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Slutbetänkandet Genetik, integritet och etik (SOU 2004:20)
samt skrivelsen från Statens medicinsk-etiska råd om
preimplantatorisk genetisk diagnostik
Högskoleverket har vid sin genomgång av betänkandet koncentrerat sig på framför
allt diskrimineringsförbud och utbildningsfrågor. Högskoleverket tillstyrker de
förslag som lämnas i betänkandet i fråga om allmänt diskrimineringsförbud
(avsnitt 6.2.5, 6.6 och 6.7 i betänkandet). Verket vill dock fästa utredningens
uppmärksamhet på följande.
I en ny lag om genetisk integritet föreslår utredningen att ingen får ställa som
villkor för att ingå ett avtal att den andra parten genomgår en genetisk
undersökning eller lämnar genetisk information om sig själv. Enligt utredningen
bör förbudet få tillämpning på exempelvis arbetsavtal, försäkringsavtal och även
avtal om tillträde till viss utbildning. Högskoleverket vill i detta sammanhang
påminna om bestämmelsen i 9 kap. 2 § 2 högskoleförordningen (1993:100). För
att bli antagen till forskarutbildning krävs det enligt denna bestämmelse att den
sökande bedöms ha sådan förmåga som behövs för att klara utbildningen. Mot
denna bakgrund kan det övervägas om förbudet inte bör utformas så att det träffar
även sådana förvaltningsbeslut som beslut om tillträde till forskarutbildning.
Beträffande utbildningsfrågor (avsnitt 11) instämmer Högskoleverket i de syften
som förslagen grundar sig på. Samtidigt vill verket påminna om att innehållet i
den högre utbildningen, exempelvis för läkar- och sjuksköterskeexamen, inte kan
styras i detalj på central nivå. Utöver de allmänna målen för högre utbildning
anges i högskoleförordningens examensordning enbart målen för att uppfylla
kraven för olika examina. I övrigt ansvarar respektive lärosäte för att innehållet i
utbildningen följer kunskapsutvecklingen och motsvarar samhällets krav på
yrkesexamina.
Högskoleverket har inga synpunkter på Statens medicinsk-etiska råds skrivelse.
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Detta yttrande har fastställts av universitetskanslern Sigbit Franke i närvaro av
kanslichefen Lennart Ståhle och chefsjuristen Annica Lindblom efter föredragning
av verksjuristen Teresa Edelman. I ärendets handläggning har även utredaren Brita
Bergseth, utvärderingsavdelningen, deltagit.
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