
Mandlig fertilitetstest - Ofte stillede spørgsmål 

 
 

1. Hvorfor skal manden afstå fra seksuel aktivitet i 3-7 dage før testen? 
 
Efter sædafgang skal sædceller i epididymis (hvor sæden opbevares) komme 
tilbage til det normale, og dette tager cirka tre dage; Hvis afholdenhedstiden 
før testen overskrider 7 dage, begynder den modne sæd i epididymis (hvor 
sæden opbevares) at dø (apoptose), og dette kan også påvirke 
testresultaterne. 
 
2. Hvorfor skal jeg vente 15 minutter før sæden kan tages ud af    

sædopsamlingsbægeret til test og hvorfor skal prøven bruges inden for 
12 timer? 

 
Frisk sæd er viskøs, og normal sæd skal inkuberes i 30-60 minutter ved 37 
grader for at blive flydende. Ca. 30% af mandlige patienter lider under 
symptomer på dårlig flydende sæd i varierende grad, og sæden bliver ikke 
flydende, før rumtemperaturen er op til 37 grader.  
 
Kun i flydende tilstand kan sæd anvendes til test, da viskøs sæd ikke helt 
nedsænkes i sædopsamlingsbægeret. Flagerne i bunden af 
sædopsamlingsbægeret hjælper med at flyde korrekt og dette vil påvirke 
resultatet. 
 
3. Hvor lang tid tager det for sæden og reagensopløsningen at fordybe sig i 

sædopsamlingsbægeret? 
 
Generelt bør sædcellerne og opløsningerne passere membranet i testen inden 
for flere sekunder. Hvis prøven og opløsningerne ikke nedsænkes helt i testen 
efter 5 minutter betyder det, at sæden ikke er korrekt flydende, eller hvis 
sædets tæthed er for høj.  
 
Hvis dette sker, skal testen gentages. Årsagerne til at sæden ikke bliver 
flydende kan være at enzymet i sædopsamlingsbægeret bliver ugyldigt, eller 
at manden ikke bruger sædopsamlingsbægeret korrekt. 

4. Er de løsninger, der anvendes til denne test sikker? 
 
Løsningerne er sikre og ikke giftige, men må kun anvendes som beskrevet. 
 
5. Betyder et unormalt resultat, at manden ikke kan få børn? 
 
Ikke nødvendigvis. Spermtallet er en af de vigtige indikatorer, der afspejler 
mandlig fertilitet, men andre faktorer kan også forårsage mandlig infertilitet.   
 
I tilfælde af unormalt resultat bør du kontakte din læge for yderligere 
rådgivning. 
 
6. Betyder et normalt resultat, at du kan få børn? 
 
Ikke nødvendigvis. Selv om et højt sædtal er ønskeligt og sandsynligvis vil 
betyde, at manden kan fadre børn, er der andre grunde til, at befrugtning af 
ægget ikke sker. Hvis der er problemer med at få din partner gravid, er det 
vigtigt, at du kontakter din læge.  
 
7. Hvilke årsager, kan resultere i forkerte testresultater? 
 
Hvis manden ikke afstår fra seksuel aktivitet i tre dage eller venter længere 
end 7 dage. Indsamling og opbevaring af sædpræparat er ikke standard, 
sæden ikke er fuldstændig flydende, testen ikke er udført som beskrevet, 
tidspunktet for testen ikke er overholdt eller sædcellerne er for høje, så at det 
sædvanlige plasma ikke kan absorberes fuldstændigt af membranen.  
 
Dette er hovedårsagerne til, at der kan opstå testfejl eller unøjagtig diagnose. 


