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Når du/I ønsker at anvende donorsæd ved behandlingen, skal du/I selv bestille sæden hos sædbanken. 
I denne vejledning beskrives bestilling af sæd fra den danske sædbank Skejby CryoBank.  
Skejby CryoBank er ejet af samme koncern som Fertilitetsklinikken Trianglen, Virtus Health 
Det betyder, at man ikke betaler forsendelse og håndteringsgebyret for sædstrå modtaget fra Skejby 
Cryobank. Se mere neden for. 
 

Hvilke typer sæddonorer findes der? 

Der er to forskellige typer sæddonorer. Donor kan være åben eller lukket. 
Hvis du vælger en åben donor, kan barnet få donors identitet oplyst, når barnet fylder 18 år. 
Hvis du vælger en lukket donor, vil barnet ikke kunne få oplyst donors identitet. 
Alle donorprofiler har følgende oplysninger; højde, vægt, øjenfarve, hårfarve og etnicitet. Nogle donorer har 
vedlagt babybillede og/eller en kort beskrivelse af dem selv. 
 

Hvilken type strå? 

Sædstrå fra Skejby CryoBank er MOT10 eller MOT20 eller bedre, og opfylder dermed Trianglens 
anbefalinger med hensyn til kvalitet. 
 
Tallet siger noget om antallet af sædceller i strået: 
 

 MOT 10 strå indeholder 10 mio. progressivt motile sædceller pr. ml. 

 MOT 20 strå indeholder 20 mio. progressivt motile sædceller pr. ml. 
 

Hvilken type strå bør jeg vælge? 

Vi anbefaler som hovedregel, at du vælger MOT10 strå til IVF- og ICSI-behandling, og MOT20 strå til 
inseminationsbehandling (IUI-D). Sæden er ”oprenset”, så det skal vores laboratorie ikke gøre. 
 

Hvor mange strå? 

Vi anbefaler, at du bestiller 1–2 sædstrå. 
Vi kan hos Trianglen opbevare stråene i op til ét år uden beregning. Længere opbevaring betales i henhold 
til vores prisliste.  
 
Når graviditet er opnået med en given donor, kan det overvejes, om man vil reservere flere strå i sædbanken 
til eventuel fremtidig brug. Dette gøres ved at kontakte Skejby CryoBank. 
 

Hvornår skal sæden bestilles? 

Bestil sæden i god tid – helst så den er fremme senest en uge før planlagt behandling.  
 

Bestilling for Trianglens patienter 

Fertilitetsklinikken Trianglen har en samarbejdsaftale med danske Skejby Cryobank, der, ligesom Trianglen, 
er en del af Virtus Health. Dette betyder, at du/I får gratis levering og sparer vores håndteringsgebyr, når du 
bestiller sædstrå fra Skejby CryoBank. 

Bestilling af donorsæd hos sædbanken 

Skejby CryoBank 
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Donorkvote i Danmark? 

Sædonorer må som maksimum være ophav til børn i 12 familier i Danmark. Dette har Skejby CryoBank 
styring på. 
 

Forsendelse 

Skejby CryoBank sender altid sædstrå i en dry-shipper, der sikrer optimale forhold og temperatur under hele 
forsendelsen. 
 
 
Du kan se Skejby CryoBanks donoroversigt her 
https://www.skejbycryobank.dk/kob-af-saedstraa-og-donoroversigt/donoroversigt  
 

Sædbankens adresse 

Skejby CryoBank 
8200 Hedeager 35 
Aarhus N 
Telefon: 8612 6140 
Email: mail@skejbycryobank.dk 
Website: www.skejbycryobank.dk/  
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