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Krav til henvisning og veiledende inntakskriterier ved  

IVF poliklinikken, Tromsø 
 

I forbindelse med endring i bioteknologiloven er det blitt mer å gjøre for oss ved IVF poliklinikken. I 
tillegg øker antall henvisninger til oss. Dette medfører lengre ventetid både til utredning og behandling 
for paret.  Vi må også i økende grad avvise henvisninger fordi de er mangelfulle. Vi ber derfor dere om 
hjelp for at utredningen av paret skal gå raskest mulig. 
 
Henvisning må inneholde opplysninger om både kvinnen og mannen: 

- Navn og fødselsnummer  

- Barn fra tidligere forhold 

- Tidligere sykehistorie og medikamenter  

- Språkkunnskaper på norsk eller engelsk, evt behov for tolk 

Hos kvinnen må det i tillegg foreligge opplysninger om: 
- Gynekologisk anamnese 

- BMI 

- Cervixcytologi dersom det er mer enn 2 år siden sist.  

- Basale hormonprøver (FSH, LH og østradiol) og AMH på syklusdag 2-4.  

Psykososial egnethet   
I henhold til Bioteknologiloven må det gjøres vurdering av psykososial egnethet hos paret. Det skal 
legges vekt på parets omsorgsevne og hensynet til barnets beste.  
 
Håper på fortsatt godt samarbeid, dere er velkomne til å ta kontakt dersom noe er uklart.  
 
Men vennlig hilsen 
Martha Hentemann og Ida Terese Myrnes Olsen,  
Overleger IVF poliklinikken, Kvinneklinikken, UNN Tromsø 
 
 

Veiledende inntakskriterier  
Alder på paret 
 
Kvinner over 39 år kan tilbys behandling dersom ovarialkapasiteten vurderes å være god.  
Øvre aldersgrense på 40 år hos kvinnen. Dvs. at henvisning må være mottatt før fylte 40 år. 
Øvre aldersgrense på 55 år hos mannen.  

 

Medisinsk egnethet 
 
I henhold til Bioteknologiloven er IVF poliklinikken forpliktet til å vurdere medisinsk egnethet. 
Eksempelvis kan for høy BMI, for lave egg reserver, eller alvorlig sykdom (hemofili, trombofili, 
sykehistorie som gjør at graviditet vil medføre fare for kvinnens/barnets helse) gi grunnlag for å 
fraråde/avslå behandling.  
 
Dersom kvinnen vurderes være frisk vil man kunne tilby assistert befruktning hos kvinnen med BMI<33 
kg/m2. 
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I henhold til «Forskrift om håndtering av humane celler og vev», vil par der en av partene eller begge har 
fått påvist at de er HIV eller Hepatitt-BC smitteførende, ikke bli tilbudt behandling ved UNN. Dersom en 
eller begge har gjennomgått Hepatitt-B/C infeksjon, men ikke er smitteførende kan behandling gjøres 
ved UNN.  
 

Psykososial egnethet   
I henhold til Bioteknologiloven må det gjøres vurdering av psykososial egnethet hos paret. Det skal 
legges vekt på parets omsorgsevne og hensynet til barnets beste.  
 
Fra 01.07.2020 har Stortinget bestemt at alle par som skal til assistert befruktning må legge fram en 
barneomsorgsattest. Denne utstedes av politiet og det er mulig å søke digitalt.  
 

Språkkunnskap 
 
Forutsetning for å kunne tilby behandling med assistert befruktning på en medisinsk forsvarlig måte er 
at vi kan kommunisere med paret uten tolk, enten på norsk eller engelsk. Vi har verken kapasitet eller 
mulighet til å bruke tolketjenester ved den kompliserte behandlingen som innebærer mange kontakter 
med pasienten, også gjennom telefon.  

 
Tidligere barn 
 
Dersom paret har to felles barn vil de ikke få tilbud om behandling ved UNN. Paret vil heller ikke få 
tilbud om behandling dersom begge eller en av dem til sammen har 4 eller flere barn, dette gjelder også 
selv om de ikke har felles barn.  
 

Behandling med donorsæd 

 
Tilbys ikke ved IVF poliklinikken UNN på nåværende tidspunkt, men vi jobber for å kunne få i stand et 
tilbud med denne behandlingen i løpet av året.   
 
Behandling med donoregg 
 
Tilbys ikke ved IVF poliklinikken UNN. Paret må henvises til Fertilitetsseksjonen ved St.Olavs eller til 
Reproduksjonsmedisinsk avdeling, OUS.  
 

 

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-pa-nett/

