Remiss inför spermaprov
OBS! Denna remiss måste lämnas in vid provtagningstillfället!
Ifylls av remittent
Avsändare/svarsmottagare (fullständig adress)

Patientens namn och personnummer

Remittentens namn:

Kombikakod:

Remissdatum:

Anledning till undersökning
 Fertilitetsutredning  Annan orsak: ___________________________________
Övriga upplysningar

__________________________________________________
__________________________________________________

Ifylls av patient i samband med provtagning
 Namn och personnummer på behållaren stämmer

Ifylls av personal
ID kontroll utförd: ________

Provtagningsdatum ___________________
Klockslag
___________________
Provet framtaget
 På kliniken

Batchnr på burk: _________

 ___________________________________

Fick du med hela utlösningen i burken?
 Ja
 Nej
När hade du föregående utlösning (antal dagar)? ____________________
Har du haft feber eller infektion under de senaste tre månaderna?
 Ja
 Nej
Om ja, vad? _____________________________________________
Tar du eller har du tagit något läkemedel under de senaste tre månaderna?
 Ja
 Nej
Om ja, vad? _____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
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Remiss inför spermaprov
Information till dig som blivit remitterad för att lämna spermier
Välkommen till oss på Livio Fertilitetscentrum Gärdet. Vi finns i Akademiklinikens lokaler på
Storängsvägen 10 (T-bana Gärdet).
Vi ber dig boka tid per telefon.
Du når oss på 08-586 120 00 (du får en uppringningstid och vi återkommer).
 måndag-torsdag kl. 8-16
 fredagar kl. 8-15
Vi skickar provsvaret till din läkare inom sju arbetsdagar från provtagningsdagen.

Viktigt att observera


Provet bör tas 2-7 dagar efter senaste utlösning.



Ta med legitimation för ID-kontroll samt din remiss.



Kontrollera att namn och personnummer stämmer på behållaren.



Fyll i frågorna på remissen som du fått av din läkare. Det är viktigt att du får med hela
provet i burken.



För dig som lämnar provet på kliniken finns ett speciellt provtagningsrum som du blir
hänvisad till. Vi tillhandahåller ej erotiskt material på kliniken men det finns wifi på
rummet.



För dig som tar provet hemma gäller att det bör lämnas in inom 60 minuter. Detta
bör överenskommas vid bokningstillfället. Endast behållare från Fertilitetscentrum får
användas. Det är viktigt att provet inte utsätts för kyla vid transporten. Förvara det
nära kroppen.



Kondom eller glidhjälpmedel får inte användas.

Hantering av personuppgifter
Uppgifter om vård och behandling dokumenteras enligt gällande regelverk. Ändamålet med att lagra
uppgifter om patienter är att vi skall kunna ge en god och säker vård i enlighet med patientdatalagen
samt kunna följa upp verksamheten. Sekretess och behörighet reglerar vem som får tillgång till
informationen. Personal som behöver uppgifterna i sitt arbete har rätt att ta del av dem men
tystnadsplikt gäller. Den patient som vill veta vad som finns registrerat är välkommen att kontakta
kliniken.
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