
BEHANDLING MED DONORSÆD

DRØMMER DU OM ET BARN?
Infertilitet er et stigende problem. Faktisk oplever 15-20% 
af alle par i den fertile alder på et tidspunkt problemer med 
infertilitet. Dette kan være en stor belastning for et parforhold 
og vil for en del opleves som en livskrise.

Heldigvis er der hjælp at få hos AAGAARD Skejby Fertilitets-
klinik. Hos AAGAARD Skejby Fertilitetsklinik er vi specialister in-
den for vores felt. Det betyder, at vi altid anvender de nyeste og 
mest effektive behandlingsmetoder. For tre ud af fire par, der er 
ufrivilligt barnløse, vil det lykkes at få et barn efter behandling.

Hos Skejby CryoBank kan du bestille sædstrå og oprette et søs-
kendedepot med henblik på inseminations- eller IVF behand-
ling. Personalet vil guide dig i forbindelse med valg af donor.

DONORSÆD FRA SKEJBY CRYOBANK
Skejby CryoBank leverer sæd af højeste kvalitet. Som den 
eneste sædbank i Danmark tester Skejby CryoBank donor for 
samtlige high-risk HPV og mængden af DNA fragmentation. 
Skejby CryoBank er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed 
og akkrediteret i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM.

Ved at købe sædstrå hos Skejby CryoBank spares udgifterne 
til fragt og ligeledes mindskes den risiko, der opstår under 
transport af følsomt  materiale. Du sparer desuden det gebyr 
på 250 DKK, som pålægges ved modtagelse af sæd fra anden 
sædbank. Du kan vælge mellem lukket og åben donorsæd.

LUKKET DONOR:
Her vil det ikke være muligt at få donors identitet oplyst, hver-
ken for dig eller dine børn.

ÅBEN DONOR:
Du kender ikke donors identitet, men dine børn vil på et sene-
re tidspunkt, oftest når de bliver 18 år, have mulighed for at få 
udleveret donors identitet.

Du finder vores donoroversigt, priser og bestillingsformular på 
skejbycryobank.dk

DONORSÆD FRA VEN ELLER BEKENDT
Hvis ikke du ønsker at købe sæd i sædbanken, kan du blive 
behandlet med donorsæd fra en ven eller bekendt. Her finder 
du selv en person, der vil donere sin sæd til din fertilitets-
behandling. Aftalen laves mellem dig og donor. Det er et 
lovkrav, at donationen sker frivilligt og uden betaling. Donor 
skal vælge, om han vil være kendt eller dedikeret donor.

KENDT DONOR:
Donor har ingen pligter eller rettigheder ifølge loven. Far eller 
medmor overtager forsørgerpligten.

DEDIKERET DONOR:
Donor vil, ifølge loven, blive anset som far til barnet. Barnet 
har derved lige rettigheder med donors eventuelle egne børn.
Enlige kan kun anvende en dedikeret donor eller bestille sæd 
fra en sædbank.

RISIKOVURDERING AF DONOR
Donor skal evalueres og risikovurderes efter Vævslovens 
bestemmelser. Dette bliver han her på klinikken.

Donor interviewes af vores læge om hans sygehistorie og 
familiemæssige baggrund. Under interviewet spørges til risi-
kofaktorer, der normalt vil føre til udelukkelse i en sædbank. 
Når der benyttes en kendt/dedikeret donor, skal disse faktorer 
overvejes og indsættes i en samlet risikovurdering af donor. 
t betyder i praksis, at man kan anvende en kendt/dedikeret 
donor, der har haft sex med en anden mand, medmindre der 
er andre faktorer, der taler imod.

Donor får foretaget tests for HIV 1+2, hepatitis B+C, klamydia, 
gonoré og syfilis. Disse skal være negative, for at donor må an-
vendes. Den skriftlige risikovurdering gennemgås med dig og 
du får mulighed for at stille spørgsmål. Risikovurderingen skal 
herefter underskrives. Du afholder selv alle udgifter i forbindel-
se med risikovurderingen af en kendt/dedikeret donor.

Du finder vores priser på skejbycryobank.dk
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GENERELT OM BRUG AF DONORSÆD
Vær opmærksom på, at der i forbindelse med faderskab eller 
medmoderskab er blanketter, der skal udfyldes til Statsfor-
valtningen, både af dig og den behandlende sundhedsper-
son. Blanketterne skal udfyldes før behandlingen går i gang. 
Du finder alle relevante blanketter på statsforvaltningen.dk

Skulle barnet, mod forventning, fejle noget ved fødslen eller 
i de første leveår, som kan være arveligt, er det vigtigt, at du 
melder tilbage til klinikken, så der kan tages stilling til, om 
donor fortsat kan anvendes. Det samme gælder, hvis der er 
kan være tale om smitteoverførsel fra donorsæd.

Selvom donorerne har gennemgået en omfattende undersø-
gelse og screeningsproces, kan man ikke garantere, at donor 
ikke bærer på en uopdaget arvelig sygdom. Men risikoen er 
ikke højere end ved den almindelige befolkning.

Hvis der opdages en tilstand ved donor, der vurderes alvorlig, 
vil du blive kontaktet, så vidt det er muligt. Hvis barnet er over 
18 år, vil barnet blive kontaktet, så vidt det er muligt.

DU HAR OPLYSNINGSPLIGT!
Hvis du ikke vil oplyse identiteten på barnets far, bliver du 
indkaldt til møde i Statsforvaltningen. Her skal du sandsyn-
liggøre, at undfangelsen er sket med donorsæd eller oplyse 
donors identitet. Hvis du er enlig, vil donor altid være dedike-
ret og altså blive registreret som far til barnet.

AAGAARD SKEJBY FERTILITETSKLINIK SKEJBY CRYOBANK
Hedeager 35 Hedeager 35
8200 Aarhus N 8200 Aarhus N 
T: 8612 6121 T: 8612 6140
mail@aagaardklinik.dk mail@skejbycryobank.dk
www.aagaardklinik.dk www.skejbycryobank.dk
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BEHANDLING MED DONORSÆD

KONTAKT
Du/I er altid velkommen til at kontakte AAGAARD Skejby Fertilitetsklinik eller Skejby CryoBank.


