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Spermadonation

∞
Anonym donator

1985
Lag: Donators identitet 

öppen för Barnet



Barn tillkommit efter donation ska 

ha möjlighet att söka sin donator

”vid mogen ålder”

Föräldrarna uppmanas informera 

om hur barnet kommit till



Behandlingsvillkor - allmänna

Ej medicinsk, psykologisk, social 

kontraindikation mot graviditet och 

inte heller någon mer uppenbar 

psykologisk eller social 

kontraindikation mot graviditet och 

föräldraskap



Spermadonation

1985 Donators identitet sparas

2003       Äggdonation

2005 Samkönade par

∞



Utredningen om utökade möjligheter 

till behandling av ofrivillig barnlöshet

Juni 2013



Lag   

2016



Lag 

2019



Modernare regler om assisterad befruktning 

och föräldraskap

Krav på att det blivande barnet har

en genetisk koppling 

till minst en förälder tas bort



∞         Spermadonation

1985       Donators identitet sparas

2003       Äggdonation

2005 Samkönade par

2016       Ensamstående kvinna

2019 Embryodonation/Dubbeldonation



Lagändringar 1 januari 2019



DUBBELDONATION

DD

Donatorer okända för varandra



EMBRYODONATION

ED

Befintliga befruktade ägg från par

eller

ensamståendes IVF-behandling



Embryodonation tillåts endast om någon i 

paret eller ensamstående kvinnan

bidragit med könsceller till befruktningen 

Vidaredonation ej tillåten

Båda i paret, eller den ensamstående, 

måste vara förälder till minst ett barn



SOSFS 2014:3

Den läkare som är ansvarig för 

donationen ska på grundval av donatorns 

och mottagarens sjukdomshistoria och 

terapeutiska indikationer klarlägga och 

dokumentera skälen för donationen samt 

om den är säker för mottagaren och för 

eventuella barn som kan komma att 

födas



Kvinnligt samkönat par kan donera 

befruktat ägg till varandra

Enligt lag inget hinder

Det är Socialstyrelsen som meddelar 

föreskrifter och allmänna råd



KÖNSDYSFORI
Steriliseringskravet TS avskaffas 2013

Särskilda regler om föräldraskap där personer får barn efter 

det att någon av dem eller båda har ändrat könstillhörighet

En man som föder barn ska anses som far till barnet

En kvinna som bidrar med sina spermier till ett barns tillkomst, eller som 

samtyckt till en assisterad befruktning av sin make eller sambo, ska anses 

som mor till barnet

D V S utgå från den könstillhörighet som framgår av 

folkbokföringen



Om den som tillkommit genom assisterad 

befruktning med donerade könsceller begär det 

ska uppgifter (inkl den skriftliga begäran) om 

hen tas in i den särskilda journal som innehåller 

uppgifter om donatorn. 

Den som tillkommit genom donation har rätt att 

ta del av uppgifter i den särskilda journalen inkl 

uppgifter som finns och avser andra personer 

som tillkommit med könsceller från samma 

donator.



Befruktning utanför kroppen med 

donerade könsceller ska få utföras

även vid andra vårdinrättningar än 

universitetssjukhus



Ett befruktat ägg får förvaras 

i fryst tillstånd i högst 10 år

(Detta gäller även befruktat ägg 

fryst före 1/1 2019)



Konsekvenser

Sannolikt ökad efterfrågan på befruktning utanför kroppen 

med donerade könsceller och efterfrågan på 

donerade befruktade ägg.

Varje landsting får bestämma om möjligheten att

assisterad befruktning kan tillgodoses inom den befintliga 

verksamheten eller om den ska avgiftsbeläggas 

för patienterna.



www.vavnad.se

könsceller


