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 Telefon: 72 57 47 33  
 Faks:     72 57 47 06  

 

 
Informasjon til sæddonor 
 
 
Takk for at du kan tenke deg å være sæddonor. 
For enkelte par, likekjønnede par og enslige kvinner vil behandling med sæddonasjon være eneste måte å 
kunne få barn på. Ved at du kan tenke deg å være sæddonor bidrar du til å hjelpe disse. Nedenfor finner du 
innledende informasjon om sæddonasjon. 
 
Sæddonasjon fra identifiserbar donor 
Etter lovverket kan ikke sæddonor være anonym. Det innebærer at barnet, men bare barnet, skal ha rett til å 
kunne få vite identiteten til sæddonor når det har fylt 15 år. Sæddonor har imidlertid ingen økonomiske / 
juridiske forpliktelser eller rettigheter ovenfor disse barna. 
 
Egnet sæddonor 

• Alder bør være mellom 22 og 45 år 
• Ha normalt god helse 
• Ikke ha kjente alvorlige arvelige sykdommer 
• Ha god sædkvalitet, og en sædprøve som tåler nedfrysing og tining 

 
Utredning av sæddonor 
Ved første oppmøte, før samtale med lege, leveres en sædprøve som blir undersøkt og det gjøres en frys/tin 
test. Det tas klamydia- og gonoréprøve fra sædprøven. Enkelte sykdommer vil kunne overføres med 
sædvæsken, og det må derfor tas blodprøver til testing av hepatitt, HIV, HTLV og syfilis. Rekvisisjon ligger 
vedlagt. Alle testresultater er underlagt taushetsplikt og du får svar på alle testene hos legen. Personer som 
tester positivt på noen av disse prøvene kan ikke være sæddonor.  
Videre utredning innebærer samtale med lege. På bakgrunn av samtalen skal legen vurdere om du er egnet til å 
være sædgiver. Selv om du gjennomfører samtalen med lege har du ikke rett eller plikt til å bli sæddonor. 
Dersom du har spørsmål etter å ha lest dette, ta gjerne kontakt! 
 
Økonomisk kompensasjon 
Sæddonor vil bli kompensert økonomisk med 0,7% av 1G (pr. donasjon) i tillegg til dokumenterte reiseutgifter. 
Beløpet er skattepliktig. 
 
Tilbaketrekning før donasjonsperiode 
Du kan trekke deg fra den videre prosessen dersom du føler at dette ikke passer for deg.  
 
Tilbaketrekning etter endt donasjonsperiode 
Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til bruk av din sæd for assistert befruktning. Har befruktning 
allerede funnet sted, gjelder tilbakekallelsen av ditt samtykke kun fremtidig bruk av din sæd.  
 
 
Videre informasjon 
Sæddonor mobiltelefon nr.: 48 03 97 91  
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