
Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 0. december 2017

Udkast

til

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af 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)

[af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)]

1. Ændringsforslag

Der er stillet 2 ændringsforslag til lovforslaget. Enhedsli-

stens medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr.

1. Sundhedsministeren har stillet ændringsforslag nr. 2.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 5. oktober 2017 og var til

1. behandling den 27. oktober 2017. Lovforslaget blev efter

1. behandling henvist til behandling i Sundheds- og Ældre-

udvalget.

Møder

[Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder. ]

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været

sendt i høring, og sundhedsministeren sendte den 13. juli

2017 dette udkast til udvalget, jf. SUU alm. del – bilag 417

(folketingsåret 2016-17). Den 5. oktober 2017 sendte sund-

hedsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom

til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget

1 skriftlig henvendelse fra LGBT Danmark.

Sundhedsministeren har over for udvalget kommenteret

den skriftlige henvendelse til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 2 spørgsmål til sundhedsministeren til

skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

[Et flertal i udvalget <> indstiller lovforslaget til vedta-

gelse med det af sundhedsministeren stillede ændringsfor-

slag. ]

[Et mindretal i udvalget (EL <>) indstiller lovforslaget til

vedtagelse med de stillede ændringsforslag. ]

Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på

tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret

med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til

at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i be-

tænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt

i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Af et mindretal (EL), tiltrådt af <>:

Til § 1

1) Nr. 1 affattes således:

»1. § 5 affattes således:

»§ 5 Stammer ægcellen ikke fra den kvinde, der skal føde

barnet, og stammer sæden ikke fra hendes partner, kan der

etableres assisteret reproduktion, hvis enten sæden eller æg-

cellen er doneret i ikke-anonym form.««
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[Fjernelse af kravet om sundhedsfaglig indikation for be-

handling med dobbeltdonation]

Af sundhedsministeren, tiltrådt af <>:

Til § 3

2) Stk. 2 affattes således:

»Stk. 2. Loven finder anvendelse på ansøgninger, der ikke

er færdigbehandlet på tidspunktet for lovens ikrafttrædelse.«

[Ny overgangsbestemmelse]

B e m æ r k n i n g e r

Til nr. 1

Der foreslås en nyaffattelse af § 5, hvorved behandling

med dobbeltdonation tillades uden sundhedsfaglig indika-

tion.

Til nr. 2

Der foreslås med ændringsforslaget en ny overgangsbe-

stemmelse i § 3, stk. 2, for at sikre, at personer, der har an-

søgt inden lovens ikrafttrædelse omfattes af de nye regler,

som foreslået i lovforslaget, såfremt deres ansøgning ikke er

færdigbehandlet den 1. januar 2018. Denne overgangsord-

ning indebærer, at ansøgninger fra personer, der ikke er om-

fattet af sundhedslovens §§ 110 og 111, bortfalder, og be-

slutning om kastration i stedet overlades til patienten og den

forløbsansvarlige læge.
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Socialdemokratiet (S) 46

Dansk Folkeparti (DF) 37

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34

Enhedslisten (EL) 14

Liberal Alliance (LA) 13

Alternativet (ALT) 10

Radikale Venstre (RV)  8

Socialistisk Folkeparti (SF) 7

Det Konservative Folkeparti (KF) 6

Inuit Ataqatigiit (IA) 1

Tjóðveldi (T) 1

Javnaðarflokkurin (JF) 1

Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1
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Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 60

Bilagsnr. Titel

1 Høringssvar og høringsnotat, fra sundhedsministeren

2 Henvendelse af 17/10-17 fra LGBT Danmark

3 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

4 Tidsplan for udvalgets behandling af lvforslaget

5 Ændringsforslag, fra sundhedsministeren

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 60

Spm.nr. Titel

1 Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/10-17 fra LGBT Dan-

mark, til sundhedsministeren, og ministerens svar herpå

2 Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der fjerner kravet om

sundhedsfaglig indikation for dobbeltdonation, til sundhedsministeren,

og ministerens svar herpå
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