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Infertilitet 
 

Allmän information 

Par som aktivt försökt bli gravida under minst 1 år utan att uppnå graviditet kan 

remitteras för utredning. Minimiålder för utredning är19 år, övre åldersgräns är 40 år för 

kvinnan och 55 år för mannen. Kvinnans BMI får inte överstiga 35 för att utredning ska 

påbörjas.  

Båda skall ha svenskt personnummer.  

Om paret har gemensamma barn bör de upplysas om att landstinget inte bekostar hjälp 

med assisterad befruktning, men att utredning kan göras och eventuell annan behandling 

kan erbjudas. 

 

För att få remiss utfärdad till reproduktionsmedicin på Sahlgrenska för assisterad 

befruktning krävs en stabil relation, att man varit skrivna på samma adress i minst 2 år 

samt att man inte har gemensamma barn. Kvinnan ska inte ha fyllt 39 när remiss skrivs 

till Sahlgrenska och BMI ligga mellan 18 och 35. 

Vad gäller lesbiska par utreds enbart den ena kvinnan, samma kriterier gäller i övrigt. 

Även ensamstående kvinnor kan erhålla assisterad befruktning, i första hand 

insemination. För dessa kvinnor gäller att de ska vara 25 år eller äldre för att komma 

ifråga. Man ska heller inte ha några barn sedan tidigare.  

Handläggning av IVF-patienter som inte påbörjat sin utredning inom  
VG-region 
Patienter som kontaktar ett sjukhus för att be om kontroller/uppföljningar hänvisas till 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som har det regionala uppdraget för patientgruppen. 

Gäller både inom Sverige och utomlands.  

Obligatoriska uppgifter på remissen 

Anamnes 

- Kvinnan: Tidigare graviditeter/barn, gynekologiska besvär eller infektioner, 

andra sjukdomar, eventuella läkemedel. Längd och vikt.  

- Mannen: Personuppgifter, tidigare givit upphov till graviditet/barn. Längd och 

vikt. 

- Eventuellt tolkbehov ska anges på remissen. 

 


