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Kære Jacob Axel Nielsen,
Med revisionen af Lov nr. 923 af 4. september 2006 om kunstig befrugtning i forbindelse
med lægelig behandling, diagnostik og forskning, blev adgangen til at donere æg udvidet
til også at omfatte kvinder, som ikke selv er i behandling med kunstig befrugtning. Dansk
Fertilitetsselskab opfatter, at baggrunden for denne ændring, var det faktum, at
ægdonation med de begrænsninger, der lå i den tidligere lovgivning, ikke var et reelt
behandlingstilbud.
Dansk Fertilitetsselskab har derfor ønsket at monitorere effekten af den reviderede
lovgivning på antallet af ægdonationsbehandlinger i Danmark. Via spørgeskemaer til
fertilitetsklinikkerne i Danmark har vi indsamlet data fra ægdonationsbehandling i
perioden fra 1.januar 2007 til 1.oktober 2007.
Dansk Fertilitetsselskab modtog svar fra 18 af 19 klinikker svarende til 95 % af de
adspurgte klinikker. Dansk Fertilitetsselskab mener, på denne baggrund, at denne
statusrapport giver et omtrentligt, men retvisende billede for ægdonationsbehandling i
Danmark 2007.
Fertilitetsklinikkerne har – siden 1.januar 2007 - modtaget henvendelse fra i alt 96
kvinder, der ytrede ønske om at donere æg uden selv at være i IVF behandling. Den
altovervejende del af disse kvinder endte dog med ikke at donere æg. Dette frafald
skyldes primært for høj alder hos kvinden på tidspunkt for henvendelsen samt svigtende
interesse efter den indledende samtale.
I alt har 19 kvinder doneret æg til 32 modtagere i årets første 10 måneder. Dette
forventes, at ville resultere i fødsel af ca. 10 børn. I samme periode blev der desuden
fortaget 35 ægdonationer fra kvinder, der selv er i IVF behandling, hvilket svarer til
niveauet for 2006.
I alt er der altså registreret 67 ægdonationer 9 måneder efter revisionen af loven. Disse
forventes at ville resultere i fødsel af ca. 27 børn – svarende til ca. 32 børn per år.
De adspurgte klinikker har per 1. oktober stadig 215 patienter på venteliste til
ægdonation. Vi kan ikke afgøre om enkelte står på mere end en venteliste. Vi vurderer
dog, at de ægdonationsbehandlinger, der udføres ikke medfører et ekstraordinært stort
fald i ventelisten, hvilket skulle være konsekvensen, hvis mange stod opført flere steder.
Endvidere er det vores klare opfattelse, at mange par stadig vælger at søge
ægdonationsbehandling i udlandet. Dette betyder, at det egentlige behov formentlig er
større end udtrykt i antallet af patienter på de danske ventelister.
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Det er Dansk Fertilitetsselskabs klare opfattelse, at revisionen af loven har medført at
nogle ekstra kvinder er blevet hjulpet. Der er imidlertid lige så klart, at der et langt større
behov for ægdonorer, end vi kan skaffe i dag.
Et kvalificeret estimat af det reelle behov er omkring 500 ægdonationer, da patienterne,
der står på venteliste, må forventes i gennemsnit at skulle modtage omkring 2,5
behandling hver før graviditet opnås. Dette betyder, at der reelt er mellem 5-6 års
ventetid på ægdonationsbehandling i Danmark.
Det blev med vedtagelsen af lovrevisionen fastlagt, at de nærmere regler for donation af
æg skulle fastlægges af Sundhedsstyrelsen. I ”Vejledning om lægers anvendelse af
kunstig befrugtning o.a. reproduktionsfremmende behandling” anlagde
Sundhedsstyrelsen bl.a. følgende tolkning af lovens afsnit om ægdonation: ”Ved såkaldt
krydset anonym donation initierer en kvinde/et par, som har behov for ægdonation, at en
anden kvinde donerer til en fælles pulje. Førstnævnte kvinde modtager til gengæld æg fra
en anden donor til puljen. Ordningen vurderes ikke som værende i overensstemmelse
med lovens intention, hvorfor en sådan ordning fortsat ikke kan etableres.”
Det er Dansk Fertilitetsselskabs vurdering, at Sundhedsstyrelsen i denne vejledning har
anlagt en endog meget restriktiv tolkning, og at denne tolkning alvorligt påvirker
mulighederne for at dække behovet for donoræg i Danmark.
Dansk Fertilitetsselskab mener, at der bør indføres mulighed for ”krydset anonym
donation”, da det er vores vurdering, at det vil øge antallet af tilgængelige donorer.
Samlet vurderer Dansk Fertilitetsselskab, at den lempelse i reglerne for ægdonation, som
blev indført med lovrevisionen, har ført til en marginal stigning i antallet af ægdonorer.
Der er dog fortsat mange patienter på venteliste, og det er desuden vores klare
opfattelse, at mange patienter fortsat søger behandling i udlandet. Dansk
Fertilitetsselskab skal hermed opfordre til, at Sundhedsministeren muliggør ”krydset
anonym ægdonation” i Danmark.
På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen,
Søren Ziebe
Formand for Dansk Fertilitetsselskab
Fertilitetsklinikken
Rigshospitalet, afsnit 4071
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Email: sziebe@rh.dk

Karsten Petersen
Næstformand
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