KJØNNSDYSFORI
Fertilitet

Hvordan kan jeg bli forelder
Informasjonsbrosjyre

Om HBRS
Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS)arbeider for mennesker som
opplever kjønnsdysfori og som søker/går igjennom en
kjønnskorrigerende behandling på Rikshospitalet.
HBRS ble stiftet 9 januar 2000, og har som mål å arbeide politisk
og sosialt for at kvinner og menn som går igjennom en kjønnskorrigerende behandling på Rikshospitalet skal kunne leve åpent,
uten frykt for å bli sosialt utstøtt eller diskriminert.
HBRS er en pasient og brukerorganisasjon som arbeider for å
informere og øke kunnskap vedrørende kjønnsdysfori, og være en
pådriver for et godt og trygt behandlingstilbud i Norge.
Vi arbeider med forebyggende helsearbeid. Forbedre levekår og
livsvilkår, styrke mennesker i vår gruppe sin psykiske helse slik at
de fungerer i skolen, arbeide og ute i samfunnet.
HBRS ser det som viktig å bygge bro mellom brukerorganisasjon
og et fagmiljø. En gjensidig forståelse for et slikt samarbeid av
brukerkompetanse og helsefagligkompetanse vil være med på å
sikre mennesker i vår målgruppe en faglig trygg og rett behandling.
HBRS skal ledes av mennesker i vår målgruppe som har som mål
å arbeide for og fremme målgruppens krav og rettigheter og vise
stor omsorg for alle medlemmer.
HBRS er en landsdekkende forening.
HBRS er en selvstendig forening
HBRS er partipolitisk uavhengig og uavhengig av trossamfunn.

Alle som arbeider i HBRS har taushetsplikt.
Du kan gjerne avtale møte på vårt kontor i Oslo (time etter avtale) Telefon: 22 11 40 40 E-post: info@hbrs.no Besøks- og postadresse: Christian Krohgs gate 34, 5 etg. 0186 Oslo

Kjønnsdysfori
Fertilitet

Informasjon om
Hvor du kan få hjelp med å bli forelder

Barn? Biologisk? IVF? Eggdonasjon? Sæddonasjon?..
Ønske om å få barn er veldig forskjellig fra person til person. For noen så betyr det å
kunne få sine egne biologiske barn utrolig mye. Og hvis ikke det lykkes så kan det bli til
en stor sorg. Mens for andre så er det ikke så viktig, noen har aldri hatt et behov for
egne barn.
Uansett, så er det mange måter å bli foreldre på. Den ene er ikke bedre enn den
andre. Det kommer helt an på hva som passer for deg/dere, og hva som er mulig. Og
hvilken personlige etiske begrensninger man setter for seg selv. HBRS har ingen ofisiell
standpunkt i forhold til surogati, eggdonasjon eller dobbeldonasjon.
Vi har heller ingen tilknyttning til de nevnte senterne i denne informasjonsbrosjyren.
Og vi oppfordrer alle til å gjøre grundig undersøkelse i forkant av en eventuell
behandling.
HBRS ønsker ikke med dette hefte å fremme eller skape et press på å få barn. Det
finnes mange forskjellige familiekonstelasjoner. Det viktgiste er at du/dere finner den
som passer dere. Vi ønsker kun å videreformidle den kunnskapen vi har ervervet
gjennom vårt virke som pasient organisasjon for personer med kjønnsdysfori.
Lovgivningen har endret seg noe på fertilitetsfeltet de siste årene. Men det er forsatt
ikke tillat med surogati, eggdonasjon eller dobbeldonasjon
Dagens lovverk i Norge
Surrogati er ikke lovlig i Norge, i den forstand at barneloven fastslår: «avtale om å føde et barn for en annen
kvinne er ikke bindende» (Kap. 2, paragraf 2)
§ 2-2.Krav til samlivsform
Assistert befruktning kan bare utføres på kvinne som er gift eller som er samboer i ekteskapsliknende
forhold.
§ 2-15.Anvendelse og tilbakeføring av befruktede egg
Befruktede egg kan ikke innsettes i livmoren til en annen kvinne enn den kvinnen eggcellen stammer fra.
§ 2-17. Lagring av ubefruktede egg og eggstokkvev
Bare virksomheter som er godkjent etter § 7-1 til å utføre assistert befruktning, kan etter godkjenning lagre
ubefruktede egg og eggstokkvev.
Ubefruktede egg og eggstokkvev kan bare lagres når lovens vilkår for assistert
befruktning er oppfylt, eller dersom en kvinne skal gjennomgå behandling som kan
skade befruktningsdyktigheten.
Lagrede ubefruktede egg og lagret eggstokkvev kan bare oppbevares så lenge hensynet til kvinnen som har
avgitt materialet, tilsier det og det kan anses som medisinsk
forsvarlig. Ved kvinnens død skal lagrede ubefruktede egg og lagret eggstokkvev destrueres.
§ 2-18.Forbud mot eggdonasjon og transplantasjon av organer og vev som produserer kjønnsceller
Donasjon av egg eller deler av dette fra en kvinne til en annen er forbudt.

Andre utfordringer
Pubertetsutsettende behandling oppleves for mange som særdeles viktig. Men i et
fertilitetsperspektiv så dukker det opp noen spørsmål som må avklares før man
starter behandling.
Det å diskutere fertilitet med et barn, og hvilken konsekvenser behandlingen vil kunne
få for muligheten til å få biologiske barn, kan være utfordrende. Men det er en viktig
tema å ta opp i samarbeid med fagpersonene på NBTS.
Når det er besluttet å utsette puberteten, bør utfordringer knyttet til kirurgisk utfall og
fruktbarhet være nøye overveiende og diskutert.
For eksempel forhindrer pubertetsutsettende behandling i et tidlig Tanner-stadium
muligheten for å fryse ned kjønnsceller. Siden disse da ikke har rukket å modnes.
Nedfrysing av ubefruktede egg fra mindreårige
Spørsmålet om fertilitetsbevaring for unge personer som står i fare for å miste
befruktningsdyktigheten på grunn av behandling, innebærer spesielt
vanskelige etiske overveielser.
Det er gjerne foreldrene som må overskue konsekvensene av behandlingen som barna
skal gjennomgå, og prøve å forutse hvilke ønsker og behov barna vil ha for å stifte en
egen familie i framtiden. De etiske vanskelighetene ligger i barnas samtykkekompetanse. Er barna i stand til å skjønne hva som står på spill? Hvor stor vekt skal deres
meninger tillegges, og hvor går grensene for foreldrenes bestemmelses-/råderett?
Hvis mindreårige barn og deres foresatte skal ta avgjørelser om lagring av egg eller
eggstokkvev, vil behovet for god medisinsk veiledning være ekstra stort.
Også igangsettelse av kontrære kjønnshormoner kan få betydning for fertiliteten. For
gutter født i en jentekropp så kan behandling med antiandrogen og østrogen medfører
midlertidig eller varig opphør av sædcelle produksjonen
For gutter som er født i en jentekropp, så vil testosteronbehandlingen kunne forstyrre
modningen av egg celler.
Samtale om fertilitet og fremtidige ønsker i forkant av behandlingstiltak er derfor svært
viktig. Noen vil kanskje utsette behandlingen til en senere dato, etter at
fertilitetsbehandlingsprosedyrene er gjort. Det er ikke noe riktig eller galt. Men det er
viktig at besluttningen er nøye diskutert og avklart.

Egguttak
Å hente ut eggene er en prosedyre som innebærer ubehag for pasienten, og som ikke
er uten risiko. Det kan oppstå blødninger eller infeksjoner, og hormonstimuleringen

kvinnene mottar, øker risikoen for såkalt ovarialt hyperstimuleringssyndrom, som i
sjeldne tilfeller kan føre til alvorlig sykdom eller død. Det finnes imidlertid tiltak som
kan minimere risikoen for slike bivirkninger. Ved annen behandling med assistert
befruktning utenfor kroppen (IVF-behandling) som krever egguthenting, regnes
fordelene som større enn disse potensielle risikoene.

Fryse ned sæd på Rikshospitalet(MTF)
Det skal være mulig å fryse ned sæd for pasienter som skal gjennomgå en behandling
som kan nedsette eller helt ødelegge pasientens fruktbarhet. Men dere må få en henvisning av lege på NBTS.
Ved uttak av sæd fra sædbanken forutsetter egnethet til assistert befruktning etter
bioteknologilovens regler gjeldende til enhver tid. Dette kan bl.a. bety at paret er gifte
eller samboere, begge har god helse og god omsorgsevne.
Avdelingen kan ikke forplikte seg til utlevering, siden dette må vurderes når behov for
uttak oppstår. HBRS har ikke kunnet få en bekreftelse på at endring av personnummer
ikke skal skape utfordringer. Så vi vil oppfordre alle som planlegger å fryse ned sin sæd,
om å få en avklaring rundt dette i forkant.
Andrologisk laboratorium utfører sædanalyser og drifter sædbanken ved
Rikshospitalet.
Det er også en mulighet å gjøre det på privat inniativ i Danmark på Cryos International.
Hvis man fryser ned kjønnceller så må man forholde seg til den lovgivningen som
er gjeldene. Lovgivningen i dag tillater ikke surogati. Så kvinnen som gjennomgår en
kjønnsbekreftende behandling fra mann til kvinne, og er heterofil, får ikke benytted
sine kjønnceller. Men lever man i et lesbiskt forhold, så kan man benytte sine
sædceller for å befrukte eggene til sin partner.

Fryse ned egg i forkant av behandling(FTM)
Norge
I dag er det mulig å hente ut egg og eggstokkvev og lagre disse i en fryser for senere
befruktning. I Norge er dette et tilbud som kun gis til personer som skal gjennom
behandling som kan skade fruktbarheten, som for eksempel kreftbehandling.
Bioteknologilovens § 2-17 fastslår at slik lagring kun er tillatt for to grupper: Kvinner
som oppfyller lovkravene for assistert befruktning og kvinner som skal gjennomgå
behandling som kan skade befruktningsdyktigheten
Pasienter som får behandling for kjønnsdysfori på Oslo universitetssykehus er ikke
nevnt. Eggdonasjon er i skrivende stund ikke lovlig i Norge, så det vil kun være mulig å
få eggene satt tilbake. Men eggdonasjon er tillatt i mange europeiske land, inkludert

Sverige, Danmark, Finland og Island.
Sverige
I Sverige er det mulig å fryse ned egg eller eggstokkvev hos Nordic IVF Center i
Gøteborg og Malmø. Hos Nordic IVF Center koster uttak av egg (inkludert ett års
lagring) 30 000 svenske kroner. Lagringen koster deretter 5000 kroner per år. Mer
informasjon på deres hjemmeside og ved å kontakte Nordic IVF Center.
Men i skrivende stund så er det ikke tillat med dobbeldonasjon i Sverige. Det vil si at
egget må føres tilbake til deg selv.
Danmark
I Danmark kan du fryse ned egg, men de har en fem års lagrings grense, etter fem år
må eggene destrueres. Dobbeldonasjon tillat, men det er kun tillat om begge sliter
med fertilitet. Det vil si at du og din partner må begge ha nedsatt fertilitet.
Ellers så vil man kun kunne sette egget tilbake i seg selv.
Det finnes 6 private klinikker i Danmark som tilbyr nedfrysning av egg. To av de er
Storkklinikken og VivaNeo
Finnland
I Finnland kan du fryse ned egg og dobbeldonasjon er tillat. Og de har ingen krav om at
begge må ha fertilitetsproblemer.

Personlig erfaring som omhandler egguttak gjort i Finnland
Jeg lovte i sommer å gi en tilbakemelding på prosessen med å få tatt ut egg og fryst
ned før jeg begynte på testosteron. Prosessen er nå ferdig og jeg er meget fornøyd.
Jeg var ferdig med all egg-behandling for 14 dager siden, og begynte på testosteron for
12 dager siden.
Danmarks lovgivning (med endringen fra 01.01.18) tillater kun at donering av egg
skjer til en kvinne som (i mitt tilfelle min partner) selv ikke har fungerende egg.
Jeg ønsket å råde «helt fritt» over mine egg. Derfor valgte jeg Finland. De tillater å fryse ned egg, for så å senere tine opp, befrukte med donorsperm og sette inn i partneren så hun kan bære frem barnet (dobbeldonasjon).
Hele prosessen gikk raskt og smertefritt. Det tok ikke mer enn 2 ½ måned fra første
kontakt til prosessen var gjennomført. De var kjent med min behandling på
Rikshospitalet og at prosessen med å ta ut og frysened egg, vard det som gjenstod før
testo-start. De tilrettela derfor for at prosessen hos de skulle skje over så kort tid som
mulig.

En omtrentlig plan over behandlingsforløpet ser slik ut.
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Første uken i september, sendte jeg e-post til klinikken og fikk umiddelbart svar.
De «krevde» to Skype samtaler/intervjuer for å bli kjent med meg og mine ønsker.
Ett Skype-møte med legen (hva ønsker du, hvorfor, hvordan, og fortell om din helsetilstand per i dag). Og ett Skype-møte med en psykolog (Kjenner du til hva det vil
og kan innebære det å donere egg?).
Andre uken i september, bestilte timer her i Norge (Majorstuaklinikken) for å ta
testene de ba om, det var i hovedsak kjønnssykdommer og hepatitt. Ba Majorstuaklinikken videresende testresultatene til klinikken v/legen, samt kopi til meg
selv, så snart de var klare.
Tredje uken i september, testresultatene forelå og ettersom de var fine sendte
klinikken meg umiddelbart resepter på hormonmedisiner, sammen med en medisinplan. Original reseptene ble sendt per post og kopi på e-post.
Fjerde uken i september, mottok reseptene per post. For å kunne ta ut medisinen
fått på resept fra Finland (EU-land) av apotek her i Norge må man fremvise originalreseptene.
Andre uken i oktober, begynte på modningshormonene i samsvar med min naturlige syklus og bestilte to timer for ultralyd på Majorstuaklinikken.

•
•
•
•

Tredje uken i oktober, gjennomført ultralyder hvor begge viste kroppen hadde
respondert etter planen på medisinen. Dro derfor til Finland i slutten av tredje
uken for første av to uttak.
Jeg ønsket to uttak, jeg fikk derfor resept på mer medisin og plan for denne mens
jeg var i Finland. Neste syklus ble en lik prosess som beskrevet ovenfor gjentatt.
Andre uttak ble gjennomført nå i midten av november.

Det kostet meg alt i alt ca 73 500 kroner.
Dette inkluderer tester her i Norge, ca 1 300 kroner. Medisin for to uttak ca 14 000
kroner. (første runde ca 8 000 kroner og andre runde ca 6 000 kroner, den lavere
kostnaden andre runde skyldtes at jeg kunne bruke noe av det jeg hadde igjen fra
første runde) Ultralydundersøkelser (to UL ved første uttaksrunde, og kun en UL før
andre uttak) 3 200 kroner. Reise t/r to turer til sammen ca 4 000
kroner og hotellopphold til sammen ca 3 000. To uttak ca 48 000 kroner.
Selve uttaket var ikke smertefullt men litt ubehagelig, men heller ikke mer enn jeg
tenker man må påregne. Oppmøte 20/30 minutter før uttaket. Møtt av en sykepleier
som er med deg hele veien. Får en seng du kan hvile på før og etter uttaket.
Uttaket tok mellom 30 min og 45 minutter. Man er til observasjon etter uttaket,
minimum en time, jeg ble et par timer hver av gangene. Etterpå er man litt sliten, så
det er fint å ha hotellrom i nærheten som man kan hvile.
Første turen hadde jeg med foreldrene mine, uttaket var en fredag og vi hadde bestemt oss på forhånd for å være over helgen. Det var godt å kunne hvile/sove noen
timer etterpå.
Klinikken som ble benytted i dette tilfellet heter Ovumia Fertinova, avd. Helsinki.
HBRS har ingen forbindelse eller egen erfaring med denne klinikken. Vi bare
videreformidler en personlig erfaring.

Fertinova Helsinki
Unioninkatu 13
00130 Helsinki
Tel. +358 20 747 9314
info.helsinki@fertinova.fi

Kontakt informasjon
Harry Benjamin ressurssenter
Tlf. 22 11 40 40
E-post til: info@hbrs.no
Besøk oss på Internett: www.hbrs.no
Besøkelsesadresse: Christian Krohgs gate 34, 5,etasje

