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AFTALE OM BEHANDLING 
 
 
Denne aftale omfatter følgende behandling: 
 
□ IVF BEHANDLING  
□ IVF BEHANDLING MED DONORSÆD 
□ ICSI BEHANDLING 
□ TESA BEHANDLING 
 
Mellem undertegnede patientpar: 
 
Kvinden:    Evt. partner: 
 
CPR:    CPR: 
Navn:    Navn: 
Adresse:    Adresse: 
 
og 
 
Fertilitetsklinik IVF-SYD 
Skærbækvej 4 
7000 Fredericia 
 
Indgås hermed aftale om behandling af barnløshed ved hjælp af reagensglasbehandling 
(IVF/ICSI/TESA). 
 
Aftalen omfatter en gennemført IVF/ICSI/TESA behandling. Prisen er jf. gældende prisliste. 
 
Denne pris omfatter alle samtaler, kontroller, skanninger, ægudtagning, blastocystdyrkning, og 
ægoplægning samt evt. nedfrysning af overskydende befrugtede æg (blastocyster). Der er et 
gebyr på opbevaring af nedfrosne æg/embryoner/sæd på 1000 kr./år (1. år er gratis). Akupunktur, 
assisteret klækning (AHA) og andre ekstraydelser er ikke inkluderet i prisen. 
 
Medicin anvendt til behandlingen er ikke inkluderet, og afregnes særskilt med apoteket. 
 
Gennemført behandling: 
En behandling anses for gennemført, når ægudtagning har fundet sted, der er sket befrugtning og 
der er egnede æg 2 dage efter ægudtagningen.  
 
Hvis en behandling afbrydes før ægoplægning, refunderes en del af behandlingsprisen efter 
nedenstående retningslinier: 
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Sker der aflysning inden ægudtagningen refunderes det indbetalte beløb minus 4000 kr.  
 
Sker der ikke befrugtning af æggene eller deler de sig ikke tilfredsstillende, således at der ikke er 
befrugtede æg til tilbagelægning i livmoderen, refunderes det indbetalte beløb minus 9000 kr. Der 
skal dog betales for evt. ekstraydelser (donorsæd, ICSI og TESA). 
 
Behandlingsforløbet anses for fuldført, hvis der sker tilbagelægning af et eller flere befrugtede æg 
af en sådan kvalitet at graviditet er opnåelig. 
 
Evt. overskydende befrugtede æg dyrkes gratis videre til blastocyst stadiet (5-6 dage efter 
ægudtagningen) og nedfryses ligeledes gratis. Pris for tilbagelægning af optøede æg, se venligst 
prisliste. 
 
Betaling: 
Ved aftalens indgåelse, eller inden påbegyndelse af behandling, indbetales behandlingens 
pris til Fertilitetsklinik IVF-SYD ved kontant betaling, Dankort eller ved overførsel til 
Fertilitetsklinikkens konto nr. 0400-4021846363 (Lån og Spar Bank). Ved overførsel til bankkonto 
bedes kvindens fødselsdato samt navn oplyst. 
 
Fortrydelse: 
Patienten kan efter ønske udtræde af aftalen ved skriftlig henvendelse. Dette gælder dog kun indtil 
første stimulation er påbegyndt. Udnyttes fortrydelsesretten tilbagebetales det indbetalte beløb 
minus 1500 kr. Ønskes senere udtrædelse refunderes det indbetalte beløb jf. ovenfor. 
 
Afbrydelse af behandlingen: 
Opstår der under behandlingen forhold, der gør det åbenlyst at behandlingen ikke vil kunne 
gennemføres og således ikke har udsigt til at kunne føre til graviditet, kan kontrakten ophæves. Alt 
afhængigt af, hvor langt man er kommet i behandlingsforløbet, refunderes behandlingsprisen efter 
ovenstående retningslinjer. 
 
 
Fredericia, den: 
 
 
 
________________________ 
      Kvindens underskrift 
 
 
________________________   _________________________ 
      Evt. partners underskrift          Fertilitetsklinik IVF-SYD  
 
 
 
Enhver tvist, der direkte eller indirekte udspringer af den aftale om behandling, fortolkningen af samme eller ethvert krav 
vedrørende behandling modtaget på Fertilitetsklinik IVF-SYD skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Kolding som aftalt 
værneting. 


