
Sex rättighetsorganisationer anmäler SKL till Diskrimineringsombudsmannen  
 
 
Sex organisationer anmäler Sveriges Kommuner och Landsting till 
Diskrimineringsombudsmannen för diskriminerande riktlinjer för assisterad befruktning. 
 

- Det finns flera problem med SKL:s riktlinjer, säger Sara Bäckström på RFSU. 
Människor riskerar att diskrimineras utifrån ålder, sexuell läggning och 
könsidentitet och det vill vi att diskrimineringsombudsmannen ska titta på. 

 
 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tog under 2016 fram nya riktlinjer för assisterad 
befruktning. Organisationerna Malmö mot Diskriminering, Byrån mot diskriminering 
Östergötland, Örebro rättighetscenter, RFSU, RFSL och Föreningen Längtan anmäler idag 
SKL:s riktlinjer till diskrimineringsombudsmannen. Riktlinjerna innehåller åldersgränser som 
diskriminerar såväl samkönade och olikkönade par samt ensamstående kvinnor. Dessutom 
innehåller riktlinjerna ett språk som riskerar att drabba transpersoners rätt till assisterade 
befruktning. 
 

- Vi som anmäler anser att SKL:s riktlinjer är diskriminerande och vill att DO ser över 
hur SKL:s riktlinjer är skrivna, tolkas och används i praktiken, säger Johanna 
Ingemarsson på Malmö mot Diskriminering. Det kan vara så att SKL:s riktlinjer bryter 
mot Diskrimineringslagen. 

 
I riktlinjerna finns fixerade åldersgränser för assisterad befruktning vilket Malmö mot 
diskriminering, RFSL och RFSU menar är åldersdiskriminerande. Åldrandet är individuellt och 
både undertecknande organisationer och Statens Medicinsk-Etiska Råd avråder för sådana 
åldersgränser. 
 
SKL:s riktlinjer är dessutom otydliga gällande transpersoner, och språket i riktlinjerna utgår 
från att kvinnor har ägg och män har spermier. I samband med att steriliseringskravet 
slopades vid könsbekräftande behandlingar, så uttalade regeringen att transpersoner har 
rätt till assisterad befruktning.  
 

- Transpersoner har rätt till assisterad befruktning men i praktiken har det uppstått en 
osäkerhet hos hälso- och sjukvårdspersonal, berättar Frida Sandegård på RFSL. Det 
leder till att transpersoners behandling dröjer i onödan medan missförstånd reds ut. 

 
Organisationerna vill också att DO tittar på Regionernas tillämpning av SKL:s riktlinjer. I 
Region Skåne ges möjligheten till assisterad befruktning för olikkönade par under 25 år om 
någon i paret har en diagnos som inte möjliggör för dem att bli gravida på egen hand. Men 
motsvarande möjlighet saknas för samkönade par, vilket innebär en otillåten diskriminering. 
 

- Det finns inte utrymme i lagen för Regionerna att ha olika regler för samkönade och 
olikkönade. Det som sker är en tydlig diskriminering på grund av sexuell läggning. Vi 
vill därför att DO:s tillsyn även ska omfatta Regionernas tillämpning av SKL:s riktlinjer, 



eftersom det är där ofrivilligt barnlösa möter hälso- och sjukvården och ska få sina 
rättigheter uppfyllda, säger Sara Bäckström på RFSU. 
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