
Resultaterne for 2006 er baseret på indberetninger fra 9 
offentlige og 12 private fertilitetsklinikker. 

2006-ART IVF/ICSI< 40år IVF/ICSI> 40år FER Donation I alt 

Påbegyndte behandlinger (n) 8563 1373 2515 35 12486 

Ægudtagninger (n) 8354 1287 - - 9641 

Ægoplægninger (n) 7247 1006 2062 31 10346 

Kliniske graviditeter (n) 2421 174 391 6 2992 

Kliniske graviditeter pr. behandling (%) 28,3 12,7 15,5 17,1 24,0 

Antal fødsler* (n) 1907 86 257 3 2253 

% fødsler pr påbegyndt behandling 22.3% 6,3% 10,2% 8,6% 18,0% 

*I 2006 er 8,5% af de afsluttede kliniske graviditeter lost for follow-up. Der er registreret 2253 fødsler med en 
flerfoldsrate på 18,6% hvilket er resulteret i fødsel af 2660 børn. Ved at estimere at de graviditeter som er 
lost for follow-up har samme abortrate (8%) og flerfoldsrate, som de afsluttede graviditeter vi har kendskab 
til, så estimeres, at der efter ART i 2006 er født 2907 børn  svarende til 4,4% af børn født i 2006 (Nye tal fra 
Sundhedsstyrelsen 2007:4). 

  

Registrering af IUI behandlinger i 2006. 

Tallene baseres på indberetninger fra 9 offentlige Fertilitetsklinikker, 13 private Fertilitetsklinikker, 6 
Gyn/Obst afdelinger, 25 Speciallæger og 1 Jordmoder dreven klinik. 

2006-IUI IUI-H <40år IUI-H >40år IUI-D <40år IUI-D >40år I alt 

Antal inseminationer 8842 842 3408 1002 14094 

Antal afsluttede kliniske graviditeter* 1232 66 560 48 1906 



Afs. kliniske graviditeter pr. insemination (%) 13,9 7,8 16,4 4,8 13,5 

Procent flerfoldsgraviditeter 12,5 6,1 5,5 6,3 10,1 

Antal forventede fødte børn 1399 70 593 52 2114 

* I 2006 er 50% af de afsluttede kliniske graviditeter lost for follow-up. Der er registreret 875 fødsler med en 
flerfoldsrate på 11,9% hvilket er resulteret i fødsel af 981 børn. Ved at estimere, at de graviditeter som er lost 
for follow-up har samme abortrate (9%) og flerfoldsrate, som de afsluttede graviditeter vi har kendskab til, så 
estimeres, at der efter IUI i 2006 er født 1962 børn svarende til 3,0% af børn født i Danmark i 2006 (Nye tal 
fra Sundhedsstyrelsen 2007:4 – antal fødte børn;65.647). 

ART+IUI i alt 4869 fødte børn, svarende til 7,4% af fødselscohorten i 2006. 

 


