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HVAD ER EN SURROGATMOR? 

• En kvinder, der efter aftale bliver gravid og føder et barn, som hun herefter 

overdrager til den eller de personer hvormed hun har indgået aftalen.  

• ‘Genetisk surrogatmor’ og ‘graviditets-surrogatmor’. 

• A. Mulig forskel i fertilitetsteknologi 

• B. Mulig forskel i etik 



LOV OM ASSISTERET REPRODUKTION 
• § 13. ”Assisteret reproduktion må ikke finde sted, når der foreligger en aftale 

mellem den kvinde, hvor graviditet søges etableret, og en anden om, at 

kvinden skal føde et barn til denne (surrogatmoderskab).” Strafferammen er 

op til 4 måneders fængsel. 

 

• For voksne personer, der ikke er i behandling for ufrivillig barnløshed, er 

altruistisk surrogatmoderskab lovligt. F.eks. En aftale mellem søskende. 

• Børneloven § 31 siger dog, at en sådan aftale ikke er juridisk bindende 

• Adoptionsloven § 33 nævner f.eks. at annoncering med henblik på at opnå en 

forbindelse mellem potentiel surrogatmor og potentielle forældre ikke må ske. 

 

 



ALTRUISTISK OG IKKE-ALTRUISTISK 
SURROGATMODERSKAB 

• Altruistisk: Ingen økonomisk kompensation, udover fx udgifter til medicin, 

transport etc. (privat eller stat). 

• Nogle ikke-altruistiske modeller: 

• Staten betaler surrogatmoderen en økonomisk kompensation eller præmie, 

udover fx udgifter til medicin og transport. 

• Potentielle forældre betaler for økonomisk surrogatmoderskab (via staten 

eller via et privat firma) 

 



NOGLE ARGUMENTER FOR EN LEGALISERING AF 
SURROGATMODERSKAB I FORBINDELSE MED ASSISTERET 

REPRODUKTION 

• 1. ET ØNSKE OM AT BLIVE FAR ELLER MOR TIL ET BARN  

• 1.1 Det vil øge muligheden for, at enlige mænd og bøsser kan blive far til et 

ønskebarn.  

• 1.2 Det vil øge muligheden for, at kvinder der ikke kan gennemføre en 

graviditet (fx kvinder der har fået fjernet deres livmoder pga. sygdom), kan 

blive mor til et ønskebarn.  

• 2. MINDRE ULIGHED MELLEM RIG OG FATTIG I FORHOLD TIL AT FÅ BØRN 

• 3. ØGET SELVBESTEMMELSE FOR KVINDER 

 

 

 

 



NOGLE ARGUMENTER IMOD EN LEGALISERING AT 
SURROGATMODERSKAB I FORBINDELSE MED ASSISTERET 

REPRODUKTION 

1. Der er bedre alternativer - fx adoption 

• Er det et godt argument? 



NOGLE ARGUMENTER IMOD EN LEGALISERING AT 
SURROGATMODERSKAB I FORBINDELSE MED ASSISTERET 

REPRODUKTION 

1. Der er bedre alternativer - fx adoption 

Udfordringer:  

a. Mangel på genetisk link mellem barn og adoptivforældre 

b. Langt fra alle potentielle forældre opfylder kriterierne for at kunne 

adoptere 

c. Idealet om at hjælpe allerede eksisterende børn, bør ikke blot gælde for 

ufrivilligt barnløse – men for os alle! 

 



NOGLE ARGUMENTER IMOD EN LEGALISERING AT 
SURROGATMODERSKAB I FORBINDELSE MED ASSISTERET 

REPRODUKTION 

• 2. Mulige negativ oplevelser (skader) for de involverede. 

• F.eks.: 

• A) Surrogatmoderen passer ikke godt på barnet under graviditeten 

• B) Surrogatmoderen ønsker selv at beholde barnet 

• C) De potentielle forældre ønsker ikke barnet alligevel 

• Er det et godt argument? 



NOGLE ARGUMENTER IMOD EN LEGALISERING AT 
SURROGATMODERSKAB I FORBINDELSE MED ASSISTERET 

REPRODUKTION 
• 2. Mulige negativ oplevelser (skader) for de involverede.  

• Udfordringer: 

• a. Disse udfordringer opstår i få tilfælde og skal sammenlignes med de 

mange tilfælde hvor det går godt. 

• b. Verden er ikke perfekt – vi acceptere ofte at en handling kan  

medføre skade (fx at arbejde i psykiatrien, bilisme, alkohol, sport etc.)  

 

• c. Staten kan til en vis grad mindske disse mulige skader – som den gør det 

ved fx adoption (adoptionsloven) – fx screening af forældre og evt. 

surrogatmor; sikring af økonomisk kompensation etc. 

 

 

 

 

 



NOGLE ARGUMENTER IMOD EN LEGALISERING AT 
SURROGATMODERSKAB I FORBINDELSE MED ASSISTERET 

REPRODUKTION 

• 3. Argument imod ikke-altruistisk surrogatmoderskab: 

•  Udnyttelse af, økonomisk set, svage kvinder.  

• Men er det et godt argument imod legalisering i Danmark? 

 



NOGLE ARGUMENTER IMOD EN LEGALISERING AT 
SURROGATMODERSKAB I FORBINDELSE MED ASSISTERET 

REPRODUKTION 

• 3. Udnyttelse af, økonomisk set, svage kvinder.  

• Udfordringer: 

• a) Det er ikke udnyttelse, hvis surrogatmoderskabet kan gavne surrogatmoderen 

økonomisk. 

• b) Forskning peger på at størstedelen af surrogatmødre ikke er fattige – hvem 

ønsker en surrogatmor der er fattige og udpint! 

• c) Hvis bekymringen er udnyttelse af økonomisk set svage kvinder, så vil en 

legalisering i DK formentlig betyde mindre risiko for udnyttelse af kvinder i fattige 

lande – da antallet at oversøiske arrangementer vil mindskes. 

 

 



FORELØBIG KONKLUSION  

• 1. Ophæv § 13. Lad sundhedspersonalet få adgang til at hjælpe mennesker 

der ønsker at indgå en altruistisk aftale om at få et barn med en surrogatmor. 

• 2. Hvis dette ikke giver børn nok, så tillad økonomiske-incitamenter/øgede 

kompensationer – (fx samme statsregi som ved donor æg) – det vil give flere 

end blot velhavende mennesker mulighed for at blive forældre og det vil 

gøre det mindre omkostningsfuldt at være surrogatmor. 



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN! 


