
 

 

HØRING: Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om assisteret 

reproduktion  

 

Sundheds- og Ældreministeriet sender herved et udkast til bekendtgørelse om æn-

dring af bekendtgørelse om assisteret reproduktion i høring.  

 

Bekendtgørelsesudkastet indeholder tre ændringer:  

 

Det drejer sig for det første om en ændring, som er en konkvens af den seneste æn-

dring af lov om assisteret reproduktion (lov nr. 264 af 16. marts 2016), som træder i 

kraft den 1. juli 2016 – dvs. ophævelsen af bekendtgørelsens § 7, stk. 2.   

 

For det andet erstattes den gældende regel i bekendtgørelsens § 13 (om, at vævscen-

tret skal sikre, at ægdonor ikke tidligere har fungeret eller fungerer som donor ved et 

andet vævscenter) af en bestemmelse, som pålægger vævscentret at sikre, at ægdo-

nor højst donerer æg seks gange. Det kan oplyses, at bestemmelsen kodificerer en al-

lerede eksisterende anbefaling
1
 fra Sundhedsstyrelsen (nu: Styrelsen for Patientsik-

kerhed) om, at antallet af stimulationer af en ægdonor ikke bør overstige seks.  

 

Ændringen indebærer, at en ægdonor fremover højst må donere æg seks gange i alt, 

men at dette kan ske ved flere end ét vævscenter, fx i både offentligt og privat regi.  

 

For det tredje foretages en præcisering af bestemmelserne om vævscentres forplig-

telse til at sikre, at antallet af levedygtige graviditeter hos kvinder med bopæl i Dan-

mark etableret med æg (§ 12, stk. 1) eller sæd (§ 17, stk. 1) fra én donor ikke oversti-

ger hhv. 12 og 12/25 med geografisk spredning. Det præciseres således, at vævscen-

tre i opgørelsen af antallet af graviditeter skal medregne alle oplysninger herom, her-

under oplysninger, der stammer fra sundhedspersoners rapporteringer i henhold til 

bekendtgørelsens § 20.  

 

Evt. bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet bedes sendt til spok@sum.dk senest 

fredag den 10. juni 2016.  

 

Med venlig hilsen  

 

 

 
  Kirstine F. Hindsberger   

                                                                 
1
 Vejledning nr. 9351 om sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med 

assisteret reproduktion, pkt. 6.3., hvor det er anført, at undersøgelser viser, at op til seks donationer ikke 
skulle give helbredsmæssige konsekvenser for ægdonor. For flere donationer end seks er der ikke kend-
skab til undersøgelser, der belyser eventuelle langtidskonsekvenser heraf.  
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