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AFTALE OM BEHANDLING 
 
 
Denne aftale omfatter behandlingen oocytdonation 
 
 
Mellem undertegnede patientpar: 
 
Kvinden:    Manden: 
 
CPR:    CPR: 
Navn:    Navn: 
Adresse:    Adresse: 
 
og 
 
Fertilitetsklinik IVF-SYD 
Skærbækvej 4 
7000 Fredericia 
 
Indgås hermed aftale om behandling af barnløshed ved hjælp af oocytdonation 
 
Prisen er jf. gældende prisliste.  
 
I prisen er inkluderet alle samtaler, kontroller, skanninger og ægoplægning.  
Akupunktur, assisteret klækning og andre ekstraydelser er ikke inkluderet i prisen. 
 
Prisen inkluderer endvidere nedfrysning af mandens sæd til behandlingen. Det skal understreges, 
at sæden vil blive destrueret efter endt behandling. 
 
Medicin anvendt til behandlingen af oocytdonor er ikke inkluderet, og betales særskilt efter regning 
fra apoteket. 
 
Det skal understreges, at behandlingen kan omfatte æg doneret anonymt af frivillige donorer og at 
man aldrig kan få donors identitet oplyst. Hvis I under behandlingen skulle få oplysninger om 
donor er disse fortrolige, og med jeres underskrift på denne kontrakt, vedkender I jer denne 
tavshedspligt. 
 
Gennemført behandling: 
 
Behandlingsforløbet anses for fuldført, hvis der sker tilbagelægning af et befrugtet æg af en sådan 
kvalitet at graviditet er opnåelig. Vi tilstræber kun at lægge ét befrugtet æg tilbage, da ægdonor er 
ung og risikoen for tvillinger er stor. En tvillingegraviditet efter ægdonation giver forøget risiko for 
svangerskabsforgiftning og forhøjet blodtryk. 
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Hvis behandlingsforløbet må aflyses pga. mandlig faktor (nedsat sædkvalitet) betales halvdelen af 
behandlingsprisen. 
 
Hvis der er egnede befrugtede æg i overskud efter I har fået lagt friske æg tilbage, vil disse blive 
dyrket videre til blastocyster, og hvis der er blastocyster, vil disse blive nedfrosset gratis. De 
nedfrosne æg kan senere blive optøet og lagt tilbage. Prisen for tilbagelægning af optøede 
blastocyster er jf. gældende prisliste. Det koster 1000 kr./år at have nedfrosset blastocyster på 
klinikken. Det første år er gratis. 
 
Hvis der tages æg ud af donor, men der ikke er æg til at lægge tilbage, betales der som for en 
aflyst IVF behandling, se gældende prisliste (gælder kun kendt dedikeret donation). 
 
Betaling: 
Ved aftalens indgåelse eller senest når behandlingen påbegyndes, indbetales behandlingens pris 
til Fertilitetsklinik IVF-SYD ved kontant betaling, check 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 
donors æg er søgt befrugtet med mandens sæd. Udnyttes fortrydelsesretten tilbagebetales det 
indbetalte beløb minus 1500 kr. Ønskes senere udtrædelse refunderes det indbetalte beløb ikke. 
Ønskes kontrakten ophævet har Fertilitetsklinik IVF-SYD ret til betaling for evt. allerede udførte 
ydelser, jf. gældende prisliste. 
 
 
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.  
 
 
 
Fredericia, den: 
 
 
________________________ 
      Kvindens underskrift 
 
 
 
________________________   _________________________ 
      Mandens 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. 


