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§ Ärende Åtgärd 

1. Närvarokontroll Se separat deltagarförteckning. 

2. Val av justeringsperson Lotta Rydhmer valdes att tillsammans 
med Birgitta Eilemar justera protokollet. 

3. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes. 

4. Föregående protokoll Protokollet godkändes och lades till 
handlingarna.  

5. Birgitta Eilemar anmälde

a) regleringsbrevet för 2018

b) entledigande och förordnande av
ledamöter och personliga
ersättare i nämnden

c) sekretessprövning av utlämnade
allmänna handlingar

d) besvarade och obesvarade
enkäter

e) ärendeförteckning från
Justitiekanslern

f) avvisat förslag till
överenskommelse från Statens
servicecenter om anslutning till
tjänsten Mina meddelanden samt

g) skrivelse till regeringen om
utökad anslagskredit.

6. Marie Nyman föredrog förslag till
yttrande i ett ärende från
Läkemedelsverket som begärt
synpunkter på en ansökan från
Karolinska Institutet. Ansökan avser
tillstånd att få utföra en klinisk
prövning med hjälp av immunterapi
för behandling av leukemi.

Nämnden fattade beslut enligt dnr 
002/2018-4.1.1. 
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§ Ärende Åtgärd 
 

7. Marie Nyman föredrog förslag till 
yttrande i ett ärende från 
Läkemedelsverket som begärt 
synpunkter på en ansökan från Novartis 
Pharma AG. Ansökan avser tillstånd att 
få utföra en klinisk prövning med hjälp av 
genterapi för behandling av 
ögonsjukdomen retinitis pigmentosa.  
 

Nämnden fattade beslut enligt dnr 
003/2018-4.1.1. 
 

8. Sven Ove Hansson föredrog förslag 
till beslut i ett ärende om interna 
riktlinjer ”Vägledning vid nämndens 
etiska bedömningar av genetiskt 
modifierade organismer”.  
 

Nämnden beslutade att skjuta upp 
beslutet till ett senare tillfälle. 
 

9. Årsredovisning 2017 
 
a) Marie Nyman föredrog förslag till 

verksamhetsberättelse 
 
b) Birgitta Eilemar bad ledamöterna 

kontrollera att uppgifterna i 
tilläggsupplysningar över 
ledamöters och ersättares 
uppdrag var korrekt upptagna 

 

Inga synpunkter på handlingarna 
framfördes. 

10. Marie Nyman föredrog förslag till 
rapport till regeringen över 
genteknikens utveckling 2017. 
 

Synpunkter framfördes. Beslut tas vid 
sammanträdet i februari 2018. 

11. Marie Nyman föredrog förslag till 
rapport till regeringen över 
miljöbalkens påverkan på forskning 
och utveckling. 
 
 

Synpunkter framfördes. Beslut tas vid 
sammanträdet i februari 2018. 

 Vid protokollet: 
 
 
 
Stefan Johansson 
 

 

 Justeras: 
 
 
 
Birgitta Eilemar 

Justeras: 
 
 
 
Lotta Rydhmer 
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 Deltagare 

 
Ledamöter 
Birgitta Eilemar  
Stefan Johansson 
Marianne Pettersson  
Johan Hultberg 
Josef Fransson 
Emma Nohrén 
Kristina Yngwe 
Jens Holm 
Lars-Axel Nordell  
Stellan Welin 
Lotta Rydhmer 
Jens Sundström 
Tina D’Hertefeldt 
Maria Björkman (§§ 8-11) 
 
 
Tjänstgörande ersättare 
Bengt Eliasson (§§ 7-11) 
Christian Munthe (§§ 1-7) 
 
 

 
 
Ersättare 
Paula Bieler 
Kew Nordqvist 
Daniel Bäckström 
Sven Ove Hansson 
Mariette Andersson 
Laura Parducci 
Christian Munthe (§§ 8-11) 
 
 
Övriga 
Marie Nyman 
 

 




