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Detta dokument: Särskild journal för donator av ägg eller spermier (version 1,2 221125) är en bilaga till 
Nationell vävnadsdokumentation (bilaga 7, 2013-11-15), Donation av könsceller från tredjepartsdonator, SKL, 
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sakinnehållet bör undvikas. Kontrollera om det är den senaste versionen av dokumentet på www.vavnad.se 

 
 

Särskild journal för donator av ägg eller spermier 

Innehåll och instruktion 

 
Donatorns identitet och kod 

Donatorns namn 

Donatorns personnummer  

Donatorns kod 

 

Den särskilda journalen för donator av ägg eller spermier består av två delar. De delar som får 

lämnas ut till barn födda efter donation är: 

 

 

• Personliga uppgifter om donator av ägg eller spermier 

(Till exempel personligt brev och foto. Se mallen ”Personliga uppgifter om donator av ägg 

eller spermier”.) 

 

• Förteckning över barn födda efter donation 

Detta är ett dokument med donatorns namn, personnummer och en förteckning över de barn 

som fötts efter behandling med denna donator, i de fall de själva önskat föra in sitt namn i 

dokumentet. 

 

 

Denna del får inte lämnas ut till barn 

 

• Donationsbehandlingar som lett till barn 

Detta är ett dokument med donatorns namn, personnummer, donatorns kod, samt en 

förteckning över de behandlingar som lett till barn, förlossningsdatum, samt 

personnummer och namn på den kvinna som fött barnet. 

 

 

http://www.vavnad.se/
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Särskild journal för donator av ägg eller spermier 

Födda barn och personliga uppgifter 

Denna del får lämnas ut till barn 

 
Donatorns identitet 

Donatorns namn: 

Donatorns personnummer: 

 

 

• Förteckning över barn födda efter donation  

Detta är ett dokument med donatorns namn, personnummer, samt en förteckning över de barn 

som fötts efter behandling med denna donator, i de fall de själva önskat föra in sitt namn i 

dokumentet. 

 

Namn på barnet Personnummer 

  

  

  

  

  

  

  

 

• Eventuella övriga personliga uppgifter om donator av ägg eller spermier 

(Tex personligt brev och foto. Se dokumentet ”Personliga uppgifter om donator av ägg eller 

spermier” på https://vavnad.se/konsceller/dokument/) 

 
 

 

  

http://www.vavnad.se/
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Särskild journal för donator av ägg eller spermier 

Förteckning över donationsbehandlingar som lett till barn 

Denna del får inte lämnas ut till barn 

 

 
Detta är ett dokument med donatorns namn, personnummer, donatorns kod, och en 

förteckning över de behandlingar som lett till barn, förlossningsdatum, samt personnummer 

och namn på den kvinna som fött barnet. 

Denna del av journalen får inte lämnas ut till eventuella barn. 

 
 
Donatorns identitet och kod 

Donatorns namn: 

Donatorns personnummer: 

Donatorns kod: 

 

Behandlingar som lett till barn 

(Här ska Datum för behandling, Förlossningsdatum, Namn på den som fött barnet samt 

Personnummer på den som fött barnet finnas med) 

 

Datum för behandling Namn på den som fött barnet Personnummer 
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