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Der findes forskellige typer sæddonorer. Nogle donorer er anonyme. Nogle donorer har indgået aftale med 
sædbanken om, at børn skabt med sæd fra dem, kan få kontakt med donor når barnet fylder 18 år, hvis 
barnet ønsker det. Der er forskellige muligheder for, hvor mange oplysninger, der foreligger om donor. Det er 
vigtigt, I/du sætter jer ind i de forskellige muligheder og vælger den type donor, som I/du ønsker. 
 
Undertegnede anmoder herved Fertilitetsklinikken Trianglen om, at der foretages behandling med assisteret 
befrugtning med sæd fra en sæddonor. 
 
Vi/jeg erklærer, at anmodningen fremsættes efter nøje overvejelse. Fertilitetsklinikken kan ikke gøres 
ansvarlig for resultatet eller følger af behandlingen, udover hvad der måtte følge af dansk rets almindelige 
regler om lægers ansvar for fejl og forsømmelser. Vi/jeg erklærer, at skulle der blive født et barn som følge af 
denne behandling, vil vi/jeg i enhver henseende altid betragte dette barn som vort/mit eget, og påtage os/mig 
forsørgerpligten samt anse det for vores/min lovlige arving 
 
Vi/jeg har i en sædbank valgt den sæddonor, der skal anvendes. Vi/jeg har via sædbanken fået alle de 
oplysninger, vi/jeg ønsker om donor. Vi/jeg er fra sædbanken informeret om, om donor forbliver anonym eller 
om der er mulighed for, at børn der bliver skabt med donors sæd senere kan etablere kontakt til donor, hvis 
barnet ønsker det. 
 
Vi/jeg er klar over, at vi/jeg som følge af krav fra myndighederne, er forpligtet til at give sædbanken oplysning 
om graviditeter opstået ved behandling med sæd fra donor. 
 
Sundhedsmyndighederne forlanger, at følgende information gives forud for behandlingen:  
”Ved udvælgelse af donorer er risiko for videregivelse af arvelige sygdomme, misdannelser m.v. søgt begrænset ved 
kun at anvende donorer som har oplyst, at de ikke har kendskab til sådanne arverisici i deres slægt, og hvor der af en 
erfaren sundhedsperson er udspurgt og undersøgt for at belyse dette. Trods disse forsigtighedsregler er enhver 
arverisiko alligevel ikke udelukket. Hvis barnet mod forventning fejler noget ved fødslen eller i de første leveår, som du 
får at vide kan være arveligt, er det derfor vigtigt, at du melder tilbage til klinikken eller den sundhedsperson, der har 
behandlet dig, så der kan tages stilling til, om donor fortsat kan anvendes. Det samme gælder, hvis du får at vide, at 
det kan dreje sig om smitteoverførsel fra donor‐sæd eller donor‐æg. Selvom donor er testet fri for overførbare 
sygdomme, for eksempel HIV og hepatitis, er risikoen aldrig nul.” 
 
Vedrørende opbevaring af donorsæd i Trianglen. Vi/jeg accepterer, at donorsæd, der overføres til 
Trianglen, kan opbevares her i to år uden betaling. Hvis opbevaringen ønskes forlænget, skal der betales for 
fortsat opbevaring. Hvis der ikke betales for forlænget opbevaring, er Trianglen berettiget til at kassere de 
opbevarede sædstrå. Se nærmere på side 2 (bagsiden). 
 
 
ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı 
Kvindens navn 
 
ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı - ı    ı    ı    ı    ı  Ι    ı    Ι    ı    Ι    ı    Ι __________________________________ 
Kvindens personnummer  Dato (dd/mm/åå) Kvindens underskrift 
(fødselsdato hvis intet personnummer) 
 
Når der er en partner og der foretages behandling med donorsæd, skal partneren ved sin underskrift 
acceptere behandlingen og erklære at: 
Hvis min hustru/samlever føder et barn (eller børn) som resultat af en behandlingen, vil jeg i enhver hen-
seende altid betragte dette barn som mit eget og påtage mig forsørgerpligten samt anse det for min lovlige 
arving. 
 
ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı 
Partnerens navn 
(hvis partner) 
 
ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı - ı    ı    ı    ı    ı  Ι    ı    Ι    ı    Ι    ı    Ι __________________________________ 
Partnerens personnummer  Dato (dd/mm/åå) Partnerens underskrift 
(fødselsdato hvis intet personnummer) 

Behandling med sæd fra 
sæddonor 

En kopi af dette papir udleveres til parret/kvinden
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Vilkår for opbevaring af sædstrå i Trianglen 
 

 Tab af eller skade på nedfrosne sædprøver erstattes ikke, hvis der er tale om uforudsete hændelser 
(force majeure). Tab af eller skade på nedfrosne sædprøver på grund af andre forhold eller 
hændelige uheld, erstattes kun med et beløb svarende til den resterende betalte 
opbevaringsperiode. Eventuelle direkte eller indirekte tab erstattes ikke. 

 Du/I skal holdes os informeret om din/jeres adresse og email adresse, så længe frosne sædprøver 
opbevares hos os. Det er for at give os mulighed for at kontakte dig/jer, hvis der kommer væsentlige 
informationer om donor, og også for at vi har mulighed for at fakturere for fortsat opbevaring af 
sædstrå. 

 Donor-sædstrå kan opbevares i Trianglen uden beregning i to år fra stråenes modtagelse i klinikken. 
Herefter kan opbevaringstiden forlænges imod betaling. 

 Hvis Klinikken, efter fakturering til senest kendte adresse, ikke modtager betaling for forlængelse af 
opbevaringen af de frosne sædprøver, er Klinikken berettiget til at kassere de opbevarede 
sædprøver tre måneder efter den betalte opbevaringsperiodes udløb.  

 


