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Infrysning av spermier i fertilitetsbevarande syfte 
Information till remittenter 
 
Vid sjukdom eller behandling som påverkar fertiliteten erbjuds frysförvaring av spermier i 
fertilitetsbevarande syfte. 
 
Enligt nationella riktlinjer erbjuder vi inte frysförvaring av spermier till patienter som: 

• Är 56 år eller äldre (Observera att gränsen även gäller förvaringen och att 
spermierna destrueras när patienten fyllt 56 år om proverna ej flyttas till privat klinik.) 

• Har 3 eller fler barn (>2) 
 
För patienter under 16 år är det viktigt att remitterande läkare har klargjort för patienten och 
dennes föräldrar hur provet lämnas och att det förutsätter ejakulation. Vi föreslår i dessa fall 
kontakt med sexolog innan besöket hos oss och kan förmedla kontakt till sådan. 
 
Observera att det inte finns någon vårdpersonal tillgänglig på laboratoriet. Patienter 
med nedsatt allmäntillstånd skall därför ta provet på sin avdelning. Provet kan sedan lämnas 
till Reproduktionslaboratoriet av avdelningens personal eller ett bud.  
 
För information till patienten angående frysningen och provtagningsanvisningar använd 
gärna material från vävnadsrådet och information från vår hemsida. 
 
Om ni har frågor eller funderingar inför remittering och provtagning kontakta laboratoriet på 
telefonnummer 031-342 76 63. 
 

Remittering 
På remiss skall följande information finnas med: 
 

• Avsändare (inkl. ansvarsnummer) 

• Patientens namn 

• Personnummer 

• Kontaktuppgifter till patienten 

• Indikation 

• Eventuell behandlingsstart 

• Svar på infektionsscreening 

• Antal barn 

 
Remissen kan lämnas till patienten som tar med den till besöket hos oss. 
Bokning av tid för inlämning av spermaprov görs av patienten på nedanstående 
telefonnummer. Telefonen är öppen helgfria vardagar 8-12 och 13-16. 
 
Reproduktionslaboratoriet/IVF-lab: 031-342 76 63. 
 
Ni som vårdgivare kan också boka tid åt patienten på samma telefonnummer och sedan 
faxa remissen till laboratoriet på 031- 41 00 92. 
 

Infektionsscreening 
 

• HIV (ag samt anti-HIV) 

• Hepatit B (HbsAg samt anti-HBc) 

• Hepatit C (anti-HCV) 

• HTLV I + II (anti-HTLV I/II) 

• Syfilis (ak) 

 
Proverna skall ordineras av remitterande läkare och provsvaren är endast giltiga i 3 
månader. Vid beställning av analyserna ange helst att svarskopia skall skickas till 
Reproduktionslaboratoriet. I akuta fall behöver inte svar föreligga innan infrysning 
så länge proverna tas och svar meddelas Reproduktionslaboratoriet. 


