
Forklaring til rapportskjema, assistert befruktning                                

                                                                                                   

ASSISTERT BEFRUKTNING PARTNER-DONASJON AKTIVITET 

Antall par behandlet                                                                                                                                                       
Antall par behandlet med sæd fra partner, fordelt på behandlingstype og totalt antall par. Hvis et par 

har fått begge typer behandling, føres paret opp i begge kategoriene. 

Antall egguttak                                                                                                                                                            
Antall egguttak, uavhengig av antall egg. 

Antall nedfrysinger av egg                                                                                                                                                            
Antall ganger det har blitt nedfryst egg, uavhengig av antall par, eller antall egg. 

Antall nedfrysinger av sæd                                                                                                                                                            
Antall ganger det har blitt nedfryst sæd, uavhengig av antall par. 

Antall nedfrysinger av embryoer                                                                                                                                                            
Antall ganger det har blitt nedfryst embryoer, uavhengig av antall par, eller antall embryoer, fordelt 

på behandlingstype og totalt antall embryoer. 

Antall tilbakeføringer av embryo eller zygote (ET, ferske og frosne)                                                                    
Antall ET uavhengig av antall embryoer som er tilbakeført, eller antall par. Både tilbakeføringer med 

ferske og frosne embryoer skal regnes med. 

 

IKKE-PARTNER SÆDDONASJON  

Antall sæddonorer (med faktisk donasjon)                                                                                                           
Antall donorer som har donert sæd som er screenet og frigitt til anvendelse.  

Antall sæddonasjoner                                                                                                                                                
Antall donasjoner, uavhengig av antall donorer og antall sæd-strå per donasjon. 

Antall sæd-strå distribuert til annet land                                                                                                           
Antall sædstrå distribuert til andre land fordelt på EU-land og land utenfor EU. 

Antall sæd-strå mottatt fra annet land                                                                                                           
Antall sædstrå mottatt fra andre land fordelt på EU-land og land utenfor EU. 

 

ASSISTERT BEFRUKTNING MED IKKE-PARTNER SÆDDONASJON 

Antall behandlingssykluser med sæddonasjon                                                                                                       
Antall behandlingssykluser med ikke-partner-sæddonasjon, uavhengig av antall par, fordelt på 

behandlingstype. 

Antall tilbakeføringer av embryo eller zygote (ET, ferske og frosne)                                                                                                      
Antall ET uavhengig av antall embryoer, eller zygoter som er tilbakeført, og uavhengig av antall par.                              

Både tilbakeføringer av ferske og frosne embryoer og zygoter regnes med. 



Antall frosne embryoer                                                                                                                                                
Antall frosne embryoer som er tilbakeført, uavhengig av antall behandlinger med ET, eller antall par. 

Antall frosne zygoter                                                                                                                                                
Antall frosne zygoter som er tilbakeført, uavhengig av antall behandlinger med ET, eller antall par. 

 

FERTILITETSBEVARENDE BEHANDLING 

Antall behandlinger med nedfrysing av egg                                                                                                                    
Antall nedfrysinger uavhengig av antall nedfryste egg per behandling. 

Antall behandlinger med nedfrysing av sæd                                                                                                                    
Antall nedfrysinger uavhengig av antall nedfryste sæd-strå per behandling. 

Antall pasienter med innhøsting av eggstokkvev                                                                                       
Antall pasienter. 

Antall pasienter med innhøsting av testikkelvev                                                                                       
Antall pasienter. 

 

 

 

 

 

 

 

 


