
From:                                 Ulla Hybel

Sent:                                  Mon, 21 Aug 2@AB AACDECAG H@I@@

To:                                      DEP MEDINT Kontorpostkasse

Cc:                                      Emilie Norré Sørensen

Subject:                             Høringssvar

Hermed fremsendes Det Etiske Råds høringssvar til høring over forslag til lov om ophævelse af forbud mod 
dobbeltdonation og ændring af kastrationsregler. 

Med venlig hilsen 

Ulla Hybel

Chefkonsulent og projektleder

Cand.jur., ph.d.

 

 

 

Fællessekretariatet
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Det Etiske LNO
ØrePQROP STulevard 5

SUVning WXYZ st.

2300 København S

[\ kontakt@etiskraad.dk

]\ www.etiskraad.dk

^_dr` acdfgh ij_d rorslag til loj iv opaæjelse kr ridbud mod 

dobbeltdonation ih ægmrigh kr nkosrationsregler

twx yxzskw {|} x~��wr for modtagelsen af ovennævnte i høring. {|}wx �~�

herunder forholdt sig til forslagene om ophævelse af forbud mod 

dobbeltdonation og ændring af kastrationsregler. 

Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation

twx yxzskw {|} �ar udtalt sig om dobbeltdonation i �tex yxzske {|}s anbefalinger 

om lovliggørelse af dobbeltdonatio�� fra 2017. 

Det fre��|� af udtalw��w�� ~x �|}et støtter lovliggørelse af dobbeltdonation� idet 

�|}wx z��e ser wxz��w �w����� }w� med afgørende vægt taler imod lovliggørelse. I 

forhold til spør���|�wx �� �ovliggørelse af dobbeltdonatio�� �� ~�gumenterne 

�w����� henviser �|}wx xz� udtalelsen.

Sundhedsfaglig indikation

Det anføres i lovforslagex� ~x }w� kun�| wtableres assisteret reproduktion ved 

dobbeltdonation� n|� dette er sundhedsfagligt begrundet. Det anføres i 

bemærkningerne� ~x }wxxw er begrun}wx � �w����wx xz� ægdonor og rw�z�ient. 

  

{|}wx }w�w� �z� z �������|�wx ��� ���� �~�gt man skal �|� yx flertal ~� �|}wx�

medlemmer (12) støtter lovforslagwx ��� ~x }�bbeltdonation forudsætter en 

sundhedsfaglig indikation. 3 af r|}ets medlemmer er af den opfattel�w� at 

dobbeltdonation bør lovliggøres uafh���z�x ~�� ��zlken form for 

dobbeltdonation der e� x~�w ��� �wns ét medlem mener, at dette er for 

vidtgående, men at nærmere stillingtagen hertil kræver yderligere oplysninger 

om praksis. Èt af rådets medlemmer er af den opfattelse, at egenbetaling bør 

indføres ved dobbeltdonation, hvor der ikke er en sundhedsfaglig indikation. 

Dato: 17. august 2017

Sagsnr.: 1705485

�������� 414277

Sa�������  ¡¢£¤¥¦IK

Til Sundheds- og Ældreministeriet      

Holbergsgade 6      

1057 København K

Kontor for Lægemidler og Internationale Forhold

medint@sum.dk med kopi til ens@sum.dk 

mailto:kontakt@etiskraad.dk
http://www.etiskraad.dk/
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Donoranonymitet og information til barnet

Ifølge lovforslaget skal mindst én af donorerne være ikke-anonym, således at det 

vil være muligt for barnet at få et delvist kendskab til sit genetiske ophav. Der 

fastl§¨ges i lovforslaget ikke en forpligtelse f©ª «¬ ©®¯°±e ²©ª§±«re til °³ ²©ª³§±±e 

´°ªµ¬³¶ at det eª ´±evet til ved d©´´eltdonation, ligesom deª ·¬±ler ikke indføres 

en offentlig oplysningspligt i for·old til ´°ªµ¬³¸ ¹²ºlge lovforslage³ ´e»§ª¼ninger 

vil «¬³ ©» ·¯dti± ´ero på ²©ª§±«rene at for³§±±¬ ´°ªµ¬³ ©» «¬³ ©½·°¾¶ da 

for§±drene alt andet lige»å ¾§ª¬ n§ªmest til at varetag¬ ´°ªµe³ ´edste og 

sikre dets triv¬±¸  

Et stort flertal °² ªå«¬³ »¬dlemmer støtter kravet om, at enten det donerede 

§« eller det donerede§¨ ¼°± ¾§ª¬ doneret i ikk¬¿°µ©nym form, å ´arnet på

et senere tidspunk³ ·ar mulig·ed ²©ª °³ ²å À«¬±¾¯³Á kendsk°´ til sit genetiske 

op·°¾¸ Â²¨ºª¬nde for denne ·oldning er¶ °³ ¬³ ´°ªµ ²ºdt ved do´´¬±³«onation 

ikke ´ºª °²¼§ªes fuld³§µ«¯g fra °³ ²å ¼¬nd¼°´ ³¯± sit g¬µ¬³¯¼¬ ©½·av¶ ·¾¯s 

´°ªµ¬³ À«en Ãµ¨¬Á ½å ¬³ ³¯dspunkt ønsker de³¸ Ä °² ªå«¬³ »¬dlemmer mener 

ikke, at der skal v§ª¬ ¬n å«°µ ´¬¨ª§µµing, idet medlemmet mener, at det er 

for§±drenes ansvar og ª¬³ °³ ´¬±Ãtte¶ ·¾©ª«°µ de vil f©ª·©±de sig til donation, 

men man kan o½±Å¬ ²©ª§±drene om, at der oftest kommer et ønske fr° ´ørnene 

om at kende deres o½·°¾¸  Et andet af rå«ets medlemmer mener, at et godt liv 

for ´ørn ikke foruds§tter kendsk°´ til deres genetiske op·°¾¶ og medlemmet 

mener derfor ikke, at do´´¬±³«onation alene skal tillades med et krav om, at den 

ene don©ª ¼°± ¾§ªe ikke¿°µony»¸Medlemmet mener, °³ ¬³ å«ant krav vil 

medføre, at der kun vil ske ¨°µ¼¬ ²å «©´´eltdonationeª Æ ³¯l skade for ´å«¬ «¬

mennesker, der ønsker denne form for assisteret reproduktion, ©¨ ²©ª «¬ ´ºrn 

som på «¬µ ´aggrund ikke fº«¬¸ ø¬«±emmet mener samtidig, at deª ´ºr v§ª¬ 

å´¬µ·ed omkring donation, og at for§±drene ´ºª ²©ª³§±±e ´arnet, at det er 

undfanget ved donation, idet der kan ¾§ªe nogle fordele v¬« °³ ·ave viden om, 

at man ik¼¬ ·°ª ¨¬netiske links til siµ¬ ²©ª§±«rene, fÇ ¾ed arvelige sygdomm¬¸   

È °² ªå«¬³ »¬dlemmer ønsker yderligere at understøtte ´arnets mulig·ed for at 

²å ¼¬n«¼°´ ³¯l, at det er undfanget ved donation, end lovforslaget og dets 

´¬»§ªkninger l§¨ger op ti±¸ De³³¬ ¨§±«¬ª ´å«e ved do´´¬±³«onation og 

donation af enten §« ¬±±eª §¨¸ É¯sse rå«smedlemmer mener, at fortielsen over 

for ¬³ ´°ªµ Ãdgør en kr§µk¬±¬ °² ´arnet og tillige er egnet ti± °³ ¼°´¬

½ª©´lemer internt i famil¯¬µ¸ Medlemmerne mener derfor, at lovforslag¬³ ´ºr 

in«¬·©lde en forpligtelse til at for³§±±¬ ´°ªµ¬³ À«en Ãµ¨¬Á¶ at det er undfanget 

ved donation og dermed give ´arne³ À«en ung¬Á »Ã±¯¨·ed for at søge 

oplysninger ud fra denne vi«¬µ¸ Nogle af medlemmerne mener, at denne 

forplig³¬±¬ ´ºr understøttes ved e³°´lering af et register¶ ·¾©ª ¬µ·ver ´orger 

·°ª »Ã±¯¨·¬« ²or at undersøge, o» ·°µ eller ·un faktisk er undfanget ved ·Ê§±p 

af donation¸
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I forhold til de mere generelle etiske overvejelser bag dobbeltdonation, kan 

henvises til Rådets udtalelse.  

Ændring af kastrationsregler

Ifølge lovforslaget ophæves det hidtidige krav i sundhedsloven om en 

forudgående tilladelse fra Sundhedsstyrelsen, før kastration kan foretages som 

led i kønsskifte. Beslutningen om kastration skal herefter træffes af patienten og 

den behandlende læge under varetagelse af bl.a. de generelle regler for 

informeret samtykke. Ifølge bemærkningerne skyldes lovforslaget, at der ikke 

længere skønnes at være en faglig begrundelse for at opretholde kravet, samt at 

kravet anses for at være utidssvarende med processen for kønsskifte. Kravet om 

forudgående tilladelse er opretholdt for patienter omfattet af sundhedslovens 

§§ 110 og 111 samt § 115, stk. 2. 

Rådet finder generelt den igangværende proces med afstigmatisering af denne 

gruppe af patienter positiv. Flertallet af rådets medlemmer går ind for den 

foreslåede ophævelse af myndighedsgodkendelse, før et indgreb med fjernelse 

af kønskirtler kan foretages. Det er disse medlemmers oËÌÍÎÎÏÐÑÏÒ ÍÎ ÓËÔÕÖelse 

af mynd×ØÔÏÙÑØÓÙkendelse før operatiÖ ÌÚÏÛnelse af kønskirtler er et skridÎ ËÜ

veÚÏÝ ÌÓÛ ÍÎ ÌÚÏÛÝÏ fortidens umyndiggørelse af transpersoneÛÞ ß af rÜÙets 

medlemmer mener ikke, at kravet om fÓÛàÙØÜÏÝÙÏ ØÓÙkendelse af 

SundÔÏÙÑÑÎáÛelsen skal opÔÕÖÏs, idet det er deres opfattelse, at denne 

operation er sÜ ×ÝdgriâÏÝÙÏ × en persons fremtidige liv, at det eÛ ËÜãÛÕÖÏÎÒ at en 

uvildig mynÙ×ØÔed ËÜÑÏÛ, at alle formaliÍ ÓØ ËÛÓäÏÑÑÏr er ovÏÛÔÓÐÙÎÞ  

ç ÍÌ ÛÜÙÏÎÑ èÏdlemmer mener, at der kaÝ ÖÕÛe grunde til at overÖÏÚÏ, om 

forâuddet mod opeÛÍÎ×Ö ÌÚernelse af kønskirtleÛÝÏ ÔÓs unge under 18 år skal 

ophæves, således at et sådant indgreb kan ske efter samme regler som 

sterilisation (sundhedslovens § 111, hvorefter et samråd kan tillade sterilisation 

efter anmodning fra den pågældende og forældremyndighedens indehaver eller 

en særligt beskikket værge). Rådsmedlemmerne mener, at unge under 18 år skal 

have mulighed for at skifte køn også ved hjælp af operativ fjernelse af 

kønskirtlerne, forudsat at kønsskiftet er et stærkt og vedvarende ønske. Jo før 

indgrebet sker, jo bedre kan de også biologisk vokse ind i den nye kønsidentitet. 

Èt af disse medlemmer mener dog, at der skal ganske særlige omstændigheder 

til, men at det vil kræve en yderligere drøftelse i rådet at komme nærmere ind 

på disse.    

En overvejende del af rådets medlemmer er desuden af den opfattelse, at man i 

denne sammenhæng også bør overveje at anvende et andet ord/begreb for 

operation for kønsskifte, herunder fjernelse af kønskirtler, end kastration. Ordet 

kan efter medlemmernes opfattelse forekomme utidssvarende og 

stigmatiserende.



Med venlig hilsen 

på Det Etiske Råds vegne 

Gorm Greisen 

Formand 

Side 4 f 4 


