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Jeg ønsker å få nedfrosset og oppbevart sæd på LIVIO IVF-klinikken Oslo for bruk ved 
behandling med sikte på assistert befruktning og er inneforstått med følgende:  
 

1. Nedfrysing nedsetter sædkvalitet. 
 

2. Nedfrysing eller opptining av sæd kan i blant mislykkes slik at sæden ikke kan 
benyttes for inseminasjon eller annen form for befruktning. 
 

3. Livio IVF-klinkken Oslo garanterer ikke at graviditet vil oppstå dersom sæden 
benyttes til inseminasjon. 

 
4. Antall strå med nedfrosset sæd er begrenset, avhengig av volum og kvalitet på 

preparatet som leveres til nedfrysing.  
 

5. All nedfrosset sæd kan bli oppbrukt før graviditet inntreffer. 
 

6. Nedfrysing av sæden er ingen garanti for fremtidig fertilitet. 
 

7. Min oppbevarte sæd kan kun benyttes ved behandling med sikte på assistert 
befruktning ved Livio IVF-klinikken Oslo. Sæden kan ikke utleveres, gis bort, selges, 
benyttes som donorsæd.  
 

8. Når jeg dør vil nedfryst sæd destrueres. Sædprøvene tilfaller ikke boet til sædgiver. 
 

9. Livio IVF-klinikken Oslo vil oppbevare sæden på en teknisk forsvarlig måte i en avlåst 
beholder. Livio IVF-klinikken Oslo fraskriver seg ethvert ansvar for økonomisk tap 
som sædgiver måtte bli påført som følge av at sæden, under oppbevaring, blir 
ødelagt på grunn av tekniske feil eller andre uhell som kan  
oppstå, eller tyveri. Livio IVF-klinikken Oslo vil, dersom all eller deler av sæden blir 
ødelagt før bruk med sikte på assistert befruktning, på grunn av feil fra Livio IVF-
klinikken Oslos side, dekke sædgivers utgifter forbundet med oppbevaring og 
nedfrysing. Dog aldri mer enn kr. 5000. 

 
10. Kostnaden for nedfrysing av sæd til enhver tid inkluderer oppbevaring av sæden i ett 

år. Kostnaden for oppbevaring utover ett år , justeres årlig i tråd med den 
prisjustering som skjer generelt ved Livio IVF-klinikken Oslo. 

 
11. Jeg kan når som helst kreve av sædprøvene tas ut av fryseren og ødelegges. Dette 

vil kun skje etter skriftlig beskjed fra meg. 
 

12. Livio IVF-klinikken Oslo har, i tillegg til de situasjonene som er beskrevet i punkt 7 og 
11, rett til å ta sædprøvene ut av fryseren og ødelegge dem i følgende tilfeller: 

 To måneder etter at betalingsfristen har utløpt. 

 Når 5 års oppbevaringstid har forløpt uten inngåelse av ny kontrakt. 

 Når jeg er blitt 60 år gammel, - eller ved mulig lavere aldersgrense 
fastsatt av norske myndigheter til enhver tid. 
 

13. For oppbevaring utover 5 år må det inngås ny kontrakt. 
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14. Jeg tar selv ansvaret for å underrette avdelingen for assistert befruktning på Livio 
IVF-klinikken Oslo om eventuelle adresseforandringer. 

 
15. Oppbevaring av sæd ved Livio IVF-klinikken Oslo gir ikke grunnlag for å kreve 

behandling med sikte på assistert befruktning. Slik behandling vil bare tilbys innenfor 
de vanlige medisinske kriterier og aldersbegrensninger som til enhver tid gjelder, 
dersom klinikken har kapasitet og i henhold til gjeldende norsk lovgivning. 

 
 
 
 
 
__________________________  ______________________________ 
Dato/sted     Personnummer 
 
 
___________________________           ______________________________            
Blokkbokstaver    Signatur                                  
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
__________________                                                 ______________________________ 
Dato    Motatt/signatur 
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