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DISTRIBUSJONSLISTE: EK + Lab.håndbok, sædbenk (SSK). SSA: Resepsjonsluka, Patologi lab (sædbenk).
ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Rekvirenter som ikke har elektronisk overføring får svar per post. Endret prosedyre ift spesialavtale.

Sædanalyse utføres som oftest i forbindelse med infertilitetsutredning (barnløshet), refertilisering og etter sterilisering.
Retningslinjen forklarer rutinene ved Sørlandet sykehus.
(Til rekvirent: Retningslinjen og skjemaer finnes i Laboratoriehåndboka til Sørlandet sykehus.)

Timebestilling:
Sørlandet sykehus, Arendal:
Tlf.: 37014294/ 37014235.

Prøver tas imot tirsdag og torsdag kl. 08–11. Ring samme dag før kl.10 for å få bekreftet at prøven kan leveres.
Sørlandet sykehus, Kristiansand:
Tlf.: 38006867/ 38073465 (hverdager kl. 09-15).
Time bestilles på forhånd. Prøver tas imot tirsdag og onsdag kl. 08.30 - 09.00.

Rekvisisjon
Pasienten bør ha med rekvisisjon fra lege når prøven leveres.

Skjema til sædanalyse:
Pasienten må ha med ferdig utfylt skjema når prøven leveres. Vi har to typer skjema: «Skjema til sædanalyse ved
infertilitetsutredning» og «Skjema til sædkontroll etter sterilisering». Skjema fås enten av legen eller ved henvendelse til
laboratoriet.

Prøvetaking:
Prøven tas mellom 2. og 7. døgn siden forrige samleie/ sædavgang. Prøven tas ved masturbasjon. Kondom dreper sædcellene
og kan ikke brukes. Avbrutt samleie må heller ikke brukes som metode. Hånd og penis vaskes før prøvetaking (brukes såpe,
må det skylles godt med vann). Sæden samles direkte i et spesialbeger beregnet for dette. Beger fås av legen eller ved
henvendelse til aktuelt laboratorium. Hele sædmengden skal med i begeret. Hvis ikke, merkes det av på skjemaet som «Ikke
fullstendig prøve».
For de fleste er det greit å ta prøven hjemme.
Fra prøven tas til den er levert på laboratoriet, må det ikke gå mer enn 1 time.
For de som har lang vei, kan prøven tas på laboratoriet.

Levering av prøven:
Prøven må holdes varm under transporten til sykehuset. Oppbevar den gjerne i en innerlomme. Prøven bringes så hurtig
som mulig til sykehuset (innen 1 time etter prøvetaking). Pasienten henvender seg i ekspedisjonen til aktuell avdeling.
Sørlandet sykehus, Arendal: Laboratorieavdelingen, 3. etasje.
Sørlandet sykehus, Kristiansand: Avdeling for medisinsk biokjemi, 2. etasje.

Resultat:
Resultatet sendes elektronisk til rekvirerende lege. Rekvirenter som ikke har elektronisk overføring får svar per post. Det
er rekvirerende lege som formidler resultatet av prøven til pasienten.
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