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Information om donor inseminationsforløb 

 
Du skal kontakte til mig så snart du får din menstruation.  
Så får du tid til kikkertundersøgelse af din livmoder (Hysteroskopi) og skylning af dine æggeledere 
ca. 7-10 dage efter menstruationens 1.dag (HSU) 
Der bliver også taget blodprøver. 
 
Hvis undersøgelserne og blodprøver er normale skal du skrive til mig igen når du får din 
menstruation igen. 
 
Så får du en tid ca. 3 til 5 dage efter menstruation 1.dag til skanningen. Det kaldes skanning i 3-
5.cyklus dag regnet fra menstruation 1.dag. 
 
Hvis skanningen ser fint ud og du ikke har cyster får du hormontabletter Pergotime som du skal 
tage: to tabletter om dagen i 5 dage.  
Så skal du til en ny skanning ca. 8-10.cyklus dag for at se hvordan dine æg vokser.  
 
Hvis det vokser fint får du tid til en ny skanning omkring den 12.cyklus dag 
Hvis dine æg vokser som det skal, skal du have en sprøjte for at fremkalde en ægløsning.  
Vi foretager insemination ca. 14.cyklus dag.  
 
Vi giver dig besked ca. en uge før der skal insemineres så du kan nå at bestille sæd fra 
sædbanken. 
 
En uge efter skal du komme til en blodprøve for at se om din ægløsning har været god. 
(progesteron) 
Ugen efter igen skal du få taget en blodprøve for at se om du bliver gravid. (hcg) 
 
Det er således ca. 4-5 gange du skal til min klinik per cyklus i forløbet. 
Det tager tid og det skal du være forberedt på. 
 
Du får 3-6 gange inseminationer afhængig af hvordan det forløber. 
Chancen for succes er ca. 15%-20% per gang. 
 
Adresser på sædbanker: 
 
http://www.nordiskcryobank.dk 
http://dk-da.cryosinternational.com 
 
Med venlig hilsen 
Tri Nguyen, speciallæge i gynækologi og obstetrik, ph.d 
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