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PATIENTINFORMATION 
 

UTREDNING AV OFRIVILLIG BARNLÖSHET 

Heterosexuella par 
I maj 2014 har ÅHS styrelse godkänt kriterier vid offentlig finansierad infertilitetsbehandling. 
Här följer nu en kort information om hur ni ska gå tillväga då ni söker vård. 

Om ett par försökt uppnå en graviditet i ett års tid utan att lyckas, kan man inleda en 
grundutredning. Ni börjar med att uppsöka primärvården eller privata sektorn där 
mottagande läkare remitterar er till ÅHS gynekologiska poliklinik för vidare utredning då 
kriterierna för Åhs finansierad infertilitetsbehandling är uppfyllda.  Utredningen inkluderar 
genomgång av anamnes, ett spermaprov på mannen, gynekologisk undersökning av 
kvinnan, kontroll på att kvinnan har ägglossning samt undersökning av kvinnans äggledare. 
Vanligaste orsakerna till infertilitet hos kvinnan är äggledarskada, medan dålig 
spermieproduktion är det vanligaste problemet hos mannen.  

På basen av undersökningarna planeras sedan vården individuellt för er och ni remitteras 
för vidare vård i första hand till Åbo/ÅUCS eller Uppsala Akademiska sjukhus för 
infertilitetsbehandling. I de flesta fall används någon form av assisterad befruktning. Det 
innebär att man på medicinsk väg hjälper kvinnans ägg och mannens spermier att mötas så 
att befruktning kan ske. Antingen inne i kvinnan - som vid insemination eller utanför 
kroppen - som vid provrörsbefruktning. 

Resulterar behandlingen i en graviditet görs normal graviditetsuppföljning på 
mödrarådgivning och gynekologiska polikliniken. 

Lesbiska par 
Lesbiska par har även rätt till assisterad befruktning i form av insemination. Behandlingen 
begränsas till tre inseminationer. Efter dessa tre försök gäller kriterierna för offentlig 
finansierad infertilitetsbehandling. Undantag görs om det finns en känd medicinsk orsak till 
infertiliteten. 

Ni börjar med att uppsöka primärvården eller privata sektorn där mottagande läkare 
remitterar er till ÅHS gynekologiska poliklinik för vidare utredning. I första hand utreds och 
behandlas bara en av er, ni avgör själva vem. Om ni senare vill byta så görs en individuell 
bedömning av behandlande läkare.  

En grundutredning påbörjas vilken inkluderar genomgång av anamnes, gynekologisk 
undersökning, kontroll på att kvinnan som ska genomgå behandlingen ägglossar samt 
undersökning av hennes äggledare. På basen av undersökningarna planeras sedan vården 
individuellt för er och ni remitteras till Uppsala Akademiska sjukhus för insemination. Själva 
inseminationen sker genom att en tunn plastslang läggs genom livmoderhalsen med 
mynningen i livmodern och sedan sprutas det renade och donerade spermaprovet in i 
livmodern.  

Resulterar behandlingen i en graviditet görs normal graviditetsuppföljning på 
mödrarådgivning och gynekologiska polikliniken. 

Ensamstående 
ÅHS har avtal med TYKS och Uppsala Akademiska sjukhus. Åland har inte tagit beslut om rätt 
till behandling av ensamstående kvinnor med offentliga medel. Tillsvidare erbjuds detta 
endast i privat regi. 
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