
 

Assisterad befruktning – Vad tycker DU? 

 

 

Hur kan man få barn på ”konstgjord” väg - och vad bör man 

få göra? 

Spelar genetiska samband någon roll?  

Hur gammal ska en mamma eller pappa 

kunna vara?  

Räcker det med bara en förälder?  

Är det OK att anlita en surrogatmamma? 

 



Statens medicinsk-etiska råd, SMER, är ett rådgivande organ till regeringen och riksdagen som har till 
uppgift att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. www.smer.se 

Välkommen till ungdomsdialog/workshop om assisterad 

befruktning! 

Plats: Centralposthuset (Regeringskansliet), Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm 

Tid: den 3 maj 9.30 – 13.00 (lunchsmörgås 13.00-13.30) 

Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd (www.smer.se) 

Anmälan: s.konf-smer@social.ministry.se senast 23 april 

 

Statens medicinsk-etiska råd analyserar just nu frågor kring assisterad befruktning som 

kommer att redovisas i en rapport till regeringen.  Vi har tidigare inhämtat kunskap från 

experter, forskning och litteratur. Nu vill vi veta vad ungdomar tycker och bjuder därför in till 

dialog!  

Resultatet från workshopen kommer att ingå i rådets rapport och är ett stöd i rådets 

fortsatta diskussioner.   

Workshopen inleds med några spännande föredrag som belyser assisterad befruktning i ett 

brett perspektiv. Därefter blir det gruppdiskussioner med fokus på några frågor.   

*** 

Sedan det första ”provrörsbarnet” föddes 1978 har assisterad befruktning blivit en allt 

vanligare och allt mer accepterad metod. Idag finns det flera olika möjligheter att få hjälp om 

man inte kan få barn på vanligt sätt, och nya tekniker utvecklas fortlöpande.   

På senare tid har det diskuterats om vissa metoder som idag är förbjudna i Sverige borde 

kunna tillåtas. Metoder som insemination för ensamstående kvinnor, surrogatmoderskap 

och donation av befruktade ägg (embryon) skulle kunna hjälpa fler barnlösa att bli föräldrar. 

Innan nya metoder tillåts är det dock viktigt att analysera vilka konsekvenser detta kan få.   

De nya möjligheterna att skapa liv ger upphov till flera frågor, t.ex:  

- Spelar det någon roll om man är genetiskt/biologiskt släkt med sina föräldrar?   

- Hur gammal ska en mamma eller pappa kunna vara? Ska man kunna frysa ner sina 

ägg i tidig ålder och att använda dem för att skaffa barn när man är äldre? 

- Insemination av ensamstående – vad kan det innebära för barnet? 

- Är det ok att anlita en surrogatmamma?  

  

http://www.smer.se/
mailto:s.konf-smer@social.ministry.se


Statens medicinsk-etiska råd, SMER, är ett rådgivande organ till regeringen och riksdagen som har till 
uppgift att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. www.smer.se 

Material: Program och underlag inför gruppdiskussionerna kommer att skickas ut i förväg till 

de anmälda. 

Medverkande: Kjell Asplund, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd, Elisabeth Rynning, 

professor i medicinsk rätt, Torbjörn Tännsjö, professor i medicinsk etik och praktisk filosofi 

och Ingemar Engström, professor i barn- och ungdomspsykiatri, ordförande i 

Läkaresällskapets etikdelegation och sakkunnig i SMER.  

I diskussionen medverkar medlemmarna i Statens medicinsk-etiska råd. www.smer.se 

Anmälan: Välkommen med din anmälan till s.konf-smer@social.ministry.se senast den 23 

april. Workshopen är avgiftsfri och vänder sig till ungdomar mellan 16 – 20 år som 

representerar en ungdomsorganisation. Även särskilt inbjudna gymnasieklasser kommer att 

medverka. Antalet platser är begränsat. Har du anmält deltagande men får förhinder ska du 

meddela det. Uppge följande i din anmälan: namn, e-post, bostadsort och organisation. OBS! 

Vi kan ta emot max 2 personer från varje organisation. 

Resor: Du kan få ersättning för resor till/från workshopen.  Ersättning ges för det billigaste 

resealternativet. Kontakta rådets sekretariat för mer information, tel: 08-405 10 92 

(karin.wilbe-ramsay@social.ministry.se) 

Kontakt: Kontaktperson för gymnasieklasser/lärare/elever: Annica Sjögren, 

ungdomsdialog@gmail.com 

Kontaktperson för organisationer: Karin Wilbe Ramsay, tel: 08-405 10 92, karin.wilbe-

ramsay@social.ministry.se 

Allmänna frågor: Lotta Eriksson, tel: 08- 405 27 58, lotta.eriksson@social.ministry.se . 
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