Livio Umeå

Avtal IVF-behandling donerade spermier
Vi är ett par som lever i ett fast förhållande. Vi har sökt hjälp för att uppnå graviditet via assisterad
befruktning under ledning av medicinsk personal på Livio Fertilitetscentrum Umeå.













Vi har fått information om behandlingens olika steg och vad som ingår i denna
Vi samtycker till den beskrivna behandlingen och till att använda de mediciner som är nödvändiga
för behandlingen
Vi samtycker till de operativa ingrepp som är nödvändiga
Vi är medvetna om att behandlingen kan behöva avbrytas före återförandet av medicinska skäl,
såsom bristande svar på stimuleringen, eller utebliven befruktning eller delning
Vi har blivit informerade om de risker som behandlingen kan innebära gällande överstimuleringsreaktion. Vi är medvetna om att en sådan reaktion kan innebära att behandlingen inte leder till
återförande. Kvalitativt bra embryon fryses i så fall och återförs i en senare cykel när
överstimuleringsreaktionen avklingat
Vi är medvetna om att behandlingen inte alltid resulterar i graviditet
Vi vet att en graviditet som uppstår genom denna behandling kan sluta i missfall eller
utomkvedshavandeskap
Vi är medvetna om att det finns en liten möjlighet att tvillinggraviditet kan uppstå, s.k.
enäggstvillingar, även om bara ett embryo återförs
Vi vet att missbildning kan förekomma i samma låga utsträckning som vid spontan graviditet
Vi är införstådda med att graviditet som uppnås med denna behandling rapporteras till
Socialstyrelsen
Vi har erhållit skriftlig information om behandlingen och har haft möjlighet att ställa frågor

Villkor gällande enkel behandling



Vid avbruten behandling före ägguttag har ni 75 % tillgodo av behandlingskostnaden och efter
ägguttag har ni 25 % tillgodo. Vid totalfrys, kontakta kliniken för kostnad
Vid nedfrysning av embryon tillkommer en kostnad på 3.000 kr (inkluderar 1 års frysförvaring).
Därefter tillkommer en årlig avgift för fortsatt frysförvaring. Det åligger er att informera oss före
äggplock om ni inte önskar frysa era embryon. Vid totalfrys tillkommer kostnad för infrysning först
när återföring är utförd och det finns embryon kvar för frysförvaring

Villkor gällande för 3- behandlingsavtal












Behandlingsavtal skall godkännas av läkare efter medicinsk bedömning
Vid start av första behandling i behandlingsavtalet får kvinnan inte ha fyllt 39 respektive 42 år. Alla
behandlingar räknas av fortlöpande ur behandlingsavtalet
Behandlingsavtalet ger möjlighet till tre behandlingar med återföring av färska embryon (befruktat
och delat ägg)
Frysbehandling, d.v.s. återförande av frysta/tinade embryon räknas alltid som en halv behandling i
behandlingsavtalet
Behandling som avbryts före ägguttag räknas ej/medför ej avdrag i behandlingsavtalet, dock om
detta upprepas räknas det som en halv behandling ur behandlingsavtalet
Behandling som avbryts efter ägguttag räknas som en halv behandling ur behandlingsavtalet, dock
om detta upprepas räknas det som en hel behandling ur behandlingsavtalet
Behandlingarna skall vara genomförda inom en 18-månadersperiod från start av första
behandlingen. Efter denna tid anses avtalet som utgånget
Behandlingsavtalet är avslutat, då en behandling gett upphov till levande fött barn
Om ni av någon anledning väljer att inte fullfölja behandlingsavtalet sker ingen återbetalning
Om behandlingsavtalet avbryts av medicinska skäl, kontakta kliniken ang. möjlighet till
återbetalning
Vid nedfrysning av embryon tillkommer en kostnad på 3.000 kr (inkluderar 1 års frysförvaring).
Därefter tillkommer en årlig avgift för fortsatt frysförvaring. Det åligger er att informera oss före
äggplock om ni inte önskar frysa era embryon. Vid totalfrys utgår kostnaden först när återföring är
utförd och det finns embryon kvar för frysförvaring.
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Avtal IVF-behandling donerade spermier
Vänligen kryssa i aktuellt avtal
Avtal för enkel behandling

54 000:-

Avtal för 3-behandlingsavtal

Kvinnan < 39 år

103 000:-

Avtal för 3-behandlingsavtal

Kvinnan 39-41 år

110 000:-

Övrigt
Ev. kostnad för provtagning och ultraljud som sker på annan ort ingår ej i behandlingsavgiften. Vid
transport av könsceller tillkommer transportkostnad.

Betalningsvillkor
Avtalet skall undertecknas av paret och inkomma till Livio Fertilitetscentrum Umeå
före första behandlingsstart. Ingen behandling får starta innan avtal är oss tillhanda.

Sänds till vår ekonomiavdelning:
Livio Fertilitetscentrum Umeå, Norrlands universitetssjukhus, 901 85 Umeå
Faktura skickas hem till paret, full betalning för behandlingarna skall ske senast 10 dagar efter
fakturadatum, dock senast dagen före ägguttag.

Underskrifter:

Datum

Kvinnans personnummer

Partnerns personnummer

Kvinnans namnteckning

Partnerns namnteckning

Kvinnans namnförtydligande

Partnerns namnförtydligande

Läkares datum

Läkares namnteckning
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