Vedlegg til:
Sædanalyse under koronapandemien

Informasjonsark til pasientene
For å kunne opprettholde smittevernsrutinene i forbindelse med koronautbruddet har vi
ikke åpent for drop-in sædanalyser, men vi åpner nå for timebestilling til sædanalyse.
Pasienter som skal levere sædprøve til sædanalyse kan henvende seg på tlf: 23072329,
telefontid tirsdag-fredag kl 13:00-15:00
Sædanalyse utføres KUN etter avtale.
Pasienter som skal levere prøve til Andrologisk laboratorium må ikke utgjøre noen form
for smitterisiko. Om du svarer ja på noen av spørsmålene under kan du dessverre ikke
levere prøve til enkel/utvidet sædanalyse nå, men vente med timebestilling til du har vært
helt frisk i 7 dager. Om din smittestatus endrer seg etter at du har bestilt time må vi få
beskjed om dette. Vi må da utsette timen din til et senere tidspunkt.












Du må ha gyldig rekvisisjon som er fullstendig utfylt med navn, fødselsnummer,
adresse, telefonnummer, henvisende lege og legekontor
Påfør navn og fødselsnummer til din partner dersom du har en henvisning fra din
partners gynekolog
Sædprøven skal helst tas hjemme og må kunne leveres innen 1 time. Hvis tiden blir
for knapp, kan prøven tas ved avdelingen. Sterilt prøveglass (60ml) kjøpes på apotek.
Sædprøven tas ved masturbasjon/onani direkte i et sterilt plastbeger med lokk (kan
kjøpes på apoteket), hele ejakulatet samles i begeret.
Det anbefales en abstinenstid på 2-7 dager siden pasienten hadde forrige sædavgang.
Hånd og penis vaskes uten såpe før masturbasjon
Olje/glidemiddel må ikke benyttes
Plastbegeret må merkes med fullt navn og 11-sifret fødselsnummer
Prøvebegeret legges i en ren plastpose som lukkes, f.eks. gjennomsiktig frysepose.
Prøven må holdes kroppstemperert under transport, prøven må ikke avkjøles.
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Før du kommer til sykehuset skal du selv fylle inn følgende opplysninger på rekvisisjonen:

Om du har en rekvisisjon som ikke inneholder disse spørsmålene kan du selve skrive inn:
Hvor mange dager er det siden forrige sædavgang?
Dato og klokkeslett for prøvetaking
Har du vært syk med feber de siste 3 månedene? Når?
Fikk du hele prøven med i glasset?
Telefon nummeret ditt
Navn og fødselsnummer til partner

Ved levering:
 Henvend deg på Ullevål sykehus, Kvinneklinikken, bygg 8, 1 etg. til avtalt tidspunkt.
 Beregn god tid da alle pasienter som skal inn på sykehuset må klareres før de får
entre sykehuset. Du skal henvende deg i telt 1 ved bygg 8.
 Gå inn på Andrologisk laboratorium, henvend deg i skranken og lever gult skjema
som du mottok i telt 1.
 Ved laboratoriet plasser du prøven og rekvisisjonen i hver sin gule boks som er
plassert på et bord.
 Dersom prøven skal tas ved avdelingen, kan pasienten bruke prøvetakingsrom som er
merket med «Ta prøven her» - følg blå pillene. På rommet finnes det prøvebeger.
Lever prøven som forrige punktet. Smittevernregler må oppretteholdes.
 Pasienten kan forlate avdelingen etter at de har levert prøven.
 Prøvesvaret sendes henvisende lege og er klart i løpet av 2 uker for enkel analyse og
4 uker for utvidet analyse.
NB!

Vi gjør oppmerksom på at
mangelfulle opplysninger kan
medføre at prøven ikke blir
analysert.
Ekstra spørsmålsskjem ligger ved
siden av guleboksene.
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