
Ett eksemplar sendes Fertilitetsseksjonen snarest, ett eksemplar beholdes av paret. 
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Kvinne, blokkbokstaver……………………………………………………....Fødselsnr.(11siffer)…………………………… 

 

Mann, blokkbokstaver…………………………………………………..……Fødselsnr.(11 siffer)………………………….. 

 

Vi anmoder Fertilitetsseksjonen ved Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital HF om hjelp til å oppnå graviditet ved 

assistert befruktning. Vi er gift/samboende. 

 

1 Vi har mottatt informasjon fra Fertilitetsseksjonen, Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital HF, og vi er innforstått 

med at metoden vil innebære: 

a) Forbehandling av kvinnen ved at hun blir tilført hormoner og andre medisiner. 

b) Uthenting av ett eller flere egg fra kvinnens eggstokker ved hjelp av ultralyd. 

c) Befruktning av eggene med mannens sædceller. Mikroinjeksjon av sædcellene dersom dette synes 

nødvendig for best mulig resultat. 

d) Oppbevaring av de befruktede eggene inntil disse etter medisinsk vurdering kan føres tilbake til kvinnen. 

e) Tilbakeføring av befruktet egg til kvinnen, samt eventuelt nedfrysing av egnede befruktede egg. 

f) Nedfryste befruktede egg kan oppbevares i maksimalt 5-fem år i henhold til bioteknologiloven. Befruktede 

egg som ikke benyttes innen den tid vil bli destruert.  

g) Selv om det er tatt alle rimelige sikkerhetsforanstaltninger i forbindelse med behandlingen kan det 

forekomme tekniske problemer slik at befruktede egg blir ødelagt. 

2 Vi er informert om bivirkninger som overstimulering av eggstokker, og at det i forbindelse med egguthenting kan 

forekomme blødning og oppstå infeksjoner. 

3 Vi er informert om at det ikke er sikkert at svangerskap vil oppstå som følge av behandlingen.  

4 Vi er innforstått med at denne behandling, på samme måte som spontan graviditet, kan resultere i spontanaborter, 

svangerskap utenfor livmoren, svangerskapskomplikasjoner, for tidlig fødsel og medfødte misdannelser.  

5 Vi er informert om kostnadene vedrørende behandlingen. 

6 Kvalitetssikring av behandlingen forutsetter at vi vet hvordan det går med hvert enkelt svangerskap. 

Fertilitetsseksjonen er pålagt å sende følgende opplysninger fra behandlingen med assistert befruktning til 

Medisinsk fødselsregister: Årsak til barnløsheten, hvor lenge man har prøvd å få barn, behandlingsmetode, om ett 

eller to befruktede egg satt inn, og resultat av første ultralydundersøkelse.  

De innsamlede opplysninger behandles strengt konfidensielt. Forskningsprosjekter som ønsker tilgang til data må 

ha særskilt tillatelse. Data som utleveres til forskning anonymiseres. 

7 Folkehelseinstituttet ved Medisinsk fødselsregister (MFR) registrerer i dag opplysninger om alle fødsler i Norge. 

Det er viktig for oss ved Fertilitetsseksjonen å følge opp graviditeter etter assistert befruktning. Vi innhenter 

derfor kopi av melding til MFR, epikrise etter svangerskapets avslutning og eventuell barneepikrise. 

8 Vi forstår at ansatte ved Fertilitetsseksjonen før, under og etter behandling vil kunne ha behov for å innhente 

ytterligere opplysninger fra begges journal, samt kontakte vår fastlege og evt. andre spesialister vi har vært i 

kontakt med. 

9 Vi bekrefter at vi har hatt anledning til å overveie innholdet av dette dokument og til å be om ytterligere 

opplysninger. 
           Dato/sted: ……………………………………………………………..  

 

   Kvinnens signatur: ………………………………………………………………     

 

           Mannens signatur: ……………………………………………………………… 

 

Vi samtykker i at eventuelle overtallige ubefruktede og befruktede egg, som etter Fertilitetsseksjonens 

vurdering ikke kan brukes i behandlingen, kan anvendes til opplæring i og kvalitetssikring av etablerte metoder 

for assistert befruktning. 

 

   Vi samtykker: Ja   Nei   


