
 

 

  

 

SAMTYKKE TIL BEHANDLING MED DONORSÆD 

SAMTYKKEERKLÆRINGEN ER GÆLDENDE SÅ LÆNGE KVINDEN/PARRET E 

ER I BEHANDLING PÅ KLINIKKEN 

Undertegnede anmoder herved Speciallægeklinikken Gynækologi og Fertilitet på Vesterbro 

om, at der foretages behandling med insemination med sæd fra 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, der ønskes om donor. Vi/jeg er fra sædbanken informeret om, 

hvorvidt donor forbliver anonym eller hvorvidt der er mulighed for, at børn 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.”  

 

_______________________________.                                           _____________________________     

Kvindens navn                                                                                       CPR-nummer 

________________________________________________________________________________ 

Dato og underskrift 

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 behandlingen, vil jeg i 

enhver henseende altid betragte dette barn som mit eget og påtage mig forsørgerpligten 

samt anse det for min lovlige arving.  

 

_____________________________________.                          _______________________________    

Partners navn                                                                                   CPR-nummer 

________________________________________________________________________________ 

Dato og underskrift 


