester eller sjukvård för 
givna. De förutsätter ständigt pågående forskningssamarbete med 
stora mängder data, vilket vi lätt förbiser. Men även med tolkningar 
av genvarianter som är bättre underbyggda rent statistiskt så måste 
testresultaten, som vi skrivit om tidigare, tolkas för individen. 

Avsnittet bygger på en text på Etikbloggen från 2015: https://etikbloggen.crb.
uu.se/2015/06/15/laboratoriertolkargentesterolika/. Läs mer om hur labora
torier tol kar gentester olika: Rehm H.L. et al., ClinGen: The clinical genome 
resource, New England Journal of Medicine, 2015;372:2235–2242, DOI: 10.1056/
NEJMsr1406261.

https://etikbloggen.crb.uu.se/2015/06/15/laboratorier-tolkar-gentester-olika/
https://etikbloggen.crb.uu.se/2015/06/15/laboratorier-tolkar-gentester-olika/
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMsr1406261
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMsr1406261
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ÄR GENETISK RISKINFORMATION SÄLLSYNT PRIVAT? 

Genetisk information betraktas ofta som väldigt privat. Men varför 
är det så? Mycket av det som generna visar syns ju direkt på oss – som 
ögonfärg, hårfärg, längd och så vidare. Är genetisk information om 
en persons anlag för ögonfärg mer privat än att hen faktiskt har blå 
ögon? 

En anledning som forskare i programmet har laborerat med är 
den övertro på genetisk information som finns i vårt samhälle. Vi 
tänker oss gärna informationen som finns i DNAsträngen som en 
meningsfull berättelse. DNA ses inte sällan som det mest personliga 
och privata vi har, som forskarna nu kan läsa. 

Vad genetiker lärt sig avläsa är dock främst ordningsföljden av de 
kemiska trappstegen i DNAsträngen. Dessa förkortas A, T, G och 
C. Bokstavskombinationerna säger inget om blå ögon. Informatio
nen i sig är alltså ingen meningsfull berättelse innan forskare mer 
djupgående kan hitta och studera samband mellan ordningsföljden 
av trappsteg och olika egenskaper. För att göra det måste forskarna 
genomföra stora studier där de strävsamt försöker hitta och fastställa 
sådana samband. Runt om i världen pågår en mängd sådana studier 
och det är de olika resultaten från dem som gör det möjligt för gene
tiska laboratorier att göra olika tolkningar om hur ett genetiskt test 
ska förstås.

Sjukdomsrisk kan dock kopplas till allt möjligt i kroppen och runt 
om i miljön, inte bara till trappstegen i DNAsträngen. Exempelvis 
har forskare hittat samband mellan högt blodtryck och stroke. Det 
senare sambandet får oss emellertid inte att se blodtrycksinforma
tion som sällsynt privat eller en personlig text skriven i hjärtkärl
systemet, som sjuksköterskan sitter och läser vid sängkanten med sin 
blodtrycksmätare. 

I princip är DNAsträngen som blodtrycket. I sig själv säger den 
inget intressant om oss. Men om forskningen lyckas etablera samband 
med en sjukdom, så börjar gener och blodtryck plötsligt säga något 
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intressant om våra sjukdomsrisker. Men om gener och blodtryck är 
jämförbara, och om de säger något intressant först när forskningen 
hittar samband, varför är det då bara den genetiska informationen 
som vi (över)förenklar på det här sättet? 

För att förstå hur genetiken kan uppfattas som sällsynt känslig och 
privat kan man jämföra med debatten om GMO, genetiskt modifie
rade organismer. För på samma sätt som de flesta inte ser växtföräd
ling eller djuravel som problematiskt, samtidigt som de är rädda för 
GMO, kan skillnaden mellan blodtryck och gener förstås. I tusentals 
år har människan modifierat organismer genom att förädla växter 
och avla djur. Detta traditionella sätt att modifiera organismer är inte 
utan miljörisker, men de riskerna tänker vi inte så mycket på. De 
senaste decennierna har människan börjat använda genteknik jämte 
traditionell växtförädling och djuravel. Det är det som kallas för ge
netiskt modifierade organismer. 

Trots att genetiken ofta ger bättre kontroll över förändringarna 
som skapas, så har vi en tendens att se GMO som unikt farligt. Var
för accepterar vi traditionellt modifierade organismer – låt oss skriva 
TMO – och hanterar riskerna allteftersom de uppträder, medan vä
sentligen samma slags miljörisker förknippade med GMO får oss att 
vilja stänga varje laboratorium där GMO skapas, för att förhindra en 
katastrof?

För att förstå varför vi reagerar så här, måste vi förstå vår egen 
psykologi. Reaktionen liknar nämligen vad som händer med oss psy
kologiskt när vi känner oss förorättade av en vän, och plötsligt börjar 
misstänka allt hen gör. När vi går från TMO till GMO startar en lik
nande psykologisk process. När gårdagens bekanta risker förknippas 
med dagens obekanta genteknik ser riskerna plötsligt ut som tickan
de bomber som genast måste desarmeras. Riskerna med genteknik 
betraktas inte längre som något som tillhör livet, som exempelvis 
riskerna i trafiken. I stället vill vi sätta stopp för dem eftersom de som 
nya risker betraktas som något sällsynt farligt.

På grund av detta är det viktigt att försonas med gentekniken, 
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menar forskarna i programmet. Inte för att vi ska svälja all genteknik 
med hull och hår, blinda för risker och problem – utan för att vi ska 
se den klart och tydligt. Då kommer vi att se de verkliga riskerna 
och problemen, utan den förvanskning som vår egen misstänksamhet 
skapar. 

GENETISK RISK MEDFÖR GENETISKT ANSVAR

Kunskapsoptimister ser genetisk riskinformation som en seger över 
naturen. Den ger oss makt över vår framtida hälsa. Genetiken för
vandlar vad som tidigare var ett naturbestämt öde till personliga 
valmöjligheter. Verkligheten är inte lika rosenröd. För där det finns 
risker, finns det ansvar. Genetisk riskinformation ger oss nya former 
av ansvar, snarare än befriar oss från naturen.

Etikern Silke Schicktanz beskriver i sin forskning i programmet 
hur ansvar växer fram ur situationer där genetisk risk undersöks, 
kom municeras och hanteras. Genetisk riskinformation medför ett 
brett spektrum av ansvar hos individen som får informationen, hos 
yrkes personen som ger informationen och hos familjen som berörs 
av informationen. Hennes resultat kan bäst beskrivas genom ett antal 
scenarier.

Anta att du har blivit märkligt glömsk, och du gör ett genetiskt 
test för att avgöra om du har en gen förknippad med Alzheimers sjuk
dom. Du har genen! Genast får du ansvar för dig själv: 

Vad borde du göra för att försena eller mildra sjukdomsförloppet? 
Vilka praktiska åtgärder måste du vidta hemma för att kunna leva 
med sjukdomen? Har du överfört genen till dina barn och barnbarn? 
Bör du uppmana dem att testa sig? Vad kan de göra för att skydda sig? 

Även yrkespersonen som förmedlade testet får ansvar: Ska hen 
berätta att testet inte riktigt säkert kan förutsäga Alzheimers sjuk
dom? Borde man ens ha oroat dig med informationen, när resultatet 
är osäkert?

I ett annat exempel diskuterar Silke Schicktanz tarmcancer. Lä
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karna erbjuder dig att delta i en forskningsstudie där de gör ett ge
netiskt test av tumörcellerna, för att i framtiden kunna utveckla in
dividanpassad cancerbehandling. Här får läkarna ansvar att förklara 
begreppet individanpassad behandling, vilket kan vara svårt. De får 
också ansvar att inte framställa ditt forskningsdeltagande som en op
timering av din behandling. Läkarna har också ansvar för att motver
ka ett missförstånd av det genetiska testet. Du kan lätt tro att testet 
säger något om sjukdomsgener som du eventuellt fört vidare till barn 
och barnbarn. Och att informationen därför borde vara relevant för 
din familj. Men testet gäller mutationer i cancercellerna. Testets re
sultat beskriver enbart tumören.

Du själv kan känna ansvar att delta i studien, liksom patienter 
tidigare ställt upp för forskning. De har bidragit till den vård du får i 
dag. Nu kan du bidra till att genetisk information förbättrar behand
lingen av framtida cancerpatienter. 

I dessa fall ser ansvaret olika ut för olika aktörer och det är det 
som Silke Schicktanz fördjupar sig i. Ytterligare ett exempel gäller 
neurologiska sjukdomar. Anta att du har en ovanlig neurologisk sjuk
dom. En genetiker informerar dig om att du har en gensekvens som 
kan vara orsaken till sjukdomen. Här kan vi tänka oss att du som 
patient känner ansvar för familj och barn. Din 14årige son har börjat 
uppvisa symptom, men din 16åriga dotter är frisk. Borde hon göra 
ett gentest? Du diskuterar saken med din expartner, som är barnens 
andra förälder. Du berättar hur du själv blev hjälpt av informationen: 
du oroar dig mindre, du har börjat gå på regelbundna kontroller och 
du har vidtagit förebyggande åtgärder. Ni beslutar er för att berätta 
för er dotter om dina testresultat, så att hon själv kan avgöra om hon 
vill testa sig.

Silke Schicktanz forskning kan hjälpa oss att se mer realistiskt på 
det ansvar som genetisk riskinformation för med sig.

Avsnittet bygger på dessa texter från 2017 och 2019: Schicktanz S., Genetic 
risk and responsibility: Reflections on a complex relationship, Journal of Risk 
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Re search, 2017;21(2):236–258, DOI: 10.1080/13669877.2016.1223157; https://
etikbloggen.crb.uu.se/2019/03/05/genetiskriskmedforgenetisktansvar/.

VAD SÄGS OM INDIVIDANPASSAD CANCERBEHANDLING? 

Det är välkänt att patienter som tillfrågas om deltagande i cancer
studier frestas av det som kallas den terapeutiska missuppfattningen. 
De tror att de erbjuds en nyare och bättre behandling, när det i själva 
verket gäller forskning om en ännu oprövad behandling. När fors
karna dessutom använder gentester för att utveckla individanpassad 
cancerbehandling kan ännu fler missuppfattningar uppkomma, vilket 
forskare inom programmet studerat. 

Individanpassad cancerbehandling påminner om så kallad pre
cisionsmedicin. Det handlar om att individualisera behandlingen 
så att den på individnivå blir så effektiv som möjligt. Patienter vars 
tumör ska opereras kan genomgå förberedande strålning eller cell
giftsbehandling. Eftersom den förberedande terapin har kraftiga bi
verkningar vill man undvika att ge den till patienter vars tumörer 
inte svarar på den. Utmaningen är att skilja patienter som svarar på 
behandlingen från patienter som inte gör det. Detta kan man bland 
annat göra med genetiska tester på tumörcellerna. Fungerar det kan 
man skapa individanpassad cancerbehandling. Patienter med ”rätt” 
tumörcellsgenetik får den förberedande terapin. Patienter som enligt 
gentesterna bara får biverkningarna men ingen effekt på tumörtill
växten, får inte terapin.

Vilka är då missuppfattningarna som kan uppkomma hos patien
ter som tillfrågas om deltagande i forskning om individanpassad can
cerbehandling? I den forskning som gjorts inom programmets ramar 
finns det flera exempel på detta. 

Patienter som får höra att forskarna kommer att göra gentester 
kan känna ett ansvar att ställa upp med tanke på barn och barnbarn. 
De tror att testresultaten kan vara relevanta för släktingar som har 
samma sjukdomsgener. Men testerna görs på de muterade tumör

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13669877.2016.1223157?journalCode=rjrr20
https://etikbloggen.crb.uu.se/2019/03/05/genetisk-risk-medfor-genetiskt-ansvar/
https://etikbloggen.crb.uu.se/2019/03/05/genetisk-risk-medfor-genetiskt-ansvar/
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cellerna och säger därför inget om nedärvd cancerrisk. Det är viktigt 
att patienterna förstår det. En känsla av ”genetiskt ansvar” kan alltså 
triggas av ordet genetik och skapa en missuppfattning.

Andra missuppfattningar som forskarna stött på har att göra med 
det positivt klingande språk som används för att beskriva individ
anpassad medicin. Många läkare talar om personligt ”optimerade” 
och ”skräddarsydda” behandlingar eller om behandlingar som är 
anpassade ”för individen”. Språkbruket är inte avsett att vilseleda, 
men det är lätt att det kan få patienter att tro att deltagandet innebär 
särskild behandlingsnytta. 

Den största utmaningen enligt forskarna inom programmet är 
kanske att förklara syftet med forskningen bakom det positiva språk
bruket. Syftet är ju att i framtiden kunna skilja på patienter, att ”stra
tifiera” dem, som det heter. Individanpassad vård innebär faktiskt att 
vissa patienter inte får vissa behandlingar. Det är rimligt om tester 
kan visa att de inte har någon nytta av behandlingarna, men vad sä
ger cancerpatienter själva om att somliga patienter identifieras som 
behandlingsresistenta och därför inte erbjuds samma behandling som 
de andra? Slutligen har forskarna också sett tecken på att patienterna 
inte förstår att individuellt skräddarsydd behandling är studiens syfte 
och inte något som de själva får pröva.

Kommunikationen med patienter som rekryteras till studier i in
dividanpassad cancerbehandling står alltså inför stora utmaningar.

Avsnittet bygger på dessa texter från 2016 och 2019: Perry J., Wöhlke S., Hess
ling A.C. & Schicktanz S., Why take part in personalised cancer research? Pa
tients’ genetic misconception, genetic responsibility and incomprehension of 
stratification: An empiricalethical examination, European Journal of Cancer 
Care, online August 10, 2016, DOI: 10.1111/ecc.12563; https://etikbloggen.crb.
uu.se/2019/05/06/vadsagsompersonligtoptimeradbehandling/.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecc.12563
https://etikbloggen.crb.uu.se/2019/05/06/vad-sags-om-personligt-optimerad-behandling/
https://etikbloggen.crb.uu.se/2019/05/06/vad-sags-om-personligt-optimerad-behandling/
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ATT LÅTA MÄNNISKOR VÄLJA  

ÄR INTE ALLTID ATT RESPEKTERA DEM

I samband med stora genetiska studier erbjuder forskare ofta en stor 
hälsokontroll för att samla in data. De som deltar får veta vilket blod
tryck de har, hur deras lungfunktion ser ut och resultaten från olika 
blodprov. I framtiden kan även möjligheten att få information om 
genetisk risk vara något som lockar forskningsdeltagare.

En fråga som etikerna i vårt forskningsprogram diskuterat är om 
forskningsdeltagare borde få tillgång till informationen. Det kan 
handla om viktig information som kan rädda liv om behandling sätts 
in tidigt. Den personliga nytta en människa kan få av genetisk riskin
formation varierar från individ till individ. En person kan tycka att 
det mest skapar oro och ångest att veta. En annan att riskinformation 
ger mer kontroll i livet. 

Som Jennifer Viberg Johansson beskriver i sin artikel blir det 
allt vanligare att låta forskningsdeltagare själva välja om de vill eller 
inte vill ta del av genetisk riskinformation som kommer fram i oli
ka studier. Ofta motiveras detta med att det är respektfullt att låta 
människor själva besluta om information som angår dem. Genom att 
låta deltagare välja erkänner man deras förmåga att välja. 

Men det finns problem med det. Genetisk riskinformation gör 
kanske inte så stor nytta för enskilda individer som man kan tro. Att 
känna till vilka genvarianter du har är inte samma sak som att veta 
hur sannolikt det är att du ska utveckla en viss sjukdom. Dessutom 
är den typ av genetisk information som du får när du deltar i forsk
ning inte anpassad efter vad du har för symptom eller vad du oroar 
dig för. Trots detta betraktar forskningsdeltagarna ofta information 
om genetisk risk som något som kan förklara vilka de är och varifrån 
de kommer, visar en studierna i vårt program. Forskningsdeltagar
na ser också informationen om gener som något som påverkar deras 
framtid, och vill därför ofta ha den informationen för det ger dem en 
möjlighet att planera livet och förebygga sjukdom.
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Men forskningsdeltagarnas svar på om de vill ha information eller 
inte ändras också beroende på hur frågan ställs, visar Jennifer Viberg 
Johanssons studier. Riskforskning som bedrivits inom programmets 
ramar visar att vi tolkar sannolikhet på olika sätt beroende på hur 
resul tatet och konsekvenserna av resultatet förmedlats. När det finns 
sätt att förebygga sjukdom är sannolikheten att bli sjuk inte en viktig 
del i vårt beslutsfattande.

När forskarna lämnar över beslutet till deltagarna överförs även 
ett ansvar, visar våra undersökningar. Ett ansvar som vi i dag inte vet 
konsekvenserna av. Människors val påverkas av en rad olika faktorer, 
till exempel hur valsituationen är presenterad. De flesta tenderar att 
välja det säkra före det osäkra, om utfallet är presenterat i positiva 
ord. Men om utfallet beskrivs i negativa termer är majoriteten mer 
benägen att ta en risk. Trots att utfallet för de två situationerna är 
identiskt. Om deltagare får frågan om de vill ha information som kan 
rädda deras liv kan de styras att svara ja utan att beakta andra viktiga 
aspekter, som till exempel att behöva leva med oro eller utsätta sig för 
potentiellt onödiga medicinska åtgärder.

Nyttan av oväntade genetiska fynd för enskilda deltagare är därtill 
oerhört svår att avgöra. Även för erfarna forskare med stor kunskap 
om genetik är det svårt att förutsäga vilken nytta olika genetiska fynd 
kan få i framtiden. Det går att ifrågasätta dem som hävdar att det är 
respektfullt att ge forskningsdeltagarna valfrihet. Slutsatsen forskare 
inom programmet drar är således att även om avsikten är god, kan vi 
inte förutse att människors beslut kommer att vara fria eller välgrun
dade och då är det inte genomtänkt att erbjuda ett ”fritt” val att ta del 
av genetisk riskinformation. 

Ytterligare en aspekt av detta är vad vetskap gör med oss som 
människor. I en amerikansk studie undersöktes äldre personer som 
i ett genetiskt test visat sig ha risk att utveckla Alzheimers sjukdom. 
Hälften fick veta risken, hälften inte. När forskarna sedan genomför
de minnestester på grupperna presterade de som fått veta risken mar
kant sämre än de som inget visste. Bara att veta att risken fanns ökade 
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således en annan risk, det vill säga risken att de mer välinformerade 
personerna felaktigt skulle diagnostiseras med en demenssjukdom. 

Risken med att veta risken är alltså också något att ta hänsyn till 
i diskussioner om forskares skyldighet att informera forskningsdel
tagare om genetiska risker som de upptäcker hos enskilda deltagare. 
Att ge deltagare valmöjligheten att ta del av information om sina egna 
genetiska sjukdomsrisker kan inte enbart betraktas som ett led i att 
stärka deras beslutsförmåga. Eller som att ge dem något värdefullt i 
utbyte mot att de ställt upp för forskningen. 

Avsnittet bygger på dessa texter från 2016 och 2018: Viberg J., Segerdahl P., 
Langen skiöld S. & Hansson M.G., Freedom of choice about incidental fin
dings can frustrate participants’ true preferences, Bioethics, 2016;30(3):203–
209, DOI: 10.1111/bioe.12160; Viberg Johansson J., Individual Genetic Re search 
Results: Uncertainties, Conceptions, and Preferences, Uppsala: Acta Universitatis 
Upsaliensis, 2018. Läs mer om den amerikanska studien om Alzheimers sjuk
dom: Lineweaver, T.T., Bondi, M.W., Galasko, D. & Salmon, D.P., Effect of 
knowledge of APOE genotype on subjective and objective memory performan
ce in healthy older adults, American Journal of Psychiatry, 2014;171:201–208; 

DOI: 10.1176/appi.ajp.2013.12121590.

MÄNNISKOR VILL KUNNA PÅVERKA RISKEN

Det behövs forskning för att kunna svara på vad människor tycker är 
viktigt med genetisk riskinformation. Men hur tar vi reda på vad de 
föredrar att veta? Ett sätt är att be dem svara på enkäter. Men ett pro
blem med enkäter är att de frågar en sak i taget. Eftersom det i fallet 
genetisk risk så gott som alltid handlar om att göra svåra avvägningar 
mellan nytta och risk, så kallade trade-offs, behövs mer avancerade 
metoder som fångar komplexiteten i sådana avvägningar. En sådan 
metod är discrete choice experiments. 

För att förklara hur ett sådant experiment fungerar använder vi 
semesterplanering som exempel. Föredrar du ett hotellrum med havs
utsikt på semestern? Du svarar säkert ja. Men föredrar du havsutsikten 
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även om rummet ligger ovanför diskoteket, eller kostar 5 000 kronor 
per natt? Frågar man bara en sak i taget, så är det svårt att veta hur 
olika faktorer samspelar, hur viktiga de är i förhållande till varandra. 

Ett sätt att ta sig förbi denna begränsning, är att be människor 
välja mellan två alternativ, där alternativen har flera olika egenska
per: 

Hotellrum A:
1) Utsikt: hav  
2) Pris: 2 000 kronor/natt  
3) Avstånd till centrum: 30 minuters promenad  
4) Ljudnivå: hög.

Hotellrum B:
1) Utsikt: parkering  
2) Pris: 1 000 kronor/natt  
3) Avstånd till centrum: 40 minuters bussresa  
4) Ljudnivå: låg.

Vilket rum väljer du, A eller B? När du sedan får välja flera gånger 
mellan rummen och egenskaperna varieras systematiskt går det att 
utläsa vad du föredrar. Det går också att se hur olika egenskaper sam
spelar och vägs mot varandra, och vilka egenskaper som du tycker är 
viktigare än andra. Man kan även beräkna hur mycket viktigare en 
egenskap är jämfört med en annan. 

Discrete choice experiments kan dock användas till mer än semester
planering. Låt oss säga att det är riskinformation A och B du väljer 
mellan. Och att egenskaperna som varieras systematiskt i stället är: 

1) Sjukdomstyp 
2) Sannolikhet att bli sjuk  
3) Förebyggande åtgärd  
4) Effektivitet hos den förebyggande åtgärden
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Genom att använda sig av den här metoden kunde forskarna i pro
grammet få reda på vilken av egenskaperna som är viktigast och hur 
mycket viktigare den är jämfört med de andra. 

För många är effektiviteten hos den förebyggande åtgärden vikti
gast. Om riskinformationen innehåller en effektiv förebyggande åt
gärd, så vill människor veta. Den förebyggande åtgärdens effektivitet 
var dubbelt så viktig för respondenterna som sannolikheten att bli 
sjuk. 

Våra studier visar alltså att det är viktigt för människor att kunna 
påverka risken i praktiken. När det finns en effektiv åtgärd kan fokus 
ligga på den, i stället för på risken att bli sjuk.

Avsnittet bygger på denna artikel från 2019: Viberg Johansson J., Langen skiöld 
S., Segerdahl P., Hansson M.G., Hösterey Ugander U., Gummesson A. & Veld
wijk J., Research participants’ preferences for receiving genetic risk informa
tion: A discrete choice experiment, Genetics in Medicine, 2019;21:2381–2389.

ATT ”VERKLIGEN” FÖRSTÅ RISKEN

Vad innebär det att risken att utveckla bröstcancer de närmaste tio 
åren är femton procent? Förutom svårigheten med att förstå procent
satser, kan siffror ge ett falskt sken av exakthet och objektivitet. Trots 
att det ofta handlar om osäkra bedömningar beskrivs genetisk risk 
med till synes definitiva siffror. 

Utöver siffrorna kan det vara svårt att förstå vad det är man riske
rar att uppleva. Ibland ställs människor inför riktigt svåra val där både 
nyttan och riskerna är stora. Föreställ dig att du lider av en allvarlig 
sjukdom som du kommer att dö av. Mot alla odds finns en behandling 
som kanske kan fungera. Men den har kraftiga biverkningar och du 
riskerar att dö av den.

Cancerbehandling, till exempel, är en behandling som patienten 
kan dö av. Cellgifter stoppar cellförnyelsen och därmed att cancern 
sprider sig vidare i kroppen. Men cellgifterna påverkar alla celler i 
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kroppen. Det är alltså en fråga om vad som ger upp först: cancern 
eller kroppen. 

Läkare som behandlar patienter med leukemi har i de studier som 
genomförts i programmet uttryckt att patienterna ofta inte förstår 
riskerna med behandlingen de tar ställning till. Risken att dö av leu
kemibehandlingen förstod patienterna. Men att de också blir så väl
digt sjuka av den, det förstår ingen som inte själv sett biverkningarna, 
menar läkarna.

Ändå låter det som ganska lättbegripliga biverkningar som be
handlingen ger upphov till: utmattning, allvarliga infektioner, illa
mående, magkramp, diarré, hudirritation, smärta och viktnedgång. 
Varför skulle patienterna ha svårt att förstå det? Kan det vara så att 
läkarna ställer alltför höga krav på ”äkta” förståelse, undrade vi i 
programmet. Måste patienten redan ha upplevt behandlingen för att 
förstå biverkningarna? Enligt läkarna är det åtminstone lättare att 
informera erfarna patienter om biverkningarna. 

I de intervjuer som vi gjort i programmet ser vi hur läkarna tycker 
att vissa patienters attityd tyder på att de tar för lätt på biverkningar
na. Patienterna förstår vad läkarna säger när de beskriver risken för 
biverkningar, men förstår inte riktigt vad biverkningarna innebär, 
hävdar läkarna. Särskilt när många biverkningar kommer samtidigt 
och håller i sig en längre tid, tycks patienterna ha svårt att ta till sig 
informationen, menar läkarna.

Detta är en allmänmänsklig svårighet. Vi glömmer ofta bort hur 
vi själva påverkas av det som vi upplever. Vårt nuvarande, opåverkade 
jag tänker: ”Jag är stark, de där biverkningarna kan jag tåla.” Men 
när vi upplever biverkningarna är vi inte särskilt starka längre. Trött
heten, illamåendet och smärtan drabbar oss i ett redan försvagat läge. 
Jaget är inte konstant, utan förändras med våra upplevelser.

Här är det alltså inte siffror som är problemet, utan ord, kan fors
karna i ”Mind the risk” konstatera. Rent verbalt förstår patienten bi
verkningarna. Men att vi förstår orden som beskriver biverkningarna 
betyder inte att vi förstår vad det innebär att uppleva dem. Detta är 
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ett slående exempel på ytterligare en svårighet att förstå riskinforma
tion. Inte bara procentsatser kan ställa till problem. Även ett vanligt 
ord, som ”illamående”, kan orsaka missförstånd. 

Avsnittet bygger på antologin från ”Mind the risk” som är planerad för utgiv
ning 2020. 

KAN VI SKADA OSS SJÄLVA MED GENTESTER? 

Det finns två starka föreställningar av människan. Den ena att vi är 
autonoma individer som fattar rationella beslut på basis av informa
tion utifrån. Den andra bilden är att vår individualitet ligger kodad i 
vårt DNA. Båda bilderna sammanstrålar i marknadsföringen av gen
tester till privatpersoner. 

På hemsidan till företaget 23andMe syntes under en tid en gen
testbox som kunde köpas för 99 dollar (strax under 1 000 kronor). På 
det halvöppna locket stod det ”Welcome to you”. Den som köpte ett 
test möttes av en bild med texten ”Knowledge is power”. Kombina
tionen av bilderna användes även som marknadsföring på Youtube. 
Det amerikanska livs och läkemedelsverket Food and Drug Adminis
tration, FDA, krävde i november 2013 att företaget omedelbart skulle 
stoppa försäljningen av testet eftersom ett DNAtest inte är vilken 
kommersiell produkt som helst, utan medicinsk teknik. Då gäller sär
skilda kvalitetskrav, som företaget inte lyckats visa att de levde upp 
till. FDA såg även risker med att företaget inte lämnade tillförlitlig 
information. Ett felaktigt provsvar om hög risk för att utveckla exem
pelvis bröstcancer skulle hypotetiskt kunna leda till valet att operera 
bort brösten. Onödig oro ansågs av de amerikanska myndigheterna 
vara en tillräckligt allvarlig biverkning. FDA såg även en annan fara 
med testet: att patienter som får information om hur personer med 
deras DNAprofil reagerar på olika mediciner på egen hand skulle 
ändra sina doser eller avbryta behandlingar.

Gentester kommer utan tvekan att spela en allt viktigare roll i 
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framtiden. Men det är oklart hur vi använder dem klokt och ansvars
fullt. Risken är att retoriken i marknadsföringen om att ge privatper
soner makt över sin hälsa snarare ökar risken för att man skadar sig 
själv.

Tron på kommersiella genetiska tester är trots allt stor. Det är 
omkring en halv miljon människor runt om i världen som har köpt 
ett personligt genetiskt test. Många är alltså villiga att betala för ge
netisk information, även om resultaten inte avslöjar något av kliniskt 
värde. Forskare inom programmet har studerat vad alla de som beta
lar för genetiska tester egentligen söker.

Det visar sig att många säger att de beställer testerna för att få 
hälso relevant information. Troligen vill de ha information som hjäl
per dem att leva hälsosammare, och tänker sig att kunskapen som 
testerna förmedlar kan underlätta för dem att leva mer hälsosamt 
utifrån sina specifika genetiska förutsättningar. 

Saken är bara den att testresultaten inte tycks motivera några för
ändrade vanor. Man betalar alltså för genetisk information, utan att 
använda den. Varför? 

En förklaring, som psykologerna Alessandra Gorini och Gabri
ella Pravettoni föreslår, är att konsumenterna vill signalera till sig 
själva att allt är bra. Människor är överlag optimister när det gäller 
risk. De flesta tror att de själva löper mindre risk än andra att råka ut 
för sjukdomar eller andra negativa händelser. De flesta har därmed 
även en tendens att tolka information så att den bekräftar deras egen 
uppfattning.

Vad konsumenter av genetiska tester betalar för är alltså en posi
tiv signal till sig själva, menar Alessandra Gorini och Gabriella Pra
vettoni. När konsumenterna läser testresultaten aktiveras omedelbart 
optimistiska, självbekräftande tolkningstendenser: ”Titta, allt är bra, 
jag är på den säkra sidan!” Den här självupptagna konsumtionen av 
genetisk information är dock problematisk, eftersom informationen 
inte kommer till effektiv användning, konstaterar Alessandra Gorini 
och Gabriella Pravettoni.
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I stället för att reglera marknaden av gentester drar Alessandra 
Gorini och Gabriella Pravettoni slutsatsen att samhället bör öka kon
sumenternas kunskap och medvetenhet, så att de kan använda gene
tisk information mer effektivt. 

En fråga man kan ställa sig är förstås om konsumenter som köper 
gentester för att signalera till sig själva att allt är bra är motiverade att 
tillägna sig kunskap som kan störa det positiva budskapet och om de 
faktiskt är beredda att ändra sina levnadsvanor därefter. 

Avsnittet bygger på dessa texter från 2013 och 2016: Gorini A. & Pravetto
ni G., Why do we pay for information that we won’t use? A cognitiveba
sed ex pla nation for genetic information seeking, European Journal of Human 
Genetics, 2016;24(5):625, DOI: 10.1038/ejhg.2015.188; https://etikbloggen.
crb.uu.se/2013/12/03/gentestpainternetkonsumenterbemyndigasattska
dasigsjalva/.

MEDICINERA MOT RISK 

Människors erfarenheter av sjukdom och hälsa påverkar deras sätt att 
förhålla sig till gentester. 

För patienter som redan har symptom blir ett gentest ett diagnos
tiskt verktyg. De får veta var symptomen kommer ifrån och vad som 
orsakar deras besvär. Patienter med symptom är också mer benägna 
att fortsätta diagnostiseringen med ytterligare tester, eftersom de ofta 
vill förhindra att symptomen blir värre. 

För symptomfria patienter är gentesterna oftare är ett sätt att bi
dra till forskningen. Symptomfria patienter är dessutom ofta mindre 
intresserade av att göra biopsier och andra invasiva undersökningar. 
De undviker ofta medicinering om sjukdomen inte hunnit bryta ut. 

De undersökningar vi genomfört i programmet visar också att 
positiva testresultat får olika reaktioner från olika människor. Den 
som har symptom får sällan starka känslomässiga reaktioner av ett 
positivt resultat, som visar att man har genetisk risk för en sjukdom. 
I stället ser de informationen som en väg till diagnos. Men för den 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26350510
https://etikbloggen.crb.uu.se/2013/12/03/gentest-pa-internet-konsumenter-bemyndigas-att-skada-sig-sjalva
https://etikbloggen.crb.uu.se/2013/12/03/gentest-pa-internet-konsumenter-bemyndigas-att-skada-sig-sjalva
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symptomfria blir ett positivt resultat både chockerande och ångest
framkallande. 

När livsstilsförändringar kan minska risken för vissa sjukdomar 
kan förebyggande medicinering vara ett alternativ. Men vissa patien
ter är skeptiska mot biverkningarna. Andra patienter kan vara skep
tiska mot längden på behandlingen och mot hur läkemedlet admi
nistreras. Det kan handla om att de inte vill bli stuckna med nålar en 
gång i månaden eller ta flera tabletter om dagen. Behandlingar som 
gör en trött och illamående är ju inte alltid något som patienterna 
föredrar.

Forskarna har också sett att övertro på genetiska tester inte är 
ovanligt bland patienter och att patienterna ofta vill att andra testar 
sig, så att de också kan förebygga sjukdom. 

Oavsett om patienter har symptom eller inte så behöver de skräd
darsydd information. Inte bara statistik, utan information som an
passats till deras förståelse och för deras behov. De är mer intresserade 
av hur sjukdomen kan förändra deras liv, och hur de kan förändra sina 
liv för att förebygga sjukdomen. Först när de vet mer om detta kan de 
fatta ett informerat beslut om sin hälsa. 

Avsnittet bygger på dessa artiklar från 2018 och 2019: Mosor E., StofferMarx 
M., Steiner G., Raza K., Stack R.J., Simons G., Falahee M., Skingle D., Dobrin 
M., Schett G., Englbrecht M., Smolen J.S., Kjeken I., Hueber A.J. & Stamm 
T.A., ”I would never take preventive medication!” Perspectives and informa
tion needs of people who underwent predictive tests for rheumatoid arthri
tis, Arthritis Care and Research, 2019, accepterat manuskript, DOI:10.1002/
acr.23841; Falahee M., Simons G., Raza K. & Stack R.J., Healthcare profes
sionals’ perceptions of risk in the context of genetic testing for the predic
tion of chronic disease: A qualitative metasynthesis, Journal of Risk Research, 
2018;21(2):129–166, DOI: 10.1080/13669877.2016.1153503.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/acr.23841
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/acr.23841
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13669877.2016.1153503


Mind the risk

[72]

KRITIK OCH ÖPPENHET KRING GENTESTER PÅ NÄTET

Människor tillbringar vanligen inte hela dagarna med att fundera på 
gentester. Men när de får tillfälle att fundera på det, vad tycker de då? 
Forskare i programmet har för att ta reda på detta frågat allmänheten 
vad de tycker om gentester som säljs på nätet. 

Det visar sig att de flesta är positivt inställda till gentester som 
säljs direkt till konsumenter; förutsatt att det finns en tillräcklig kvali
tetskontroll och tillsyn så är det bara att köra på, menar de som svarat 
på forskarnas frågor. Svaret väcker frågor om vad som faktiskt utgör 
kvalitet och tillsyn. Och vad som egentligen är ”tillräckligt” när det 
gäller gentester. 

Vissa av forskningsdeltagarna känner en stark tilltro till att de kan 
påverka sin egen hälsa genom att göra hälsosamma val och ändra sitt 
beteende. Andra känner att deras hälsa i större utsträckning beror på 
yttre omständigheter. Forskarna drar slutsatsen att hur stor kontroll 
vi upplever oss ha över vår egen hälsa påverkar hur villiga vi är att ge
nomgå ett gentest. Personer som upplever att de kan kontrollera sitt 
mående har större förtroende för sin förmåga att hantera resultatet 
från ett gentest. Hur mycket kunskap vi har om gentester påverkar 
också vår benägenhet att göra ett. Den som vet mer är ofta mindre 
benägen att göra ett test om det inte sker på läkarens inrådan. 

Livsstilstester, som till exempel anger vilken mat ens kropp mår 
bäst av, går an menar många av forskningsdeltagarna. De menar att 
livsstilstesterna inte riskerar att påverka oss negativt, utan bara ger 
oss en möjlighet till förbättring. Det gör heller inte så mycket om 
testresultaten läcker till tredje part. När forskarna frågar anser forsk
ningsdeltagarna att livsstilstester är en kul grej, som inte gör någon 
skada. 

Tester som syftar till att identifiera sjukdomsrisker väcker där
emot oro. Särskilt för allvarliga sjukdomar, som till exempel cancer. 
Då vill de flesta prata med en läkare. De tillfrågade visade sig ha svårt 
att hantera riskinformation när den angavs i siffror. Riskrapporter 
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i numeriskt format gör snarare att de ifrågasätter nyttan med risk
informationen. Vad kan de ensamma siffrorna göra för oss vanliga 
människor, om de inte sätts in i ett sammanhang? 

När vi inte förstår behöver vi hjälp. För att vi ska förstå genetiska 
testresultat behöver vi kunna söka stöd hos sjukvården. Vi vill inte 
sitta ensamma med riskinformation som vi inte förstår. När det gäller 
sjukdom vill vi sitta öga mot öga med någon som vet vad det handlar 
om, en läkare eller en expert. 

Om de som deltog i studien får bestämma så vill de inte få gene
tisk riskinformation från ett företag. De tvivlar på att företagen som 
säljer gentest på internet har rent mjöl i påsen. De ifrågasätter att 
ett vinstdrivande företag kan hantera vetenskapliga framsteg på ett 
ansvarsfullt sätt. När det gäller genetisk risk för sjukdom har de flesta 
större förtroende för läkare och sjukvården. De frågade sig om det 
överhuvudtaget gick att lita på företagen och om deras personal var 
tillräckligt kvalificerad. På samma sätt undrade många om företagens 
testresultat var sanna och vad som stod i det finstilta, som om det 
fanns risk att man skulle bli lurad på pengar eller om företagen på 
olika sätt skulle sälja den privata informationen till högstbjudande. 

Företagen som säljer testerna erbjuder ett sätt att få informatio
nen utan sjukvårdens inblandning som andra respondenter tycker är 
attraktivt. Den som köper testet behöver inte redogöra för något slags 
behov av att testas. Det uppskattas av dem som upplever att vården 
inte tar dem på allvar. Men här glömmer respondenten en sak, påpe
kar forskare i våra studier: kommer läkaren att lita på resultatet från 
det genetiska testet?

Forskningsdeltagarna nämnde också sina farhågor om själva in
ternet. De äldre respondenterna (över 50 år) undrar om det alls är 
säkert att köpa saker online. De oroar sig för att de genetiska testerna 
ska underminera autonomi och frihet för framtida generationer. Att 
gentester är populära nu betyder inte att framtida generationer kom
mer att vilja gentesta sig, eller kännas vid äldre släktingars genetiska 
riskinformation. Det är också äldre människor som i de här diskussio
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nerna lyft fram frågan om potentiell genetisk diskriminering. Sådan 
diskriminering måste undvikas, menar de. 

Forskning i programmet visar att allmänheten ofta har en stark 
tilltro till sin kunskap om gentester, trots att kunskapen om genetisk 
medicin bland vanligt folk har brister. Det är relativt få som hört talas 
om gentester som säljs på nätet och den så kallande precisionsmedici
nen. Mest kunniga är personer som vill främja sin egen hälsa. Störst 
intresse av att göra gentest har de som är intresserade av och medvet
na om sin egen hälsostatus. Personer som har bristande förtroende 
för sin egen hälsa och dåligt självförtroende är också mer benägna att 
göra gentester, även om det inte har rekommenderats av hälso och 
sjukvården. De hoppas att informationen ska försäkra dem om att 
deras hälsa är god eller ge råd om behandling. En sådan inställning 
till genetisk riskinformation kan leda till att personen fattar verk
ningslösa eller till och med opassande beslut om sin hälsa. 

Med mer kunskap om genetik och gentester kan individen lätta
re ta ställning till vilka tester den vill och inte vill göra. Då blir det 
också enklare att ta till sig och ställa frågor om riskinformationen. 
Många av de tillfrågade menar att individen själv ska få bestämma 
om den vill testa sig. Om det finns regler och tillräcklig kvalitetskon
troll och tillsyn, så borde vanligt folk få köpa vad de vill, påpekar de. 
Det gränslösa internet är också en aspekt av det här resonemanget; 
testerna kan köpas på nätet och görs därför inte beroende av olika 
länders eventuella begränsningar och lagar. Vad spelar det för roll om 
gentesterna regleras just i mitt land, när jag lika gärna kan köpa testet 
från ett företag utomlands, resonerar forskningsdeltagarna. 

Det kan tyckas paradoxalt att trots att många människor är så 
kritiska mot testerna och mot företagen som säljer dem, så vill de 
inte förbjuda försäljning av gentester på nätet. De litar trots allt på 
tillsynen, reglerna och kvalitetskontrollen. 

Avsnittet bygger på dessa artiklar från 2016 och 2018: Schaper M., Wöhlke S. 
& Schicktanz S., ”I would rather have it done by a doctor”: Laypeople’s per
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ceptions of directtoconsumer genetic testing (DTC GT) and its ethical impli
cations, Medicine, Health Care and Philosophy, 2018;22(1):31–40, DOI: 10.1007/
s110190189837y; Oliveri S., Masiero M., Arnaboldi P., Cutica I., Fioret
ti C. & Pravettoni G., Health orientation, knowledge, and attitudes toward 
genetic testing and personalized genomic services: Preliminary data from 
an Italian sample, BioMed Research International, 2016;2016:6824581, DOI: 
10.1155/2016/6824581.

MEDICIN, MARKNAD OCH KOMMUNIKATION

I länder där lagstiftningen så tillåter är gentester som säljs direkt till 
konsumenter en växande marknad. ”DNA screening for the impor
tant moments in life” och ”Unwrap you. Celebrate your holiday with 
the gift of knowledge” är två av många exempel på den övertygande 
marknadsföring som företagen använder. För den som googlar finns 
mängder av andra exempel, och alla med liknande budskap: Med ett 
DNAtest får du ett bättre liv! 

Med sin reklam försöker företagen övertyga oss att köpa. Men vad 
säger den medicinska etiken om företagens löften? I den här rappor
ten finns många exempel på hur genetisk riskinformation faktiskt på
verkar människor. Du hittar exempel på den oro som väcks hos dem 
som genomgår genetiska tester och det ansvar de känner. Du hittar 
exempel på hur de söker sig till sjukvården för att få stöd. 

För att vinna förtroende använder företagen den tillit till hälso 
och sjukvården som finns hos många. Bilderna på deras hemsidor vi
sar läkare i dialog med patienter – även när ingen läkare är inblandad 
i processen. Är det verkligen etiskt att offra konsumenternas förtro
ende för sjukvården på gentestets altare, kan man fråga sig.

Hemsidorna påstår att ett gentest är ett sätt att ta kontroll över 
sitt liv. Vi behöver inte gå till sjukvården för att lista ut vad vi har för 
sjukdom, det fixar vi själva, enligt reklamen. Och det stämmer så till 
vida att gentestet ger oss en riskprognos. Men reklamen antyder ock
så att vi kan ta kontroll över vår framtid och fatta bättre hälsobeslut 
med hjälp av genetiska tester. Det stämmer inte lika bra. För att för

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29705970
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stå testresultaten, fatta rimliga beslut och för att behandlas, behöver 
vi sjukvården. Riskinformation är nämligen, som vi belyst i denna 
skrift, en mycket komplicerad historia. 

Det antyds i en stor del av reklamen för gentester att vi med gene
tisk riskinformation får bättre förutsättningar att snabbt få behand
ling. Vi får en starkare position när vi förhandlar med läkaren om 
vilken behandling som är bäst, antyds det. Det tycks vittna om ett 
småskaligt maktskifte i det sociala samspelet mellan patient och läka
re. Men än finns ingen forskning som visar att ett sådant maktskifte 
faktiskt har skett. 

Vi har i denna skrift resonerat mycket om ansvar. Det gör även 
företag som säljer gentester. Bli en moralisk varelse, uppmanar de, 
och så försöker de sälja testerna till oss. Men med ansvar kommer 
ibland också skuld. Skuldbeläggandet är etiskt problematiskt. Det 
kan leda till en förlust av solidaritet. Om ansvaret skrivs över på var 
och en, på enskilda medborgare, så kan skulden falla på patientens 
axlar: Tänk att just du kostar samhället pengar, för att du inte tagit 
ansvar. Vad tänker dina medmänniskor om dig nu? Och vad tänker 
du om dig själv? 

Företag som säljer genetiska tester har inte heller för avsikt att 
göra allmänheten mer medveten om vad genetisk risk innebär. Då 
skulle allmänheten få veta att ett gentest inte har alla svaren och att 
det kan föra med sig oro och ångest samt att ett gentest ofta inte 
säger mer om vår genetiska risk än vår familjehistoria redan avslöjar. 
Företagen vill sälja och de gynnas av konsumentens övertro på gen
testernas förmåga att förändra deras liv. 

Som framgår tydligt av vår forskning så kan vi inte säga att gen
tester enbart är av godo. Marknadsföringen informerar inte konsu
menten om riskerna med att veta risken. Snarare distraheras konsu
menten från risken med att veta risken. Även om vi saknar bevis för 
att gentester skadar konsumenter, så är det etiskt problematiskt att 
påverka deras beslutsfattande på det sätt som företagen gör med de 
genetiska testerna. 
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En slutsats som vi forskare inom programmet därför drar är att 
den reklam som i dag finns för gentester överallt på internet borde 
granskas och utvärderas kontinuerligt. Den bör vara tydlig med vad 
ett gentest faktiskt kan avslöja. Och med risken med att veta risken. 
Nu när företagen börjat använda läkare som reklampelare finns det 
kanske ännu större anledning att se över företagens marknadsföring. 

I hälso och sjukvården står patientens autonomi, hälsa och säker
het i fokus. Likaså vid genetisk rådgivning. På marknaden handlar 
det snarare om att övertyga konsumenten att välja företagets pro
dukt. Där antar man bara att patienten är tillräckligt ”rationell” för 
att kunna övertygas av smarta reklambudskap. 

Som den här boken visat kan genetisk riskinformation vara lätt 
att köpa, men desto svårare att hantera. För att informationen ska 
göra nytta krävs mer forskning och mer kunskap om hur människor 
reagerar på den.
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på hälsoekonomiska studier kring genetiska teknologier och 
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Health Solutions i Manchester. Hennes expertområde är dis-
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ekonomi och har stöttat arbetet i ”Mind the risk”programmet. 
Han är medlem i European Health Economics Association och 
Society for Medical Decision Making. Hans avhandling hand
lar om kapacitetsbegränsningar i ekonomiska utvärderingar 
för precisionsmedicin. 

Fiona Ulph är lektor i kvalitativa metoder vid University of Man
chester. Hon har en doktorsexamen i psykologi från Univer
sity of Nottingham. Hennes forskningsintressen är bland an
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liv, kommunikation av genetisk information till föräldrar och 
barn efter screening för nyfödda och hur nya screeningmeto
der förstås av allmänheten. 

BIRMINGHAM

Karim Raza har en kandidatexamen i medicin och kirurgi och 
är professor. Han är medlem i Royal College of Physicians. 
Hans forskning inom klinisk reumatologi är internationellt 
erkänd och han är Honorary Consultant Rheumatologist vid 
University of Birmingham och Sandwell & West Birmingham 
Hospitals NHS Trust. Hans forskningsintressen kretsar kring 
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de tidigaste faserna av reumatoid artrit. Han var biträdande 
koordinator för EU FP7programmet EuroTeam: Towards 
Early Athritis Management som identifierade biomarkörer 
och utforskade patienters perspektiv på individer som riske
rade att utveckla reumatoid artrit. 

Marie Falahee är lektor i beteendereumatologi vid Institute of In
flammation and Ageing på University of Birmingham. Hennes 
forskning fokuserar på patientpreferenser för prediktiva och 
förebyggande strategier och terapeutiska interventioner för 
reumatoid artrit. Hon publicerar även forskning om strategier 
för att minska behandlingsfördröjningen för reumatoid artrit, 
patientinvolvering i reumatologisk forskning och utvärdering 
av patienters rapporterade resultat för inflammatoriska sjuk
domar. 

Imogen Wells är doktorand och arbetar med Karim Raza och Marie 
Falahee vid University of Birmingham. Hon har en bakgrund 
inom psykologi och forskar nu om olika intresserade aktörers 
perspektiv på förutsägande och förebyggande angreppssätt för 
reumatoid artrit (RA). Sådana aktörer kan vara till exempel 
patienter som har RA, deras närmsta släktingar, samt hälso 
och sjukvårdspersonal.

Tidigare samarbetspartners

Rebecca Jayne Stack är filosofie doktor och psykolog med expertis 
inom beteendemedicin och hälsovårdsforskning. Hon har er
farenhet av en mängd kvalitativa metodolo gier och metasyn
tes av kvalitativ forskning. Hon är expert inom personligt 
beslutsfattande om beslut att söka hjälp och användning av 
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STAVANGER

Frederic Bouder är professor vid Senter for risikostyring og sam
funnssikkerhet (SEROS) på teknisknaturvetenskapliga fakul
teten, Universitetet i Stavanger. Han är också associerad till 
King’s Centre for Risk Management i Storbritannien. Sedan 
2003 har han utvecklat policyorienterad forskning om risk
kommunikation och riskreglering inom flera olika sektorer, 
till exempel farmaci, bioteknologi och hälsa och säkerhet. 
2009–2010 var han nationell expert vid European Medicines 
Agency.  

Sanja Mrksic Kovacevic är forskare vid Senter for risikostyring og 
samfunnssikkerhet på Universitetet i Stavanger. Hon har för
djupat sig i att utvärdera och möta risker. Hennes masterupp
sats handlade om risk och smarta hem. Ytterligare ett intresse 
är ekonomi. 

STOCKHOLM

Susanne Georgsson är sjuksköterska med inriktning på psykisk häl
sa, filosofie doktor och professor i reproduktiv och peri natal 
hälsa. Hon är ansluten till Institutionen för kvinnors och barns 
hälsa vid Karolinska institutet och rektor vid Röda Korsets 
högskola. Hennes främsta forskningsintresse är informerade 
val och erfarenheter från fosterdiagnostiska undersökningar. 

Erik Iwarsson är överläkare och har en doktorsexamen i klinisk ge
netik. Han är docent vid Institutionen för molekylär medicin 
och kirurgi vid Karolinska institutet. Hans forskningsintres
sen kretsar kring fosterdiagnostik.
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