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Lovens karakter 
Dette lovforslag drejer sig om at fjerne det forbud i loven om kunstig befrugtning, som gør, at lesbiske 
og enlige ikke kan behandles. Loven regulerer lægers virke, men forhindrer ikke andre i at foretage 
behandlingen i den udstrækning det kan ske under sundhedsmæssigt forsvarlige forhold. 
 
Lov om kunstig befrugtning er en forbudslov. Før 1997 var området ureguleret, men den hastige 
udvikling indenfor fertilitetsteknologien medførte et behov for at sætte grænser. Som det populært 
blev sagt på det tidspunkt, drejede loven sig om at sætte grænser for monsterforskning. 
 
Der indførtes imidlertid som bekendt en bestemmelse, som siger, at en kvinde kun kan behandles 
såfremt hun er gift eller lever i et ægteskabslignende forhold med en mand. 
 
Sundhedsministeriets ressort er sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme, men dette forbud har ingen 
relation til sygdom og sundhed. Det er derimod et moralsk forbud, der har til formål at regulere, 
hvordan børnefamilier kommer til at se ud. 
 
 
Vilkårlig forskelsbehandling af syge 
Lesbiske kan, som andre kvinder, være infertile. En lesbisk kan f.eks. have lukkede ægledere, eller kan 
af andre årsager ikke blive gravid ved samleje eller insemination. Derfor står læger i dag i den 
situation, at de skal skelne mellem patienter, der fejler det samme: Nogle af dem må behandles, mens 
andre ikke må behandles for den samme sygdom. Og det der afgør om de må behandles eller ej er, 
hvem de lever sammen med. 
 
Brugerbetaling 
Spørgsmålet om brugerbetaling er jævnligt blevet inddraget i debatten. Der er imidlertid tale om et helt 
andet spørgsmål, som ikke har noget direkte med nærværende spørgsmål at gøre.  
Der har været tale om at foreslå, at der må kræves brugerbetaling, såfremt der ikke foreligger 
infertilitet. Hvis et sådant forslag fremføres, er det afgørende, at der ikke heri henvises til lesbiske, for 
som nævnt kan lesbiske også være infertile. Der må i stedet henvises til medicinsk indikation eller 
lignende. 
 
Det skal i den sammenhæng bemærkes, at der i forbindelse med et sådant lovforslag må tages stilling 
til, hvad der forstås ved en patient: Det forekommer, at den behandlede kvinde er rask, mens hendes 
samlever er infertil (f.eks. behandling med mikroinsemination). Skal kvinden i så fald betale, eller skal 
patientbegrebet udvides til at omfatte den behandledes partner? 
 

 
 



 
 
 
 
 

Det skal endvidere bemærkes, at ofte vælger bøsser og lesbiske at få børn med hinanden. Et sådant par 
kan også være ramt af infertilitet, og også derfor kan der ikke i lov om kunstig befrugtning være 
referencer til seksuel orientering 
 
Henvisning til FNs Børnekonvention 
Der refereres i debatten jævnligt til FNs Børnekonvention, nærmere bestemt til en udtalelse fra det 
Danske Center for Menneskerettigheder. Historien er, at da man diskuterede lovforslaget vedr. kunstig 
befrugtning i 1996, blev Menneskerettighedscentret spurgt, om det var konventionsstridigt, at der i 
loven ikke var et krav om en far1. Centret konkluderede, at det ikke kunne siges at være 
konventionsstridigt2, men ved at benytte løsrevne citater fra det lange notat, har modstandere mod 
kunstig befrugtning til lesbiske forsøgt at få det til at se ud som om, konklusionen var den modsatte. 
Jfr. endvidere Børnerådets nylige udtalelse: 'Omvendt afviser Børnerådet også at Børnekonventionen 
rummer artikler, som kan fortolkes derhen, at et forældreskab alene kan bestå af en far og en mor.'3 
 
Det Etiske Råd 
Det skal endvidere bemærkes, at Det Etiske Råd har behandlet spørgsmålet i flere redegørelser4. Der 
har hver gang været fortalere for et forbud mod behandling af lesbiske, men de har altid udgjort et 
mindretal i redegørelserne. 
 
Den svenske redegørelse 
Som led i det lovforberedende arbejde ifm. indførelsen af homoseksuelles adgang til adoption, lod den 
svenske Riksdag udarbejde en redegørelse, Barn i homosexuella familjer5. Der er tale om en over 1000 
sider lang redegørelse, hvori bl.a. indgår en vurdering af de mange forskningsresultater på området, 
ligesom der er udført undersøgelser i Sverige. Det konkluderes, at der ikke er forskel på børn, der 
vokser op med homoseksuelle forældre og andre børn. Redegørelsen anbefaler indførelsen af adgang 
til adoption, hvilket et flertal i Riksdagen da også besluttede. 
 
Kritik af den svenske redegørelse 
Efter publiceringen blev redegørelsen sendt i høring. Der kom herunder flere kritiske svar. 
Det mest omfattende blev leveret af den svenske sundhedsstyrelse, Socialstyrelsen, som 
bestilte en videnskabelig evaluering af redegørelsen.  
Den docent, som fik opgaven, udarbejdede en evaluering på 28 sider. Ud over den saglige 
vurdering kommer hun med personlige vurderinger, og angiver, hvornår det er tilfældet. Disse 
personlige vurderinger er stærkt negative overfor homoseksuelles adgang til adoption, og de 
er ukritisk medtaget i Socialstyrelsens høringssvar, som om det er saglig kritik. 
Evaluenten fandt imidlertid ingen anledning til at betvivle redegørelsens konklusioner. På 
tilsvarende vis kunne evaluenten ikke henvise til nogen artikler eller lign. som talte imod 
redegørelsens konklusioner.6 
 
Uregulerbarhed 

                                                 
1 I det oprindelige forslag var der ikke noget forbud mod behandling af lesbiske 
2 "Om der af hensyn til barnets tarv skal stilles 'krav om en far', og om de derfor skal være afskåret fra en sådan 
behandling på grund af Danmarks konventionsmæssige forpligtelser, er imidlertid et andet og mere tvivlsomt 
spørgsmål.", Eva Ersbøll, Notat vedr. Forslag til Lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig 
behandling, diagnostik og forskning m.v. (L200). Det Danske Center for Menneskerettigheder, 1996 
3 L91 Bilag 16 
4 I 1989, 1995 og 2001. 
5Barn i homosexuella familjer, SOU 2001:10 
6 Se Landsforeningens bemærkninger til Folketingets Sundhedsudvalg vedr. evalueringen, 2001-02, 2. samling, 
B 81 – Bilag 15 - (vedlagt som bilag) 



 
 
 
 
 

Det skal afslutningsvis bemærkes, at det ikke ved en lov som loven om kunstig befrugtning forhindres, 
at lesbiske og bøsser får børn. Den kan højst besværliggøre familieforøgelsen. Dertil kommer, at den 
stigmatiserer lesbiskes og bøssers børnefamilier ved at lovgive om dem som mindre egnede. 
 
Kernefamilien 
Der er således intet sagligt grundlag for at mene, at barnets tarv skulle varetages dårligere i 
homoseksuelles børnefamilier end i andre børnefamilier. Tværtimod viser undersøgelser, at børn af 
homoseksuelle trives nøjagtigt lige så godt som andre børn7. Der er derfor alene tale om en moralsk 
stillingtagen, hvor man mener, at staten skal sanktionere bestemte familieformer.  
 
Lovgivning for særlige grupper 
Det bør principielt være sådan, at man almindeligvis undlader at lovgive direkte om særlige grupper. I 
de tilfælde, hvor man alligevel tilsidesætter dette princip bør lovgivningen ske på et solidt grundlag af 
faktuel viden om de skader, man med en sådan lov ønsker at forebygge. Forbudet mod behandling af 
lesbiske med kunstig befrugtning er ikke baseret på sådan viden, og derfor bør politikere sætte egne 
normer og værdier til side og bestemme, at de enkelte borgere bør være i stand til at indrette deres 
familier som de ønsker, så længe denne indretning ikke er til skade for andre. 
 
 
 
Landsforeningen for bøsser og lesbiske skal på den baggrund anbefale, at lovforslag L118 nyder 
fremme. 
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Peter Andersen  Søren Laursen 
Landsformand  Politisk sekretær 

                                                 
7 Se f.eks. den svenske redegørelse eller Nyere forskning i lesbiskes og bøssers børnefamilier, LBL, Notat til 
Sundhedsudvalget ifm. behandlingen af L183, 1999-2000 (Bilag 20) 


