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Et nyt lovforslag, L207 Forslag til lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven 
og forskellige andre love, gør det muligt for par af samme køn at anvende kendt donor.  

Her opstår imidlertid et problem deri, at de danske regler foreskriver, at en mand, der har haft sex 
med en mand, ikke kan være donor.  

 

Sundhedsstyrelsen (december 2012)1 : Vejledning om autoriserede sundhedspersoners og 
vævscentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med kunstig befrugtning 

10.3.1 Kendt heterolog sæddonor  

Alle autoriserede sundhedspersoner kan i forbindelse med kunstig befrugtning anvende sæd 
fra en kendt donor. 

Uanset om en sæddonor måtte være personligt kendt af et par eller en enlig kvinde, som 
selv medbringer donor, og uanset om donor måtte være et familiemedlem eller en 
ven/bekendt, forudsætter gennemførelse af donation, at donor forinden evalueres og 
risikovurderes samt accepteres som donor efter vævslovens regler. 

Hvis en behandlingssøgende kvinde eller par ønsker at anvende en bestemt sæddonor, som 
de selv medbringer i forbindelse med behandling på et offentligt sygehus, kan sygehuset 
henvise til, at behandlingen skal ske via et godkendt vævscenter (sædbank). Dette følger af 

                                            
1 http://www.sst.dk/~/media/Tilsyn og 
patientsikkerhed/Private_behandlingssteder/Vejledning_sundhedspersoner_vaevcentres_forpligtel
ser_kunstig_befrugtning.ashx 
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§ 16 i bekendtgørelse om kunstig befrugtning. Udgifter i forbindelse med det godkendte 
vævscenters (sædbankens) testning og evaluering med videre afholdes af den 
behandlingssøgende kvinde/par. 

Det er herefter op til sædbanken at gennemføre evaluering og testning af donor efter 
vævslovens sædvanlige regler herom samt gennemføre den hertil knyttede forarbejdning, 
nedfrysning, opbevaring og distribution. 

 

VEJ nr 55 af 03/07/20062 : Vejledning om kvalitet og sikkerhed ved donation, udtagning og 
testning (humane væv og celler) 

3.1.2 Kriterier for udelukkelse 

Den relevante medicinske dokumentation skal anvendes til at belyse om donor opfylder eller 
ikke opfylder mindst ét kriterium for udelukkelse; udelukkelseskriterier kan være 
anamnestiske indikatorer for øget risiko for alvorlige overførbare sygdomme eller 
sygdomskim, klinisk eller laboratoriemæssig evidens, eller evt. ydre fysiske tegn, som 
indicerer risikoadfærd eller tilstedeværelse af overførbar sygdom mv. 

Såfremt en eller flere af følgende betingelser er opfyldt, kan en person ikke godkendes som 
donor, medmindre dette sker på grundlag af en dokumenteret risikovurdering, som taler for 
det modsatte, og som er tiltrådt af den person, som af det modtagende vævscenter er 
udpeget som ansvarlig person. 

3.1.2.1 Anamnestiske indikatorer for tilstedeværelse af overførbar sygdom mv. eller øget 
risiko herfor 

– Mand, som har haft sex med en anden mand. 

[...] 

 

Reglerne henviser til Kommissionens direktiv 2006/17/EF af 8. februar 2006, men heri refereres 
ikke til mænd, der har haft sex med mænd. Fortolkningspraksis må således fastlægges 
andetsteds. 

 

Lovforslaget, L 207, har til formål at anerkende og ligestille flere former for regnbuefamilier. 
Restriktionen ift. mænd, der har haft sex med mænd, betyder, at sådanne mænd udelukkes fra at 
stifte familie ved hjælp af klinik. Problemet synes at bunde i fortolkningen af familiebegrebet: 
Homolog insemination er undtaget fra reglerne. Men hvad betyder homolog i denne 
sammenhæng? En heteronormativ fortolkning vil forstå det som familiedannelse hos et par 
bestående af en mand og en kvinde. Men lovforslaget anerkender, at der kan være tre parter. Det 
betyder altså, at her er manden/donor rekvirent af sundhedsydelsen. At udelukke ham på grund af 
seksuel orientering er forskelsbehandling på grund af seksuel orientering, hvilket er i strid med EU-

                                            
2 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=10288 
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chartrets3 artikel 21. Det vil også være en overtrædelse af lov om forbud mod forskelsbehandling 
pga. race mv.4  

Når homolog insemination undtages fra reglerne, skyldes det antageligvis, at det her er dem, der 
stifter familien, der selv leverer kønscellerne. Ved heterolog insemination derimod, bidrager en 
person udenfor familien med donation af sæd, hvilket betyder, at  kønscellerne formidles gennem 
det system myndighederne sanktionerer, hvorfor myndighederne kan stille betingelser. Et sådant 
ræsonnement tilsiger, at hvor en mand, der har sex med mænd, ønsker at få et barn med en 
kvinde ved klinisk befrugtning, bør dette ikke omfattes af reglerne for heterolog insemination, da 
han ikke er en person udenfor familien. 

LGBT Danmark mener således, at det ikke skal forhindres, at mand, der har sex med mænd, kan 
få et barn med en kvinde, som ikke er hans partner, og som evt. selv har en partner, under de 
betingelser, L 207 skaber. 

Er Sundhedsstyrelsen enig i dette? 

  

Med venlig hilsen 

LGBT Danmark 
Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner 

 

Søren Laursen 

 

 

                                            
3 Chartret om grundlæggende rettigheder, 2010/C 83/02, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:da:PDF 
4	  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=59249	  
	  


