
VILL DU GE 
GÅVAN AV 

LIV?

DÅ KAN DU DONERA ÄGG ELLER SPERMIER FÖR ATT HJÄLPA BARNLÖSA



Det finns många människor som är ofrivilligt barnlösa. Nästan en 
halv miljon människor i fertil ålder i Sverige lyckas inte bli gravida 
när de vill det.

Det finns också många metoder för att behandla ofrivillig 
barnlöshet.

En metod är insemination eller IVF-behandling med donerade 
ägg eller spermier.

Vi behöver ständigt nya äggdonatorer och spermiedonatorer. 
Ju fler donatorer vi har, desto fler kan vi hjälpa – och på kortare tid.

Vill du hjälpa barnlösa genom att donera ägg eller spermier?
Eller vill du ha mer information om detta? 
Se baksidan för kontaktuppgifter.

För att donera ägg ska du:

• vara frisk och inte ha 
kända, ärftliga sjukdomar 
eller allvarliga sjukdomar 
med hög smittrisk

• enligt nationella 
riktlinjer vara minst 23 år 
och yngre än 36 år 

• vara icke-rökare

• ha ett BMI (Body Mass 
Index) på högst 30 

• gärna ha fött egna barn, 
men det är inget krav 

För att donera spermier 
ska du:

• vara frisk och inte ha 
kända, ärftliga sjukdomar 
eller allvarliga sjukdomar 
med hög smittrisk 

• enligt nationella 
riktlinjer vara minst 23 år 

• vara icke-rökare 

• ha sädesceller som 
uppfyller kraven för 
nedfrysning 

I Sverige har barn som har kommit till med hjälp av ägg- eller 
spermiedonation rätt att få veta sitt genetiska ursprung vid mogen 
ålder. Det innebär att donatorn kan bli kontaktad av barnet längre fram. 
 
Uppgifter om donatorn sparas i en journal som arkiveras i minst 70 år. 
Där finns uppgifter om till exempel hårfärg och ögonfärg. Donatorn kan 
även fylla i ett personligt brev med uppgifter om bland annat intressen 
och familjeförhållanden.

Donatorn och mottagarparet är däremot helt anonyma för 
varandra. Donatorn har inga juridiska rättigheter eller 
skyldigheter mot de eventuellt kommande barnen.
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