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Lagring av ubefruktede egg og eggstokkvev 

1. Innledning 

Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt spørsmål om i hvilken utstrekning 
kvinner som skal gjennomgå medisinsk behandling som kan skade befruktnings-
dyktigheten har anledning til å lagre ubefruktede egg og eggstokkvev med sikte på 
senere assistert befruktning. I henhold til lov 5. desember 2003 nr. 100 om human-
medisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) kan lagring av ubefruktede 
egg og eggstokkvev foretas ved godkjent virksomhet. Dette brevet tar sikte på å 
informere helseforetakene om bestemmelsene på dette området, slik at aktuelle 
pasienter sikres informasjon om de muligheter som finnes.  
 

2. Bioteknologilovens regler 

Av bioteknologiloven § 2-17 følger det at kvinner som skal gjennomgå behandling som 
kan skade befruktningsdyktigheten kan få lagret ubefruktede egg og eggstokkvev før 
behandlingen påbegynnes.  
 
Det fremgår av bioteknologiloven § 2-17 at lagring av ubefruktede egg og eggstokkvev 
bare kan foretas ved virksomheter som er godkjent etter § 7-1 til å utføre assistert 
befruktning. Videre krever § 2-19 en særskilt godkjenning for selve lagringen av 
ubefruktede egg og eggstokkvev. Sosial- og helsedirektoratet er delegert myndighet til 
å gi godkjenning etter bioteknologiloven §§ 7-1 og 2-19. 
 
Departementet understreker at godkjente virksomheter skal sende inn rapporter om 
sin virksomhet i henhold til bioteknologiloven § 7-2 og Sosial- og helsedirektoratets 
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godkjenningsvedtak. Virksomheten må til enhver tid ha tilfredsstillende dokumentert 
forsknings- og utviklingsarbeid hvor utprøving og oppfølging av metoder og resultater 
med fryste ubefruktede egg og eggstokkvev inngår, og må holde seg orientert om den 
internasjonale utviklingen på området. 
 
Etter bioteknologiloven § 2-17, 3. ledd kan ubefruktede egg og eggstokkvev lagres så 
lenge hensynet til kvinnen tilsier det og det kan anses medisinsk forsvarlig. Ved 
kvinnens død, eller når hun selv anmoder om det, skal materialet destrueres.  
 

3. Kvinners mulighet til å få lagret ubefruktede egg og eggstokkvev i forkant av 
behandling som kan skade befruktningsdyktigheten 

For at adgangen til å lagre ubefruktede egg og eggstokkvev etter bioteknologiloven 
skal bli kjent for de aktuelle pasientene, bør helseforetakene utarbeide rutiner for 
informasjon om og ev. gjennomføring av uttak av ubefruktede egg og eggstokkvev i 
forkant av behandling som kan skade pasienters befruktningsdyktighet. Forholdene 
bør legges til rette for at kvinner som skal gjennomgå slik behandling får god 
informasjon og blir gitt en reell mulighet til å få lagret ubefruktede egg og eggstokkvev.  
 
Før det gis tilbud om lagring av ubefruktede egg eller eggstokkvev skal det foreligge en 
konkret medisinsk vurdering fra behandlende lege/spesialist, og en vurdering fra 
virksomheten som er godkjent for behandlingstilbudet. Sosial- og helsedirektoratet 
anbefaler at tilbudet fortrinnsvis skal gjelde kvinner under 35 år.  
 
Departementet presiserer at lagring av ubefruktede egg og eggstokkvev etter 
bioteknologiloven § 2-17 ikke i seg selv medfører adgang for pasienten til senere å 
bruke materialet i forbindelse med assistert befruktning. Å lagre ubefruktede egg eller 
eggstokkvev i forkant av en behandling som kan skade befruktningsdyktigheten kan 
være aktuelt for en kvinne uten at hun på dette tidspunktet oppfyller bioteknologilovens 
vilkår for assistert befruktning. Vilkårene for assistert befruktning etter bioteknologi-
loven kapittel 2 må imidlertid være oppfylt dersom materialet senere skal anvendes til 
assistert befruktning.  
 
Sosial- og helsedirektoratet har til nå gitt godkjenning til Rikshospitalet og St. Olavs 
hospital. Departementet er imidlertid informert om at etterspørselen etter lagring av 
ubefruktede egg og eggstokkvev i Norge er vesentlig lavere enn for tilsvarende 
behandling i våre naboland. Det kan settes spørsmålstegn ved om muligheten til å lagre 
ubefruktede egg og eggstokkvev er godt nok kjent.  
 

4. Helseforetakenes plikt til å informere om muligheten for lagring av 
ubefruktede egg og eggstokkvev 

I henhold til pasientrettighetsloven § 3-2, 1. ledd skal pasienten informeres om 
innholdet i helsehjelpen som tilbys, samt risikoer og bivirkninger av denne. Ved 
behandling som kan skade befruktningsdyktigheten hos kvinner er det naturlig at det 
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også gis informasjon om muligheten for lagring av ubefruktede egg og eggstokkvev 
med sikte på senere assistert befruktning. Ansvaret for informasjonen ligger hos 
helseforetakene, nærmere bestemt hos den lege som er ansvarlig for å informere om 
behandlingen av sykdommen og konsekvensene av denne.  
 
Per i dag finnes det imidlertid lite dokumentasjon for bruk av ubefruktede egg og 
eggstokkvev i forbindelse med assistert befruktning. Slik departementet ser det, er det 
derfor viktig at helseinstitusjonene i forkant av behandlingen også informerer 
pasientene om at bruk av ubefruktede egg og eggstokkvev i forbindelse med assistert 
befruktning foreløpig er på utprøvingsstadiet.  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Elisabeth Salvesen e.f. 
fung. ekspedisjonssjef Ingrid Renolen 
 seniorrådgiver 


