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Jävsdeklaration 
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Reproduktiv turism??? 

Benämns ofta 
numera 
Reproducutive 
cross-border 
treatments 



  

Reproductive cross-border 

• Människor försöker hitta en 
lösning för sina egna 
problem 

• Lätt för de som inte själva har 
problemet att tycka det är 
onödigt att åka utomlands för 
behandling 

• Fördomar???  
• Bristande information? 



  

Reproductive cross-border 

Varför resa utomlands för 
reproduktionsmedicinsk behandling? 
 
• Tillgänglighet/väntetid 
• Lagstiftning 
• Integritet 



  

Reproductive cross-border 

Tillgänglighet 
• Ofta långa väntetider för 

olika behandlingar i Sverige 
ffa om offentligt 
finansierade. 

• Stressande pga ålder hos 
kvinnan 

 



  

Reproductive cross-border 
Lagstiftning 
• Olika lagar i världens alla länder 
 

• Olika lagar i Europas alla länder 
 

• Olika lagar i de nordiska länderna 



  

Reproductive cross-border 
 Integritet 
• Känsla vara ifrågasatt 
• Osäkerhet kring sekretess 
• Upplevelse att man vill 

vara anonym 
• Tanke att det är så ytterligt 

privat 
• Man vill gärna göra 

behandling i sitt hemland 
och med sitt eget språk 

 



  

Reproductive cross-border 

Vilka behandlingar är 
vanligast? 
• Äggdonation 
• Spermiedonation 
• Surrogasi 
• PGT 

 



  

Reproductive cross-border 
 Äggdonation, resor från Sverige 

Finland; Åbo, Helsingfors 
Ryssland; St Petersburg 

Lettland; Riga 

Spanien; Valencia 

Cypern 

Danmark 



  

Reproductive cross-border 
 Spermiedonation, resor från Sverige 

Danmark 



  

Reproductive cross-border 
 Surrogasi, resor från Sverige 
 

 

USA 

Georgien 
Ukraina 



  

Reproductive cross-border 
 PGT, resor från och till Sverige 
 

Finland 

Danmark 

Turkiet 

Polen 

Island 

Norge 



  

Reproductive cross-border 
 Problem 
När patienten gör sin utlandsbehandling 
 Önskemål om provtagningar, 
 ultraljudsundersökningar och recept 
När patienten kommer hem 
• Flerbörd 
• Graviditet hos kvinnor i hög ålder 
• Icke-evidensbaserade ordinationer av 

läkemedel under graviditeten 



  

Reproductive cross-border 
 
Surrogasi - Vilka patienter 
reser? 
• Gaypar, män 
• Ensamstående män 
• Kvinnor med livmoder- 
 problem 
• Kvinnor för sjuka för  
 graviditet 

 



  

Reproductive cross-border 
Surrogasi 
• Mycket oro att kvinnor blir 

utnyttjade av ekonomiska skäl 
ffa utomlands.  

• Hur farlig är en graviditet för en 
frisk icke-rökande omföderska 
med okomplicerade 
graviditeter jämfört med annat 
man får lov att göra?? 

• Klädsamt ta hem till Sverige, 
där man kan göra en bra koll. 

 



  

Reproductive cross-border 
Surrogasi, fall 1. 
Anna 34 år, gift med Daniel 39 år sedan 5 år. 
Endometrios och adenomyos, mycket olika 

behandlingar med läkemedel och kirurgiskt … 
Tre landstingsfinansierade IVF och två privata. ETx9 

utan graviditet. 
Surrogasi behandling i Georgien, Annas och Daniels 

gameter. 
Dotter född och kommer till Sverige 2018.  
Anna genomgår hysterektomi pga smärtor 



  

Reproductive cross-border 
Surrogasi, fall 2. 
Veronica 25 år har sedan 16 års ålder en autoimmun 

vaskulit med engagemang i bl.a. lungor, blodkärl, 
njurar. Tar många olika läkemedel för bl.a. hypertoni. 
Uttalad njurpåverkan, men ännu inte läge för 

transplantation. 
Barnönskemål tillsammans med Andreas 31 år. 
Prekonceptuell rådgivning avråder från graviditet.  
Planerar för surrogasi i Ukraina. 
 



  

Reproductive cross-border 
 Konklusion 

• Många behandlingar görs utanför Sverige, oklart hur 
många. 

• Människor vill lösa sina egna problem oavsett 
lagstiftning 

• Lagar, regler och möjlighet till olika behandlingar 
ändras hela tiden och därmed också ändrade 
mönster för utlandsbehandlingar. 

• Cross-border behandlingar har kommit för att stanna 



  

Tack för uppmärksamheten 
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