
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændring af den tilladte opbevaringsperiode for ubefrugtede og be-
frugtede menneskelige æg 
 
Kræftens Bekæmpelse takker for muligheden for at komme med bemærkninger til det frem-
sendte udkast til forslag til lov om assisteret reproduktion.  
 
Kræftens Bekæmpelse støtter forslaget om at ophæve 5-års grænsen for opbevaring af æg, 
der nedfryses i forbindelse med fertilitetsbehandling eller sygdom, således at æggene kan 
opbevares frem til kvinden fylder 46 år - uanset hvor længe æggene har været frosset ned.  
 
Hos kvinder og piger kan kræftbehandling med kemoterapi, stråler eller operation skade ev-
nen til at få børn. Der er derfor mulighed for blandt andet at udtage æg til nedfrysning, inden 
kræftbehandlingen går i gang.  
 
Efter gældende ret skal nedfrosne æg som udgangspunkt destrueres, når der er gået 5 år. 
Den ansvarlige læge kan dog forlænge opbevaringsperioden ud over de 5 år, hvis den enlige 
kvinde eller den ene part i forholdet lider af alvorlig sygdom. Dette betyder, at der er mulighed 
for efter en konkret lægefaglig vurdering at forlænge opbevaringsperioden for befrugtede 
eller ubefrugtede æg. Den ansvarlige læge beslutter, hvorvidt der skal fastsættes en tids-
mæssig periode for forlængelsen af opbevaringsperioden.  
 
Med lovforslaget vil kvinderne få ret til selv at beslutte, hvornår de vil gøre brug af deres 
nedfrosne æg. Dette er en væsentlig forbedring af kvindernes retsstilling, idet de i så fald ikke 
er afhængige af en læges beslutning. Desuden er der ikke nogen sundhedsfaglig begrundelse 
for den gældende 5-års grænse. Lovændringen vil også være i overensstemmelse med reg-
lerne for nedfrysning af væv fra æggestok, hvor der ikke gælder nogen tidsbegrænsning for, 
hvor længe vævet må opbevares.  
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Samlet set ser Kræftens Bekæmpelse meget positivt på det fremsatte forslag.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Pernille Slebsager  
Afdelingschef 


