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Vedr.: Screening og test af kendt heterolog sæd- og ægdonor - fortsat 
 
I forlængelse af vores e-mail af 11. juni 2013 kan vi informere om, at 
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en ny praksis, der kan anvendes ved test 
og screening af kendte æg- og sæddonorer. Med den ny praksis holdes test 
og screening på det minimumsniveau, der gælder efter vævsdirektivet. 
 
Sundhedsstyrelsen har således arbejdet på en løsning for gennemførelse af 
tests og screening af en kendt donorkandidat, der både overholder 
vævsdirektivet, men som også giver mulighed for at få udført den relevante 
screening og test for en rimelig pris for kvinder/par, der ønsker at anvende 
en kendt donor. 
 
Se bilag 1, hvor den nye praksis beskrives. Denne tekst vil blive medtaget i 
den kommende revision af Sundhedsstyrelsens vejledning om kunstig 
befrugtning, men kan anvendes allerede nu. 
 
Det kan endvidere oplyses, at de forskellige biologiske tests efter de for 
Sundhedsstyrelsen foreliggende oplysninger sædvanligvis kan gennemføres 
for faste beløb (ca. 1.000 kr.) på en række laboratorier, der er godkendt af 
Sundhedsstyrelsen hertil. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Tore Ryberg 
Fuldmægtig 
  



 

 
 

Bilag 1 
 
Sundhedsstyrelsens praksis for screening gennem interview og 
biologiske tests ved kendte æg- eller sæddonorer 
 
1. Screening gennem interview ved sæd- og ægdonation fra kendt donor 
 
En kvalificeret og rutineret sundhedsperson gennemfører et interview/en 
samtale med donorkandidaten på baggrund af et udfyldt spørgeskema og en 
gennemgang af donors medicinske historie. Det påhviler herunder 
sundhedspersonen om at forvisse sig om donationens reelle frivillighed. 
 
1.1. Risikofaktorer, der kan øge sandsynligheden for at overføre 
sygdom til barnet eller andre, herunder kvinden 
Ved interviewet skal donorkandidaten spørges ind til en række mulige 
risikofaktorer, der er nævnt i pkt. 3.1.2. i Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 
55 af 3. juli 2006.  Hvor tilstedeværelsen af en eller flere af disse 
risikofaktorer i dag i praksis som altovervejende hovedregel fører til 
udelukkelse af donor, skal det understreges, at der alene er tale om 
risikofaktorer, der skal belyses og overvejes i forhold til risikovurderingen. 
Sundhedspersonen kan således i denne vurdering vælge at notere, at de 
eventuelt konstaterede risikofaktorer ikke bør udelukke donationen. 
 
For eksempel er det efter en konkret vurdering ikke udelukket at anvende en 
mand, der har haft sex med andre mænd, som sæddonor. 
 
1.2. Arvelige sygdomme 
Ved interviewet skal der endvidere spørges ind til donorkandidatens 
familiehistorie for at vurdere sundhedsrisiko i forhold til forekomst af 
arvelige sygdomme i donorkandidatens familie (se afsnit 3.1.4 i 
Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 55 af 3. juli 2006). 
 
Hvis der konstateres en risiko for en arvelig sygdom, vurderer 
sundhedspersonen risikoen for, at barnet kan få denne sygdom, og den 
mulige betydning heraf. Resultatet noteres i risikovurderingen. 
Sundhedspersonen kan også henvise til genetisk rådgivning.  
 
2. Udførelse af biologiske tests ved sæd- og ægdonation fra kendt donor 
 
Der skal endvidere gennemføres en række biologiske tests af 
donorkandidaten. 
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2.1. Sæddonation 
Donorkandidaten skal være testet negativ på blodprøve for hiv 1 og 2, 
hepatitis B og C, syfilis og på urinprøve for klamydia. Prøvetagningstids-
punkt er tidspunktet for donationen. Sædstrå kan frigives, når den 
serologiske testning for hiv 1 og 2, hepatitis B og C er gentaget negativ efter 
6 måneder eller via NAT test på donationstidspunktet. 
 
2.2. Ægdonation 
Donorkandidaten skal være testet negativ på blodprøve for hiv 1 og 2, 
hepatitis B og C samt syfilis. Prøvetagningstidspunkt er op til 30 dage før 
donationen. Æg kan frigives, når den serologiske testning for hiv 1 og 2, 
hepatitis B og C og NAT test er negativ på prøvetagningstidspunktet. 
 
3. Praktisk udførelse af screening og test – den samlede risikovurdering 
 
Sundhedspersonen foretager sin dokumenterede risikovurdering på 
baggrund af en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger, jf. ovenfor, 
og konkrete resultater/vurderinger fra det gennemførte interview og de 
foretagne tests. Det skal fremgå af risikovurderingen, hvad denne er 
omfattet af, hvem der har udført den, og hvilke risici, der er knyttet til 
vurderingen med et skøn over alvorligheden af disse, evt. med reference til 
det videnskabelige grundlag.  
 
Det nævnte interview kan eksempelvis gennemføres af en kvalificeret og 
rutineret sundhedsperson på en fertilitetsklinik eller i en sædbank, hvor 
kvinden/parret efterfølgende grundigt informeres om risikovurderingen af 
donorkandidaten, herunder om eventuel genetisk arvelig risiko og andre 
faktorer, der kan øge risikoen for sygdom overført til barnet eller kvinden.  
 
De nævnte biologiske tests kan eksempelvis udføres på en række 
laboratorier, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen.  
 
Når den endelige risikovurdering er foretaget, udleverer sundhedspersonen 
den skriftlige vurdering til kvinden/parret og giver en grundig mundtlig 
information om betydningen heraf, herunder om de risici og resultater, der 
er fundet. Hvis der ikke er fundet væsentlige udelukkelsesgrunde ved de 
gennemførte tests (fx at donorkandidaten har hiv 1), og kvinden/parret 
fortsat er interesseret i at fortsætte med donation fra den kendte donor efter 
at være præsenteret for risikovurderingen, indhentes et informeret samtykke 
fra kvinden/parret, hvorefter en eventuel fertilitetsbehandling kan begynde. 


