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Öppettider: Vardagar klockan 7:45 – 16:00, Lördagar/helgdagar enligt överenskommelse.   
 

Hitta till oss 
Livio Fertilitetscentrum är centralt beläget i Göteborg. Det ligger på Carlanderska sjukhuset 
vid Eklandagatan med adress Carlandersplatsen, Man hittar oss på innergården, ingång 24.  
Carlanderska ligger i närheten av Korsvägen med Världskulturmuseet, Universum och 
Svenska Mässan. Det går att ta sig hit både med kollektivtrafik och med bil. 
Parkeringsplatser finns utanför byggnaden.Det kan ibland vara svårt att hitta ledig 
parkeringsplats inom området men det finns även p-platser på gatorna runt Carlanderska. 
Till Korsvägen (7 minuters promenad till Carlanderska) med spårvagn 2, 4, 5, 6, 8, 13 med 
buss 50, 52, 100, 101, 186,300,  513, 753, 758, Röd och Grön Express + flygbussen. 
Till Carlandersplatsen (2 minuters promenad till Carlanderska) med buss 52. 
 

Ägguttag 
Ägguttaget sker alltid på morgonen/förmiddagen. Du skall duscha och äta frukost som 
vanligt. Du får vid behov en tablett som gör att du känner dig avslappnad. Vi sätter en 
intravenös kanyl i armvecket och ger dig ytterligare avslappnande och smärtstillande medel i 
denna. Du får också en lokalbedövning i slidan. 
 
Med hjälp av ultraljud via slidan ser läkaren de vätskefyllda äggblåsorna i äggstockarna. 
Med en tunn nål kopplad till ultraljudsstaven sugs vätskeinnehållet ut och undersöks i 
mikroskop av embryolog. Varje blåsa innehåller högst ett ägg men ibland finns där enbart 
vätska.  Ingreppet tar cirka 15-20 minuter. Antalet ägg kan vi meddela först när ingreppet är 
färdigt. 
Efter ingreppet får du vila någon timme. I slutet på denna vila får ni båda dryck och smörgås. 
Meddela oss gärna  matallergier. Innan hemgång vill vi att du ska ha kissat. 
 
Fakturan avseende behandlingen skall vara betald före ägguttaget 

 
Spermaprov 
Du skall lämna Ditt prov mellan kl: 07.45-08.45 eller senast 09.30  samma dag (eller tid 
enligt överenskommelse) som äggen hämtas ut. Innan ni går hem skall du ha fått besked om 
att ditt spermaprov är OK. Eventuellt kan ytterligare ett spermaprov behöva lämnas senare 
på förmiddagen. Detaljer om ditt spermaprov får du av läkaren på dagen för embryotransfer. 
 
Allmänt gäller följande: 
Du skall ha en utlösning två dagar innan ägguttag. Kvällen före provtagningen; noggrann 
underlivshygien med tvål och vatten Provtagningsdagen: tvätta enbart med ljummet vatten 
Spermabehållare får du när ni anmält er i receptionen. Provtagningsrum finns på 
kliniken.(Där finns tillgång till video, film och tidningar). Lämna sedan ditt prov på laboratoriet 
 
Vi är väl medvetna om att det för många män upplevs pressande att lämna ett spermaprov 
på bestämd tid och att detta ibland kan omöjliggöra lämnandet av ett prov. Om du inte kan 
förmå dig att göra provet på överenskommen tid, meddela då detta till någon av 
barnmorskorna. 
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Odling av ägg och spermier 
På eftermiddagen, samma dag som äggen hämtats ut och spermierna är färdigpreparerade, 
förs ägg och spermier samman. De placeras i en miljö lik den i kvinnans äggledare. Ägg och 
spermier lämnas sedan i fred i 18 timmar.  Efter denna tid kontrollerar vi om befruktning har 
skett och ett dygn senare om celldelningen startat.  
Ibland blir det ingen befruktning eller celldelning. Ni får då en samtalstid till en av våra 
läkare. 
 

Efterbehandling 
Dagen efter ägguttagandet får du ett hormon som hjälper livmoderslemhinnan att ta emot ett 
befruktat ägg.  
Du har fått ett av följande preparat utskrivet av din hemortsläkare: 

 Lutinus 100 mg 1 vaginaltablett 3 ggr/dag föres upp i slidan 

 Crinone gel som föres upp i slidan 1 gång/dag 
 

Återförande av embryo 
Efter 2, 3 eller 5 dygn är det dags att återföra embryot.  
Återförandet kräver inga förberedelser, men det är en fördel att ha halvfylld urinblåsa. 
Återförandet känns som en vanlig gynekologisk undersökning. Man för upp embryot/ 
embryona i livmodern via slidan med hjälp av ett tunt, mjukt plaströr. Det tar ca 5 minuter.  
 
Sjukskrivning: Eventuell sjukskrivning får diskuteras i varje enskilt fall med behandlande 
läkare. 
 

Frysning av embryon 
Efter att ha återfört embryot till livmodern finns ibland embryon av god kvalitet över. Dessa 
kan då sparas genom att frysas. De frysta embryona kan tinas och återföras vid ett senare 
tillfälle. Man återför då embryon efter ägglossning i en naturlig menstruationscykel eller i en 
hormon stimulerad cykel. Chansen till graviditet är lika stor. Som vid färsk transfer. Om ni 
inte vill att vi fryser era embryon ber vi er informera läkaren om detta så snart som möjligt. 
 

Uppföljning 
16 dagar efter ägguttaget skall du göra en graviditetstest som ni fått av oss. Vi avtalar om 
hur ni meddelar oss resultatet.  Ni skall också meddela er hemortsläkare om resultatet. 
Ultraljud görs ca 3 veckor efter positiv graviditetstest  
 
 

Planering och återförande av tinat embryo i naturlig cykel 
Att tänka på innan återförande av embryot(n) 

 Samtyckelappen ”parets godkännande” skall vara underskriven och inlämnad  

 Det är bra att inte ha kissat på ett par timmar 

 

VIKTIGT! 

 Om du av någon anledning (t ex vid akut sjukdom) inte kan komma den överenskomna 
tiden måste du kontakta Fertilitetscentrum.  Ring före kl 08.00 dagen du skall göra 
återförandet. Telefon till Göteborg: 031-710 46 26 
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