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Sjukvårdsdelegationens beslut
Sjukvårdsdelegationen vid Sveriges Kommuner och Regioner har vid sammanträde
17 december 2020 beslutat på delegation från styrelsen
att rekommendera regionerna att tillämpa rekommendationen om enhetlighet i
regionernas erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning
Bakgrund
I november 2014 beslutade SKRs styrelse om en rekommendation kring regionernas
erbjudande om offentligt finansierad assisterad befruktning. Med anledning av ny
lagstiftning från 1 april 2016, som gör det möjligt för ensamstående att erbjudas
assisterad befruktning uppdaterade SKR förestående rekommendation.
Nu har även nya adoptionsregler trätt i kraft och de hänvisningar till föräldrabalken
när det gäller undre åldersgräns är inte länge är relevanta. Istället är förslaget att
åldern 25 år kvarstår i denna rekommendation med motivet att det är professionens
samlade bedömning.
I denna revidering är även hänvisningarna till hälso- och sjukvårdslagen uppdaterade
och avser nu aktuell lagstiftning (den hälso- och sjukvårdslag som trädde i kraft den
1 april 2017). En annan förändring är att landsting konsekvent ersatts med region.
Den 1 september 2018 trädde nya adoptionsregler i kraft som bland annat innebar att
4 kap. 1§ föräldrabalken (FB) ändrades. I rekommendationen hänvisas till den
tidigare skrivelsen vilken nu har fått en helt ny lydelse. Tidigare gällde som
huvudregel enligt 4 kap. 1 § föräldrabalken att en person måste ha fyllt 25 år för att
få adoptera, paragrafen har nu fått en helt ny lydelse. Av prop 2017/18:121 (s. 147)
framgår nu istället att den sökandes ålder och även åldersskillnaden mellan sökanden
och den som sökanden vill adoptera är omständigheter. Efter beredningen i
regionernas vävnadsråd är förslaget nu att ändra formuleringen i rekommendation
kring regionernas erbjudande om assisterad befruktning när det gäller undre
åldersgräns.
Nuvarande skrivning: ”När det gäller åldersgränser vid adoption framgår i 4 kap, § 1
i föräldrabalken att den som vill adoptera som huvudregel ska ha fyllt 25 år. Den som
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fyllt 18 år kan i vissa fall få adoptera om det gäller eget barn, makes barn eller makes
adoptivbarn eller om det annars finns synnerliga skäl. FN:s konvention om barnets
rättigheter ger i sin tur stöd för att vid ingående av äktenskap rekommenderas att
båda personerna är över 18 år. SKL anser att den undre åldersgränsen för att ansöka
om assisterad befruktning bör vara i paritet med den åldersgräns som gäller för
ansökan om adoption, dvs 25 år”
Ersätts i med:
”Assisterad befruktning är förenat med omfattande utredningar och höga kostnader.
Med hänsyn till detta är det professionens samlade bedömning att vid assisterad
befruktning bör den undre åldersgränsen för behandling vara 25 år. Undantag kan
göras från 18 års ålder, om det finns medicinska skäl för detta.”
Rekommendationen redovisas i bilaga 1.
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