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Om du är under utredning hos annan klinik/läkare och har fått remiss till oss för spermaprov 
så kan du boka tid själv via 1177 Mina sidor: 

https://www.1177.se/Stockholm/hitta-vard/kontaktkort/Livio-Fertilitetscentrum-Gardet-
Ostermalm/

Tid för spermaprov kan också bokas via telefon, ring oss på telefonnummer 08-586 120 00, 
så ringer vi upp dig på angiven tid.

Ibland blir tidigare tider tillgängliga på grund av avbokningar, de syns direkt på 1177.

Kom ihåg att giltig legitimation och eventuell pappersremiss måste tas med i 
samband med besöket, om någon av dessa saknas kommer du att behöva boka om 

din tid!

Viktigt att observera

 Provet bör tas 2-7 dagar efter senaste utlösning, det vill säga 48 timmar innan provet 
bör du inte haft någon utlösning.

 Om du vill ta provet hemma gäller att du måste lämna in det inom 45 minuter. 
Provtagning hemma bör överenskommas vid bokningstillfället. Det är viktigt att provet 
inte utsätts för kyla vid transporten, förvara det nära kroppen.

 Endast behållare från Livio Fertilitetscentrum Gärdet får användas.
 Kondom eller glidmedel får inte användas.
 De flesta spermierna kommer i början, så var noga med att få med allt i behållaren.
 Kontrollera att namn och personnummer på behållaren stämmer.

 
Du anmäler dig i receptionen och blir då hänvisad till ett speciellt provtagningsrum där provet 
kan lämnas. Vi tillhandahåller inte erotiskt material men det finns wi-fi på rummet. 

Vi skickar provsvaret till din läkare inom sju arbetsdagar från provtagningsdagen. Om du får 
förhinder och inte kan komma på bokad tid vänligen kontakta kliniken snarast!

Välkommen till oss på Livio Fertilitetscentrum Gärdet!
Vi finns i Specialistklinikernas lokaler på Storängsvägen 10, Tunnelbanestation Gärdet.

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.


