
 

 
Tg

K1
20

17
 v

 1
.2

 

 

  

 

 

 

 

REMISSVAR 
2021-05-18 Dnr 6.1.1- 11525/2021 

Ert dnr 4.1-38063/2020 
1(4) 

Socialstyrelsen 
106 30 Stockholm  

Yttrande remiss från Socialstyrelsen avseende förslag till 
föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 
2009:30 och SOSFS 2009:32. 
(dnr 4.1-38063/2020) 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ser positivt på Socialstyrelsens förslag med  
följande synpunkter. 

Övergripande synpunkter 
IVO kan konstatera att föreskrifterna på detta område har reviderats vid ett flertal tillfällen 
vilket lett till en ökad komplexitet och fragmentisering av regelverket. Föreskrifterna 
skulle kunna utvecklas för att ge ökad tydlighet genom t.ex. definitioner av fler begrepp 
exempelvis par och samkönade par, utvecklad rubriksättning och tydligare 
styckesindelningar. 

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av 
vävnader och celler 

Kap. 4 Identitetskontroll och hälsodeklarationer m.m. 

Det står inte helt klart om donation inom ett par i den föreslagna 7 a § förutsätter att enbart 
parets egna könsceller används eller om samkönade par också omfattas, dvs donationer 
där även könsceller från tredje part används. IVO föreslår att en definition av donation 
inom paret införs för att klargöra detta. IVO skulle också önska att det klart framgår att det 
även vid donation inom ett par rör sig om en donator och en mottagare för att tydliggöra 
att reglerna i SOSFS 2009:32 som rör mottagare blir tillämpliga även vid donation inom 
ett par. IVO bedömer vidare att det behöver förtydligas huruvida paret kan fylla i en 
gemensam hälsodeklaration eller om personerna ska fylla i varsin hälsodeklaration. 

Vidare bedömer IVO att kravet på intervju och hälsodeklaration i förslagna nya 
bestämmelsen 7 a § SOSFS 2009:30 tar sikte på säkerheten hos det blivande barnet medan 
det i 7 § anges att utredning av en tredjepartsdonator har till syfte att identifiera risk för 
smitta eller sjukdom som kan föras över till mottagaren. Detta leder till otydligheter 
huruvida vissa andra bestämmelser som gäller skydd för mottagaren blir tillämpliga. Ska 
tex inte donatorn inom ett par signera hälsodeklarationen enlig 4 kap. 8 § 2009:30? IVO 
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kan även konstatera att kravet på hälsodeklaration endast omfattar mottagare i de fall 
behandling sker inom ett par eftersom motsvarande krav inte införs i SOSFS 2009:32. Är 
avsikten att övriga mottagare av könsceller inte ska fylla i en hälsodeklaration? 

I konsekvensutredningen anges att den hälsodeklaration som föreslås för donationer inom 
ett par skiljer sig åt från den hälsodeklaration som ska fyllas i av en tredjepartsdonator. 
Det framgår dock inte av 7 § och 7 a § på vilket sätt dessa hälsodeklarationer är tänkta att 
skilja sig åt då frågorna enligt respektive bestämmelse ska beröra samma slags situationer. 

I 7 a § andra stycket föreslås en bestämmelse som hänvisar till vilka tester som ska 
genomföras vid donation av ägg eller befruktade ägg inom ett samkönat par. Då kapitel 4 i 
övrigt inte innehåller några hänvisningar till hur donatorer ska testas anser IVO att en 
annan placering skulle kunna vara mer lämplig. Eventuellt skulle bestämmelser om 
samkönad donation inom ett par kunna samlas under en särskild rubrik för tydlighetens 
skull. 

Bilaga 4 avsnitt B, Assisterad befruktning i de fall donatorn och mottagaren är gifta 
eller sambor (donation inom paret) 

I bilaga 4 avsnitt C anges att en donator i de fall donatorn är en annan person än maken, 
den registrerade partnern eller sambon så ska information inhämtas bl.a. genom en 
hälsodeklaration. Detta framgår dock inte enligt bilaga 4 avsnitt B som gäller donationer 
inom paret. Då avsikten enligt 4 kap. 7 a § är att det även i dessa fall ska inhämtas 
information i en hälsodeklaration anser IVO att det även av bilaga 4 avsnitt B bör framgå 
att donatorn och mottagaren inom paret ska lämna uppgifter i en hälsodeklaration. 

Vidare föreslås en ändring i bilaga 4 avsnitt B punkt 3 med innebörden att ta bort kravet 
på obligatoriska laboratorietester för HTLV I och II förutom för personer som tex har 
anknytning till högprevalensområden. Andra stycket är särskilt svårt att förstå och det är i 
flera fall oklart vad som avses. Det är otydligt vilka testmetoder som får eller ska används 
samt om det i vissa fall ställs krav på karenstid även inom paret. 

Det är även oklart varför testning av mottagare regleras i denna punkt samtidigt som det 
görs en hänvisning till att sådan testning ska ske i enlighet med SOSFS 2009:32. 

IVO kan vidare konstatera att regleringen av med vilka markörer smittämnen ska påvisas 
har utgått. Trots detta förutsätts i bl.a. 4B punkt 4 att vissa markörer används. 

Bilaga 4 avsnitt C Assisterad befruktning i de fall donatorn är en annan person än 
maken, registrerade partnern eller sambon och när det är klarlagt att den 
ensamstående kvinnan eller paret önskar donera befruktade ägg. 
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IVO bedömer att det i bilagan blir oklart huruvida testning för HTLV I och HTLV II är 
obligatoriskt för alla tredjepartsdonatorer och önskar att detta förtydligas. I bilaga 4 avsnitt 
C punkt 2 anges att en potentiell donator ska uppvisa negativa testresultat på bland annat 
HTLV I och II, testade i enlighet med avsnitt B, men i avsnitt B är testning för HTLV I 
och II beroende av att en donator eller mottagare lever i, har vistats i eller kommer från 
högprevalensområden eller vars sexualpartner, tidigare sexualpartners eller 
biologiska föräldrar kommer från dessa områden. Det skulle även kunna förtydligas vad 
som gäller kring karenstiden beroende på om NAT-tester eller serologiska tester har 
utförts. 

Socialstyrelsens föreskrifter (2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso-
och sjukvården och vid klinisk forskning m.m. 

4 kap 16 § 

IVO bedömer att det kommer att vara svårt att kontrollera det antal familjer som använt en 
viss donator då det i dagsläget inte finns ett nationellt register eller motsvarande som anger 
i vilken omfattning enskilda donatorer använts. 

Om ett register införs bedömer IVO att vi för vår tillsyn behöver få tillgång till dessa 
uppgifter. IVO har i regleringsbrevet från regeringen 2021 fått i uppdrag att utveckla 
automatiserad inhämtning av information samt datadrivna analysmodeller som kan 
användas för att effektivisera tillsynen och tillståndsprövningen. 

4 kap 17 § 

I det allmänna rådet anges att donation av ägg eller befruktade ägg mellan kvinnorna inom 
ett samkönat par endast bör ske när det finns medicinska skäl för en sådan donation. Enligt 
konsekvensanalysen bygger det allmänna rådet på de risker som finns för mottagaren och 
för det blivande barnet vid en sådan behandling. IVO ställer sig frågande till varför endast 
de förhöjda riskerna med donerade äggceller för samkönade par tas upp då samma 
problematik torde gälla all behandling med donerade ägg. 

Beslut i detta yttrande har fattats av avdelningschefen Sabina Wikgren Orstam. 
Avdelningschefen Anna Sundberg och avdelningsjuristen Tarja Keskimaula har deltagit i 
den slutliga handläggningen. Utredaren Jenny Mohseni Skoglund har varit föredragande. 

För Inspektionen för vård och omsorg 
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Sabina Wikgren Orstam 
Jenny Mohseni Skoglund 

Beslut om detta remissvar har dag som ovan godkänts elektroniskt av Sabina Wikgren 
Orstam och förts in i IVO:s ärendehanteringssystem. 




