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Cryos åbner sædbank i Odense 
Tirsdag den 1. september slår verdens største sædbank, danske Cryos 

International, dørene op i Odense. Fremover kan fynske mænd donere sæd og på 

den måde bistå behandling af barnløse i Danmark og udlandet.  

 

Sæd er eftertragtede celler. Det ved sædbanken Cryos International, der forsyner 

Danmark og mere end 80 andre lande med donorsæd. Efterspørgslen fra udlandet er så 

stor, at hovedparten af produktionen fra de danske klinikker i Aalborg, Aarhus og 

København bliver eksporteret. Der er altså hårdt brug for mere dansk sæd, og derfor 

åbner Cryos International nu en klinik i Odense. 

 

− Vi har brug for gode fynske, mandlige gener, der med sæddonationer kan hjælpe 

barnløse danske par med at få deres ønske om et barn opfyldt. Desuden er vores danske 

vikingesæd også i høj kurs i udlandet, siger Ole Schou, grundlægger af og direktør i Cryos 

International.  

 

− Klinikken i Odense er naturligvis en investering. Men fordi efterspørgslen er stor, så tror 

og håber vi, at flere fynske mænd vil donere sæd, da muligheden nu er kommet tættere på 

geografisk set, tilføjer han. 

 

Flere vælger ikke-anonymitet 

Mænd, der ønsker at donere sæd, skal ansøge online via Cryos’ hjemmeside. Hernæst 

bliver de indkaldt til selve donationen, som i Odense kommer til at foregå i Vestergade 69. 

Der skal afleveres op til tre sædprøver, før end donoren kan fortsætte forløbet, som blandt 

andet indebærer en lægeundersøgelse, der sikrer, at han er sund og rask.  

 

− Donorsæd skal være af høj kvalitet for at sikre graviditet. Derfor er vi meget omhyggelige 

i udvælgelsen af sæden, og vi tester blandt andet sædens motilitet, altså andelen af 

bevægelige sædceller i prøven, forklarer Ole Schou.  

 

Helt konkret er der efterspørgsel efter fysisk og psykisk sunde mænd af alle racer og 

nationaliteter. Deres alder skal være mellem 18 og 45 år, og de skal være over 170 cm 

høje. Man kan vælge at blive anonym sæddonor, men der er specielt efterspørgsel på 

ikke-anonyme donorer, hvor barnet kan få adgang til identiteten, når det fylder 18 år. 

Andelen af ikke-anonyme donorer er støt stigende og udgør i dag omkring halvdelen af 

donorerne på Cryos’ klinikker.  

 

Sæddonorerne bliver kompenseret med op til 500 kroner per donation afhængigt af kvalitet 

og kvantitet samt profiltype og anonymitet.  
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For yderligere information kontakt: 

Ole Schou, direktør, Cryos International,  

os@cryosinternational.dk  

 

 

Fakta om Cryos’ klinik i Odense:  

Åbner tirsdag den 1. september klokken 8 i Vestergade 69, 2. sal, 5000 Odense C. 

 

 

Fakta om Cryos International: 

 I dag verdens største sædbank med fire afdelinger i Danmark og en i USA. 

 Siden grundlæggelsen i 1987 har Cryos leveret sæd til mere end 30.000 børn på 

verdensplan. 

 Hovedparten af sæddonationerne i Danmark bliver eksporteret. 

 Cryos tilbyder fri adgang online til at søge blandt mere end 400 sæddonorer. 

 Cryos tilbyder sæd fra anonyme eller ikke-anonyme sæddonorer med enten en 

basis eller udvidet profil. 

 Alle Cryos’ donorer udvælges og screenes i overensstemmelse med de gældende 

nationale og internationale regler. Dette indebærer en omfattende 

lægeundersøgelse og medicinsk vurdering, inden kandidaten godkendes.  

 Cryos har licens i henhold til EU-Vævsdirektivet med godkendelse af 

Sundhedsstyrelsen.  

 Cryos tilbyder sine donorer honorar og fuld diskretion. 
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