
v4-29.07.2015 

 

Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge 

Helsedirektoratet 
Avdeling helserett og bioteknologi 
Ingeborg Hagerup-Jenssen, tlf.: +4790942431 

Postboks 220 Skøyen, 0213 OSLO • Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo • Tlf.: (+47) 47 47 20 20 

Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no 

 

HDIR       
 
 
 

 

 
 
 
Endring i bruk av donorsæd – donor kan gi opphav til barn i 6 familier, grense på antall barn 
bortfaller 

Helsedirektoratet fikk i 2019 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å "utarbeide 
endring i retningslinjer for å følge opp Stortingets vedtak om å sette begrensninger for bruk av 
donorsæd til antall familier per donor, ikke antall barn per donor".  
 
Helsedirektoratet anbefalte departementet å opprettholde antall familier per donor,  men at 
det ikke skal settes en bestemt grense for antall barn donor kan gi opphav til. Anbefalingen er 
fremkommet gjennom drøftinger med et samlet norsk fagmiljø samt innhenting av informasjon 
om praksis i andre land, og har vært forelagt Bioteknologirådet til uttalelse.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet hadde ingen innvendinger til at retningslinjene endres i tråd 
med denne anbefalingen.  
 
Endringen iverksettes derfor ved at anbefaling i veileder om assistert befruktning med 
donorsæd endres fra nåværende "inntil åtte barn fordelt på seks familier" til "inntil seks 
familier per donor". Det vil si at grensen på antall familier består, men grensen på antall barn 
bortfaller.  
 
Endringen trer i kraft fra dags dato.  
 
Vi vil understreke at klinikkene ikke kan utlevere sæd fra donorer som allerede har gitt opphav 
til åtte barn i Norge, uten å forsikre seg om at donor har samtykket til mer enn åtte barn i 
Norge. 
 
Det pågår et arbeid med å oppdatere og digitalisere veileder om assistert befruktning med 
donorsæd, og ny veileder ventes publisert i løpet av 2020. Endringen som opphever 
begrensning på antall barn vil da bli innarbeidet i de relevante avsnitt og kapitler av den 
reviderte veilederen. 
 
Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål knyttet til gjennomføring av denne endringen. 
 

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se 
mottakerliste nedenfor. 
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Vennlig hilsen 
 
Anne Forus e.f. 
seniorrådgiver 

Ingeborg Hagerup-Jenssen 
seniorrådgiver 
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Fertilitet Vest AS            Postboks 4113 5506 HAUGESUND 
Helse Fonna HF Haugesund 
sjukehus 

           Postboks 2170 5504 HAUGESUND 

LIVIO IVF-KLINIKKEN OSLO AS            Postboks 5014 
Majorstuen 

0301 Oslo 

Oslo universitetssykehus HF - 
Rikshospitalet 

           Postboks 4950 
Nydalen  

0424 OSLO 

Spiren Fertilitetsklinikk AS            Pirterminalen, 
Brattørkaia 11 

7010 TRONDHEIM 

Medicus AS            Beddingen 8 7014 TRONDHEIM 
 
 
 
 
Kopi til: Øvrige virksomheter i Norge godkjent for assistert befruktning (uten donorsæd) 
  European Sperm Bank 

Cryos International  
Norsk forening for assistert befruktning (NOFAB) 
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