
 

Bestilling af donorsæd til Fertilitetsklinikken – Regionshospitalet Horsens 
 
Når du har fået tid til behandling, skal du selv bestille donorsæd hos European Sperm Bank.  
 

 
 
Fertilitetsklinikken – Regionshospitalet Horsens, modtager donorer en gang om ugen 
(torsdag). Donor skal derfor senest bestilles om mandagen. Men gør det så snart du er 
tilmeldt behandling. Får du IKKE bestilt donor rettidigt, vil behandlingen blive afbrudt. 
 
Hvordan du bestiller hos European Sperm Bank: 
Du logger dig ind https://www.europeanspermbank.com/da-dk og opretter en profil og 
vælger en passende donor. Du skal bruge 1 x MOT 10 strå til 1 behandling.   
 
For at undgå betaling af donor, skal du sende en mail til info@europeanspermbank.com  
med følgende information: 
 
● Dit donorønske, gerne både en 1. og 2. prioritet 
● Dit fulde navn 
● Din fødselsdato (IKKE fulde CPR-nummer) 
● Hvilken behandlingstype du skal have (IUI/IVF/ICSI) 
I din mail skal du skrive at donor skal med næste bestilling til Fertilitetsklinikken 
Regionshospitalet Horsens. 
 
Har du nogen spørgsmål omkring donor så er sædbanken klar til at hjælpe dig på telefon 
3834 3600, chat service og mail info@europeanspermbank.com  
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VIGTIGT! 
Der må kun bestilles et donorstrå ad gangen, men når I bestiller strå hos 
European Sperm Bank registrerer de et “pregnancy slot” (graviditetskvote) på den 
pågældende donor de sender til os. 
Dvs. hvis du bliver gravid med donor så indrapporter vi graviditeten til European 
Sperm Bank og du har efterfølgende mulighed for selv at reservere og betale for den 
pågældende donor så der er mulighed for søskende med samme donor. Vi anbefaler 
dette gøres efter I har været til graviditetsscanning. 
 
Find mere information på klinikkens hjemmeside. 
Du kan finde mere information om fertilitetsbehandling på klinikkens hjemmeside 
www.fertilitet-horsens.rm.dk  
 

📱📱Kontakt 
Fertilitetsklinikken 
Indgang C 
Sundvej 30C 
8700 Horsens 
 
Telefonsekretariatet hverdage kl. 9.00-12.00: tel. 78426562. Fax 78426647 
Sikker mail til Fertilitetsklinikken (er du patient og har spørgsmål om din 
behandling, skal du altid benytte sikker mail). 
Hvis du har spørgsmål til f.eks. medicin, smerter eller blødning: Se om du kan finde 
svar under Hyppigt stillede spørgsmål Ellers skriv til sygeplejersken: 
Send en kortfattet mail om, hvad din henvendelse drejer sig om (husk at skrive dit tlf. 
nr. i mailen). 
Anvend Sikker mail til Fertilitetsklinikken 
Hvis spørgsmålet kræver svar samme dag, skal du sende mailen inden kl. 12.00  
og du vil blive ringet op inden kl. 15.00. Øvrige spørgsmål besvares hurtigst muligt  
(1-3 hverdage). 
Hvis spørgsmålet kan besvares kort på skrift, vil du modtage besked i din e-Boks. 
Hvis der opstår akutte problemer uden for klinikkens telefontid, skal du ringe 
til din egen læge eller Lægevagten. 
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