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VED BEFRUKTNING utenfor kroppen 
(in vitro fertilisering, IVF) er det nødven-
dig å hente ut eggceller fra kvinnen som 
skal bli gravid. Gjennom hormonstimule-
ring av eggstokkene sørger legen for at  ere 
eggceller enn normalt modnes, slik at man 
har stor sjanse for å hente ut minst ett egg 
av god nok kvalitet til befruktning. Nor-
malt hentes det ut 10–12 modne eggceller 
fra eggstokkene ved hjelp av en ultralyd-
guidet nål. De uthentede eggcellene blir 
deretter befruktet med partnerens sæd, 
slik at embryo blir skapt.

Overtallige embryo blir destruert
I Norge er det praksis å bare sette ett av 
embryoene tilbake i kvinnen. De overtal-
lige embryoene blir enten lagret for senere 
forsøk på å få barn, eller de blir destruert 
fordi de ikke er av god nok kvalitet. Embryo 
kan bare lagres i fem år før de må destru-
eres. Stortinget bestemte i 2007 at overtal-
lige embryo også kan doneres til forskning 
under bestemte forutsetninger.
 I forbindelse med befruktning utenfor 
kroppen vil en del foreldre oppleve at det er 
lagret  ere embryo enn de selv får behov 
for. Noen kan ønske å donere disse embryo-
ene til andre barnløse hvis de ikke ønsker 
eller har lov til å lagre embryoene videre, og 
heller ikke vil destruere dem.

Vil tillate
Bioteknologinemndas  ertall mener at bio-
teknologiloven bør tillate donasjon av 
overtallige embryo til andre som trenger 
assistert befruktning. Noen foreldre som 
har gjennomgått assistert befruktning, 
vil se det som en etisk fordel å slippe å 
destruere sine overtallige befruktede egg 
og å kunne hjelpe andre til å få barn. I mot-
setning til eggdonasjon krever ikke en

ordning med donasjon av overtallige 
embryo noen form for ekstra inngrep eller 
medisinsk behandling av den kvinnelige
donoren. 
 Flertallet peker på at prinsippene Bio-
teknologinemnda har anbefalt for andre 
former for assistert befruktning, blant 
annet åpenhet om hvordan barnet er blitt 
til, også må gjelde for embryodonasjon. 
Flertallet i Bioteknologinemnda mener 
videre at det er etisk uakseptabelt å benytte 
både donerte sæd- og eggceller for å skape 
nye embryo. Det er bare de overtallige 
embryoene fra befruktning utenfor krop-
pen som skal kunne doneres bort.

Mindretallet vil ha forbud 
Bioteknologinemndas mindretall mener at 
bioteknologiloven ikke bør tillate donasjon 
av embryo. Mindretallet mener at embryo-
donasjon bare vil hindre at en brøkdel av 
alle lagrede befruktede eggceller blir 
destruert, slik at det fundamentale etiske 
problemet knyttet til embryodestruksjon 
vil vare ved. I tillegg vil embryodonasjon 
skape et nytt etisk problem ved at fødte 
barn ikke får kjenne noen av sine biolo-
giske foreldre og ikke får omsorg av dem. 

Embryodonasjon:
Befruktede egg til overs

Embryo fra menneske etter 
to celledelinger. Dette  

stadiet nås vanligvis 
omkring 40 timer

etter befruktningen.
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Etter befruktning 
utenfor kroppen ved 
en fertilitetsklinikk blir 
det gjerne befruktede 
egg til overs. Flertallet i 
Bioteknologinemnda vil at 
disse skal kunne doneres til 
andre barnløse.  
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