Kallelse till Livio Fertilitetscentrum Göteborg
Välkomna_________-dagen den ____/____kl:_______
Vänligen anmäl er i receptionen
Spermaprov lämnas kl: .............................
Det är viktigt att ni båda kommer till detta besök. Läkaren går igenom journalen från er
remitterande läkare och ger er all information inför er kommande IVF-behandling. Besöket
på kliniken tar cirka två timmar.
OBS! Inför besöket vill vi att ni läser igenom broschyren ”Allmän information om IVF” som vi
skickat med. Det blir då lättare för er att vara delaktiga i mötet.

Att tänka på inför första besöket
 Ta med ID-handlingar
 Ta med högkostnadskort eller ev frikort . Varje besök kostar 300 kr/person. Vi
accepterar endast betalkort. Har du ett digitalt kort skall du ta med aktuellt
frikortsnummer alternativt intyg på att du har högkostnadskort med aktuellt belopp
samt utgångsdatum. Annars blir vi tyvärr tvungna att debitera 300 kr/person.
 Ta med ifyllda bifogade hälsodeklarationsblanketter.
 Behövs tolk kommer vi att ordna detta.
 Parkering finns på Carlanderska sjukhuset och kostar 16 kr timmen.
 Om ni inte kan komma är det viktigt att ni kontaktar oss omgående för avbokning.
För kvinnan



En gynekologisk undersökning med ultraljud (pågående blödning har ingen
betydelse)
Tillskott av Folsyra. Vi rekommenderar att börja med en tablett/dag 400 mikrogram
en månad innan planerad behandling. Finns receptfritt att köpa på apoteket.

För mannen



Eventuellt kommer läkaren att undersöka dina testiklar
Det framgår av kallelsen om du ska lämna ett spermaprov innan läkarbesöket. Du får
då instruktioner med kallelsen. ID-märkt behållare får du på kliniken.

Ni är berättigade till tre IVF- behandlingar och återförande av frysta embryon.
Betalningsförbindelsen gäller i ett år.
Ni hittar oss på Carlanderska sjukhuset ingång 24. Se nedan

Välkommen önskar personalen på Livio Fertilitetscentrum Göteborg

____________________________________________________________________________________________________
Livio Fertilitetscentrum Göteborg
Carlandersparken, ingång 24

Postadress: Box 5418, 402 29 Göteborg

Tel 031-710 46 00
www.livio.se
goteborg@livio.se
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