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J ustitedepartementet
Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt
Rosenbad 4
111 52 Stockholm

Betänkande SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, lämnar följande synpunkter.
Avsnitt 1 Författningsförslag
IVO har i sin tillståndsprövning erfarit vissa tolkningsproblem vad gäller regleringen
i 7 kap. 4 § andra stycket i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. angående var
vissa behandlingar får utföras. Det vore önskvärt att det i den fortsatta beredningen
ytterligare tydliggjordes att det som avses är universitetssjukhus, antingen i kommande proposition eller direkt i lagtext.
Detta behov kvarstår även om förslagen i Socialstyrelsens rapport Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller - ska behandling få zt((Öras vid andra
vårdenheter än universitet!>'.~'jukhus som nyligen remitterades av Socialdepartementet
genomförs.
Avsnitt 12 Behandling med enbart donerade könsceller
Förslaget att kravet på genetisk koppling i 7 kap. 3 § lagen om genetisk integritet
m.m. tas bort och att befruktning utanför kroppen inom svensk hälso- och sjukvård
därmed framöver kan utföras med ett donerat ägg och donerade spermier, eller med
ett donerat befruktat ägg kommer att innebära ett utökat tillsynsansvar för IVO.
Avsnitt 18 Konsekvenser
IVO instämmer i bedömningen att utredningens förslag att ta bort kravet på genetisk
koppling har försumbara konsekvenser för myndigheten eftersom behandling genom
befruktning utanför kroppen med donerade könsceller endast får utföras vid s.k. universitetssjukhus.
Skulle dock Socialstyrelsens förslag som hänvisas till ovan genomföras, där det föreslås att behandling med donerade könsceller ska få utföras annat än vid universitetssjukhus, skulle de två förändringarna sammantagna öka myndighetens tillståndsprövning och tillsynsansvar avsevärt. Det skulle i sådana fall bli fråga om prövning av
tillstånd för sådan verksamhet som idag endast får utföras vid universitetssjukhus,
och enligt nya - utökade - bestämmelser. Det skulle även innebära utökat tillsynsanInspektionen för vård och omsorg
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svar inom ramen för myndighetens frekvenstillsyn med anledning av utökat verksamhetsområde för de vävnadsinrättningar som utför IVF-behandling samt till följd av en
ökning av antalet anmälningar vid allvarlig avvikande händelse inom ramen för vävnadsinrättningarnas anmälningsskyldighet. Konsekvenserna av ett sådant utökat uppdrag skulle behöva analyseras ytterligare.
I detta ärende har generaldirektören Gunilla Hult Backlund beslutat. I den slutliga
handläggningen har avdelningscheferna Anna Sundberg, Patric Winther och Sabina
Wikgren Orstam deltagit. Avdelningsjuristen Cecilia Sverin har varit föredragande.
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