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Fertilitetstrend: Barnløse efterspørger personlig 
viden om sæddonorer 
 
Danske barnløse vælger i stigende grad de sæddonorer med udvidede profiler, der giver flest personlige 
oplysninger om sig selv. Verdens største sædbank melder om et globalt fænomen.  
 
Når barnløse singlekvinder og par i Danmark benytter sig af sæddonor, interesserer de sig i stigende grad for 
donorens personlighed. Det oplyser verdens største sædbank, danske Cryos International. Gennem tre år har 
sædbanken på hjemmemarkedet oplevet en opadgående efterspørgsel på de ikke-anonyme sæddonorer med 
udvidede profiler, der indeholder ekstra mange personlige informationer om sæddonoren.  
  
– Hvordan lyder hans stemme? Hvad er han for en person, og hvordan ser han ud? At vælge sæddonor til sit 
kommende barn er en enorm beslutning med store konsekvenser. En del af vores sæddonorer har udvidede profiler 
med ekstra mange personlige oplysninger, og de falder i stigende grad i vores danske kunders smag, fortæller CEO 
Peter Reeslev.  
 
Hans oplevelse bekræftes med al tydelighed i tallene. I 2015 valgte 42 procent af de danske kunder hos Cryos en 
sæddonor med en udvidet profil. Blot tre år senere var tallet steget til 55 procent. Dermed ligger Danmark på niveau 
med England men stadig et stykke bag de 68 procent, som Holland kan fremvise. Peter Reeslev tilføjer, at stigningen 
skal ses i lyset af, at der er et stigende antal lesbiske par og singlekvinder, som vælger at få et donorbarn, og det er 
netop her, efterspørgslen på donorer med udvidede profiler kommer fra. 
 
Sæddonorerne under lup 
Danske singlekvinder og par er langt fra alene om at interessere sig for de personlige detaljer, der gør den enkelte 
sæddonor unik. Over hele verden oplever Cryos stigende efterspørgsel på ikke-anonyme sæddonorer med udvidede 
profiler. Ved at vælge en ikke-anonym donor får barnet mulighed for at kontakte donoren i fremtiden. Den udvidede 
profil giver adgang til informationer om donorens uddannelse, familiebaggrund, personlighed, følelsesmæssige 
intelligens såvel som et foto af donoren som barn, en håndskrevet hilsen og en lydfil med hans stemme.  
 
– Lige nu har vores kunder meget stor interesse i ny viden om vores sæddonorer. Vi prioriterer højt, at vi løbende 
udvikler nye muligheder for, at man kan få et større indblik i sæddonoren, hans verden og personlighed. Husk på, 
de barnløse står alene med et livsdefinerende valg for dem selv og deres kommende barn, siger Peter Reeslev og 
tilføjer, at mange også bruger de udvidede profiler som baggrund for at kunne fortælle deres barn om dets biologiske 
ophav, hvis han eller hun stiller spørgsmål til det en dag.  
 
Stiller krav til donoren 
Den store interesse i sæddonorernes fysik og psyke stiller dog ikke kun krav til Cryos, men også til donorerne.  
 
– Når man deler så mange informationer om sig selv, er det fordi, man vil hjælpe andre til at få en drøm opfyldt og 
gerne vil give barnet mulighed for at vælge, om det vil kende mere til sit biologiske ophav, forklarer Peter Reeslev.    
 
Cryos har som standard en række skrappe sundhedsmæssige krav, som alle sæddonorer skal leve op til. På 
verdensplan leverer Cryos donorsæd til mere end 100 lande, og sædbankens donorer har bidraget til mere end 
65.000 donorbørn verden over.  
 
Cryos er en international sæd- og ægbank med mere end 30 år i branchen. Vi er verdens største sædbank med mere end 1.000 donorer både 
ikke-anonyme og anonyme - og det største antal registrerede graviditeter. Cryos’ vision er at hjælpe barnløse med at få drømmen om et barn 
opfyldt https://dk-da.cryosinternational.com/  
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