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Under 3. behandlingen af L183, lov om ændring af lov om kunstig befrugtning, udtalte du:  
'Som alle ved, er insemination ikke omfattet af loven om kunstig befrugtning, fordi det er en enkel 
metode, der ikke bringer personer i fare. Der er tale om handlinger, som ikke på en fornuftig måde 
kan afgrænses fra andre seksuelle aktiviteter.' 
 
Tilsvarende fremgår af ministeriets problemnotat af 18. maj 2000, p.3:  
'Den gældende lov er rettet mod lægers handlinger, fordi der med IVF-behandling sker et indgreb i 
kvindens krop. Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med læger, og derigennem er der et kendt og 
veletableret tilsyns- og sanktionssystem. 
 
Insemination er ikke omfattet af loven. Dette fremgår klart af lovbemærkningerne fra 1997, idet det 
anføres, at inseminationer, der finder sted uden for en læges ansvarsområde, vil – som hidtil – ikke 
være lovreguleret. I forbindelse med behandlingen af det private lovforslag om ophævelse af 
parforholdskravet i foråret 1998 (L53) blev det ligeledes klart udtrykt, at inseminationer, der kan 
udføres uden en læges medvirken, ikke var omfattet af lovgivningen. Det har således ligget klart, at 
insemination ikke er omfattet, og de intentioner, som forslaget delvis begrundes med, kan derfor 
udelukkende være intentioner hos nogle af folketingsmedlemmerne.' 
 
Det kunne heraf synes som om, det er tilladt for læger at tilbyde insemination, men ikke IVF osv.,  
til lesbiske og enlige. 
 
Landsforeningen for bøsser og lesbiske ville hilse en sådan konklusion velkommen, men mener 
modsat, at denne er i uoverensstemmelse med behandlingen af ændringsforslag nr. 1 i 
tillægsbetænkningen (L5, 1996-97). 
 
I praksis har fertilitetslæger siden lovens ikrafttrædelse afstået fra at behandle lesbiske og enlige 
såvel med IVF og lignende som med simpel insemination. Er det din opfattelse, at denne praksis er 
ubegrundet og kan bringes til ophør? 
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