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Donators samtycke till att befruktat 
ägg får användas för införande i 
annan kvinnas kropp
enligt 7 kap. 3 a § lagen (2006:351) om genetisk 
integritet m.m.

Donator 1

Donator 2 (make/sambo)

Läkarens signering

Återkallelse av samtycke (Donator 1)

Återkallelse av samtycke (Donator 2)

Efternamn och förnamn Personnummer

Utdelningsadress, postnummer och postort

Efternamn och förnamn Personnummer

Utdelningsadress, postnummer och postort

Jag är medveten om att
• en donator av ett befruktat ägg kan återkalla sitt samtycke fram till dess införande ägt rum,
• talan om faderskap, moderskap eller föräldraskap aldrig kan föras mot en donator som medverkat till en

befruktning som utförts i enlighet med lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,
• det kan bli nödvändigt att senare under livet medverka till blodprovstagning eller annan utredning, och
• ett barn som föds efter min donation av ett befruktat ägg har rätt att vid mogen ålder ta del av de uppgifter

om mig som antecknats i en särskild journal enligt 7 kap. 7 § lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Jag har tagit del av ovanstående information och förstår innebörden.  
Jag samtycker till att ägg som befruktats för att föras in i min kropp får användas för införande i någon annan 
kvinnas kropp.
Datum Namnteckning

Jag har tagit del av ovanstående information och förstår innebörden.
Jag samtycker till att ägg som befruktats för att föras in i min makes/sambos kropp får användas för införande i 
någon annan kvinnas kropp.
Datum Namnteckning

Jag har tagit del av ovanstående samtycke.
Datum Namnteckning Namnförtydligande

Tjänsteställe Telefon (inkl. riktnummer)

Jag återkallar mitt ovan givna samtycke.
Datum Namnteckning

Jag återkallar mitt ovan givna samtycke.
Datum Namnteckning
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Läkarens signering av återkallelsen

Jag har fått kännedom om att samtycket återkallats
Datum Namnteckning Namnförtydligande

Tjänsteställe Telefon (inkl. riktnummer)

skriftligt muntligt (datum).

Ett ägg som har befruktats för att föras in i en kvinnas kropp får föras in i någon annan kvinnas kropp endast om följande är uppfyllt:
1. Den först behandlade kvinnan och hennes eventuella make/sambo ska skriftligen ha samtyckt till det.
2. Den först behandlade kvinnan, och, om hon är gift/sambo, även hennes make/sambo, ska vara förälder till minst ett barn.
3. Den först behandlade kvinnans ägg eller hennes make/sambos spermier ska ha använts för befruktningen.

Ett samtycke enligt första stycket får återkallas fram till dess införandet av ägget har ägt rum. [7 kap. 3 a § första stycket lagen (2006:351) 
om genetisk integritet m.m.]. 
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