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From:                                 Lisbeth Grøndahl
Sent:                                  Mon, 7 Aug 2017 13:43:18 +0200
To:                                      DEP MEDINT Kontorpostkasse;Emilie Norré Sørensen
Cc:                                      lg@danske-aeldreraad.dk
Subject:                             Høring fra SUM over forslag til lov om ophævelse af forbud mod dobbeltdonation 
og ændring af kastrationsregler - frist 21. august 2017

Att.: medint@sum.dk og ens@sum.dk
 
DANSKE ÆLDRERÅD takker for muligheden for at komme med høringssvar til lov om ophævelse af forbud 
mod dobbeltdonation og ændring af kastrationsregler. DANSKE ÆLDRERÅD har ikke kommentarer hertil.
 
Venlig hilsen
Lisbeth Marie Grøndahl
Ældrepolitisk Konsulent
 

 
DANSKE ÆLDRERÅD
Jernbane Allé 54, 3. th.
2720 Vanløse
 
Tlf.:            38 77 01 60
Direkte nr.: 38 77 01 64
Mail:           lg@danske-aeldreraad.dk
 
Hvis du vil vide mere om DANSKE ÆLDRERÅD se www.danske-aeldreraad.dk
 
 
 
 
 

Fra: Marianne Lundsgaard /DANSKE ÆLDRERÅD [mailto:ml@danske-aeldreraad.dk] 
Sendt: 7. august 2017 13:38
Til: 'Lisbeth Grøndahl' <lg@danske-aeldreraad.dk>
Emne: VS: Høring fra SUM over forslag til lov om ophævelse af forbud mod dobbeltdonation og ændring af 
kastrationsregler - frist 21. august 2017
 
Kære Lisbeth
Dette er vist en høring vi bare kan give et administrativt svar på – men tjek lige med Erik.
Marianne
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mailto:lg@danske-aeldreraad.dk
http://www.danske-aeldreraad.dk/


 

Fra: Info [mailto:info@danske-aeldreraad.dk] 
Sendt: 31. juli 2017 09:44
Til: 'Marianne Lundsgaard /DANSKE ÆLDRERÅD' <ml@danske-aeldreraad.dk>
Emne: VS: Høring fra SUM over forslag til lov om ophævelse af forbud mod dobbeltdonation og ændring af 
kastrationsregler - frist 21. august 2017
 
 
 

Fra: DEP MEDINT Kontorpostkasse [mailto:medint@sum.dk] 
Sendt: 13. juli 2017 12:41
Til: regioner@regioner.dk; kl@kl.dk; regioner@regioner.dk; regionh@regionh.dk; 
regionsjaelland@regionsjaelland.dk; kontakt@rsyd.dk; kontakt@regionmidtjylland.dk; region@rn.dk; 
brd@brd.dk; bf@boernesagen.dk; bv@bornsvilkar.dk; Elisabeth.Carlsen@dadlnet.dk; 
dacs@klinisksexologi.dk; dhf@danskhandicapforbund.dk; dp@dp.dk; Helen.gerdrup.nielsen@regionh.dk; 
dsam@dsam.dk; administration@dsff.dk; lena.carstensen@dadlnet.dk; genetikdsmg@gmail.com; 
thomaslarsen@dadlnet.dk; info@patientsikkerhed.dk; liroho02@regionh.dk; dsr@dsr.dk; dus@urologi.dk; 
dbio@dbio.dk; fas@dadl.dk; ff@farmakonom.dk; fas@dadl.dk; sek@jordemoderforeningen.dk; 
dadl@dadl.dk; lvs@dadl.dk; plo@dadl.dk; pto@pto.dk; ast@ast.dk; kontakt@radiograf.dk; sl@sl.dk; 
web@tf-tandskade.dk; yl@dadl.dk; michael.paaske@adoption.dk; info@bedrepsykiati.dk; dhf@dhf.dk; 
dh@handicap.dk; info@danskepatienter.dk; info@danske-aeldreraad.dk; dch@dch.dk; df@diabetes.dk; 
presse@foreningenfar.dk; info@gigtforeningen.dk; admin@hjernesagen.dk; post@hjerteforeningen.dk; 
info@cancer.dk; lap@lap.dk; lgbt@lgbt.dk; lfub@lfub.dk; landsforeningen@sind.dk; 
moedrehjaelpen@moedrehjaelpen.dk; info@patientforeningen-danmark.dk; pfs@pfsdk.dk; 
mail@sjaeldnediagnoser.dk; info@azanta.com; samfund@advokatsamfundet.dk; 
info@privatehospitaler.dk; info@privatehospitaler.dk; dk@cryosinternational.com; info@danskerhverv.dk; 
di@di.dk; sekretariat@danskkvindesamfund.dk; dit@dit.dk; info@europeanspermbank.com; fbr@fbr.dk; 
fsd@socialchefforeningen.dk; fsd@socialchefforeningen.dk; info@nomeco.dk; formand@retspolitik.dk; 
info@digitalsikkerhed.dk; info@tmj.dk; ast@ast.dk; dt@datatilsynet.dk; Det Etiske Råd kontakt 
<kontakt@etiskraad.dk>; general@cochrane.dk; info@humanrights.dk; Lægemiddelstyrelsen DKMA 
<dkma@dkma.dk>; NVK Kontakt <kontakt@nvk.dk>; pf@patienterstatningen.dk; serum@ssi.dk; 
post@statsforvaltningen.dk; Sundhedsstyrelsen Institutionspostkasse <SST@SST.DK>; 
kontakt@sundhedsdata.dk; stps@stps.dk; fm@fm.dk; em@em.dk; jm@jm.dk; stm@stm.dk
Emne: Høring fra SUM over forslag til lov om ophævelse af forbud mod dobbeltdonation og ændring af 
kastrationsregler - frist 21. august 2017
 
Sundheds- og Ældreministeriet har lagt følgende høring på Høringsportalen:
 
Høring over udkast til lovforslag om ændring i lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, 
diagnostik og forskning m.v. og sundhedsloven (ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring 
af reglerne for kastration).
 
Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste kan findes på Høringsportalen, hvor baggrunden for 
ændringerne også er beskrevet nærmere: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60842. 
 
Høringsfrist er den 21. august 2017. 
 
Høringssvar bedes indsendt pr. e-mail til medint@sum.dk med kopi til ens@sum.dk. 
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From:                                 Philip Alexander Hallq����
Sent:                                  F��� � ��	 
�17 12:36:51 +0000

To:                                      DEP MEDINT Kontorpostkasse

Cc:                                      Emilie Norré Sørensen;1-DEP Høringer;Adrian Lübbert;Thomas Herping Nielsen

Subject:                             Sagsnr.: 1704015 - Høring over forslag til lov om ophævelse af forbud mod 

dobbeltdonation og ændring af kastrationsregler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 13. juli 2017 modtaget Sundheds- og Ældreministeriets høring 

over udkast til lovforslag om ændring i lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, 

diagnostik og forskning m.v. og sundhedsloven (ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring 

af reglerne for kastration).

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgør sammen med Konkurrencerådet en uafhængig 

konkurrencemyndighed. De følgende høringsbemærkninger afgives udelukkende som 

konkurrencemyndighed.

 

På det foreliggende grundlag har styrelsen ikke bemærkninger til høringen.

 

 

Med venlig hilsen

 

 
Philip Alexander Hallqvist 
Student 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/ 

Danish Competition and Consumer Authority

Direkte +45 4171 5243

E-mail pah@kfst.dk 

  

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Tlf. +45 4171 5000 

  
Vi arbejder for velfungerende markeder.
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From:                                 Ledelsessekretariat Ankestyrelsen

Sent:                                  ��� �� �ug 2017 10:26:01 +0000

To:                                      DEP MEDINT Kontorpostkasse

Cc:                                      Emilie Norré Sørensen

Subject:                             Høringssvar fra Ankestyrelsen

Til Sundheds- og Ældreministeriet 

Svar fra Ankestyrelsen - Høring fra SUM over forslag til lov om ophævelse af forbud mod 
dobbeltdonation og ændring af kastrationsregler. 

Venlig hilsen
 
Lone Nielsen
Sekretær
Ledelse & Økonomi
 

Direkte telefon: 61 89 75 81
Mail: loni@ast.dk
 
_________________________________

 

 

Postadresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice
Mail: ast@ast.dk 
Telefon: 33 41 12 00
Hjemmeside: www.ast.dk
Åbningstid: 9.00 – 15.00 alle hverdage
_________________________________
Fortrolige og personfølsomme oplysninger

skal sendes til sikkermail@ast.dk

 

 

 

 

mailto:loni@ast.dk
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--$[SJ$14.1.313.0$asp$27-2-2014 4:24:59$SJ]$-->
<fesd:FESDpacket xmlns:fesd="http://rep.oio.dk/fesd.dk/xml/schemas/2004/05/" 
xmlns:dkfm="http://rep.oio.dk/dkfm.dk/xml/schemas/2002/07/" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://rep.oio.dk/fesd.dk/xml/schemas/2004/05/&#xA;                      
http://rep.oio.dk/fesd.dk/xml/schemas/2004/05/FESDpacket.xsd">

<fesd:PacketPart 
xmlns:fesd="http://rep.oio.dk/fesd.dk/xml/schemas/2004/05/" 
xmlns:dkfm="http://rep.oio.dk/dkfm.dk/xml/schemas/2002/07/" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">

<dkfm:metadata>
<dc:title>HÃ¸ringssvar fra 

Ankestyrelsen</dc:title>
<dc:creator>Lone Nielsen, LONI</dc:creator>
<dcterms:created scheme="ISO8601">2017-08-

18</dcterms:created>
<dkfm:send scheme="ISO8601">2017-08-

18/12:26:00</dkfm:send>
<dkfm:available scheme="ISO8601">2017-08-

18</dkfm:available>
<dc:identifier scheme="scanjour-FESDid">2017-0017-

39554,8339482</dc:identifier>
<dc:type scheme="Aggregation-

level">Dokument</dc:type>
<!-- Sagshenvisninger -->
<dcterms:isPartOf scheme="scanjour-sagsnr">2017-

0017-39554, HÃ¸ring over forslag til lov om ophÃ¦velse af forbud mod 
dobbeltdonation og Ã¦ndring af kastrationsregler - frist 21. august 2017, 
AGJ</dcterms:isPartOf>

<dkfm:owner scheme="CVR-
kode">&lt;cvrnr&gt;</dkfm:owner>

<dkfm:sendBy>LONI, Lone Nielsen</dkfm:sendBy>
</dkfm:metadata>
<fesd:Document exDocID="../HÃ¸ringssvar fra Ankestyrelsen 

[DOK8339482].DOCM"/>
</fesd:PacketPart>

</fesd:FESDpacket>



18. august 2017

J.nr. 2017-0017-39554

Cpr.nr. 

Ankestyrelsen

7998 Statsservice

Tel +45 3341 1200

ast@ast.dk
sikkermail@ast.dk

EAN-nr: 
57 98 000 35 48 21

Åbningstid:
man-fre kl. 9.00-15.00

 

Til Sundheds- og 
Ældreministeriet

Høring over forslag til lov om ophævelse af forbud mod 

dobbeltdonation og ændring af kastrationsregler.

Ankestyrelsen har ingen bemærkninger. 

Venlig hilsen

Ankestyrelsen 



From:                                 M����l�e ���� ������

Sent:                                  ���! "# $ug 20"% ""&3'&05 (0000

To:                                      DEP MEDINT Kontorpostkasse

Cc:                                      Emilie Norré Sørensen

Subject:                             Høring over udkast til lovforslag om ændring i lov om assisteret reproduktion i 

forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. og sundhedsloven

Til Sundheds- og Ældreministeriet

 

Vedhæftet fremsendes Institut for Menneskerettigheders høringssvar til udkast til lovforslag om ændring i 

lov om assisteret reproduktion i

forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. og sundhedsloven (ophævelse af forbuddet mod 

dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration).

 

Der henvises til sagsnummer 1704015.

 

 

Med venlig hilsen

 

Mathilde Worch Jensen

 
MATHILDE WORCH JENSEN

FULDMÆGTIG

LIGEBEHANDLING

WILDERS PLADS 8K | 1403 KØBENHAVN K

MOBIL +45 91 32 56 55

MATJ@HUMANRIGHTS.DK

MENNESKERET.DK | HUMANRIGHTS.DK

 

 

TILMELD DIG VORES DANSKE NYHEDSBREV. 10 gange årligt giver vi dig nyt om instituttets viden og aktiviteter.

SUBSCRIBE TO OUR ENGLISH NEWSLETTER. 10 times a year we brief you on new human rights knowledge and our activities.

   

mailto:MATJ@humanrights.dk
http://email.operateit.dk/h/r/3CDE5F8ED8ED9209
http://email.operateit.dk/h/r/CC7A72DDC0FE4BE2
https://da-dk.facebook.com/menneskeret
https://da-dk.facebook.com/menneskeret
https://twitter.com/humanrightsdk
https://twitter.com/humanrightsdk
https://www.linkedin.com/company/danish-institute-for-human-rights/
https://www.linkedin.com/company/danish-institute-for-human-rights/


 

 

 
 

Sundheds- og Ældreministeriet 
Holbergsgade 6 
1057 København K 
Danmark 
medint@sum.dk 
 
Kopi til ens@sum.dk  

 

H Ø R I N G  O V E R  U D K A S T  T I L  L O V F O R S L A G  O M  

Æ N D R I N G  I  L O V  O M  A S S I S T E R E T  R E P R O D U K T I O N  I  

F O R B I N D E L S E  M E D  B E H A N D L I N G ,  D I A G N O S T I K  O G  

F O R S K N I N G  M . V .  O G  S U N D H E D S L O V E N  ( O P H Æ V E L S E  

A F  F O R B U D D E T  M O D  D O B B E L T D O N A T I O N  O G  

Æ N D R I N G  A F  R E G L E R N E  F O R  K A S T R A T I O N )  

Sundheds- og Ældreministeriet har ved e-mail af 13. juli 2017 anmodet 
om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til 
udkast til lovforslag om ændring i lov om assisteret reproduktion i 
forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. og 
sundhedsloven (ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og 
ændring af reglerne for kastration). 
 
O P L Y S N I N G E R  O M  A N O N Y M E  O G  I K K E - A N O N Y M E  

D O N O R E R  

Instituttet finder det positivt, at det nuværende forbud mod 
dobbeltdonation, jf. § 5 i lov om assisteret reproduktion, foreslås 
ophævet, og at dobbeltdonation dermed bliver muligt, såfremt brug af 
både donorsæd og donoræg er sundhedsfagligt begrundet, og såfremt 
enten den donerede sæd eller det donerede æg er doneret i ikke-
anonym form. 
 
Af de almindelige bemærkninger til lovforslaget (afsnit 2.1.1. om 
gældende ret) fremgår det, at sæddonorer eller donorer af ubefrugtede 
æg kan være anonyme eller ikke-anonyme. Hertil anføres det, at ved 
anvendelse af en anonym sæddonor, da kan vævscenteret kun 
videregive oplysninger om donors hudfarve, hårfarve, øjenfarve, 
blodtype, højde og vægt, mens samme gør sig gældende ved anonym 
ægdonation dog med tilføjelse af information om donors alder.  
 
Endvidere fremgår det, at der ved ikke-anonyme donationer er 
mulighed for at opnå flere oplysninger om den pågældende donor, end 
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dem der er indeholdt i basisprofilen for en anonym donor, jf. ovenfor, 
og donationsformerne åben donation og kendt donation beskrives i den 
forbindelse. 
 
Instituttet finder det positivt, at de almindelige bemærkninger til 
lovforslaget indeholder ovennævnte beskrivelser af mulige 
donationsformer. Instituttet ville imidlertid have fundet det 
hensigtsmæssigt, at bemærkningerne til lovforslagets enkelte 
bestemmelse om dobbeltdonation også indeholdt en konkretisering af, 
hvilke oplysninger der kan opnås, når der er tale om henholdsvis 
anonym og ikke-anonym donation, herunder åben og kendt donation. 
Når det i de almindelige bemærkninger (afsnit 2.1.2.1. om donorers 
anonymitet) påpeges, at det ved anvendelse af både donoræg og 
donorsæd er en forudsætning, at enten den donerede sæd eller det 
donerede æg skal være doneret i ikke-anonym form, fordi der fortsat 
skal være mulighed for barnet for at få et vist (delvist) kendskab til sit 
genetiske ophav, så mener instituttet, at det skal fremgå klart af 
lovforslaget, hvilke oplysninger et barn kan opnå om den pågældende 
donor. 
 
På den baggrund anbefaler instituttet, at der under bemærkningerne til 
lovforslagets enkelte bestemmelse om dobbeltdonation (§ 1, nr. 1) 
tilføjes en oplistning af de forskellige donationsformer, herunder en 
præcisering af hvilke oplysninger, der kan opnås ved hver enkelt form. 
Instituttet bemærker i den forbindelse, at der i vejledning om 
sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser i 
forbindelse med assisteret reproduktion1 findes en udførlig 
gennemgang af donationsformer, som der med fordel kan tages 
udgangspunkt i. 
 
V U R D E R I N G  A F  O M  E N  P E R S O N  E R  T R A N S K Ø N N E T  

Instituttet finder det positivt, at det foreslås at ændre sundhedslovens § 
115, stk. 1, således at en person fremover uden tilladelse kan blive 
kastreret som led i kønsskifte, hvis personen er transkønnet, har et 
vedholdende ønske om kastration og kan overskue konsekvenserne 
heraf.2  
 
E dvidere fre går det, at diag ose  ”tra sseksualitet” ikke læ gere 
benyttes som følge af ændring af diagnosekoderne pr. 1. januar 2017, 

                                                      
1 Vejledning nr. 9351 af 26. maj 2015 om sundhedspersoners og vævscentres 
virksomhed og forpligtelser i forbindelse med assisteret reproduktion, 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=172755  
2 Instituttet har i den forbindelse noteret sig, at ændringen ikke skal gælde for 
personer omfattet af sundhedslovens §§ 110 og 111, der derfor fortsat skal søge 
tilladelse til kastration hos Sundhedsstyrelsen, jf. lovens § 116. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=172755


 

3/3 

og at terminologien i sundhedslovens § 115, stk. 1 derfor bør ændres, 
således at beti gelse  o , at e  perso  skal have ”stillet diag ose  
tra sseksualitet”, erstattes af et krav om, at personen ”er tra skø et”. 
 
Instituttet finder det imidlertid ikke tilstrækkelig klart, hvad der ud fra 
den foreslåede formulering (”er tra skø et”) kræves, for at en person 
kan blive anset for transkønnet. Instituttet bemærker i den forbindelse, 
at det af både de almindelige bemærkninger til lovforslaget (afsnit 
2.2.2.1. om terminologi) og bemærkningerne til lovforslagets enkelte 
bestemmelser fremgår, at vurdering af, om en person er transkønnet, 
skal foregå på samme grundlag som tidligere. Det vil sige, at det fortsat 
skal påses, om personen oplever ubehag eller utilstrækkelighed ved 
egne kønskarakteristika, om personens ønske har været vedholdende 
gennem længere tid og vurderes at ville være vedvarende, at personen 
kan overskue konsekvenserne, og om der foreligger eventuelle forhold, 
der taler imod indgrebet. Endvidere fremgår det af de almindelige 
bemærkninger (afsnit 2.2.2.1. om terminologi), at ophævelse af kravet 
om Sundhedsstyrelsens tilladelse til kastration som led i kønsskifte ikke 
tilsigter en udvidelse eller ændring af de øvrige betingelser for, hvornår 
en person kan få indgrebet udført, og at den pågældende læge derfor 
fortsat vil være forpligtet til at påse, om personen oplever førnævnte 
ubehag eller utilstrækkelighed ved egne kønskarakteristika. 
 
På den baggrund anbefaler instituttet, at det præciseres, hvad der skal 
til for at ”være tra skø et” i medfør af den foreslåede ændring i 
terminologi i sundhedslovens § 115, stk. 1. Særligt anbefaler instituttet, 
at der tages stilling til den nuværende uoverensstemmelse, der ligger i, 
at man med lovforslaget på den ene side gør op med den unødige 
diagnosticering af transkønnede, mens man på den anden side lægger 
op til at fortsætte hidtidig praksis og fremgangsmåde ved vurdering af 
o  e  perso  ”er tra skø et”. 
 
Der henvises til sagsnummer 1704015. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Mathilde Worch Jensen 

J U R I D I S K  R Å D G I V E R  



From:                                 Mikkel )*++, -./.*sen

Sent:                                  1*24 67 8+g 296: 6;<69<== >9?99

To:                                      DEP MEDINT Kontorpostkasse

Cc:                                      Emilie Norré Sørensen

Subject:                             Høring over forslag til lov om ophævelse af forbud mod dobbeltdonation og 

ændring af kastrationsregler (FF ID: 211922)

Til Sundheds- og Ældreministeriet
 
Farmakonomforeningen har den 13. juni 2017 modtaget ovenstående høring. Foreningen har ingen 
kommentarer til det fremsendte materiale.

Med venlig hilsen 

 

FARMAKONOMFORENINGEN

MIKKEL BRUUN PEDERSEN 

Politisk Konsulent 

M: 4214 4802

mbp@farmakonom.dk 

Skindergade 45-47 

1159 København K 

T: 3312 0600 

www.farmakonom.dk

mailto:mbp@farmakonom.dk
www.farmakonom.dk


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

Det Etiske Råd og

National Videnskabsetisk Komité

 

Ørestads Boulevard 5

Bygning 37K, st.

2300 København S
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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.





From:                                 éêëa Buss Buksti / Region ìordjylland
Sent:                                  éêë, 21 Aug 2íîï íðñòóñîð ôíííí
To:                                      DEP MEDINT Kontorpostkasse

Cc:                                      Emilie Norré Sørensen

Subject:                             Høringssvar vedr. forslag til lov om ophævelse af forbud mod dobbeltdonation og 

ændring af kastrationsregler

Hermed fremsendes høringssvar fra Region Nordjylland vedr. forslag til lov om ophævelse af forbud mod 

dobbeltdonation og ændring af kasterationsregler.

Venlig hilsen

Mona Buss Buksti

AC-fuldmægtig

2963 0195

mona.buss@rn.dk

 

REGION NORDJYLLAND

Patientdialog - Planlægning

Niels Bohrs Vej 30

9220 Aalborg Ø

www.rn.dk

 

mailto:mona.buss@rn.dk
http://www.rn.dk/
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HØRINGSSVAR 

Forslag til lov om ophævelse af forbud mod 

dobbeltdonation og ændring af kastrationsreg-
ler 
Region Nordjylland har modtaget forslag til lov om ophævelse af forbud mod dobbeltdonation og æn-

dring af kasterationsregler i høring. Hermed fremsendes regionens kommentarer til lovforslaget. 

 

Ophævelse af forbuddet om dobbeltdonation 

I § 5 i forslaget stilles som betingelse for dobbeltdonation, at ”enten den donerede sæd eller den do-
nerede ægcelle er doneret i ikke-anonym form.” I bemærkninger til lovforslaget begrundes dette med, 

at regeringen finder det vigtigt, at barnet har mulighed for at få et vist (delvist) kendskab til sit geneti-

ske ophav. Samtidig er det som en bemærkning til uddrag af Det Etiske Råds anbefalinger om lovlig-

gørelse af dobbeltdonation anført, at ”der i praksis på nuværende tidspunkt ikke er nogen anonyme 
donorer i Danmark”. 

Når det forholder sig således skyldes det, at der for stort set alle donorer udover basisoplysninger 

(højde, vægt, blodype, hår-, øjen- og hudfarve og for ægdonorer tillige alder) videregives yderligere 

én oplysning om donor, nemlig beskæftigelse/uddannelse. Derved eksisterer der en udvidet donor-

profil og donor kategoriseres som ikke-anonym. De fleste donorer er således ikke-åbne og ikke-ano-

nyme. 

I relation til ovenstående bør det overvejes, om den ene supplerende oplysning om donors beskæfti-

gelse/uddannelse er tilstrækkeligt til at opfylde ønsket om barnets mulighed for ”delvist kendskab til 

genetisk ophav”. 

I fald man finder, at som minimum den ene donorprofil i tilfælde af dobbeltdonation skal være væsent-

lig udvidet i forhold til basisprofilen, bør det specificeres i hvilket omfang og med hvilke oplysninger 

profilen skal suppleres. 

Ændring af kastrationsregler 

I relation til den foreslåede ændring af kastrationsreglerne, stiller regionen sig positiv overfor, at be-

slutningen om fjernelse af kønskirtler kan træffes af patienten og dennes behandler lokalt og gen-

nemføres lokalt, uden at Sundhedsstyrelsen fremadrettet skal godkende det. 



From:                                 õö÷ùú ûüýþÿger

Sent:                                  Mon, 21 Aug 20õ� õ���2��8 �0000

To:                                      DùúEù÷��� ��ÿ	�rpostkasse

Cc:                                      Emilie Norré Sørensen

Subject:                             VS: Høring fra SUM over forslag til lov om ophævelse af forbud mod 
dobbeltdonation og ændring af kastrationsregler - frist 21. august 2017

Til Sundheds- og Ældreministeriet
 

Erhvervsministeriet har ingen bemærkninger til den fremsendte høring.

 

’Fra oktober 2015 skal al regulering med direkte konsekvenser for erhvervslivet jf. Vejledning om erhvervsøkonomiske 

konsekvensvurderinger træde i kraft på en af to fælles ikrafttrædelsesdatoer hhv. 1. januar og 1. juli.’  
 
Mvh Helene

 

 

HELENE STARUP

Direktionssekretær 

Slotsholmsgade 10-12

DK - 1216 København K

www.em.dk

hst@em.dk

Tlf.   33 92 33 50

Mobil   91 33 73 30

 

 
 
 
 

Fra: DEP MEDINT Kontorpostkasse [mailto:medint@sum.dk] 
Sendt: 13. juli 2017 12:41
Til: regioner@regioner.dk; kl@kl.dk; regioner@regioner.dk; regionh@regionh.dk; 
regionsjaelland@regionsjaelland.dk; kontakt@rsyd.dk; kontakt@regionmidtjylland.dk; region@rn.dk; 
brd@brd.dk; bf@boernesagen.dk; bv@bornsvilkar.dk; Elisabeth.Carlsen@dadlnet.dk; 
dacs@klinisksexologi.dk; dhf@danskhandicapforbund.dk; dp@dp.dk; Helen.gerdrup.nielsen@regionh.dk; 
dsam@dsam.dk; administration@dsff.dk; lena.carstensen@dadlnet.dk; genetikdsmg@gmail.com; 
thomaslarsen@dadlnet.dk; info@patientsikkerhed.dk; liroho02@regionh.dk; dsr@dsr.dk; dus@urologi.dk; 
dbio@dbio.dk; fas@dadl.dk; ff@farmakonom.dk; fas@dadl.dk; sek@jordemoderforeningen.dk; 
dadl@dadl.dk; lvs@dadl.dk; plo@dadl.dk; pto@pto.dk; ast@ast.dk; kontakt@radiograf.dk; sl@sl.dk; 
web@tf-tandskade.dk; yl@dadl.dk; michael.paaske@adoption.dk; info@bedrepsykiati.dk; dhf@dhf.dk; 
dh@handicap.dk; info@danskepatienter.dk; info@danske-aeldreraad.dk; dch@dch.dk; df@diabetes.dk; 
presse@foreningenfar.dk; info@gigtforeningen.dk; admin@hjernesagen.dk; post@hjerteforeningen.dk; 
info@cancer.dk; lap@lap.dk; lgbt@lgbt.dk; lfub@lfub.dk; landsforeningen@sind.dk; 
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From:                                 Søre
 ��e Hansen

Sent:                                  Mon,  � �ug  ��� � �38:16 +0000

To:                                      D�� ������ ��
��rpostkasse
Cc:                                      Emilie �orré Sørensen

Subject:                             høringssvar om dobbeltdonation og kastrationsregler

Sundheds- og Ældreministeriet

Holbergsgade 6

1057 K

 

Vedlagt Børnerådets bemærkninger til forslag om dobbeltdonation og kastrationsregler.

 

Med venlig hilsen

 

Søren Gade Hansen

Chefkonsulent

T: 3378 3309| E: sgh@brd.dk
Børnerådet | Vesterbrogade 35A
1620 København V

 

 

http://www.boerneraadet.dk/
mailto:sgh@brd.dk
https://www.facebook.com/boerneraadet
https://twitter.com/boerneraadet
https://www.linkedin.com/company/b-rner-det
http://www.boerneraadet.dk/nyheder/tilmeld-til-nyhedsbrev
http://www.boerneraadet.dk/
http://boerneportalen.dk/




From:                                 Helen Gerdrup �ielsen
Sent:                                  M��, 21 Aug 2!"# "$%$3%&6 +0000

To:                                      DEP MEDINT Kontorpostkasse
Cc:                                      Emil'( �orré Sørensen

Subject:                             VS: Høring fra SUM over forslag til lov om ophævelse af forbud mod 
dobbeltdonation og ændring af kastrationsregler - frist 21. august 2017
I)*+rta-./:                     High

Vedhæftet svar fra Dansk Psykiatrisk Selskab.
 

Med venlig hilsen

 

 

 

Helen Gerdrup Nielsen

Professor- og forskningssekretær

 

Psykiatrisk Center København

Afdeling O, afsnit 6233, (Rigshospitalet)

Blegdamsvej 9, 2100  København Ø

 

Direkte: +45 38 64 70 80

Fax: +45 38 64 70 77

Mail: helen.gerdrup.nielsen@regionh.dk

 

Fra: DEP MEDINT Kontorpostkasse [mailto:medint@sum.dk] 
Sendt: 13. juli 2017 12:41
Til: Danske Regioner; kl@kl.dk; Danske Regioner; Region Hovedstaden; Region Sjælland; kontakt@rsyd.dk; 
Region Midtjylland; Region Nordjylland; brd@brd.dk; bf@boernesagen.dk; bv@bornsvilkar.dk; 
Elisabeth.Carlsen@dadlnet.dk; dacs@klinisksexologi.dk; dhf@danskhandicapforbund.dk; dp@dp.dk; Helen 
Gerdrup Nielsen; dsam@dsam.dk; administration@dsff.dk; lena.carstensen@dadlnet.dk; 
genetikdsmg@gmail.com; thomaslarsen@dadlnet.dk; info@patientsikkerhed.dk; Lisbet Rosenkrantz Hølmich; 
dsr@dsr.dk; dus@urologi.dk; dbio@dbio.dk; fas@dadl.dk; ff@farmakonom.dk; fas@dadl.dk; 
sek@jordemoderforeningen.dk; dadl@dadl.dk; lvs@dadl.dk; plo@dadl.dk; pto@pto.dk; ast@ast.dk; 
kontakt@radiograf.dk; sl@sl.dk; web@tf-tandskade.dk; yl@dadl.dk; michael.paaske@adoption.dk; 
info@bedrepsykiati.dk; dhf@dhf.dk; dh@handicap.dk; info@danskepatienter.dk; info@danske-
aeldreraad.dk; dch@dch.dk; df@diabetes.dk; presse@foreningenfar.dk; info@gigtforeningen.dk; 
admin@hjernesagen.dk; post@hjerteforeningen.dk; info@cancer.dk; lap@lap.dk; lgbt@lgbt.dk; 
lfub@lfub.dk; landsforeningen@sind.dk; moedrehjaelpen@moedrehjaelpen.dk; info@patientforeningen-
danmark.dk; pfs@pfsdk.dk; mail@sjaeldnediagnoser.dk; info@azanta.com; samfund@advokatsamfundet.dk; 
info@privatehospitaler.dk; info@privatehospitaler.dk; dk@cryosinternational.com; info@danskerhverv.dk; 
di@di.dk; sekretariat@danskkvindesamfund.dk; dit@dit.dk; info@europeanspermbank.com; fbr@fbr.dk; 
fsd@socialchefforeningen.dk; fsd@socialchefforeningen.dk; info@nomeco.dk; formand@retspolitik.dk; 
info@digitalsikkerhed.dk; info@tmj.dk; ast@ast.dk; dt@datatilsynet.dk; Det Etiske Råd kontakt; 
general@cochrane.dk; info@humanrights.dk; Lægemiddelstyrelsen DKMA; NVK Kontakt; 
pf@patienterstatningen.dk; serum@ssi.dk; post@statsforvaltningen.dk; Sundhedsstyrelsen 
Institutionspostkasse; kontakt@sundhedsdata.dk; stps@stps.dk; fm@fm.dk; em@em.dk; jm@jm.dk; 
stm@stm.dk
Emne: Høring fra SUM over forslag til lov om ophævelse af forbud mod dobbeltdonation og ændring af 
kastrationsregler - frist 21. august 2017
 
Sundheds- og Ældreministeriet har lagt følgende høring på 145'�gsp�5679(�%

mailto:helen.gerdrup.nielsen@regionh.dk
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mailto:medint@sum.dk
mailto:ens@sum.dk
http://www.sum.dk/


 

 

  
 
 
Afdeling O 
 
Blegdamsvej 9 
2100  København Ø 
 

Opgang 62 

Afsnit 
 

6233 

Telefon 3864 7080 

Fax 3864 7077 

Mail 
 

tbj@dadlnet.dk 

  
 
Dato: 21. august 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høring fra SUM over forslag til lov om ophævelse af forbud mod dobbeltdonation 

og ændring af kastrationsregler.    

 

Dansk Psykiatrisk Selskab vil hermed gerne afgive høringssvar vedrørende lov om op-

hævelse af forbud mod dobbeltdonation og ændring af kastrationsregler.  

Dansk Psykiatrisk Selskab vil gerne understrege nødvendigheden af at sikre en bred 

faglig vurdering i disse sager, hvilket må indebære, at den behandlende læge er med-

lem af et multi disciplinært team, og at dette team er tilknyttet et landsdækkende 

samarbejde omkring behandlingen af transpersoner. 

 

 

 

 

 

På vegne af Dansk Psykiatrisk Selskab 

Tove Mathiesen 

Speciallæge i psykiatri 

 

 

Sundheds- og Ældreministeriet 



From:                                 Anne-Mett: ;<=roll

Sent:                                  Mon> ?@ AuB ?017 13:C?D?7 +0000

To:                                      DFG HFJKLN OPQtPrpostkasse
Cc:                                      EmilR: Lorré Sørensen

Subject:                             Vedrørende høring over forslag til lov om ophævelse af forbud mod 

dobbeltdonation og ændring af kastrationsregler

Til Sundheds- og Ældreministeriet 

 

Jordemoderforeningen tilslutter sig en lovændring, der muliggør dobbeltdonation, ud fra de samme 

grundholdninger som et flertal af Det Etiske Råd gør gældende i deres udspil af 5. februar 2017, nemlig at 

det vil muliggøre forældreskab hos familier, der er henvist til at benytte både donorsæd og donoræg ud fra 

sundhedsfaglig problemstilling. Jordemoderforeningen ønsker ikke at afgive kommentarer til 

høringselementet vedrørende kastration. 

 

 

Med venlig hilsen, 

på vegne af Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen,

 

Anne-Mette Schroll

Forsknings- og udviklingskonsulent, jordemoder, cand.scient.san, ph.d.

 

Jordemoderforeningen

Sankt Annæ Plads 30

1250 København K

 

Direkte telefon:  46 95 34 03

 

 



From:                                 SuzSTTU VSWXllS YZTn [STsen

Sent:                                  Mon, \] ^u_ \`]b ]cdcfdf] h`\``

To:                                      Djk ljmoqr suTvurpostkasse
Cc:                                      EmilXU qorré Sørensen;Anne Cathrine wuxlerup;KaryvUT wU{|

Subject:                             Styrelsen for Patientsikkerheds bemærkninger til høring over forslag til lov om 

ophævelse af forbud mod dobbeltdonation og ændring af kastrationsregler

St}~����n for ���ientsikkerhed har modtaget har følgende bemærkninger til Sund����� �� ���~����isteriets 
høring over forslag til lov om ophævelse af forbud mod dobbeltdonation og ændring af kastrationsregle~�
 
�� � ����~st� ��}~elsen f�~ �atientsikkerhed skal foresl�� �� følgende afsnit udvi���� således at teksten bliver 
som følge~� ���t bemærkes der��~� at afhængig af hvilke �}�� opl}����ger� der give�� �� �������� af 
opl}�ninger� er det i nogle tilfælde muligt for barnet at finde frem til d���~� og i andre tilfælde� er dette ikke 
muligt. Således er det kun muligt for barnet at finde frem til donor i de tilfælde� hvor den i����
ano�}���åbne donor har valgt at være kontaktbar��
 
�� � ���t� St}~����n for ���ientsikkerhed skal foreslå� at følgende afsnit udvide�� ������� at teksten bliver 
som følge~� � Regeringen finde~� �� det ved indførelsen af muligheden for dobbeltdonation er 
hensigtsmæssigt at fastsætte et �~�� ��� �� det ved anvendelse af både donoræg og donorsæd i en 
behandling med assisteret reproduktion er en forudsætnin�� �� enten den donerede sæd eller det donerede 
æg skal være doneret i ikk������}� ��~�� således at der fortsat er mulighed for barnet for at få et vist 
����vist� ��ndskab til sit genetiske ophav. Det bemær���� at afhængig af hvilke �}�� opl}����ger� der give��
og omfanget af opl}���nger� er det i nogle tilfælde muligt for barnet at finde frem ti� ����~� �� i andre 
tilfæl��� er dette ikke muligt. Således er det kun muligt for barnet at finde frem til donor i de tilfælde� ���~
��� ���������}�e����e donor har valgt at være kontaktbar. ��~slaget om indførelse af et sådan krav vil 
alene gælde ved dobbeltdonation og ikke ved enkeltdonati��� ���lket bet}��~� at der ikke laves et generelt 
forbud mod brug af ano�}� ����~��
 
��   ���t� St}~����n for ���ientsikkerhed skal foreslå� at den markerede tekst i følgende afsnit u����~� Brug 
af både donoræg og donorsæd kan også være sundhedsfagligt begrundet i de tilfælde, hvor en eller begge 
parter i forholdet er disponeret for arvelige sygdomme. I nogle tilfælde kan arvelige sygdomme ikke 
diagnosticeres ved genetisk undersøgelse af det befrugtede æg (PGD), jf. § 7 i lov om assisteret 
reproduktion. PGD tilbydes generelt, hvor der er en kendt og væsentlig øget risiko for, at barnet får en 
alvorlig sygdom. Metoden anvendes som en integreret del af en IVF-behandling (assisteret reproduktion). 
 

�� ¡� ����~��� ¢�~udover stilles der krav efter forslaget ��� �� enten den donerede sæd eller det donorede 
æg skal være donoret i i����an��}� ��~�� ������� at der vil være mulighed for barnet for at få et vist 
����vist� ��ndskab til sit genetisk� ������ dog ikke nødvendigvis donors identitet� ��et dette afhænger ���
hvilke op�}���nger som den ikke�����}�� donor har givet ����}�ke til videregives til modtager�����~�et. 
Det be�}��~� at det ikke vil være muligt at ���}��e både en a���}� �£����or og en an��}� £����or.
 
 
                                                                                                            

 

Fra: �¤� MEDINT Kontorpostkasse [mailto:medint@sum.dk] 
Sendt: 13. juli 2017 12:41
Til: regioner@regioner.dk; kl@kl.dk; regioner@regioner.dk; Region Hovedstaden; Region Sjælland; Region 
Syddanmark; Region Midtjylland; Region Nordjylland; brd@brd.dk; bf@boernesagen.dk; bv@bornsvilkar.dk; 
Elisabeth.Carlsen@dadlnet.dk; dacs@klinisksexologi.dk; dhf@danskhandicapforbund.dk; dp@dp.dk; 
Helen.gerdrup.nielsen@regionh.dk; dsam@dsam.dk; administration@dsff.dk; lena.carstensen@dadlnet.dk; 
genetikdsmg@gmail.com; thomaslarsen@dadlnet.dk; info@patientsikkerhed.dk; liroho02@regionh.dk; 
dsr@dsr.dk; dus@urologi.dk; dbio@dbio.dk; fas@dadl.dk; ff@farmakonom.dk; fas@dadl.dk; 
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From:                                 Hanne Susan ¥¦§¨©§§ª«

Sent:                                  ¬©e ®® ¯©° ®±²³ ²3:56:22 +0000

To:                                      DEP MEDINT Kontorpostkasse

Cc:                                      Emilie Norré Sørensen

Subject:                             Høring over forslag til lov om ophævelse af forbud mod dobbeltdonation og 

ændring af kastrationsregler - frist 21. august 2017

Kære ´da Krems
 
µ¶g har været syg, og derfor har du ikke ·¸¶t bemærkninger fra Region Hovedstaden.
 
Jeg sender dig derfor vores bemærkninger nu vedhæftet (fra Rigshospitalet), og håber at de 
kan nå at komme med. 
 
 
Med venlig hilsen

 

Hanne S. Rasmussen

Chefkonsulent

Center for Sundhed

Enhed for Hospitalsplanlægning

Tlf. 3866 6015

Mail: hanne.s.rasmussen@regionh.dk

 

Region Hovedstaden

Kongens Vænge 2

3400 Hillerød

Tlf. 3866 5000

 

Fra: DEP MEDINT Kontorpostkasse [mailto:medint@sum.dk] 
Sendt: 13. juli 2017 12:41
Til: Danske Regioner; kl@kl.dk; Danske Regioner; Region Hovedstaden; Region Sjælland; kontakt@rsyd.dk; 
Region Midtjylland; Region Nordjylland; brd@brd.dk; bf@boernesagen.dk; bv@bornsvilkar.dk; 
Elisabeth.Carlsen@dadlnet.dk; dacs@klinisksexologi.dk; dhf@danskhandicapforbund.dk; dp@dp.dk; Helen 
Gerdrup Nielsen; dsam@dsam.dk; administration@dsff.dk; lena.carstensen@dadlnet.dk; 
genetikdsmg@gmail.com; thomaslarsen@dadlnet.dk; info@patientsikkerhed.dk; Lisbet Rosenkrantz Hølmich; 
dsr@dsr.dk; dus@urologi.dk; dbio@dbio.dk; fas@dadl.dk; ff@farmakonom.dk; fas@dadl.dk; 
sek@jordemoderforeningen.dk; dadl@dadl.dk; lvs@dadl.dk; plo@dadl.dk; pto@pto.dk; ast@ast.dk; 
kontakt@radiograf.dk; sl@sl.dk; web@tf-tandskade.dk; yl@dadl.dk; michael.paaske@adoption.dk; 
info@bedrepsykiati.dk; dhf@dhf.dk; dh@handicap.dk; info@danskepatienter.dk; info@danske-
aeldreraad.dk; dch@dch.dk; df@diabetes.dk; presse@foreningenfar.dk; info@gigtforeningen.dk; 
admin@hjernesagen.dk; post@hjerteforeningen.dk; info@cancer.dk; lap@lap.dk; lgbt@lgbt.dk; 
lfub@lfub.dk; landsforeningen@sind.dk; moedrehjaelpen@moedrehjaelpen.dk; info@patientforeningen-
danmark.dk; pfs@pfsdk.dk; mail@sjaeldnediagnoser.dk; info@azanta.com; samfund@advokatsamfundet.dk; 
info@privatehospitaler.dk; info@privatehospitaler.dk; dk@cryosinternational.com; info@danskerhverv.dk; 
di@di.dk; sekretariat@danskkvindesamfund.dk; dit@dit.dk; info@europeanspermbank.com; fbr@fbr.dk; 
fsd@socialchefforeningen.dk; fsd@socialchefforeningen.dk; info@nomeco.dk; formand@retspolitik.dk; 
info@digitalsikkerhed.dk; info@tmj.dk; ast@ast.dk; dt@datatilsynet.dk; Det Etiske Råd kontakt; 
general@cochrane.dk; info@humanrights.dk; Lægemiddelstyrelsen DKMA; NVK Kontakt; 
pf@patienterstatningen.dk; serum@ssi.dk; post@statsforvaltningen.dk; Sundhedsstyrelsen 
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From:                                 El¹º»¼e½¾ ¿»Àlsen

Sent:                                  ÁÂe, 1Ã ÄÂÅ ÆÇÈÉ Ç6:16:34 +0000

To:                                      DEP MEDINT Kontorpostkasse;Emilie Norré Sørensen

Subject:                             Høring over forslag til lov om ophævelse af forbud mod dobbeltdonation og 

ændring af kastrationsregler

Vedhæftet ÊËÌÍÎÏÐÐÑÒr.
 
ÓÑÊ

ÔÕisabeth ÖÒÌlsen
 
Elisabeth Carlsen, Overlæge
Formand for Dansk Fertilitetsselskab
Fertilitetsklinikken 4071
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København

 

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, 
beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at 
videresende eller kopiere den. 



          DANSK FERTILITETSSELSKAB

Sundheds-og Ældreministeriet

Holbergsgade 6

1057 København K

15. august  2017

Vedr. Høring over forslag til lov om ophævelse af forbud mod dobbeltdonation og 

ændring af kastrationsregler

Dansk Fertilitetsselskab (DFS) vil hermed takke for muligheden for at afgive høringssvar i 

forbindelse med ovennævnte forslag til lovændring.

DFS ses med stor tilfredshed på lovforslaget om ophævelse af forbud mod dobbeltdonation og 

har ingen kommentarer hertil.

Dette høringssvar sendes elektronisk til medint@sum.dk og ens@sum.dk.

På selskabets vegne, 

Elisabeth Carlsen

Formand for Dansk Fertilitetsselskab 

mailto:medint@sum.dk


From:                                 Sør×Ø Ùaursen

Sent:                                  Mon, ÚÛ ÜuÝ ÚÞÛß ÚÞàáâàÛ3 +0000

To:                                      Dãä æãçèéê ëìØíìrpostkasse
Cc:                                      Emilî× éorré Sørensen

Subject:                             Høringssvar vedr. dobbeltdonation og ændring af kastrationsregler

Hermed fremsendes høringssvar vedr. forslag til lov om ophævelse af forbud mod 

dobbeltdonation og ændring af kastrationsregler.

Med venlig hilsen

Søren Laursen

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï

ðñòóôõ öôlsen / Best regards

Søren Laursen

Forperson | Landsledelsen 

LGBT Danmark

NGO in special consultative status with the Economic and Social Council of the United 

Nations

www.lgbt.dk - soren_laursen@lgbt.dk / Phone: 

Postadresse: Postboks 1023 - 1007 København K

Besøgsadresse: Nygade 7, 2. - 1164 København K

Main Office Phone: +45 33 13 19 48



 

 

LGBT Danmark – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner 
NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social council of the United Nations 

NYGADE 7, 2. th. • 1164 KØBENHAVN K • TLF. 3313 1948 
LGBT@LGBT.DK •  WWW.LGBT.DK 

 

 

 

 

 

 

Sundheds- og Ældreministeriet 
Kontor for Lægemidler og Internationale Forhold, medint@sum.dk 

Kopi til Emilie Norré Sørensen, ens@sum.dk 

 

 

 

Høring over forslag til lov om ophævelse af forbud mod dobbeltdonation og ændring af 

kastrationsregler 

 

21. august 2017 

LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, hilser 
regeringens lovforslag velkomment. Det vedrører to konkrete og væsentlige problemområder, dels 
spørgsmålet om dobbeltdonation, dels reglerne for kastration.  

1) Ophævelse af forbud mod dobbeltdonation 
Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at årsagen til forslaget er, at der i dag findes flere 
forskellige former for familie. LGBT Danmark er enig heri, og som vi har redegjort for tidligere, 
synes det eksisterende forbud mod, at en kvinde kan donere et æg til sin kvindelige partner at 
være en tilfældighed snarere end et bevidst valg1. Det er derfor meget tilfredsstillende, at der nu 
tages stilling og rettes, så den indlysende forskelsbehandling fjernes: Som loven er i dag kan en 
kvinde, der er ramt af infertilitet, hjælpes, hvis hendes partner en mand, men ikke, hvis hendes 
partner er en kvinde. Dette desuagtet at et resulterende barn i begge tilfælde ville have halvdelen 
af sine gener fra forældreparret. Det er ligeledes tilfredsstillende, at også enlige kvinder med 
lovforslaget får mulighed for at anvende donoræg. 

                                            
1
	http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/suu/bilag/707/index.htm	

	







From:                                 Pi÷ ø÷ùilú

Sent:                                  ûüeý þþ ÿü2 þ��� �þ����3� ��þ�0

To:                                      DE� �E�	
û ����rpostkasse
Cc:                                      Emili� 
orré Sørensen

Subject:                             SV: Høring fra SUM over forslag til lov om ophævelse af forbud mod 

dobbeltdonation og ændring af kastrationsregler - frist 21. august 2017

Forbrugerrådet Tænk har af ressourcemæssige årsager ikke mulighed for at forholde os til forslag til lov 
om ophævelse af forbud mod dobbeltdonation og ændring af kastrationsregler. Forbrugerrådet Tænk 
kan således ikke tages til indtægt for at støtte forslaget eller for at gøre det modsatte.
 
 
Med venlig hilsen

 
Sine Jensen

Seniorrådgiver, sundhedspolitik
 
Forbrugerrådet Tænk
T +45 7741 7737 / sj@fbr.dk / taenk.dk
Fiolstræde 17 B / Postboks 2188 / 1017 København K
 

  
 

 

Fra: DEP MEDINT Kontorpostkasse [mailto:medint@sum.dk] 
Sendt: 13. juli 2017 12:41
Til: regioner@regioner.dk; kl@kl.dk; regioner@regioner.dk; regionh@regionh.dk; 
regionsjaelland@regionsjaelland.dk; kontakt@rsyd.dk; kontakt@regionmidtjylland.dk; region@rn.dk; 
brd@brd.dk; bf@boernesagen.dk; bv@bornsvilkar.dk; Elisabeth.Carlsen@dadlnet.dk; 
dacs@klinisksexologi.dk; dhf@danskhandicapforbund.dk; dp@dp.dk; Helen.gerdrup.nielsen@regionh.dk; 
dsam@dsam.dk; administration@dsff.dk; lena.carstensen@dadlnet.dk; genetikdsmg@gmail.com; 
thomaslarsen@dadlnet.dk; info@patientsikkerhed.dk; liroho02@regionh.dk; dsr@dsr.dk; dus@urologi.dk; 
dbio@dbio.dk; fas@dadl.dk; ff@farmakonom.dk; fas@dadl.dk; sek@jordemoderforeningen.dk; 
dadl@dadl.dk; lvs@dadl.dk; plo@dadl.dk; pto@pto.dk; ast@ast.dk; kontakt@radiograf.dk; sl@sl.dk; 
web@tf-tandskade.dk; yl@dadl.dk; michael.paaske@adoption.dk; info@bedrepsykiati.dk; dhf@dhf.dk; 
dh@handicap.dk; info@danskepatienter.dk; info@danske-aeldreraad.dk; dch@dch.dk; df@diabetes.dk; 
presse@foreningenfar.dk; info@gigtforeningen.dk; admin@hjernesagen.dk; post@hjerteforeningen.dk; 
info@cancer.dk; lap@lap.dk; lgbt@lgbt.dk; lfub@lfub.dk; landsforeningen@sind.dk; 
moedrehjaelpen@moedrehjaelpen.dk; info@patientforeningen-danmark.dk; pfs@pfsdk.dk; 
mail@sjaeldnediagnoser.dk; info@azanta.com; samfund@advokatsamfundet.dk; info@privatehospitaler.dk; 
info@privatehospitaler.dk; dk@cryosinternational.com; info@danskerhverv.dk; di@di.dk; 
sekretariat@danskkvindesamfund.dk; dit@dit.dk; info@europeanspermbank.com; Forbrugerrådet Tænk 
Reception; fsd@socialchefforeningen.dk; fsd@socialchefforeningen.dk; info@nomeco.dk; 
formand@retspolitik.dk; info@digitalsikkerhed.dk; info@tmj.dk; ast@ast.dk; dt@datatilsynet.dk; Det Etiske 
Råd kontakt; general@cochrane.dk; info@humanrights.dk; Lægemiddelstyrelsen DKMA; NVK Kontakt; 
pf@patienterstatningen.dk; serum@ssi.dk; post@statsforvaltningen.dk; Sundhedsstyrelsen 
Institutionspostkasse; kontakt@sundhedsdata.dk; stps@stps.dk; fm@fm.dk; em@em.dk; jm@jm.dk; 
stm@stm.dk
Emne: Høring fra SUM over forslag til lov om ophævelse af forbud mod dobbeltdonation og ændring af 
kastrationsregler - frist 21. august 2017
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From:                                 Socia�c�efforeningen

Sent:                                  T�e, �5 ��� ���� ��15�1�� ����0

To:                                      D�� ���� T !"#$"rpostkasse

Cc:                                      Emil%&  orré Sørensen

Subject:                             Høringssvar fra FSD - vedr. forslag til lov om ophævelse af forbud mod 

dobbeltdonation og ændring af kastrationsregler

J'( )'*+-./'0 høringssvar fra FSD vedr. forslag til l4) 46 47+-)'lse af 

forbud mod dobbel/*4t8/94t 4( -t*09t( 8f kastrationsregler.

-- 

Med venlig hilsen

Lena Milo

FSD Sekretariatet

Foreningen af kommunale social:; <=t*+'*<: 4( 80>'?*<680@'*<A+'.'r i

D8t680@ BCFDG



 

fsd@socialchefforeningen.dk 

Tlf.: 55 36 27 30 

1 

 

 

Til Sundheds- og Ældreministeriet       

Vordingborg 

15. august 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar vedr. forslag til lov om ophævelse af forbud mod dobbeltdonation og ændring af kastrations-

regler 

 

Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark (FSD) takker for mulighe-

den for at kommentere på forslaget. 

 

Udkastet giver ikke anledning til bemærkninger. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

Helle Linnet  

Landsformand 

 

 



http://www.europeanspermbank.com/








From:                                 HIoKLM NLOMPQ

Sent:                                  HIuR 1S UuV WXYS 1WZ[\:05 +0000

To:                                      D]^ _]`bdH eoQforpostkasse

Cc:                                      Emilie Norré Sørensen;Pia Ertberg;Søren Lunde;Hanne Brix Westergaard

Subject:                             Høringssvar vedr. dobbelt donation og kastraktion

Kære SUM

 

Vedhæftet høringssvar fra DSOG.

 

Mvh

Thomas Larsen 
Formand for Dansk ghlskab for Obstetrik jm nypækologi 
qhrhpre overlæge, sPA.
Tlf. +45 61156640
E-mail: thomaslarsen@dadlnet.dk
 

AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL
Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling
Reberbansgade 15
9000 Aalborg
Tlf. 97663010
aalborguh.rn.dk

mailto:thomaslarsen@dadlnet.dk


      17.8.17 

 

Vedr. Høring over forslag til lov om ophævelse af forbud mod dobbeltdonation og 

ændring af kastrationsregler 
 
 
Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) vil hermed takke for muligheden for at 
afgive høringssvar i forbindelse med ovennævnte forslag til lovændring. 
 
DSOG ses med stor tilfredshed på lovforslaget om ophævelse af forbud mod dobbeltdonation og 

støtter fuldt op om dette. 

I relation til ændring af kastrations reglerne har vi følgende bemærkninger. 

I det nye ændringsforslag lægges der op til at beslutningen om kastration nu kan foretages af behandlende 

læge samt patienten selv under informeret samtykke. 

Som grundlag for beslutningen nævnes det, at det allerede i dag er en udtalelse fra behandlende læge der 

ligger til grund for SSTs beslutning. Det er ikke korrekt, idet det er en udtalelse fra Sexologisk Klinik, 

herunder fra den ansvarlige psykiater, men indstillingen laves i fællesskab med psykologer og som nævnt 

ovenfor ofte efter at patienten har været drøftet multidiciplinært. 

Hvis den nye vejledning fra SST vedrørende udredning og behandling af transkønnede vedtages kan den 

”beha dle de læge” fx være en praktiserende gynækolog eller en almen praktiserende læge, som ikke har 

været involveret i udredningen af patienten. I begrundelsen for ændringen er det anført som antagelse at 

”..det er de  beha dle de læge sa e  ed patie te  der er ær est til at vurdere, om betingelserne 

for kastration er opfyldt, herunder om patienten kan overskue konsekvensen af indgrebet, idet er den 

beha dle de læge der bl a har udredt patie te ”. Det er altså ikke korrekt. 

Transkønnede patienter har et forståelig og naturligt udtalt ønske om selv at bestemme hvilke 

sundhedsfaglige ydelser de skal tilbydes. Vi mener, at et ønske om et så stort, irreversibelt indgreb, på en i 

øvrigt rask person, skal være grundigt vurderet både somatisk og psykisk, og at beslutningen om kastration 

ikke udelukke de ka  tages af ”beha dle de læge”. 

DSOG vil derfor opfordre til, at det skal være gældende at beslutningen om al kirurgi på transkønnede, 

herunder kastration, foretages af et multidiciplinært team med specialviden indenfor netop behandling 

af transkønnede. 

 

Mvh 

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 

Thomas Larsen, Formand 

 



From:                                 vwxxz {|}wwgell ~���

Sent:                                  v}u, 1� ��� ���� 1������� ����0

To:                                      D�� �����v ��x��rpostkasse

Cc:                                      Emilie Norré Sørensen;Martin Grønberg Johansen

Subject:                             SV: Høring fra SUM over forslag til lov om ophævelse af forbud mod 

dobbeltdonation og ændring af kastrationsregler - frist 21. august 2017

Region Sjælland har ingen bemærkninger til lovforslaget.

 
Med venlig hilsen
 
Tenna Scheegell Bork
Konsulent
 
������ �����and
Kvalitet og � ¡�¢ling
Alleen 15
4180 Sorø

Tlf.: +45 93 56 65 42

Personlig e-post tesc@regionsjaelland.dk

www.regionsjaelland.dk
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