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Sammanträde i Gentekniknämnden den 28 september 2022 
1 § Närvaro 

Se separat deltagarförteckning. 

2 § Val av justeringsperson 
Lars Ährlund Richter utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.  

3 § Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

4 § Föredrag 
Michael Lövtrup och Sven-Eric Söder från Statens medicinsk-etiska råd (Smer), 
presenterade rapporten ”Redigering av det mänskliga genomet – somatisk och 
ärftlig”  

5 § Godkännande av föregående protokoll 
Protokollet från sammanträdet den 16 februari 2022 godkändes. 

6 § Remiss från Läkemedelsverket 
Ansökan om att genomföra en klinisk prövning av en genterapi för behandling av 
Duchennes muskeldystrofi. Mia Olsson föredrog.  
Beslut enligt Dnr 4.1.1-2022-011. 

7 § Ordföranden har ordet 
Ordföranden bad ledamöterna att tills nästa möte fundera över nämndens 
arbetssätt. Hon tog även upp frågan ifall nämnden ansåg sig lämpad att axla den 
roll som bevakare av forskningsläget om genomredigering i människa som Smer 
efterlyste i sin rapport (som presenterades tidigare under mötet). Nämnden var 
positiv till detta och det påpekades att nämndens kansli redan gör detta i stor 
utsträckning.  

8 § Information från kansliet 
Annelie berättade om kansliets pågående arbete:  

• kansliet planerar att ta fram en kommunikationsplan och Annelie bad 
ledamöterna att fundera på hur de vill att kansliet kommunicerar.  

• kansliet ger under hösten en fortbildande föreläsningsserie som heter 
”CRISPR/Cas och den gentekniska revolutionen” till naturkunskapslärare 
på gymnasiet. Det kommer i ett senare skede att omvandlas till 
utbildningsmaterial.  

• kansliet har planerar att ge ett symposium om genomredigering av växter i 
samband med Sveriges EU-ordförandeskap andra kvartalet 2023. Under 
samma kvartal förväntas ett nytt förslag om reglering av genomredigerade 
växter att presenteras. Det finns också planer på att samordna ett 
symposium om xenotransplantation tillsammans med Smer under hösten 
2023.   

• EU-kommissionens samråd om Lagstiftning för växter som producerats 
med vissa nya genomiska tekniker, ägde rum under första halvan av 
sommaren och har nu summerats. Annelie presenterade kort resultatet. 
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Vid protokollet:   

………………….. 
Mia Olsson  

Justerare: 

………………….. 
Mari Andersson 

..……………………  
Lars Ährlund-Richter

Deltagare 

Ledamöter  
Mari Andersson 
Stefan Johansson 
Malin Larsson 
Johan Hultberg 
Daniel Bäckström   
Magnus Oscarsson  
Stellan Welin 
Stefan Jansson  
Maria Björkman 
Lars Ährlund-Richter 

Tjänstgörande ersättare  
Staffan Eklöf 
Marianne Åhman 
Emma Norén 
Christina Dixelius 

Ersättare  
Isak From 
Helena Vilhelmsson 
Sven-Ove Hansson 
 
Övriga  
Annelie Carlsbecker 
Mia Olsson 
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