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Klinisk genetik vid KS 1961 – 2018 
 

 
 
 

Allmän introduktion - kunskapsutvecklingen inom genetik 

Få vetenskapsfält har upplevt en så dramatisk kunskapsutveckling som genetiken sedan 
1950-talet. Utvecklingen har bland annat tillfört helt nya typer av diagnostik, men även nya 
möjligheter till vård och effektiva förebyggande åtgärder av genetiskt betingade sjukdomar. 
Detta har skapat en efterfrågan som återspeglas i klinisk genetiks utveckling vid Karolinska 
sjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset under samma period. Det är därför på sin 
plats att inleda den här presentationen med att sammanfatta de upptäckter som lett fram 
till denna utveckling. 

Genetiska sjukdomar, varav en del är ärftliga, drabbar alla organ och kan debutera i alla åld-
rar. Klinisk genetiks huvud-
uppgifter är att fastställa sjuk-
domsorsak med laboratoriedi-
agnostik samt erbjuda gene-
tisk vägledning och preventiva 
åtgärder till individer och fa-
miljer. Kunskap om nedärv-
ningsmönster och faststäl-
lande av genetisk orsak möj-
liggör anlagsbärar- och foster-
diagnostik. Klinisk genetik är i 
Sverige beteckningen på den 
sjukvårdsanknutna grenen av 
vetenskapsfältet medicinsk 
genetik, men i många länder 
används det senare begreppet 
även för sjukvårdsspeciali-
teten. 
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På 1950-talet kom flera avgörande upptäckter inom genetiken. J Watson och F Crick beskrev 
1953 arvsmassans kemiska struktur, DNA dubbelhelixen. 1956 visade JH Tjio och A Levan i 
Lund att människan har 46 kromosomer (bilden). Som en direkt följd av detta fann J Lejeune, 
M Gauthier och R Turpin 1959 att patienter med Downs syndrom hade en extra kromosom 
21 och samma år, beskrev D Hungerford and P Nowell en avvikande liten kromosom 
(Philadelphiakromosomen) vid kronisk myeloisk leukemi. Upptäckterna ledde till att 
cytogenetik började användas kliniskt för att identifiera kromosomavvikelser som orsak till 
sjukdom, både konstitutionellt hos patienter med olika syndrom och vid förvärvade maligna 
sjukdomar som leukemi. Även omhändertagandet av familjer med ärftliga sjukdomar 
förbättrades vid denna tid. Fram till 1950-talet kunde man beskriva ärftliga tillstånd och göra 
riskberäkningar, men eftersom det inte fanns verktyg att undersöka arvsmassan gick det inte 
att identifiera sjukdomsorsaken. Genetisk vägledning till familjer sköttes av behandlande 
läkare, och det fanns ingen sjukvårdsverksamhet inriktad på genetisk diagnostik eller 
vägledning.  
 
I mitten av 1960-talet katalogiserade Victor McKusick de då knappt 1500 kända monogena 
sjukdomarna i boken ”Mendelian Inheritance in Man”. Detta uppslagsverk som senare 
digitaliserades, ”Online Mendelian Inheritance in Man, OMIM” listar idag 13.000 monogena 
tillstånd. 
 
Utvecklingen av cytogenetik och kunskapsutvecklingen inom genetisk vägledning medförde 
att ämnet Klinisk genetik etablerades som en del i universitetssjukvården på många platser, 
inklusive KS. Diagnostik med kromosomanalys hade nu förbättrats med möjlighet till 
kromosombandning och personer med förhöjd risk att få barn med kromosomavvikelser 
kunde erbjudas fosterdiagnostik under andra trimestern.  
 
Omkring 1980 hade molekylärgenetiken etablerats som en viktig vetenskapsgren. Man 
började kartlägga det humana genomet och de första sjukdomsgenerna identifierades med 
sk positionskloning. På så sätt fick sjukdomar som Duchennes muskeldystrofi, retinoblastom, 
cystisk fibros och Huntingtons sjukdom en molekylär förklaring. Fram till mitten av 1980-
talet hade några hundra gener identifierats genom att man visste vilket protein som var 
defekt och på så sätt kunnat ”fiska ut” sjukdomsgenen. Redan de första publikationerna där 
sjukdomsgener lokaliserades och identifierades med positionskloning innehöll så 
övertygande data att resultaten omedelbart kunde användas kliniskt. Det stod nu klart att en 
detaljerad kartläggning av människans arvsmassa skulle göra det möjligt att identifiera nya 
sjukdomsmekanismer och förbättra behandlingsstrategier. 1990 startades därför the Human 
Genome Project, organiserat av Human Genome Organization (HUGO) med syfte att 
sekvensbestämma hela människans arvsmassa. Projektet drog nytta av ny teknikutveckling 
med flourescensmärkta nukleotider som användes både i cytogenetik (FISH, fluoroscence in 
situ hybridisering) och i instrument för DNA-sekvensering. Samtidigt utvecklades verktyg för 
databearbetning av sekvensinformation. Genomprojektet har genom sin omfattning liknats 
vid kapplöpningen att först flyga till månen under 1960-talet.  
 
FISH etablerades vid denna tid som rutinmetod, vilket innebar ett lyft för cytogenetiken. Nu 
kunde man med DNA-sonder hitta submikroskopiska kromosomavvikelser och avvikelser i 
celler som inte var i celldelning (interfas-FISH). Därmed blev det möjligt att diagnostisera 
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kromosomavvikelser utan föregående cellodling och utföra snabbtester inom 
cancerdiagnostik och fosterdiagnostik 
 
Genomprojektet slutfördes efter 10 år av två konkurrerande forskningskonsortier som år 
2001 samtidigt publicerade ett utkast över människans hela DNA-sekvens. Ett av de slående 
resultaten av detta arbete var att vi ”bara” har drygt 20.000 gener och inte som man tidigare 
antagit fem gånger fler. Resultaten lades ut publikt och sedan dess har vem som helst fri 
tillgång till människans hela DNA-sekvens genom att söka på https://www.ncbi.nlm.nih.gov.  
 
Den detaljerade kunskapen om vår arvsmassa möjliggjorde tillverkning av korta DNA-sonder 
med känd position i arvsmassan. Under 2000-talet utvecklades olika array-baserade 
analysmetoder (array-CGH och SNP-arrayer) då miljontals korta DNA-sonder fästs på små 
glasplattor. På en kvadratcentimeter kan rymmas upp till 2 miljoner positionsbestämda 
sonder. Genom att hybridisera DNA från en patient på sådana array-glas kan mycket små 
förändringar i gendos upptäckas. Arrayer används kliniskt sedan 2008 för att fastställa om 
patienter saknar eller har extra kopior av små kromosomsegment, t.ex. deletioner av 22q11 
(VCSF eller DiGeorge syndrom) och 7q11 (Williams syndrom). Metoden kan således med hög 
upplösning upptäcka obalanserade kromosomavvikelser och medförde ett stort steg framåt i 
diagnostiken av syndrom och intellektuell funktionsnedsättning samt olika typer av cancer. 
 
När människans alla gener nu är identifierade fortsätter arbetet med att fastställa vilka 
gener som, när de är förändrade, orsakar sjukdom och hur sjukdomarna uppkommer. 
Omkring år 2010 accelererades utvecklingen av nya verktyg för DNA-sekvensering. Ny kemi, 
nya instrument och nya sätt att bearbeta data har möjliggjort massiv parallell sekvensering 
(MPS), vilket har medfört att det idag (2018) är tekniskt och ekonomiskt möjligt att 
sekvensbestämma en persons hela arvsmassa inom ramen för klinisk rutindiagnostik, vilket 
än en gång har revolutionerat klinisk diagnostik av genetiskt betingade sjukdomar. Idag är 
orsaken till ungefär 6.200 monogena sjukdomar känd på molekylär nivå, dvs cirka hälften av 
de monogena sjukdomar som listas i OMIM. Antalet kända monogena sjukdomar har 
emellertid ökat 10 gånger sedan 1960-talet vilket bottnar i att komplexiteten är mycket 
större än man tidigare förstått. Symtom som tidigare betraktades som en sjukdom kan 
orsakas av mutationer i olika gener som samverkar i en gemensam biologisk process, vilket 
stod klart först när man analyserat många patienter med DNA-sekvensering.  
 
Tack vare MPS kan orsaken till syndrom och allvarliga medfödda sjukdomar fastställas i mer 
än 1/3 av fallen. Att man inte hittar den molekylära orsaken till fler fall beror på att 
databearbetningen (de bioinformatiska verktygen) behöver utvecklas ytterligare och att 
mycket återstår vad gäller identifieringen av nya sjukdomsorsakande gener och mekanismer. 
Ett område där MPS redan haft stor betydelse är diagnostik av sjukdomstillstånd där många 
olika gener (ibland över 100) kan ge liknade symtom, t.ex. ärftliga hjärtsjukdomar eller olika 
neurologiska tillstånd. Med MPS kan man samtidigt analysera alla de kända gener som 
kopplats till vissa symtom, vilket medför att fler patienter snabbt får en korrekt molekylär 
diagnos, vilket i sin tur innebär att deras släktingar kan erbjudas vägledning, anlagstestning 
och olika allt mer effektiva förebyggande åtgärder. 
 
MPS har också fått ett stort genomslag för prenatal upptäckt av kromosomavvikelser. Under 
graviditet läcker cellfritt DNA från fostret och moderkakan till moderns cirkulation. Genom 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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att sekvensbestämma cellfritt DNA i ett blodprov från den gravida kvinnan, sk NIPT (non-
invasive prenatal test) kan en ökad sannolikhet för kromosomavvikelser hos fostret 
upptäckas redan i graviditetsvecka 10-11. På ett liknande sätt kommer det inom en mycket 
snar framtid bli möjligt att använda MPS för rutindiagnostik och styra terapi av 
tumörsjukdomar. Som vid NIPT kommer det bli möjligt att analysera cellfritt tumör-DNA och 
RNA (sk liquid biopsy) i cancerpatientens blod för diagnostik och uppföljning. 
 
Genetisk laboratoriediagnostik föddes 1959 och genetiker har därefter excellerat i att 
utveckla nya tekniker för att ställa diagnos. MPS kommer i framtiden att ersätta många av de 
gamla teknikerna, vilket innebär att nästan all genetisk diagnostik kan komma att använda 
en gemensam teknikplattform, en utveckling som vi står mitt uppe i 2018. 

Klinisk genetik 1940 - 1970 

Klinisk genetik kommer till Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset  

Vid Karolinska Sjukhuset fanns redan på 1940-talet flera läkare och forskare som 
intresserade sig för ärftliga sjukdomar. En tidig förgrundsgestalt var Torsten Sjögren som 
kallats till professuren i psykiatri vid KS 1945. Han och andra genetikintresserade kliniker 
som Carl-Henry Alström, Bertil Hallgren, Gösta Karpe och Gunnar Lundquist studerade 
sjukdomars ärftlighet genom att använda befolknings- och familjedata (genetisk 
epidemiologi). Forskarna var dock bakbundna av bristen på verktyg att studera arvsmassan. 
 
1961 rekryterades Jan Lindsten av Rolf Luft, professor i endokrinologi och klinikchef vid 
endokrinologiska kliniken, för att etablera cytogenetisk forskning vid KS. Jan Lindsten, hade 
tidigare varit amanuens vid institutionen för medicinsk genetik Uppsala där han studerat 
kortvuxna flickor med ofullständigt utvecklade äggstockar och avvikelser på X-kromosomen 
(Turners syndrom), i samarbete med italienaren Marco Fraccaro och barnöverläkaren Kurt 
Kaijser i Eskilstuna. Jan Lindsten erbjöds ett doktorandstipendium och 10 kvm lablokaler i 
endokrinologiska klinikens kök, som inkluderade laboratorium, fotolab, mottagningsrum, 
mikroskopirum och skrivplats.  
 
Lindsten etablerade cytogenetisk forskning och disputerade 1963 på sina studier om Turners 
syndrom, men tog också hand om familjer för genetisk vägledning. Han etablerade under 
dessa år cytogenetisk diagnostik av framförallt barn med olika medfödda avvikelser som en 
viktig del av sjukvården. Kromosomerna kunde räknas och storlekssorteras (se bild sid 1), 
vilket möjliggjorde diagnostik avseende avvikelser i kromosomernas antal eller större 
strukturella förändringar. Den dramatiska utvecklingen under cytogenetikens första år 
stagnerade dock under 60-talets slut på grund av begränsningar i metodiken.  

Klinisk genetik - egen klinik och institution 

År 1970 hade forskningen vuxit och behovet av en kliniskt genetisk sjukvårdsverksamhet 
hade blivit tydlig. Därför inrättades institutionen för klinisk genetik vid KI och kliniskt 
genetiska laboratoriet vid KS där Jan Lindsten blev chef med en tjänst som biträdande 
professor (1979 professor i medicinsk genetik), klinikchef och innehavare av den enda 
läkartjänsten, en överläkartjänst förenad med den akademiska anställningen. Verksamheten 
flyttade in i nya lokaler i det så kallade Kliniska forsknings-laboratoriet (L5-byggnaden). 
Byggnaden finansierades med bidrag från Wennergrenska samfundet, Ford Foundation och 
staten.  
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Ett stort genombrott skedde samtidigt tvärs över Solnavägen där Torbjörn Caspersson och 
Lore Zech vid Institutionen för cellforskning och genetik vid KI campus lyckades utveckla 

kromosombandnings-tekniken, så 
kallad Q-bandning där kromosomerna 
färgades med en DNA-bindande 
fluorofor (bilden till vänster). Alla 
kromosomer kunde då särskiljas och 
studeras i detalj. Därmed blev det 
möjligt att identifiera mindre 
strukturella kromosomavvikelser, 
duplikationer, deletioner och 
translokationer. Med kromosom-
bandning fick cytogenetisk forskning 
ett nytt verktyg, och därmed kunde 
ytterligare ett stort antal 
sjukdomstillstånd få en förklaring. 
Kromosombandningstekniken kom 
med tiden också att i grunden 
förändra cancerforskningen och 
vården av leukemipatienter, genom 
att man kunde identifiera specifika 
kromosomavvikelser i maligna celler 
med hög precision. 

 
Jan Lindsten blev en internationell förgrundsgestalt inom cytogenetik vid denna tid och 
ledde bl.a. det viktiga arbetet med att fastställa en internationell standard för nomenklatur, 
hur kromosomer och kromosomavvikelser skulle beskrivas (bilden nedan). Detta var en 
förutsättning för korrekt diagnostik och rapportering, men även för det molekylärgenetiska 
kartläggningsarbetet 15 år senare.  
 
Verksamheten vid klinisk genetik attraherade nya forskare under 1970-talet. Bland dessa kan 
nämnas Jon Jonasson, som disputerat i bakteriologi vid KI och Maj Hultén som var den första 

helt egna doktoranden som 
disputerade 1974 och stude-
rade meioskromosomer (re-
duktionsdelning i testiklarna). 
Dessa och flera gästforskare 
vid denna tid kunde använda 
den nya bandningstekniken 
för att beskriva sjukdomsor-
sakande kromosomavvikelser. 
Både Jon Jonasson och Maj 
Hultén flyttade till England i 
mitten av 1970-talet där de 
fortsatte sina karriärer inom 
cytogenetik. I början av 1970-

Normal manlig karyotyp färgad med sk G-bandning 

Ideogram över människans normala bandade kromosomer 
fastställda 1971 
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talet rekryterades även molekylärbiologen Bo Lambert som disputerat på histologen vid KI. 
Denne kom att driva forskning inom genetisk toxikologi och bredda den vetenskapliga 
verktygslådan vid institutionen. Lambert behöll en grundvetenskaplig inriktning i sin 
forskning och kom 1984 att anställas som professor i genetisk toxikologi genom en donation 
av Naturvårdsverket. I mitten av 70-talet rekryterades även Stefan Söderhäll, nydisputerad 
från medicinsk kemi vid KI. Han utbildade sig senare till barnläkare och barnonkolog, en 
verksamhet där han hade stor nytta av sin genetiska bakgrund. Genom Bo Lambert och 
Stefan Söderhäll fick klinisk genetisk handledarkompetens för att utbilda doktorander inom 
molekylärgenetik. 
 
Parallellt med den expansion som skedde under 1970-talet konsoliderades den kliniska 
verksamheten. Förutom att man diagnostiserade kromosomavvikelser på patienter med 
olika missbildningssyndrom utfördes även kromosomanalyser på benmärgsceller som en 
viktig del i den kliniska klassificeringen av leukemi. Ett tredje ben i den kliniska 
laboratorieverksamheten blev fosterdiagnostiken. År 1970 började man som ett av de första 
laboratorierna i världen utföra kromosomanalys av odlade celler isolerade från 
fostervattenprov på gravida. Denna verksamhet växte under de första åren och den 
vanligaste indikationen var då screening för allvarliga kromosomavvikelser för kvinnor med 
förhöjd risk. Därmed växte efterfrågan på cytogenetisk diagnostik, men även på genetisk 
vägledning, varför sjukhuset 1976 inrättade en underläkartjänst vid kliniskt genetiska 
laboratoriet. Redan från början ordnade man regelbundna klinikkonferenser med andra 
verksamheter där man diskuterade aktuella patienter för att förbättra diagnostiken och 
sprida genetisk kunskap i vården, något som förblivit en central verksamhet för Klinisk 
genetik.  

Klinisk genetik - 1980-talet  

Molekylärgenetisk forskning stärks genom nyrekryteringar och nya lokaler 

I mitten av 1980-talet stod det klart att molekylärgenetik skulle revolutionera medicinsk 
genetisk forskning och klinisk diagnostik. Maria Anvret, som disputerat i tumörvirologi, 
anställdes som sjukhusgenetiker. Hennes uppgift var att utveckla DNA-diagnostik men hon 
bedrev också forskning kring ärftliga neurologiska sjukdomar och fick sedermera en 
kombinationstjänst. Vid samma tid rekryterades även Holger Luthman, molekylärgenetiker 
från institutionen för biokemi på KI som kom att ägna sig åt diabetesforskning. Dessutom 
fortsatte två fd egna doktorander, Lennart Iselius och Magnus Nordenskjöld vid 
institutionen. Klinisk genetik hade därmed flera forskningshandledare med egen 
laboratoriepersonal och doktorander. Forskningsverksamheten och den kliniska 
verksamheten, tillsammans cirka 50 anställda, fick inte längre plats i lokalerna i L5-
byggnaden. Situationen blev ohållbar och tack vare Jan Lindstens och Rolf Lufts diplomatiska 
förmåga beslöt landstinget att bygga en tillfällig tvåvånings träbarack som hyste 
forskningsverksamheten, men även mottagningen för genetisk vägledning. 
Diagnostiklaboratoriet fick därmed expandera i L5-byggnaden. Ett par år senare byggdes 
ytterligare en barack intill den första som var ägnad åt diabetesforskning (”Luftslottet”), dit 
Holger Luthmans forskargrupp flyttade. 
 
Jan Lindstens talang och intresse för administration och ledningsfrågor gjorde att han kom 
att ägna sig mycket åt uppdrag inom KI, KS och Nobel. 1987 utnämndes Jan Lindsten till 
chefsläkare vid KS och han var även ordförande i sjukhusets FoUU-kommitté. I det senare 



 7 

uppdraget gjorde han en bestående insats för den kliniska forskningen i Stockholm genom 
att övertyga landstingets ledning att FoUU-verksamheten inte bara skulle bekostas av 
statsanslaget, utan att SLL också måste skjuta till medel för forskning och utveckling. Därmed 
fick den kliniska forskningen ytterligare resurser som bidrog till att KI stärkte sin ställning 
jämfört med andra lärosäten.  
 
När Jan Lindsten i slutet av 1980-talet blev mer uppbunden av administrativa uppdrag kunde 
de yngre forskarna ta större ansvar för forskningen vid institutionen för klinisk genetik. Fyra 
oberoende forskargrupper ledda av Bo Lambert, Holger Luthman, Maria Anvret och Magnus 
Nordenskjöld drev egna självständiga projekt med god finansiering och egna doktorander. 
Jan Lindsten hade dock fortsatt ansvar för sjukvården, kliniskt genetiska laboratoriet. 
Lennart Iselius anställdes som ställföreträdande klinikchef, men valde att flytta till England 
för att forska ett par år och därefter byta inriktning och bli kirurg. För att fylla luckan 
rekryterades Karen Brøndum-Nielsen, en genetiskt inriktad barnläkare från Köpenhamn. 
 
Jan Lindsten lämnade klinisk genetik våren 1990 för att bli sjukvårdsdirektör och från 1991 
sjukhusdirektör vid KS. Han kunde då se tillbaka på 30 synnerligen framgångsrika år som 
klinisk genetiker. Verksamheten hade växt från en ensam doktorand till en klinik med 25 
anställda och en institution med fyra starka, välfinansierade forskargrupper med 6 - 8 
medarbetare vardera och sammanlagt ett 20-tal doktorander som alla arbetade i 
funktionella lokaler. De första doktoranderna från de nya grupperna disputerade vid denna 
tid. Utbildningen i ämnet klinisk genetik hade en egen vecka på läkarutbildningen och 
kliniken hade flera läkare som skötte verksamheten.  

Klinisk genetik – 1990-talet 

Spelplanen förändras för forskning, utbildning och sjukvård  

Under 1990-talet expanderade forskningen men även sjukvården vid klinisk genetik mycket 
snabbt. Denna utveckling möjliggjordes av ny kunskap och teknikutveckling, men i lika hög 
grad av organisatoriska förändringar. Verksamheten hade på 1980-talet fyra olika 
huvudfinansiärer precis som idag. Forskningen betalades av statsanslaget till institutionen 
för klinisk genetik från KI, externa forskningsanslag som enskilda forskare erhöll i konkurrens 
samt landstingsmedel för forskning, utbildning och utveckling (FoUU). Vårduppdraget 
betalades ur en på förhand fastställd KS budget. Fram till 1980-talets slut var dessa medel 
statiska och förändringar måste motiveras i förväg till högre instans. Under de första åren på 
1990-talet kom samtliga dessa finansieringsformer att förändras på ett avgörande sätt och 
som det visade sig till klinisk genetiks fördel. 
 
Karolinska institutet genomförde en omorganisation så att drygt 100 små institutioner slogs 
samman till inledningsvis ungefär 25. Institutionerna för klinisk genetik och endokrinologi 
blev då den gemensamma institutionen för molekylärmedicin som ungefär 10 år senare 
tillsammans med kirurgiinstitutionen blev institutionen för molekylär medicin och kirurgi 
(MMK). I samband med institutionssammanslagningarna kom statsanslaget från KI att 
fördelades efter aktivitet, dvs de institutioner som hade mycket externa forskningsanslag, 
många doktorander och publicerade mycket i bra tidskrifter var vinnare. Till dem hörde 
klinisk genetiks forskargrupper. Kopplat till detta var att KI omkring sekelskiftet överlät ett 
större ansvar till de nya storinstitutionerna. Institutionerna var angelägna att behålla sina 
framgångsrika forskare som konkurrerade till sig externa medel, vilket resulterade i att 
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antalet professorer tredubblades på ett decennium och en betydande andel av de nya 
professorerna var internrekryterade. 
 
Under samma tid prioriterade de stora anslagsgivare som Medicinska forskningsrådet och 
Cancerfonden molekylärbiologi och flera forskare vid klinisk genetik erhöll tjänster, först 4-
åriga forskarassistenttjänster och därefter 6-årstjänster som forskare. Dessa tjänster var 
dessutom kopplade med ”ryggsäck” för drift. Resultatet blev att flera unga forskare vid 
klinisk genetik under 1990-talet erhöll lönemedel och driftsanslag och kunde bygga upp egna 
självständiga forskargrupper. Dessutom konkurrerade forskarna vid klinisk genetik till sig 
betydande utrustningsanslag, vilket möjliggjorde de teknikskiften som utvecklingen krävde. 
 
Den tredje huvudfinansiären av forskning och utbildning var landstingets sk FoUU-anslag. 
Som nämnts ovan ökades dessa i början av 1990-talet genom att landstinget inte bara 
fördelade statliga ALF-medel (ersättning för universitetets ”intrång” i vårdmiljöerna) utan 
även lade till rena landstingsmedel. Samtidigt ändrades fördelningsprincipen av FoUU-
medlen så att de fördelades efter aktivitet ungefär efter samma principer som KI. Varje klinik 
skapade en FoUU-grupp och denna fördelade de medel som klinikens forskare erhållit. 
Därmed blev FoUU-gruppen den enhet som avgränsade vilka forskargrupper vid 
storinstitutionen molekylär medicin som hörde till klinisk genetik. Även i FoUU-systemet blev 
våra forskargrupper vinnare eftersom de hade hög aktivitet. De kunde därmed expandera 
sina lokalytor eftersom huvuddelen av FoUU-medlen användes till att betala hyrorna för 
forskningslokaler som också särredovisades. 
 
Några år tidigare hade KI beslutat att Klinisk genetik skulle vara ett examineringsämne i 
läkarutbildningen och att undervisningen skulle förläggas till en vecka under utbildningens 
sista termin. Även detta var kopplat till ersättning från såväl KI som FoUU för att avlöna 
lärare. Utbildningen kom att bli en viktig del av verksamheten, inte bara för läkarlinjen utan 
på flera andra av KI:s utbildningsprogram och även för olika kategorier av sjukvårdspersonal. 
Från Klinisk genetik utgick även ett par läroböcker i ämnet (nedan). 
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Kliniskt genetiska laboratoriet, dvs diagnostiklaboratoriet och mottagningen fick under 
början av 1990-talet helt andra förutsättningar genom att SLL införde ett köp-säljsystem för 
laboratorieverksamhet. I stället för en fast budget för verksamheten överlät köp-
säljsystemet ansvaret till behandlande läkare att beställa de genetiska analyser som man 
fann motiverade och laboratoriet skickade en räkning för utfört arbete. Därmed kunde 
verksamheten växa organiskt i takt med att efterfrågan och intäkterna ökade. Detta 
resulterade i dramatisk tillväxt och möjliggjorde att nya genetiska tester snabbt kunde tas i 
kliniskt bruk. Den mer affärsmässiga situationen möjliggjorde dessutom att laboratoriet 
lättare kunde investera i ny dyr teknologi. En stark ställning för sjukvårdsverksamheten 
bidrog naturligtvis till forskningen på olika sätt, inte minst genom kompetensuppbyggnad 
och delade resurser, såväl personal som instrument. 
 
Ytterligare en viktig framgångsfaktor var tillgången på bra lokaler. Forskningen hade på 
1980-talet flyttat in i tillfälliga lokaler (barackerna) och därmed fick diagnostikverkssamheten 
också mer utrymme. Nästa stora förbättring inträffade 1997 med det nybyggda Centrum för 
Molekylär Medicin (CMM). Inledningsvis flyttade forskare knutna till klinisk genetik in i 
ungefär 1/3 av byggnaden vilket det aktivitetsbaserade fördelningssystemet av FoUU-medel 
möjliggjorde. 
 
Successivt kom även klinisk genetiks sjukvårdsverksamhet att växa in i angränsande lokaler 
och omfattade hela L5: 03 och L4: 02 (som ligger i samma nivå) och L4: 03 strax efter 
sekelskiftet. Därmed var all laboratoriediagnostik, mottagning och kontor samlade och intill 
CMM plan 2 där de forskare som arbetade i diagnostikverksamheten hade sina laboratorier 
och skrivrum. De första 10 åren hyste CMM även ett bibliotek för klinisk genetik. Därmed 
kom sjukvård och den kliniknära forskningen att vara samlade i funktionella lokaler. 
 
I samband med att Jan Lindsten slutade våren 1990 tog Karen Brøndum-Nielsen över som 
klinikchef medan KI utsåg Magnus Nordenskjöld att vikariera som professor/överläkare. 
Redan i februari 1991 lämnade Karen Brøndum-Nielsen KS för en akademisk tjänst i Odense 
och efterträddes av Magnus Nordenskjöld som därmed fick det samlade chefsansvaret som 
klinikchef och prefekt för institutionen för klinisk genetik. KI utlyste en professur i klinisk 
genetik som han tillträdde 1993. Han hade under 1980-talet intresserat sig för ärftliga 
tumörsjukdomar genom att studera familjer med olika cancertyper. Han och hans 
doktorander studerade retinoblastom, multipel endokrin neoplasi typ 1 (MEN1), 
hjärntumörer, ärftlig bröstcancer och koloncancer genom tumör- och familjestudier. Dessa 
projekt togs under 1990-talet successivt över av tidigare doktorander som på så sätt kunde 
utveckla självständiga forskningslinjer. Ungefär samtidigt utnämndes Bo Lambert till 
professor i miljömedicin vid KI, en tjänst som var placerad vid Novum i Huddinge, dit han tog 
med sig sin forskargrupp och lämnade därmed klinisk genetik.  

Professorsskolan vid klinisk genetik  

Under 1990-talet var det relativt lätt att försörja doktorander och dessutom premierade de 
aktivitetsbaserade ersättningssystemen doktorandutbildning. Antalet disputationer ökade 
därför från 4 stycken totalt under 1980-talet till ungefär lika många doktorsexamina varje år 
sedan början av 1990-talet. Vissa år kring sekelskiftet disputerade över 10 doktorander vid 
klinisk genetik. Flera av den nya generationens forskare konkurrerade till sig 
externfinansierade postdoktorala tjänster och skapade på så sätt nya forskargrupper med 
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egna doktorander. Under hela 1990-talet fanns vid klinisk genetik en blandning av forskare 
med stark knytning till klinisk genetiks egen sjukvårdsverksamhet, självständiga gruppledare 
utan klinisk anställning och forskare som hade en stark klinisk förankring i olika 
vårdspecialiteter. Detta skapade en kritisk massa och en fruktbar vetenskaplig miljö som gav 
en högkvalitativ forskarutbildning lokaliserad mitt i sjukhuset. Situationen förbättrades 
ytterligare efter flytten till CMM där många olika forskargrupper samlades och bl.a. hade 
tillgång till gemensamma core-faciliteter.  
 
Den livaktiga och mycket diversifierade forskningsmiljön vid klinisk genetik bidrog starkt till 
många framgångsrika karriärer. Nästan 30 blivande professorer arbetade vid klinisk genetik 
under 1990-talet och efter flytten till CMM. Bland professorer vid KI kan nämnas Björn 
Andersson, Maria Anvret, Eva Ehrenborg, Maria Eriksson, Philip Farnebo, Caroline Graff, 
Ingrid Kockum, Nils-Göran Larsson, Catharina Larsson, Agneta Nordenskjöld, Juan Jesus 
Carrero Roig, Martin Schalling, Peter Stenvinkel, Anna Wedell och Jan Zedenius. Några blev 
professorer vid andra universitet som Regina Betz (Universität Bonn, Tyskland), Jan 
Dumanski (Uppsala Universitet), Eithan Friedman (Sheba Medical Center, Israel), Jin-Sung 
Lee (Yonsei University Collage of Medicine, Korea), Kerstin Lindblad-Toh (Uppsala 
Universitet), Holger Luthman (Lunds Universitet), Bin Tean Teh (DukeNUS, Singapore), 
Günther Weber (Université de Tours, Frankrike), Wen-Hui Weng (Nartional Taipei University 
of Technology, Taiwan) och Chengyun Zheng (Shandong University, Kina). Den starka 
forskningsmiljön stärkte även klinisk genetiks sjukvårdsverksamhet och några genetiker blev 
överläkare och professorer, Annika Lindblom, Elisabeth Syk Lundberg (fd Blennow) och Ann 
Nordgren som på så sätt på ett avgörande sätt bidrog till att bygga upp den egna sjukvården.  
 
Med hjälp av forskare har genetikkompetensen kunnat spridas till olika kliniker och det har 
byggts upp ett nätverk av genetiskt kompetenta kliniker inom pediatrik, neurologi, onkologi, 
kirurgi och patologi. Flera fd medarbetare fick också ledande befattningar vid Karolinska 
Universitetssjukhuset, Lennart Iselius, Gabrielle Åhlberg-Hillert, Annelie Liljegren, Margareta 
Sten-Linder, Ameli Norling, Svante Norgren, Stefan Söderhäll, Anna Wedell och Jan Zedenius. 
Detta kontaktnät har inte bara varit viktigt för forskningen utan har även utvecklat klinisk 
genetiks diagnostiska verksamhet. 

Diagnostiken expanderar  

Utvecklingen av klinisk genetiks sjukvårdsverksamhet från tidigt 1990-tal bottnade i en stark 
vetenskaplig kompetens och en rad administrativa förändringar. Från hösten 1991 var 
Provregistret, det första svenska laboratorieinformationssystemet (LIS) för genetik i drift. Det 
användes för att registrera remisser, prover, spara analysresultat, besvara remisser men 
gjorde också att man lätt kunde se vad man gjort med tidigare analyser, att hitta det 
växande antalet sparade DNA-prover, skriva journalanteckningar på mottagningen och inte 
minst följa upp verksamheten på olika sätt. Provregistret möjliggjorde därmed att klinisk 
genetiks expansion kunde ske i ordnade former. Även arbetet med kromosomanalyser 
datoriserades med automatiserad bildanalys och på senare år även robotiserad mikroskopi, 
vilket underlättade mikroskopering och förbättrade kvaliteten, samt erbjöd mer 
standardiserade bedömningar. Ny personal kunde utbildas på ett effektivare sätt och det 
blev lättare att jämföra analyser från olika patienter och tidpunkter genom ett datoriserat 
arkiv.  
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Den molekylära revolutionen gav forskningen, men också kliniken, helt nya verktyg. 
Eftersom många forskare var tätt knutna till vårdverksamheten kunde de nya teknikerna 
snabbt anammas för klinisk diagnostik. Hur snabbt detta skedde illustreras av att det vid ett 
par tillfällen utfördes fosterdiagnostik vid klinisk genetik genom analys av nyupptäckta 
sjukdomsgener som inte hade identifierats när graviditeten började 10 veckor innan provet 
togs. Under hela 1990-talet kom nya molekylära tekniker att komplettera och utvidga den 
diagnostiska arsenalen. De klassiska cytogenetiska metoderna förblev ryggraden i genetisk 
laboratoriediagnostik hela 1990-talet, men kom nu att kompletteras med FISH. Elisabeth Syk 
Lundberg (fd Blennow), Ann Nordgren, Erik Iwarsson och Erik Björck hade disputerat på 
FISH-studier, vilket gav erfarenheter som de sedan snabbt kunde föra in i vården.  
 
År 1991 rekryterades The-Hung Bui från kvinnokliniken för att leda fosterdiagnostik-
verksamheten. Han var både klinisk genetiker och obstetriker och blev med tiden en 
internationell auktoritet inom fosterdiagnostik. Under tidigt 1990-tal växte efterfrågan på 
dessa analyser genom att köp-säljsystemet överlät till provtagarna att avgöra vilka patienter 
som skall erbjudas fosterprov. Man började då även att utföra fler och fler moderkaksprover 
som tas tidigare än fostervattenprov.  
 
Ett viktigt alternativ till riktad fosterdiagnostik var införandet av Preimplantatorisk genetisk 
diagnostik (PGD), dvs embryodiagnostik av allvarliga genetiska sjukdomar. Denna 
verksamhet startades som ett forskningsprojekt lett av Elisabeth Syk Lundberg (fd Blennow) 
och hennes doktorand Erik Iwarsson i mitten på 1990-talet. I ett nära samarbete med 
fertilitetsenheten vid Huddinge sjukhus och Mammalian embryo research group på KI 
började man utföra genetiska tester på enstaka celler från IVF-embryon där paret hade 
förhöjd risk för en allvarlig genetisk sjukdom. Erik Iwarsson visade i sin avhandling att 
metoden fungerade för diagnostik av kromosomavvikelser (bilden). Metoden tillämpades 
mycket snart i den kliniska verksamheten och det första PGD-barnet föddes 1998. Det 
fortsatta utvecklingsarbetet har under många år drivits av Helena Malmgren. Idag utförs 
cirka 300 PGD behandlingar per år och patienter kommer till KS för PGD från hela Sverige 
och även från utlandet.  

 
 

PGD med FISH. Bilden visar resultatet av en av de första PGD-behandlingarna som utfördes på ett 
par med risk för obalanserad inversion av kromosom 5. Totalt analyserades 11 olika blastomerer 

med en grön DNA-sond från korta armen på kromosom 5 och en röd kontrollsond från kromosom 17. 
Från vänster: 3 blastomerer hade två kopior av bägge sonderna och kunde användas för transfer till 
livmodern, medan resterande blastomerer antingen saknade (4 st) eller hade dubbla kopior av delar 

av kromosom 5 (2 + 2) st 



 12 

Även mottagningen för genetisk vägledning kom att förändras och expandera kraftigt i 
mitten av 1990-talet då den första onkogenetiska mottagningen i Sverige startades. Därmed 
kom antalet vägledningsbesök att öka från 250/år till 900/år under 1990-talet. Annika 
Lindblom forskade på ärftlig koloncancer och ärftlig bröstcancer och implementerade 
samtidigt sina erfarenheter från forskningen i vården. Genom hennes insatser kom flera 
hundra släkter med ärftlig cancer att erbjudas vägledning, anlagstestning och olika 
kontrollprogram. Ett påtagligt resultat av detta arbete är att i släkter med ärftlig 
koloncancer, där hälften av familjemedlemmarna fram till 1980-talet avled i sjukdomen, har 
koloncancer nu i praktiken eliminerats som dödsorsak för de anlagsbärande släktingar som 
deltar i kontrollprogrammet. För detta arbete erhöll Annika Lindblom SLL-priset 
”Genombrott i klinisk forskning” när det delades ut för första gången 2014. Under 1990-talet 
kom ett antal onkologer för randutbildning i klinisk genetik. Dessa onkologer kom sedan att 
sätta upp egen onkogenetisk verksamhet på Radiumhemmet och Södersjukhuset.  
 
Mottagningen för genetisk vägledning har fått allt större betydelse genom att molekylär 
diagnostik kan identifiera friska anlagsbärare för sjukdomar som kan förebyggas. Det gäller 
dels familjer med ärftlig cancer men även olika ärftliga hjärtsjukdomar. Genetiker har även 
fått en viktigare roll i diagnostik av olika syndrom genom att de nya kraftfulla metoderna för 
helgenomsekvensering (WGS) behöver deras kompetens vid utvärderingen av sekvensdata. 

Klinisk genetik 2000 – 2018 

För att säkerställa kvaliteten i den kliniska verksamheten tog klinisk genetik vid KS initiativ till 
ackreditering, och blev vid 2003 den första ackrediterade kliniskt genetiska avdelningen i 
Sverige. Detta arbete drevs av Lena Ljöstad och har genomsyrat alla delar av verksamheten i 
snart 20 år. Ytterligare ett viktigt steg i att förbättra diagnostikens kvalitet var införandet av 
ett nytt LIS (StarLims) 2014, vilket bl.a. möjliggjorde att remisser tas emot elektroniskt och 
provsvar levereras direkt in i de datoriserade journalerna. 
 
Ytterligare en viktig förbättring för patienter med ärftliga sjukdomar kom till stånd då 
Centrum för Sällsynta Diagnoser (CSD) startades under Ann Nordgrens ledning 2012. Även 
denna verksamhet var den första i sitt slag i landet. CSD som riktar sig till hela landstinget 
har haft till uppgift att förbättra omhändertagandet av patienter och familjer med sällsynta 
tillstånd och multipel funktionsnedsättning. CSD ordnar utbildningar för patienter, anhöriga 
och personal och arbetar för att på olika sätt förbättra samordningen av vården och var även 
instrumentellt vid etableringen av många European Reference Networks (ERN). Som en del 
av CSD bedrivs multidiciplinär diagnostik av patienter som inte fått en säker diagnos i form 
av samarbetsmottagningar med olika specialister. 

Fosterdiagnostik, från kromosomanalys av fostervattenprov till Non-Invasive Prenatal Test 
(NIPT) 

Under de sista 15 åren har fosterdiagnostiken genomgått två stora förändringar, införandet 
av snabbtestet QF-PCR 2005 och NIPT 2015. Vid sekelskiftet fanns det molekylära metoder 
som snabbt kunde identifiera de vanligaste trisomierna. Ett omfattande utvecklingsarbete 
för att få QF-PCR på plats och utbilda personal som dittills arbetat med cytogenetik leddes av 
Kristina Lagerstedt. Klinisk genetik var först i världen att ersätta fullständig kromosomanalys 
med snabbtester, men flertalet liknande laboratorier har följt efter. Introduktionen av QF-
PCR och successiv övergång till moderkaksprov i stället för fostervatten förkortade 
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svarstiderna dramatiskt. Innan QF-PCR infördes fick över 90% svar i graviditetsvecka 18 och 
efter några år svarades majoriteten ut i v 11.  
 
Den senaste förändringen inom fosterdiagnostiken infördes sommaren 2015 med NIPT. 
Metodens stora fördel är att man slipper ta ett invasivt prov som är både dyrt och förknippat 
med en viss risk för missfall. NIPT sattes upp vid klinisk genetik i samarbete med Clinical 
Genomics vid Science for Life Laboratory. Drivande i detta arbete var Erik Iwarsson som tagit 
över ansvaret som chef för fosterdiagnostiken och Agne Liedén. När metoden på så sätt 
infördes i klinisk rutin sommaren 2015 var klinisk genetik på Karolinska universitetssjukhuset 
den enda utföraren i Norden. Efterfrågan växte snabbt och NIPT är idag den enskilt 
vanligaste analysen vid klinisk genetik. Prover kommer från hela landet och NIPT har medfört 
att antalet invasiva fosterprov har reducerats kraftigt. 

Gendosanalyser 

Några år efter sekelskiftet hade utvecklingen möjliggjort screening av hela genomet med 
hjälp av array-baserade gendosanalyser. Antalet barn med intellektuell funktionsnedsättning 
som fick en korrekt diagnos ökade därmed dramatiskt. Denna utveckling blev möjlig genom 
ett nära samarbete mellan barnläkare vid KS och forskare i ett stort europeisk närverk för 
studier av gendosavvikelser och syndrom. Vid klinisk genetik var det framförallt Britt-Marie 
Anderlid, Ann Nordgren, Elisabeth Syk Lundberg (fd Blennow), Jacqueline Schoumans, 
Johanna Lundin och senare Anna Lindstrand som drev denna utveckling, inledningsvis som 
forskningsprojekt på CMM och snabbt därefter i den kliniska rutinen. 
 
Nästa steg i denna utveckling står vi nu (2018) inför då det blivit möjligt att med MPS identi-
fiera många olika typer av genetiska avvikelser. Därmed kan det bli möjligt att analysera 
patienter med en enda gemensam teknologi, såväl sekvensavvikelser i enskilda gener som 

kromosomtranslokationer och 
gendosvvikelser ner på baspars-
nivå. Det som fordras för att för-
verkliga detta är bättre program 
för att analysera och tolka 
sekvensdata, så att det går att hitta 
alla gendosavvikelser på ett 
tillförlitligt sätt.  
 
Cirkeldiagrammet till vänster visar 
en deletion på 9.315.532 baspar på 
den långa armen av kromosom 4 
(rödmarkerad) samt en translo-
kation (bågen) där det skett ett 
utbyte av material mellan den 
mest distala delen av den långa 
armen på kromosom 4 (4q) och 
den korta armen på kromosom 7 
(7p). 
 
 

Kromosomförändring detekterad med massiv parallell 
DNA-sekvensering. 
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Från kromosomanalys till analys av punktmutationer i benmärgsprover 

Genom den tekniska utvecklingen kom benmärgsanalyserna att utvecklas med en bred 
arsenal av tekniker som idag omfattar klassisk kromosomanalys, FISH-analyser, RT-PCR, 
gendosanalys med array och DNA-sekvensering. Detta arbete leddes av Gisela Barbany och 
Anh Nhi Tran och stärktes ytterligare genom rekryteringen av Richard Rosenquist Brandell 
som professor/ överläkare i klinisk genetik 2017. 

Diagnostik av monogena sjukdomar 

Efter sekelskiftet växte utbud och efterfrågan av diagnostik för olika monogena tillstånd. 
Klinisk genetik fokuserade på att sätta upp diagnostik för ett hundratal gener vid det egna 
laboratoriet. För övriga DNA-analyser tog vi ansvar för vilken analys som skall utföras, 
isolerade DNA som därefter skickades till lämpliga laboratorier över hela världen för analys, 
svaren från dessa översattes och svarades ut från klinisk genetik. I början av 2010-talet hade 
det blivit möjligt att sekvensera en individs alla gener med MPS. Inledningsvis bara kodande 
delar, men på senare år WGS (whole genome sequencing). Detta blev praktiskt möjligt 
genom skapandet av Science for Life Laboratory (SciLifeLab) som också har en ren 
servicefunktion (Clinical Genomics). WGS-analyser är nu klinisk rutin och har medfört nya 
arbetsuppgifter för läkare, molekylärbiologer och bioinformatiker. För DNA-laboratoriet som 
analyserar monogena sjukdomar har Helena Malmgren och Kristina Lagerstedt lett 
utvecklingen från diagnostik av enskilda mutationer till storskalig mutationsanalys med WGS.  

Personalstruktur 

Sedan 1990 har klinisk genetiks verksamhet vuxit från 20 anställda till över 100 personer 
med en blandning av olika kompetenser, läkare, sjukhusgenetiker, biomedicinska analytiker, 
genetiska vägledare och administrativ personal. Viktig för denna expansion har varit en hög 
vetenskaplig kompetens. Idag har 30% av personalstyrkan avlagt doktorsexamen och många 
delar sin tid mellan kliniskt arbete och forskning. Denna koncentration av forskningsaktiv 
personal har möjliggjort att verksamheten kunnat ta till sig ny kunskap och i många fall även 
lett utvecklingen inom klinisk genetik inte bara nationellt utan även internationellt. Lika 
viktig för denna utveckling var även nyckelpersoner i det laborativa arbetet som fungerat 
som arbetsledare och varit instrumentella för klinisk implementering av ny teknik. Några av 
dessa har stannat i många år och har därför satt sin prägel på arbetet, Karin Kindberg, Ingela 
Forsberg, Lisa Stolpe, Ulrika Lofthag, Irene White, Kerstin Holmberg, Berit Deboneras och 
Kristina Adolfsson. Mottagningsverksamhetens kraftiga expansion har också möjliggjorts 
tack vare några trotjänare som Sonia Larsson, Norma Lundberg, Eva Ekblom och Katja 
Ekholm.  
 
Magnus Nordenskjöld stannade som professor och klinikchef fram till sin pensionering 2017. 
Han efterträddes som professor i klinisk genetik av Richard Rosenqvist Brandell som byggt 
upp en framgångsrik forskargrupp med fokus på molekylära studier av leukemi vid Uppsala 
Universitet. Samtidigt tillträdde Maria Johansson Soller som chef för den kliniska 
verksamheten, Funktionsområdet klinisk genetik. Hon genomgick ST-utbildning i klinisk 
genetik vid KS omkring sekelskiftet men har därefter varit verksam i Lund, de sista åren som 
verksamhetschef för Genetiska kliniken vid Skånes Universitetssjukhus. 
 
  



 15 

Klinisk genetik i framtiden 

När detta skrivs har huvuddelen av forskningsverksamheten just flyttat från CMM till översta 
våningen i det stora nybyggda forskningshuset BioClinicum. Genom aktiva forskargrupper 
med nära knytning till vården är den starka bryggan mellan forskning och vård säkrad för 
framtiden.  
 
I vilken riktning kommer då genetisk forskning att utveckla vården? Innan man spekulerar i 
hur framtiden för Klinisk genetik kommer att te sig, kan det vara intressant att veta vad man 
trodde om framtiden när verksamheten började ta form. Jan Lindsten tillfrågades nyligen om 
han 1968 förespeglade sig en utveckling där sekvensering av patienters hela genom skulle 
vara en vanlig diagnosmetod 50 år senare. Han berättar att den utveckling klinisk genetik 
genomgått låg långt utöver vad man drömde om. Man pratade om att det vore bra att kunna 
skilja de enskilda kromosomerna åt, om de hade olika mönster. Det blev möjligt och klinisk 
rutin bara ett par år därefter (bilden överst sid 5).  
 
Om vi blickar framåt så har vi snarast en önskelista som kommer att påverka utvecklingen i 
en viss riktning när den blir tekniskt möjlig att uppfylla. Högst på önskelistan de närmaste 
decennierna står individanpassad effektiv behandling av genetiskt betingade sjukdomar. Vi 
vill bota de monogena sjukdomar som nu får en molekylär förklaring och exakt diagnostik. Vi 
vill kunna åtgärda de mutationer som orsakar t.ex. Huntingtons sjukdom med metoder som 
riktar sig mot den sjukdomsorsakande mekanismen. Detta gäller naturligtvis även cancer, 
men här vill vi också ha kraftfulla metoder som hittar sjukdomen innan den ger symtom, så 
att de effektiva behandlingarna kan sättas in i tid. 
 
För folksjukdomar är det mer komplicerat, eftersom vi vet att dessa tillstånd uppkommer till 
följd av ett samspel mellan flera olika genetiska faktorer och livsstil. Därför måste vi först 
förstå hur olika genetiska faktorer bidrar till sjukdomen i en enskild patient, för att sedan 
kunna använda behandlingsmetoder som rättar till denna obalans. Här vill vi dessutom 
kunna hitta denna obalans innan den resulterar i sjukdom, så att man kan ge effektiv 
förebyggande individanpassad behandling  
 
De viktigaste problemen som vi står inför är både tekniska, biologiska men i lika hög grad 
etiska och organisatoriska. Som framgått är det vanligen inte kliniska genetiker som 
utvecklar nya tekniska verktyg. De biologiska problemen ligger främst i att behandla 
sjukdomar där felet sitter i alla celler i kroppen. Denna typ av problem kan visa sig vara 
lättare att komma över för cancer och folksjukdomar.  
 
Hur är det då med etiken? Idag (2018) genomgår flera tusen personer varje år 
helgenomsekvensering inom svensk rutinsjukvård. Hanteringen av denna information måste 
diskuteras och debatten hållas levande eftersom vi ännu inte förstår alla konsekvenser detta 
kan innebära. Redan tidigt i Klinisk genetiks historia uppkom diskussion om exakt diagnostik 
kan missbrukas och att synen på alla människors lika värde kan påverkas. Under åren har 
man sett att frågor kring medfödda genetiska sjukdomar har hanterats helt olika i olika 
länder och i olika kulturer. De etiska problemställningarna gäller i högsta grad 
fosterdiagnostik och etiska överväganden blir allt mer tillspetsade ju lättare det är att 
identifiera sjukdomsframkallande mutationer i foster och embryon.  
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Ingen av dessa problemställningar är begränsad till specialiteten klinisk genetik, utan gäller 
sjukdomarna och teknikerna oavsett vem som handlägger patienter och familjer. Vi behöver 
även fundera över vad som är Klinisk genetiks kärna eftersom sjukvårdsuppdraget kan 
variera mellan kliniskt genetiska enheter.  
 
Vad är det kliniska genetiker kan bättre än andra och som motiverar specialitetens fortsatta 
existens nu när även privatpersoner kan få hela sitt genom sekvensanalyserat för en 
överkomlig kostnad? Det är två kunskapsområden som kliniska genetiker behärskar och som 
ingen annan klinisk specialitet tar hand om, familjeutredningar och kromosomavvikelser.  
 
Som klinisk genetiker är man tränad att ta hand om familjer och inte bara sjuka patienter. 
Man utreder släkter, gör riskberäkningar, vägleder familjen i de olika val som står till buds, 
handlägger anlagstestning av friska individer samt föranstaltar om förebyggande åtgärder, 
oavsett vilket organ som är drabbat eller vilken specialitet som sköter den sjuka patienten. 
Kliniska genetiker är tränade i förhållningssättet, vägledning av patienter och deras anhöriga 
i olika situationer. I begreppet familjeutredningar ingår att kunna värdera resultat av 
genetiska laboratorieanalyser.  
 
Kliniska genetiker har alltid haft en aktiv roll i diagnostik av patienter med sällsynta 
sjukdomar, men genom de möjligheter som MPS ger blir rollen som överbryggare mellan 
laboratoriet och vård ännu viktigare. Klinisk genetik erbjuder mottagningar för diagnostik 
och vägledning av speciella sjukdomsgrupper som ärftlig cancer, hjärtsjukdomar, 
neurologiska sjukdomar och syndrom. Dessa mottagningar drivs gemensamt av kliniska 
genetiker med specialintresse och specialister i t.ex. onkologi, kardiologi, neurologi och 
pediatrik. Behovet av denna verksamhet där diagnostiken vässas kommer att öka i 
framtiden. 
 
I framtiden kommer sjukvårdens informationssystem att bli mer funktionella samtidigt som 
verktygen för att analysera sekvensdata blir enkla och effektiva. Då kommer det att bli lätt 
att beställa genetiska analyser som inkluderar klinisk utvärdering av data. En vanlig läkare 
kommer att kunna förstå och förmedla resultaten av gentester till sin patient. Under de 
närmaste åren kommer kliniska genetikers roll i diagnostik av sällsynta sjukdomar och 
syndrom att förstärkas, men på längre sikt kanske genetisk diagnostik blir var doktors 
egendom. I så fall styr sjukvårdens organisation kliniska genetikers roll. Det som däremot, 
precis som 1970 då Klinisk genetiska laboratoriet startade, kommer att förbli specialitetens 
odiskutabla kärna är familjeutredningar, handläggning av släkter och förståelse för och 
utredning av kromosomavvikelser. Detta är verksamhet som ingen annan i sjukvården 
kommer sköta med bibehållen kvalitet och förblir därmed kärnan i specialiteten Klinisk 
genetik. 
 


