Barn via donator
Till dig som är faderskapsutredare inom socialtjänsten
I många år har ensamstående kvinnor använt sig av assisterad befruktning och
donerade könsceller på klinik för att få barn som ensamstående FEMMIS är en
förening för dessa kvinnor. Vi vill med denna information underlätta
handläggningen av våra medlemmars faderskapsutredningar.
Noggrant övervägt familjebildande
En kvinna som väljer att bilda familj på egen hand med hjälp av assisterad
befruktning har en lång process bakom sig innan barnet väl kommer. För de flesta
föregås beslutet av en lång period av funderingar kring för- och nackdelar med att
vara ensamstående förälder. De flesta av FEMMIS medlemmar har fått barn med
hjälp av anonym donator vars identitet barnet aldrig kommer att kunna
efterforska. Men även för de mammor som har en öppen donator gäller i princip
detsamma, barnet kommer troligtvis aldrig att utveckla en relation till den man
som donerat sperman.
Bemötandet vid faderskapsutredningen
När barnet kommit till med hjälp av en donator på klinik finns ingen fader att
eftersöka eller utreda. Många blivande mammor inom FEMMIS vänder sig till
Socialtjänsten för att initiera faderskapsutredningen redan innan barnet är fött. På
vissa håll i landet får de göra utredningen innan barnet är fött. Många tycker det är
skönt, eftersom det ger kvinnan möjlighet att i lugn och ro ägna sig åt att vara
mamma den första tiden. På andra håll i landet är detta omöjligt.

FEMMIS, Frivilligt Ensamstående Mammor med Insemination/IVF är en förening
för ensamstående som funderar på att bli, försöker bli eller har blivit förälder
genom assisterad befruktning med donator på klinik. Vi:
•har idag över 800 medlemmar i olika faser i processen att bli förälder.
•arbetar för att skapa nätverk för medlemmarna och deras barn genom träffar och
läger.

•sprider information om ensamståendes möjligheter att få och leva med barn.
•arbetar aktivt för att assisterad befruktning ska bli tillgängligt även för
ensamstående i Sverige.
•tar fram informationsmaterial till myndigheter och institutioner, i syfte att
informera om vår och våra barns situation i för ett smidigt bemötande.
•tar del av och bidrar till svensk och internationell forskning som rör vår och våra
barns situation.
Läs mer om oss på femmis.se

