
Donorunnfangede blitt til ved anonym sæddonasjon skal få rett til å få vite om sitt 1 

biologiske opphav på en etisk forsvarlig måte! 2 

Mange donorunnfangede blitt til ved anonym donor bruker i dag kommersielle DNA-tester 3 

for å finne mer omkring deres opphav. Det er knytt mye usikkerhet rundt hva de 4 

kommersielle selskapene bruker personers DNA og personopplysninger til. Mange eksperter 5 

mener disse selskapenes behandling av personlige data strider imot norsk lov. Samtidig kan 6 

du komme i kontakt med nære slektninger, som ikke ønsker kontakt, eller ikke visste at de 7 

eller noen i slekten var donorunnfangede. Bioteknologirådet har derfor anbefalt å utrede et 8 

offentlig register for donorunnfangede som har blitt ved anonym sæddonasjon. Det på 9 

bakgrunn av donorunnfangedes eget ønske og at deres leting etter sin biologiske familie skal 10 

skje på en mest mulig etisk forsvarlig måte. Samtidig ønsker bioteknologirådet å utrede et 11 

samarbeid med danske myndigheter, siden de flese utenlandske anonyme sæddonorene 12 

kommer fra Danmark.  13 

Det å plutselig få vite at du er donorunnfanget skaper for mange spørsmål knytt til egen 14 

identitet, men også hvordan du selv ble til. Mange vil derfor ha et behov for kunnskap om 15 

hva som er mulig å finne ut og hvordan sæddonasjon har blitt praktisert i Norge. Derfor er det 16 

ofte mange spørsmål, men dessverre lite og vanskelig tilgjengelig informasjon. 17 

Senterungdommen vil 18 

-          Utrede og ha som mål å opprette et offentlig register for å kople donor, donorsøsken og 19 

donorunnfangede blitt til ved anonym sæddonasjon, der samtykke skal være sentralt. 20 

Registeret skal være gratis å benytte seg av. 21 

-          Se på mulighetene for å inngå et samarbeid med danske myndigheter, slik at danske 22 

donorer og deres avkom også kan benytte seg av registeret.  23 

-          Utarbeide offentlig tilgjengelig informasjon om tidligere praksis rundt donasjon av 24 

sædceller og hva slags informasjon rundt egen unnfangelse det er mulig for donorunnfangede 25 

å finne ut av nå i dag. 26 

  Innsendt av Møre og Romsdal Senterungdom og Buskerud Senterungdom 27 


