	
  

Label for kvinde i behandling:

Label for evt. partner:

SAMTYKKEERKLÆRING FOR INSEMINATION MED DONORSÆD
Undertegnede giver hermed samtykke til behandling af barnløshed med sæd fra donor.
•

Jeg/Vi er orienteret om de enkelte trin i behandlingen, succesrater, risici og bivirkninger, som den i sjældne
tilfælde kan være forbundet hermed inkl. øget risiko for flerfoldsgraviditet. Endvidere er der givet information
om, at adoption er en anden mulighed for at afhjælpe barnløsheden, og der er henvist til at søge oplysning
herom hos Adoption og Samfund.

•

Jeg/Vi er informeret om de juridiske regler for fader- og moderskab. Fødes et barn/børn som resultat af
behandlingen, vil jeg/vi i enhver henseende altid betragte dette barn/disse børn som eget/egne inkl. påtage
mig/os forsørgerpligt og anse barnet/børnene som lovlige arving/-er af mig/begge parter. Jvnf. Børneloven
§27.

•

Jeg/Vi erklærer, at anmodningen om behandling med donorsæd fremsættes efter nøje overvejelser, og at jeg/vi
har modtaget information om den teoretiske smitterisiko for HIV og /eller andre vira og om arverisiko.

•

Desuden er jeg/vi bevidst om, at det er vigtigt, at jeg/vi melder tilbage til klinikken, såfremt jeg/vi erfarer, at
barnet mod forventning enten fejler noget som kan være arveligt eller som kunne være overført fra donor, så
sædbanken kan tage stilling til om donor fortsat kan anvendes.
Jeg/Vi har valgt ( sæt X):
____
Anonym donor, og accepteret at udvælgelsen foretages på grundlag af hudfarve, øjenfarve, højde og
vægt. Anonymiteten bevares for stedse. Klinikken kan ikke gøres ansvarlig for resultatet eller følger af
inseminationen, udover hvad der måtte følge af dansk rets almindelige regler om lægers ansvar for fejl
og forsømmelser.
Eller
____
Ikke anonym donor , og har selv udvalgt donor ud fra de karakteristika sædbanken har oplyst. Barnet vil efter
18 års alderen have mulighed for at få kendskab til donors identitet, uden denne i juridisk forstand kan anses for
Fader.

Dato___________________
____________________________________
Kvindes underskrift
_____________________________________
Mandens underskrift/Kvindens underskrift/Ingen underskrift, hvis enlig.
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