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Kliniske tng

Rekvisisjon for sædanalyse

Rekvirent Pasient
Rekvirentnavn:
Rekvirentko de/lD:
Avd. /sykehus:
Adresse:
Postnr. /-sted:

Fødselsnr. (11siffer):
Etternavn:
Fornavn:
Adresse:
Postnr./-sted:

Kopi til:

Ønsket undersøkelse: Vennligst se baksiden for nærmere

En kel sæda na lyse (volum, sperm ie konsentrasjon, motilitet).
Anbefales som første analyse ved infertilitetsutredning eller kontroll etter vasektomi.
lngen timebestilling.

I UtuiO"t sædanalyse (volum, spermiekonsentrasjon, motilitet, anti-spermie antistoff, morfologi, DNA
fragmentering).
Anbefales som kontroll etter tidligere awikende funn.
Obligatorisk timebestilling, se baksiden.

For laboratoriet
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Rettledning for sædundersøkelse- til pasienten

På forsiden står det hvilken undersØkelse som er rekvirert.
Oppmøte på Rikshospitalet, Kvinne/ Barnbygget, 3. etg.

Enkel undersøkelse/ drop in:

o lkke nødvendig med timebestilling, oppmøte tirsdag, onsdag og torsdag
k108.00- 14.00.

Utvidet undersøkelse:

o Må bestilles på forhånd. Tlf 23 07 23 29, mandag til fredag kl 12.3O-L4.30. Oppmøte
etter avtale mandag eller fredag kl 08.00- 09.30

Felles informasjon:

o Vennligst be om kølapp og navnelapper i ekspedisjonen.

o Ta med rekvisisjon fra lege som leveres ved fremmØte.

o Pasienter med kort reisevei (innen L%timel tar prøven hjemme. Sterilt prøveglass

(60m1) kjøpes på apotek. Prøven holdes kroppstemperert til den blir levert.

o Prøven tas direkte i glasset ved onani/ masturbasjon.

o Det bør ha gått minst 2, og ikke mer enn 7 dØgn siden forrige sædavgang.

o Utenlandske statsborgere betaler ikke for undersøkelsen dersom de betaler skatt i

Norge. Ta med skattekort til undersøkelsen.
Asylsøkere med gyldig asylsøkerbevis får også dekket undersøkelsen.

Resultatet av undersøkelsen sendes til rekvirerende lege. Prøvesvar blir ikke gitt ut direkte
fra laboratoriet, men vil foreligge hos legen etter ca 14 dager.


