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Assisterad befruktning riktlinjer
ensamstående kvinna
Linköping-Motala och Norrköpingpatienter fyller i formuläret ”Frågeformulär för
ensamstående kvinna inför barnlöshetsutredning” via webb, 1177. Frågeformuläret går till
VEC för första bedömning och därefter till MLA. Om det bedöms att kvinnan kan gå vidare
till utredning kommer hon som första steg att erbjudas tid till läkare inom 60 dagar. Om
tiden inte passar har patienten rätt att få ytterligare en tid inom 60 dagar.
Vid första besöket hos läkare bedöms om rimliga förutsättningar finns för att kunna bli
ensamstående förälder. Om så är fallet remitteras patienten till psykoterapeut/psykolog för
den psykosociala utredningen. Därefter tas patienten upp på teamkonferens och bedömning
görs om donationsbehandling kan erbjudas. Patienten informeras om beslutet brevledes. Om
medgivande till att genomgå behandling ej kan ges, informeras patienten om grunderna för
detta. Telefontid till läkare kan erbjudas och information om rätten att överklaga beslutet till
Rättsliga rådet ges.
Den fortsatta medicinska utredningen av patienten som ligger till grund för vilken typ av
donationsbehandling som erbjuds (insemination eller IVF) utförs oftast efter beslut på
behandlingskonferens men kan också ha startats dessförinnan.
Patienten sätts upp på väntelista för behandling med donerade spermier när beslut är fattat
på behandlingskonferens och behandling kan inledas när behandlingsmetod är fastställd och
det finns tillgång till donerade könsceller.
Patienter utanför Östergötland, utreds på hemmakliniken på samma sätt.
Den psykosociala utredningen skall ha gjorts av kurator/beteendevetare/psykolog på
hemmakliniken. Patientens journaler skall ha gåtts igenom. Distansläkare gör
infertilitetsutredningen enligt regionalt Infertilitetsutredning PM. Därefter kan distansläkare
remittera kvinnan med journaluppgifter samt
”Remissunderlag RMC Linköping för ensamstående kvinna som har fyllt 25 men inte 39 år,
inför assisterad befruktning med donerade spermier” till RMC Kvinnokliniken i Linköping.
En godkänd specialistvårdremiss förutsätter att patienten har utretts enligt ovan.
Remissen bedöms av MLA och patienten kallas till teambesök, dvs. läkare +
psykoterapeut/psykolog inom 60 dagar och efter besöket tas hon upp på nästa
behandlingskonferens där det bestäms om behandling med donerade spermier kan erbjudas.
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