
 Att bilda familj med hjälp av donerade könsceller skiljer sig från det vanliga sättet att bli familj, eftersom
man i fertilitetsbehandlingarna har använt könsceller från en tredje part.

Sakkunniga bör kunna stödja föräldrar vad gäller öppenhet om bakgrund i donationsceller, eftersom man
enligt Finlands lag om assisterad befruktning från år 2007 registrerar personuppgifter på donatorer av
könsceller , och barnet då det har uppnått 18 års ålder har rätt att få kännedom om donatorns identitet.
Donatorn kan också vara en egen vald, välbekant donator. Donatorn har inga rättigheter eller skyldigheter
gentemot barnet.

Föräldrarna önskar av de sakkunniga ett äkta, rättframt och avslappnat bemötande, liksom förståelse för att
bakgrunden i donerade könsceller inte påverkar alla aspekter av barnet. 

Barnet har rätt till kännedom om könscellsdonationen och det är viktigt
att prata om saken med barnet från en mycket tidig ålder. Föräldrar
som har fått ett barn med hjälp av donerade könsceller kan behöva
stöd vid bearbetningen av och med att prata om barnets ursprung.
Föräldrar bör uppmuntras till trygg öppenhet när det gäller barnets
bakgrund i donerade celler, ärendet är familjens privata men inte
hemligt.

FAMILJ VIA KÖNSCELLSDONATION HOS
RÅDGIVNINGSBYRÅN

FAMILJER ÄR MÅNGFACETTERADE
Föräldrar önskar att rådgivningsbyrån inte tar för givet, överdriver eller förundrar sig över barnets bakgrund eller de
beslut föräldrarna har fattat. För föräldrar rör det sig om en normal sak och föräldrarna önskar att de sakkunniga också
kunde behandla familjerna som normala familjer. Föräldrarna skulle också gärna se att familjernas mångfacetterade
karaktär beaktades. Barnets och familjens bakgrund bör behandlas känsligt, positivt och med respekt.

BEHÄRSKA TERMERNA
Om donatorn av könsceller används termen gåvogivare eller donator, det är en bra idé att fråga familjen vilken term
de själva önskar att ska användas. När man talar om en donator av könsceller/gåvogivare används inte orden far, mor,
förälder eller till exempel genetisk / biologisk far/mor / förälder.

OFRIVILLIG BARNLÖSHET
Många föräldrar som önskar sig eller redan har fått ett barn med hjälp av könscellsdonation har upplevt ofrivillig
barnlöshet. Den som väntar barn tack vare könscellsdonation kan ha genomgått långa infertilitetsbehandlingar med
egna eller donerade könsceller. Föräldrar upplever det som viktigt att den ofrivilliga barnlösheten och bildandet av
familj med hjälp av könscellsdonation tas upp hos rådgivningsbyrån.

KOGNITIV KOMPETENS ÄR VIKTIG

WWW.HELMINAUHA.INFO

INFORMATIONSBANK

OMFATTANDE
INFORMATION OM

KÖNSCELLSDONATION
FÖR OLIKA MÅLGRUPPER



Innan behandlingen med donerade könsceller inleds, deltar de som önskar sig barn eller överväger
behandling med donerade könsceller i rådgivning om könscellsdonation. Rådgivningen syftar till att ge
stöd i övervägandet av olika behandlingsalternativ samt ge beredskap för att antingen inleda eller avstå
från behandling med donerade könsceller. 

Rådgivningen är en diskussion med psykolog, där man bland annat behandlar att ge upp önskan om
barn viaegna könsceller, känslomässiga band till ett barn och att bygga upp ett barns identitet.
Rådgivningen behandlar också frågor som rör donatorn.

Mer än 500 barn föds varje år med hjälp av donerade könsceller, såsom ägg, spermier, ägg och spermier
eller embryon. Donatorerna är finländska eller utländska personer. 

Donerade könsceller erbjuds man och kvinnopar, samkönade par, ensamstående kvinnor och personer
med transbakgrund. Behandlingar utförs på privata fertilitetsbehandlingskliniker och universitetssjukhus
som erbjuder fertilitetsbehandlingar.

FÖRÄLDER MED HJÄLP AV DONERADE
KÖNSCELLER

HOPP OCH AVSTÅENDE

RÅDGIVNING OM KÖNSCELLSDONATION

Gemensamt för föräldrar som har fått sitt barn med hjälp av könscellsdonation är avsaknaden av en
genetisk bindning mellan en eller båda föräldrarna och barnet. Detta avbrott i generationskontinuiteten
kan åtföljas av känslor av förlust. Samtidigt möjliggör donationsbehandlingarna drömmen om ett barn.

ÖPPENHET SOM STÖD FÖR BARNETS UTVECKLING
Kännedomen om det egna ursprunget är viktig för utvecklingen av en intakt identitet. Endast barnet
självt kan veta om informationen om hens genetiska ursprung är viktigt, andra kan inte besluta om saken
för hens räkning. Familjehemligheter kan ha skadliga effekter på både barnets identitet och
familjerelationerna. Studier har visat att man mycket tidigt ska tala med barnet om dess
donationsbakgrund, varvid hen får växa med vetskapen. 

BARNEN KÄNNER SIG SÄRSKILT ÖNSKADE

Barnet förhåller sig naturligt till sitt ursprung i donerade könsceller, särskilt om ämnet tidigt har
diskuterats hemma och föräldern/föräldrarna är du med saken. Ett barn som känner till sitt eget
ursprung i donerade könsceller vet att de för sina föräldrar är ett särskilt önskad barn. 


