Hemsida www.karolinska.se/reproduktionsmedicin
Där finns länk till 1177 Vårdguiden för att göra din intresseanmälan.

Telefon 08-585 806 93
Röstbrevlåda dygnet runt, lämna telefonnummer och tid när du
önskar bli kontaktad så hör vi av oss så snart det är möjligt. 			
			
					

Besöksadress - efter övernskommen tid
Reproduktionsmedicin, Karolinska i Huddinge
Novumhuset, plan 4
Blickagången 6 eller Hälsovägen 7

Vi har stort behov av fler spermiedonatorer
från alla etniciteter.
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Spermiedonator
Karolinska Universitetssjukhuset
Reproduktionsmedicin

TIIL DIG SOM VILL BLI SPERMIEDONATOR
Nästan en halv miljon människor i fertil ålder i Sverige lyckas inte bli
gravida när de vill det. Vi behöver ständigt nya spermiedonatorer från
alla etniciteter. Ju fler donatorer vi har, desto fler kan vi hjälpa - och
på kortare tid.

För att donera spermier ska du:
• vara fysiskt och psykiskt frisk och inte ha kända ärftliga eller 		
allvarliga sjukdomar
• enligt nationella riktlinjer vara minst 23 år och inte fyllt 45 år
• gärna ha fått egna barn, men inget krav

Vad säger lagen?
I Sverige har man beslutat att barn, vid mogen ålder, som tillkommit
genom donation har rätt att få veta sitt genetiska ursprung. Det innebär
att donatorn kan bli kontaktad i framtiden när barnet nått mogen ålder.
Donatorn har inga juridiska rättigheter eller skyldigheter mot de eventuellt kommande barnen.
De par/den ensamstående kvinnan som mottar donerade könsceller *
uppmanas att berätta för barnet hur det kommit till. Barnet kan vid
mogen ålder söka upp den klinik där donationen utförts för att ta del
av information om donatorn. Donatorn är dock helt anonym för
mottagarparet/den ensamstående kvinnan likaså är mottagarparet/
den ensamstående kvinnan helt anonymt för donatorn.

Vilken information kan barnet få?
I en så kallad särskild journal som sparas i minst 70 år kommer uppgifter
om donatorns hårfärg, hudfärg, ögonfärg, längd och vikt antecknas.
Eventuella intressen samt släkt- och familjeförhållanden kan donatorn
lämna i ett så kallat ”Personligt brev” alternativ eget brev. Ett fotografi av
donatorn själv kan ha betydelse för barnet.

*Donerade könsceller kan vara ägg, spermier eller båda delarna.

Hur går det till?
Efter att du anmält intresse att bli donator kontaktar vi dig per telefon för
mer information. Därefter är du vällkommen till Reproduktionsmedicin
Karolinska för att lämna spermaprov, urinprov samt blodprov för att utesluta smittsamma infektionssjukdomar som kan överföras via sperma.
Spermaprovet fryses in och tinas för kontroll av hur spermierna ”klarar”
denna process. Om spermieprovet är bra och infektionsproverna är utan
anmärkning kommer du att kallas för nybesök till läkare och kurator.
En medicinsk- och psykosocial bedömning görs.
Nya infektionsprover måste lämnas 6 månader efter sista spermieprovet,
först därefter kan spermierna användas.
Om du blir godkänd som donator är det önskvärt att du kommer minst
1 gång per vecka och lämnar spermier för nedfrysning. Du behöver
komma för provinlämning cirka 10 gånger.

Hur används spermierna?
De spermier du lämnar används för insemination eller provrörsbefruktning till ett begränsat antal par/ensamstående kvinnor.

Får jag veta när någon blir gravid?
Ja, om du själv vill och kontaktar oss.

Får jag ersättning?
Som godkänd donator får du ersättning efter slutförd
donation enligt gällande ersättningsnivå,
kan ses på vår hemsida.

Om du har frågor är du mycket välkommen
att höra av dig.

