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Fertilitetsvård i Finland
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- 19% av alla fertilitetsbehandlingar i Finland görs med donerade könsceller
- Från 2019 donationsbehandlingar också på offentliga kliniker i Finland



Embryodonation

• Jämfört med ägg- och spermiedonation är embryodonation (ED) en 
sällsynt form att bilda familj

• Unik situation eftersom mottagarparet föder upp ett barn, som inte är
genetiskt relaterat till sina föräldrar och som kan ha fullt genetiska syskon
i en annan familj (påminner såtillvida om adoption)

• Par som blivit föräldrar via embryodonation skiljer sig från
”adoptionsföräldrar” genom att mottagarkvinnan också är ”gestationell
moder” dvs den person, som är gravid och föder barnet

• ED skiljer sig från adoption genom att barnet inte har blivit övergivet av 
sina existerande föräldrar och barnet har en gestationell och därmed en 
biologisk link till sin mamma
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Lagstiftning

• Embryo donation is allowed in some countries such as Armenia, 

Australia, Bulgaria, Belgium, Brazil, Canada, Estonia, Finland, France, 

Greece, Hong Kong, Hungary, the Netherlands, New Zealand, Portugal, 

Russia, Slovakia, Spain, South Africa, the UK and some states in the 

US. 

6 Wånggren et al., 2012





• Åren 1993-2000 donerade 46 par på Väestöliittos klinik i Helsingfors några
eller alla av sina nedfrysta embryon till att användas av andra par i deras
fertilitetsbehandling

• Alla dessa par kallades till kliniken för diskussion, rådgivning och för att
underteckna samtycke till att de avstår från sina embryon
• Besöket räckte 60-90 min

• Screening av genetiska sjukdomar hos de berörda och deras närmaste släktningar

• Screeningen gjordes av en gynekolog, som vid behov konsulterade en ärflighetsläkare

• Infektionstester (HIV, hepatit B, C förnyades)

• Vid behov möjlighet till diskussion med kurator eller psykolog

• Frivillig registrering med tanke på barnet (på den tiden ingen ART lag i 
Finland ännu)

• Ingen financiell kompensering för donationen
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Uppgifter på de 46 donatorparen

• Medelåldern för kvinnan 33 år och för mannen 36 år, då den
egna IVF-behandlingen hade gjorts

• 3 par donerade embryon ursprungligen skapade av donerade
ägg och 15 par donerade embryon skapade av donerade
spermier

• 8/46 (17 %) var barnlösa vid tidpunkten för donationen

• 16 par (35 %) ville frivilligt registrera sina personuppgifter med
tanke på barnet

• Alla donerade för att hjälpa andra infertila att få ett barn
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Uppgifter på de 46 donatorparen

Motivet att donera:

• Alla donerade för att hjälpa andra infertila att få ett barn

• Ytterligare orsaker var:
• komplett familjestorlek 32
• ovilja att använda embryon skapade med donatorsperma 4
• acceptans av barnlöshet o ovilja att fortsätta behandlingarna 3
• adoption 3
• skiljsmässa 2
• postpartum komplikationer 2

• Paren donerade tillsammans 209 embryon (1-12 embryon/par)
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• Åren 1994 -2000 behandlades 27 par med donerade embryon

• Indikationer för behandlingen var samma som vid äggdonation
kombinerad med allvarlig manlig infertilitet
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Female (n = 27) n Males ( n = 27) n

POI 6 Azoospermia 4

Poor responders/oocyte
abnormality

17 Severely impaired sperm
function

13

Hereditary disease and 
azoospermia

1 Mildly impaired sperm function
in combination with poor or no 
fertilization in OD

7

Recurrent abortion 1 Recurrent abortion 1

Seven unsuccessful IVF/ICSI
in the background

2 Seven unsuccessful IVF/ICSI
in the background
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• Mottagarkandidaterna gick igenom hälsoscreening för att utesluta
kontraindikationer för graviditet
• noggrann information gavs om hur donatorerna screenades

• information att fertiliseringen kunde ha skett med hjälp av ICSI

• Information gavs om vardera donatorns etniska bakgrund, ålder, 
längd, hårfärg och ögonfärg

12



Outcome of embryo donation treatments in Väestöliitto 1994-2000
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All Embryos from
successful treatment
cycles (donor
pregnant)

Embryos from
unsuccessful
treatment cyles
(donor not
pregnant)

No of embryo transfers 54 32 22

Total no of transferred embryos 100 58 42

Embryos transferred per 
recipient

1.9 1.8 1.9

Clinical pregnancies per ET (%) 27.8 28.1 27.3

No of implanted embryos (%) 21 22.4 19

Söderström-Anttila et al., 2001



• Kliniska graviditeter/ ET var 28 %

• 10 enforstriga graviditeter; 2 tvillinggraviditeter

• 3 missfall

• Mild pre-eclampsi i två graviditeter och övergående hypertension i två 
graviditeter

• CS i 67%

• Födelsevikt
• Singleton 3336 g (2190-3930 g)
• Tvillingar 1781 g ( 1505 -2220g)

• Alla barnen rapporterades vara friska vid tidpunkten för studien
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Outcome of embryo donation treatments in Väestöliitto 1994-2000

Söderström-Anttila et al., 2001



Storgaard, 2016

Two- to threefold higher risk of Hypertensive 
disorder in pregnancy after OD compared to IVF

The OD recipients 35 years had the highest PIH rate 

(42%), 

followed by OD 40 years (26%), 

IVF 40 years (14%) 

IVF patients 35 years (12%). (Keegan 2007)



In OD pregnancies the fetus is allogeneic to the recipient.

The fetus is accepted by the mother although being

immunogenetically completely unrelated to the mother.

Infiltration of 

mononuclear cells in 

OD placenta

van der Horn, 2010





• Ett frågeformular skickades ut till alla, som deltagit i ED-programmet
fram till år 2000.

• Frågeformuläret innehöll 12 frågor, både strukturerade och öppna
frågor och skickades ut skilt till kvinnan och mannen

• Svars%
• Donatorkvinnan 91.3% (42/46) medelålder 39 år

• Donatormannen 87% (40/46) medelålder 42 år

• Mottagarkvinnan 83.3 % (25/30)           medelålder 38 år

• Mottagarmannen 80 %  (24/30) medelålder 41 år
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Outcome of  ED 1994-2000

Söderström-Anttila et al., 2001



19

Vilken information gällande embryodonatorerna var mottagarna intresserade av?

Söderström-Anttila et al., 2001

Information, som intresserade Mottagarkvinnan Mottagarmannen

Donatorkvinnans ålder 92 % 71 %

Donatormannens ålder 72 % 67 %

Utseendemässiga egenskaper hos
donatorkvinnan

92 % 79 %

Utseendemässiga egenskaper hos
donatormannen

92 % 75 %

Uppgifter om registrering av personuppgifter 68 % 58 %

Infertilitetsorsak 24 % 29 %

Orsak varför man donerade bort sina embryon 32 % 25 %

Hälsa/möjliga sjukdomar hos donatorparet 96 % 88 %

Ingenting 0 4 %



Vilken information gällande mottagarna var embryodonatorerna intresserade av?

• 50 % av donatorkvinnorna och 78 % av donatormännen ville inte veta
någonting om de mottagarpar, som använde deras embryon

• 21 % av kvinnorna och 13 % av männen skulle gärna ha önskat få veta
mottagarparets ålder

• Majoriteten av embryodonatorerna tyckte att det bör finnas en klar
övre åldersgräns för mottagarkvinnan och – mannen
• Förslag:

• mottagarkvinnan 43 år

• mottagarmannen 47 år

20 Söderström-Anttila et al., 2001



Frågor gällande anonymitet
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Mottagar
kvinna
(n = 25; %)

Mottagarman
(n = 24; %)

Donator-
kvinna 
(n = 42; %)

Donatorm
an
(n = 40; %)

p

Skulle du vilja veta/bör
mottagarna få
information om
huruvida donatorn har
barn?

Ja
Nej
Osäker

64
28
8

46
42
12

62
19
19

58
30
12

NS

Bör barnet få
information om att det
kommit till med hjälp
av donerade embryon?

Ja
Nej
Osäker

68
8
24

71
12
17

59
12
29

35
28
38

<0.05

Bör barnet ha rätt att få
veta donatorernas
identitet vid 18 års
ålder?

Ja
Nej
Osäker

25
33
42

33
29
38

50
28
22

35
45
20

NS

Söderström-Anttila et al., 2001

Av de föräldrar, som redan hade ett ED-barn, meddelade 45 % att de tänker berätta, 9 % att de ej
tänker för barnet hur det kommit till, och 45 % var osäkra.
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Donator-
kvinna 
(%)

Donatorman
(%)

p

Om du själv har barn, tänker
du berätta för dem om
donation av embryona?

Ja
Nej
Osäker

55
17
29

32
35
32

NS

Önskar du få information, om
ett barn, som föds med dina
embryon, misstänkts ha en 
allvarlig genetisk sjukdom?

Ja
Nej
Osäker

49
44
7

45
48
8

NS

Donatorernas åsikter:



Recipient mother:

”You have to admit that you think of this matter – will you feel as happy as mothers with 
their biologically own children?

But when the child is born this matter is obvious; this child is ours and the love I feel for 
him is unlimited.

It really does not matter whether the eyes are green or blue, although information about these 
things was important when the treatment was planned.”
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A female embryo donor wrote:

”I could well think of meeting a child born from my cells. Still, I 
would never feel him/her to be my own, because he/she was born by
another mother and brought up by other parents.
I am really happy if I have been able to make another couple happy
by helping them in such a significant way as by having a child.”
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”A female embryo donor wrote:

”I am still wondering whether I should register identifying 
information about myself. If I do, will I then have to meet a 
young girl or boy who says: Mother, why did you give me away?

Will this child make comparisons with our own twins and think 
whether it was good or bad luck that he was born to another 
mother?

On the other hand I understand that a child may be very 
interested in his/her origin and that this knowledge may be 
comforting.”
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• 21 familjer med ED barn i åldern 2-5 år i UK

• Information till barnet om behandlingen
• 9 % hade berättat

• 24 % planerade att berätta

• 43 % hade beslutat att aldrig berätta

• 24 % var osäkra

• 72 % hade berättat åt andra personer (oftast andra familjemedlemmar)

• Orsaker att inte berätta:  man ville skydda barnet, tyckte att information
var onödig, orolig över att familjerelationerna skulle ta skada

• Orsaker att berätta: oro att sanningen kommer fram av misstag och
tanken att barnet har rätt att få veta
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• 17 mothers with a child conceived by ED, 28 mothers with a child by standard 
IVF and 24 mothers with an adopted child, were interviewed when the child 
was aged 5–9 years

• ED mothers:
• Only three (18%) had told their child about the donor conception.
• Four (24%) planned to disclose
• Two (12%) were uncertain 
• Eight (47%) definitely would not tell. 

• All adoptive mothers 24 had talked to their child about the adoption. 

• Regarding IVF 
• One parent (4%) had decided not to tell
• Two (7%) were undecided 
• 12 mothers (43%) were intending to disclose and 13 (46%) had already told
27
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Vilka är kriterierna för att få donera
könsceller och embryon i Finland?
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Allmänna kriterier för att bli godkänd som embryodonator vid Kvinnokliniken i Helsingfors
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. Embryodonator

Ålder Kvinnan skall huvudsakligen ha varit yngre än 36 år, då IVF-

behandlingen gjordes

Mannen skall huvudsakligen ha varit yngre än 46 år, då IVF-

behandlingen gjordes

Kromosomundersökning Krävs ej

Andra villkor Endast embryon, som skapats av egna könsceller kan doneras

för behandling av andra par eller ensamstående kvinnor

Allvarligt nedsatt spermakvalitet och spermier aspirerade från

testiklarna godkänns ej. 

ICSI-embryon utesluts inte automatiskt.

Obligatoriska blodprov Obligatoriska laboratorieprov undersökes på nytt vid

tidpunkten för donationen.

(Vid behov görs riskbedömning och ”avvikelseanmälan”).



Embryodonatorernas rättigheter i Finland

En embryodonator

• kan ställa upp villkor för vilken grupp eller vilka grupper av patienter deras
embryon får användas
• heteropar
• kvinnopar
• ensamstående kvinnor

• kan meddela andra villkor, t.ex gällande mottagarnas ålder

• kan bestämma åt hur många mottagare deras embryon får användas (t.ex
begränsa användningen till 1 el 2 mottagare)

• kan bestämma under vilken tidsperiod embryona får användas

• kan dra tillbaka sitt samtycke till donationen, när som helst

• får veta om ett barn har fötts av behandlingen (på de flesta kliniker)
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Screening av embryodonatorer i praktiken

• Första intervjun per telefon sköts av barnmorska eller skötare

• Följande medicinska och rättsliga punkter berörs vid första kontakten:
• frågor om familjesituation och varför man vill donera bort sina embryon

• frågor om parternas och de närmaste släktingarnas hälsotillstånd och möjliga ärftliga
sjukdomar

• Blanketter med frågor om hälsa och ärftliga sjukdomar i släkten skilt för 
kvinnan och för mannen tillsändes paret elektroniskt

• Informeras om lagen gällande assisterad befruktning och vad den
obligatoriska registreringen innebär
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• Läkaren bedömer parets lämplighet att fungera som embryodonatorer, 
dvs i praktiken som ägg- och spermiedonatorer

• Information ges om rättsliga och medicinska aspekter

• Allmän information om i vilka situationer donerade embryon behövs och
graviditetsutgång

• Diskuteras vidare parets motiv att ge bort embryona

• Paret besöker psykolog för närmare diskussion
• Kommer man att berätta för sina egna barn? 
• Hur känns det att barnet senare ev kommer att ta kontakt? 
• Hur känns det att egna barn och donatoravkomman kanske vill träffa varandra?

• Skriftligt samtycke till donation av embryona undertecknas
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Screening av embryodonatorer i praktiken
Läkarmottagning



Aspekter gällande mottagarna

• Kriterier för vem som skall få donerade embryon?

• Hälsoscreening för att utesluta kontraindikationer för graviditet

• Information on
• lagstiftning och donatorernas registrering
• donatorernas screening
• själva behandlingen
• sannolikhet för graviditet
• risken för komplikationer under graviditeten (ökad risk för pre-eclampsi)
• om vardera donatorns yttre egenskaper

• Obligatorisk rådgivning hos psykolog eller kurator

35



• Obligatorisk för alla mottagare av 
donerade embryon

• Genomgång av besvikelser i tidigare
behandlingar

• För ensamstående kvinnor genomgång
av ”livshistoria”, socialt nätverk, 
familjenätverk

• Hur och när informera barnet om
behandlingen

36

Psykologisk rådgivning för mottagare



• För många embryodonatorer är det en stor lättnad
att embryona inte behöver förstöras utan att de får
en chans “till liv”

• För många par är ED ett gott alternativ att få ett eget
barn. Föräldrarna känner sig jämnställda, när
embryots genetiska paket är “lika främmande” för
vardera (många har redan hunnit överväga adoption)

• Oklart hur stor andel av ED föräldrar, som berättar för
sina barn hur de kommit till

• Behandlingen är “mindre belastande och billigare” än
många andra alternativ

Erfarenheter av embryodonation
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