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HVORFOR 
BLIVE ÆGDONOR?
•  DU kan hjælpe kvinder og par, der kun kan blive gravide 

vha. ægdonation

•  Ventelisten på donoræg er lang – pt. har vi over 
100 kvinder på venteliste

•  Det er en kæmpe gave at give til dem, hvis drøm 
om et barn ikke kan gå i opfyldelse uden 
et donoræg

•  Har du lyst og overskud til at donere æg 
til barnløse, der har brug for hjælp, 
hører vi meget gerne fra dig

PRAKTISK INFO:PRAKTISK INFO:

Du skal undersøges gynækologisk 
og have foretaget blodprøver

Som ægdonor må du donore æg 
6 gange i alt i Danmark

Hos Fertilitetsklinikken Trianglen 
modtager du pr. ægdonation en 
økonomisk godtgørelse på 7.000 DKK 
(som du selv skal indberette til Skat)

Du påvirker ikke dine egne fremtidige 
chancer for at blive gravid



DU KAN BLIVE ÆGDONOR 
HOS TRIANGLEN HVIS DU:

Som den eneste klinik i Danmark har vi anæstesisygeplejersker ansat, 
der sikrer dig, at du er optimalt smertedækket under ægudtagning

Vi er en af Danmarks ældste fertilitetsklinikker, og har stor erfaring indenfor 
området. Derfor kan du føle dig helt tryg hos Fertilitetsklinikken Trianglen

HVEM HAR BRUG FOR DONORÆG?HVEM HAR BRUG FOR DONORÆG?

Ægdonationsbehandling tilbydes til ufrivilligt barnløse, hvor kvinden ikke kan 
danne brugbare æg

Det kan være pga. for tidlig overgangsalder, hvis kvinden er født uden æganlæg, 
har været behandlet for kræft, eller hvis æggestokkene er fj ernet ved en operation. 
For dem, er ægdonation den eneste mulighed for at indfri drømmen om et barn.

Der er stor mangel på ubefrugtede æg, og ventetiden er derfor lang. Som ægdonor 
er DU med til at realisere drømmen om et barn for dem, hvis højeste ønske, er at 
få et donoræg

Er mellem 
18-35 år

Dit BMI (Body 
Mass Index) er 
mellem 19-29, 

er helt fysisk og 
psykisk rask

Ikke har arvelige 
sygdomme



SOM ÆGDONOR  
KAN DU DONERE  
PÅ FLERE MÅDER

KONTAKT OS PÅKONTAKT OS PÅ

T +45 3940 7000 eller skriv direkte til  
vores ægdonationsteam: od@trianglen.dk

Læs mere på: www.trianglen.dk

ANONYM DONATIONANONYM DONATION
Hvor du og recipient (modtager) ikke kender hinanden og aldrig 
kan få oplyst hinandens identitet. 
Kun din basisprofil bliver kendt (hår- og øjenfarve, højde, vægt 
og alder på donationstidspunkt)

ANONYM KRYDS-DONATIONANONYM KRYDS-DONATION 
Hvis du kender og gerne vil hjælpe et barnløst par, som har 
brug for ægdonation, og du stadig ønsker at bevare din  
anonymitet, kan du benytte dig af anonym krydsdonation

ÅBEN DONATIONÅBEN DONATION
Hvor du og recipient ikke kender hinanden nu, men hvor  
barnet senere kan få oplyst hvem du er, og få mulighed  
for at kontakte dig

KENDT DONATIONKENDT DONATION
Hvor du donerer til en, du kender. Det kan være en veninde 
eller et familiemedlem (dog ikke mor eller datter)


