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VEJLEDNING VED BESTILLING AF DONORSÆD 
 
Hvis du er blevet udredt med henblik på behandling med donorsæd, skal du selv bestille den 
donor, du ønsker at bruge.  
 
European Spermbank  
Struenseegade 9,2 
2200 København N 
Tlf: 3834 3600 
E-mail: info@europeanspermbank.com 
Website: http://www.europeanspermbank.com/ 
 
Procedure: 
På European Sperm Banks hjemmeside kan du oprette en profil og finde både 1. og 2. 
prioritet.  
Dine donorønsker skal du sende på mail til: info@europeanspermbank.com sammen med dit 
navn og fødselsdato og skrive det skal med næste forsendelse til Fertilitetsklinikken 
Regionshospitalet Skive.  
Du skal også skrive hvilken behandlings type IUI/IVF/ICSI du skal have. 
Klinikken foretrækker IUI MOT 10. 
 
Når du vælger, skal du være opmærksom på følgende:  
Der findes flere typer donorer: 
 
Non-contact donor, det er ikke muligt for det kommende barn at få kontakt til donor. 
 
Open donor, det kommende barn har mulighed for kontakt til donor, når barnet bliver 18 år. 
Kontakten formidles af sædbanken. 

 
Donor med udvidet profil, du kan få flere oplysninger om donor. Dvs. flere oplysninger end 
hudfarve, højde, vægt, øjenfarve og hårfarve (Basis profil).  
Det er ikke altid ensbetydende med at barnet kan få kontakt med donor, kontakten formidles 
kun, når her er tale om en Open donor. 
 
Non-contact/anonym donor. Donor med basisprofil dvs. kendskab til hudfarve, højde, vægt, 
øjenfarve og hårfarve. Der er ikke mulighed for kontakt 

 
Hvis du bliver gravid, rapporterer vi graviditeten til sædbanken for dig. 

 
Når donor har nået sin kvote i Danmark, må donor kun benyttes til søskende.  
 
Kontrol af kvote: Håndteres af sædbanken. 
 
Herefter sender sædbanken donorsæden til Fertilitetsklinikken på aftalte dage. 
Der sendes donorsæd den første og den tredje mandag hver måned. Sæden skal bestilles 
senest torsdag i ugen før forsendelse. 
 
Sæden skal bestilles i god tid – helst så den er fremme senest en uge før planlagt behandling. 
Du kan kun bestille sæd til en behandling ad gangen. Du skal altså selv bestille sæd til ny 
behandling, hvis du ikke bliver gravid.  
 
Hvis I ønsker at anvende en non-contact/anonym donor kun med basis profil, så kontakt 
sædbanken på info@europeanspermbank.com med ønske om hudfarve, højde, vægt, øjenfarve 
og hårfarve, så vælger de en donor for jer. 
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