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Reproduksjonsmedisinsk avdeling 
Kvinneklinikken 

Samtykke til assistert befruktning 

Kvinnens navn og fødselsnummer 
 
 
 

Partners navn og fødselsnummer  

Vi erklærer at vi er gift eller samboere i ekteskapslignende forhold, som kan bekreftes av offentlige 
dokumenter.  

Vi ønsker assistert befruktning. 

Vi bekrefter at vårt samtykke er frivillig og at vi har mottatt tilstrekkelig informasjon til å forstå hva samtykket 
innebærer. Vi er inneforstått med at vi kan trekke tilbake samtykket før behandlingen. I så fall må samtykket 
tilbaketrekkes skriftlig, og det er vårt ansvar å gjøre behandlende lege oppmerksom på at samtykket er 
trukket tilbake.  

Vi er orientert om at behandlingen kan forårsake komplikasjoner, f eks overstimulering, infeksjon, blødning, 
og svangerskap utenfor livmoren. Ved tilbakesetting av flere befruktede egg kan behandlingen også gi økt 
risiko for flerlingesvangerskap. 

Vi er orientert om at behandlingen gjennomføres etter avdelingens gjeldende kliniske- og laboratorierutiner. 

Vi samtykker til at overtallige befruktede egg fryses ned etter gjeldene kriterier. Vi er orientert om at 
befruktede egg kan bli skadet under nedfrysning eller lagring på tross av vanlige sikkerhetsrutiner.  

Nedfrossede embryo destrueres dersom de ikke har blitt satt tilbake i løpet av 5 år etter nedfrysning. Vi er 
orientert om at dersom vi i løpet av femårsgrensen for oppbevaring av frosne embryo blir skilt, separert eller 
en av oss faller fra, må embryoene destrueres.  

Vi er orientert om at det tilbys inntil 3 forsøk med innsetting av befruktede egg. Innsetting av fryste/tinte 
embryo kommer i tillegg. Behandlingen kan imidlertid avbrytes dersom medisinske eller andre forhold tilsier 
det. 

Vi samtykker til at sædprøve, overtallige ubefruktede eller befruktede egg, som ikke kan brukes i behandling, 
kan anvendes til opplæring og kvalitetssikring. Slik bruk av biologisk materiale er anonym. 

Ja  Nei  

Vi gir fullmakt til at det kan innhentes opplysninger fra fødeavdelingen og eventuelt nyfødtavdeling etter 
fødsel.  

Ja  Nei  

Vi samtykker til at Medisinsk fødselsregister får tilsendt melding om graviditet etter behandlingen. 

Ja  Nei  

 
Dato Kvinnens underskrift 

Dato 

 
Partners underskrift 

 

Jeg har mottatt samtykke og bekreftet parets identitet.  

Dato 
 
 

Helsepersonell underskrift 
 

 


