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Information om IVF behandling
Læs denne information om barnløshedsbehandling
grundigt, da den indeholder vigtig information som vi
ikke har gentaget i denne vejledning.
Det skriftlige informationsmateriale hjælper dig
med at være godt orienteret om behandlingen og
giver svar på hyppigt stillede spørgsmål. Når du
kommer på fertilitetsklinikken, svarer vi gerne på
de spørgsmål, der dukker op undervejs. Du finder
også svar på de hyppigst stillede spørgsmål på vores
hjemmeside www.danfert.dk/kontakt/FAQ.

Hvem kan behandles med IVF
og ICSI?
Man kan behandle med IVF
og ICSI såfremt:
• Det er medicinsk rimeligt at
forsøge denne behandling
• Kvinden ikke er fyldt 46 år
• Både enlige kvinder,
heteroseksuelle og
lesbiske par kan behandles

Del 1: Behandlingen
Hvordan påbegyndes behandlingen?
Ring første menstruationsdag på telefon 3834 9030
i telefontiden fra kl. 9 - 14 (lørdag 9-12). Du får så
en tid til første ultralydskanning. Du kan også lægge
en besked på telefonsvareren, eller sende en mail til
booking@danfert.dk, så ringer vi tilbage.
Klinikkens åbningstid på hverdage er 7.30 til 16.00
(fredag dog til kl. 15). Behandlingen foregår mandag
til lørdag.

Lang behandling
I den lange protokol bliver du forbehandlet i 2 uger,
før selve stimulationen af æggestokkene påbegyndes. Vi kalder det nedregulering. Hypofysen tømmes
for FSH-hormon, så vi efterfølgende bedre kan styre

stimulationen. Alle dage henfører til dage efter menstruationens første dag. Begynder den en mandag er
det cyklusdag 1. Onsdag vil da være cyklusdag 3 og
så videre.
Opstart af nedregulering:
Mellem cyklusdag 18 og 25 starter du nedreguleringen ved hjælp af næsespray SYNARELA 2 pust x
2 dagligt med ca. 12 timers mellemrum, eller en
daglig indsprøjtning med SUPREFACT 0.5 ml eller
GONAPEPTYL 1 ml i maveskindet om aftenen. Man
kan også få ZOLADEX som en depotsprøjte der virker
i 4 uger. Inden du går i gang, får du informtion om,
hvordan du tager medicinen.

LANG
BEHANDLING
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Opstart af ægstimulation 2-3 uger senere:
Efter mindst 2 ugers nedregulering begynder du
på ægstimulationen. Du skal have en menstruation under nedreguleringen. Menstruationen er ofte
anderledes end den plejer at være, kommer tidligere
eller senere, det er helt normalt. Ca. 5 % skal have
forlænget nedreguleringen med en uge, fordi de
ikke har fået menstruation. Får du hovedpine, må du
gerne indtage hovedpinetabletter (PAMOL, PINEX
eller PANODIL = PARACETAMOL).
De følgende FSH dage henviser til stimulationsdagens nummer.
3. FSH-dag henviser derfor til 3. dag med den
medicin, der stimulerer ægblærerne.
FSH-dag 1:
Du skal påbegynde hormonstimulationen med FSH.
Den består af daglige indsprøjtninger med GONALF, MENOPUR, PERGOVERIS, REKOVELLE eller
BEMFOLA, som skal tages på samme tidspunkt hver
aften (± 1 time). Præparaterne er næsten ens, men
fra forskellige firmaer. ELONVA er et depotpræparat
som kun skal gives en enkelt gang og virker i op til 8
dage. Ikke alle kvinder kan tåle Elonva, da man ikke
kan nedsætte dosis ved truende overstimulation.
Når hormonstimulationen starter, nedsættes
SYNARELA næsespray til 1 pust 2 gange dagligt med
12 timers interval, SUPREFACT injektion til 0,2 ml
dagligt, GONAPEPTYL til 0.5 ml dagligt. Dette skal du
fortsætte med lige indtil dagen hvor du skal tage den
ægløsnende indsprøjtning. Har du fået en ZOLADEX
depotsprøjte skal du ikke foretage dig noget. Det er

vigtigt at du fortsætter med Synarela/Suprefact/Suprecur/Gonapeptyl, idet du ellers vil lave en ægløsning selv. Man tager således to slags medicin fra nu
af. Du møder til skanning 9 dage senere.
FSH-dag 9:
Ved denne skanning vurderer vi, om stimulationen
medfører et passende antal ægblærer. Vi justerer
eventuelt dosis og aftaler tid til en ny skanning.
De fleste kvinder skal have 10-12 dages stimulation
før de er klar til den ægløsnende sprøjte.
FSH-dag 10-?:
Indsprøjtning med det ægløsnende hormon.
Du får besked om, hvornår du skal tage OVITRELLE
250 mikrogram. Den ægløsnende indsprøjtning skal
altid tages om aftenen, 36 timer før ægudtagning.
Den bevirker ægløsning ca. 40 timer senere, således
at æggene kan løsnes.
Det er meget vigtigt, at tidspunktet for indsprøjtningen af OVITRELLE overholdes præcist.
Dagen før Ovitrelle ophører behandlingen med Synarela/Suprecur/Suprefact/Gonapeptyl samt Gonal-f/
Menopur/Pergoveris/Bemfola. Hvis du har mange
ægblærer, kan du godt få lidt ondt i maven af den
ægløsnende indsprøjtning. Du skal drikke rigeligt fra
den dag den ægløsnende indsprøjtning gives, gerne 3
liter væske dagligt.

4

KORT
BEHANDLING

Kort behandling
I den ”korte protokol” skal du ikke nedreguleres
først. Vi starter stimulationen direkte på 2.-3. menstruationsdag. Nogle gange planlægges en forbehandling med ESTROFEM/PROGYNON/ØSTRADIOL
tabletter 2 mg morgen og aften i 4-7 dage før forventet menstruation. I så fald skal du tage den sidste
Estrofem/Progynon/Østradiol tablet aftenen før du
kommer til ultralydsskanning. I den korte protokol er
ægudtagningen ca. 2 uger efter 1. menstruationsdag.
De følgende dage henviser til stimulationsdagens
nummer og ikke til dagen efter, at menstruationen er
begyndt.
FSH-dag 1 (2.-3. menstruationsdag):
Du skal ultralydsskannes for at se om du kan starte
FSH stimulation.med GONAL-F, MENOPUR, PERGOVERIS, BEMFOLA eller ELONVA
Er slimhinden ikke afstødt korrekt eller er der cyster/
store ægblærer i æggestokken, kan du ikke starte
behandling.
Fra 6. FSH-dag om morgenen skal du starte behandling med FYREMADEL/CETROTIDE, der sikrer, at du

ikke får ægløsning før tid. Det er nødvendigt, ellers
risikerer vi, at du får ægløsning før ægudtagningen.
Fra dag 6 skal du derfor behandles med to forskellige
medikamenter og stikke dig både morgen og aften.
FSH-dag 10.-?
Indsprøjtning med det ægløsnende hormon.
OVITRELLE 250 mikrogram, SUPREFACT 0,8 ml eller
GONAPEPTYL 0,2 mg skal altid tages 36 timer før
planlagt ægudtagning. Den bevirker ægløsning ca.
40 timer senere, således at æggene kan løsnes. Det
er meget vigtigt, at tidspunktet for indsprøjtningen af
Ovitrelle/Suprefact/Gonapeptyl overholdes præcist.
Aftenen før Ovitrelle/Suprefact/Gonapeptyl tager du
sidste FSH stimulation. Du skal tage Fyremadel/
Orgalutran/Cetrotide samme morgen som du tager
Ovitrelle/Suprefact/Gonapeptyl om aftenen. Hvis du
har mange ægblærer, kan du godt få lidt ondt i maven
af den ægløsnende indsprøjtning. Du skal drikke
rigeligt væske når den ægløsnende indsprøjtning
gives, helst 3 liter dagligt. Selve ægudtagningen og
efterfølgende ægoplægning er fuldstændig ens for de
to stimulationer.

Ægudtagning
Der udleveres en særskilt skriftlig vejledning.

Mødetid
Du/I møder til individuel aftalt tid på fertilitetsklinikken (normalt mellem kl. 8.30-10.30). Begge parter
hos par i behandling bør møde op denne dag. Singles
må gerne medbringe en ledsager. Vi anbefaler at du
ikke er alene de første 6 timer efter indgrebet.
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Sædprøven
Medbringer I en sædprøve hjemmefra, må den være
op til 3 timer gammel, men gerne så frisk som mulig.
Sædglasset skal opbevares kropsnært.
Morgenmad
Kvinden skal spise et let morgenmåltid uden mælkeprodukter. En time inden ægudtagningen skal du
tage 1 g paracetamol.
Forberedelser
Lige før ægudtagningen får du lagt en venflon (lille
plastikkanyle) i en blodåre, og en bioanalytiker kommer og spørger om navn og CPR nummer.
Du får et smertestillende morfinpræparat (Rapifen)
i venflonen, inden lægen vasker skeden og lægger 4
lokalbedøvelser i toppen af skeden.
Ægudtagningen
Lægen skanner og tømmer ægblærerne ved hjælp
af et lille indstik på hver side af livmoderhalsen. Der
skal normalt kun stikkes én gang i hver side. Alle

ægblærer tømmes. Du kan ikke forvente at få æg ud
af alle ægblærer. Bioanalytikeren finder æggene ved
hjælp af et mikroskop ude i laboratoriet. I kan følge
med på TV-skærmen. Efter ægudtagningen får du
besked om, hvor mange æg vi fik ud. Indgrebet tager
5-10 minutter. Det afhænger af antallet af æg - og
hvor let de kommer ud.
Din partner eller ledsager sidder lige ved siden af dig
under ægudtagningen. Du kan blive lidt døsig af den
smertestillende medicin, men du er vågen under hele
forløbet.
Efter ægudtagningen
Sygeplejersken informerer om efterbehandlingen.
Efter ca. 20 minutters hvile kan du blive kørt hjem.
Kvinden må ikke selv køre bil og skal helst være
sammen med en anden voksen person de næste 6
timer. Det bløder som regel lidt efter ægudtagningen, derfor skal du have et bind på. Husk at drikke
rigeligt i de kommende dage, helst 3 liter vand, saft
eller the/kaffe, men ikke alkohol.

Sædprøven
Vi anbefaler at manden laver sædprøven hjemme.
Har I mere end 3 timers transport til klinikken kan
den også laves hos os. Du skal helst ikke have haft
sædudtømmelse det sidste døgn inden ægudtagningen.

Hvis manden i de sidste 3
måneder forud for ægudtagningen har haft temperaturforhøjelse over 38,5oC, skal I
sige det til lægen, da aflysning
kan komme på tale. Sædcellerne dør ved høj feber eller
mister evnen til at befrugte ægget, og det kan tage 3 måneder,
inden befrugtningsevnen bliver
normal igen.
Husk på, at enhver opvarmning af testiklerne kan virke
som feber.

Vi udleverer et sædbæger ved sidste besøg inden
ægudtagningen. Ind imellem kan sædprøven på
grund af stress ikke laves hjemme. Så kommer I
bare uden. Som regel kan du lave den efter ægudtagningen, når der er faldet ro over det hele. Det har vi
prøvet før. Er der overraskende få sædceller i prøven,
kan det også forekomme, at bioanalytikeren beder
dig om at lave en ekstra sædprøve.
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Mikroinsemination (ICSI)
Bliver børnene normale?
Der bliver lavet opfølgninger af børn født efter
både IVF og ICSI. Der er en let øget forekomst af
kromosomafvigelser og misdannelser i urinrøret hos
drengefostre efter ICSI behandling. Dette skyldes
ikke selve ICSI-proceduren, men hænger sammen
med fejl i sædcellerne.

Ved ICSI lægger bioanalytikeren den enkelte sædcelle direkte ind i ægget med en tynd nål. Dette er
i modsætning til IVF, hvor sædcellerne blot lægges
ned i skålen og selv skal befrugte ægget. I kan se
hvordan det foregår på: https://www.danfert.dk/
index.php/dk/forskning/befrugtningsprocessen.
Vi anbefaler ICSI hvis mandens sædkvalitet er betydeligt nedsat, det vil sige mindre end 5 millioner
sædceller totalt efter sædoprensning, eller hvis
sædcellernes bevægelighed er dårlig. Vi ved, at der
ved almindelig IVF vil være stor risiko for, at æggene
ikke bliver befrugtede.
Hvis der trods en tilsyneladende normal sædprøve
ikke sker befrugtning ved almindelig IVF, vil det ofte
også være en god ide at lave ICSI næste gang. Det er
dog ikke altid, det går bedre, da det også kan skyldes
defekter ved ægget. Her kan ICSI ikke ændre på
forholdene.
Udredning af manden:
Er der mindre end 1 millioner i sædprøven, henviser
vi til Rigshospitalet til undersøgelse for årebrok og
til ultralydskanning af testiklerne. Hvis skannemønsteret er uregelmæssigt, kan man tage en vævsprøve
fra testiklerne. Den kan vise, om der er forstadier til
testikelkræft.
Ved svært nedsat sædkvalitet, henvises manden til
udredning på Rigshospitalets afdeling for vækst og
reproduktion. Der foretages blandt andet en kromosomundersøgelse og Y-kromosomet undersøges
for små forandringer (mikrodeletioner), der vides at
medføre svært nedsat sædkvalitet. En søn vil arve
den samme defekt og også få nedsat sædkvalitet.

Hvad er chancen for graviditet efter ICSI?
Hvis kvinden er normal fertil, og der bliver lagt æg
af god kvalitet tilbage, er chancen den samme eller
endda lidt højere end ved IVF behandling. Hvis manden har ekstremt dårlig sædkvalitet, er chancerne
for graviditet forringet.
Anvendelse af donorsæd kontra ICSI:
Hvis kvinden er normal fertil, kan donorinsemination være et alternativ til ICSI behandling. Den kan
gennemføres med mindre hormon og er derfor mere
skånsom for kvinden.
Det hænder, at der ikke er levende sædceller i
sædprøven, den dag æggene bliver taget ud. Det
sker især ved meget svært nedsat sædkvalitet. Vi
beder jer derfor på forhånd om at overveje, om vi i
dette tilfælde skal befrugte æggene med donorsæd
i stedet for.
Hvis I vælger donorsæd, har I nu to dage til at
overveje, om I vil anvende de befrugtede æg, eller
eventuelt fryse dem ned til yderligere tænkepause.

Det er en stor beslutning at skulle
anvende donorsæd, og derfor skal
den ikke tages uovervejet, men
gennemtænkes i god tid forinden.
Man kan også forsøge at fryse de
ubefrugtede æg ned, det skal dog
ske inden for 2 timer efter ægudtagningen, hvilket er et meget kort
tidsrum. Derfor skal I have tænkt
over dette i forvejen.
Vi vejleder jer individuelt vedrørende brug af donorsæd, da der naturligvis er forskellige etiske og
personlige overvejelser forbundet med en sådan
beslutning.
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Meget svær nedsat sædkvalitet (TESE)
Nogle mænd har ingen levende sædceller i sædprøven (azoospermi), men kan have levende, modne
sædceller i testiklerne. Det klassiske eksempel er
mænd, der er steriliserede.
Disse mænd kan tilbydes TESE (testikulær sperm
ekstraktion), hvor vi ved hjælp af en lille vævsprøve
(biopsi) fra testiklerne tager levende sædceller ud
operativt. Det foretages samme dag som ægudtagningen.
Når der er fundet levende normale sædceller i
testikelvævet, bliver æggene befrugtet med mikroinsemination (ICSI). I meget sjældne tilfælde kan
man ikke finde levende sædceller. Udredningen af
manden er den samme som for ICSI, medmindre
situationen skyldes at manden er blevet steriliseret. I
dette tilfælde er manden som regel sund og rask.
Hvordan foregår indgrebet på manden?
Manden bliver lagt på en briks og pungen sprittes
af. Herefter lægger lægen en lokalbedøvelse opadtil
i pungen og lokalt på den testikel, hvorfra vi skal
udtage sædceller. Efter 5 minutter tager lægen med
en biopsinål en lille vævsprøve, som bioanalytikeren
i laboratoriet straks ser på under mikroskopet. Hun
siger god for, om der er levende sædceller, eller om
vi skal have flere vævsprøver.
Efterfølgende får manden en ispose på biopsistedet
for at undgå blodudtrædninger i pungen.
Manden kan som regel godt køre bilen, når I skal
hjem.

Der kan hos få patienter komme
en stor blodudtrædning med
hævelse, smerter og eventuel
feber, som kræver behandling
med penicillin.

Hvis der kommer kraftig hævelse eller temperaturforhøjelse uden for klinikkens åbningstid skal I ringe
til akutelefonen1813 eller til egen læge.
Hvis der ikke er sædceller?
Der vil altid være en lille risiko for, at der ikke er
levende sædceller i testikelvævet.
I skal da have overvejet muligheden for anvendelse af
donorsæd eller nedfrysning af de ubefrugtede æg.
Derfor skal I have overvejet situationen forinden.

Nedfrysning af ubefrugtede æg
skal ske inden for 2 timer efter
ægudtagningen. Overlevelsen
er langt lavere end ved nedfrysning af befrugtede æg .

Ægdyrkning og ægoplægning
Alle æg lægges i små vækstskåle for at modne
færdig, hvorefter sædcellerne tilsættes eller der
foretages mikroinsemination (ICSI). Herefter dyrkes
æggene i embryoskopet i 2 døgn, hvor vi konstant kan
følge hvert enkelt æg. Næste morgen ser vi efter om
der er sket befrugtning, og senere på dagen ser bioanalytikeren, hvordan og hvor hurtigt de befrugtede
æg deler sig. Det er ret afgørende for udvælgelsen af
de æg, vi anbefaler at få lagt tilbage. Næste morgen
ser bioanalytikeren efter, hvor mange befrugtede og
delte æg der er til rådighed. Du/I får besked om dette
ved ankomst til klinikken senere på formiddagen.
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Blastocyst dyrkning
Er der aftalt blastocyst dyrkning, vil bioanalytikeren
ringe dig op om morgenen på 2. dagen mellem kl.
8.00 og 8.45 for at fortælle, om det vil være hensigtsmæssigt at dyrke videre til blastocyster, eller
om vi hellere skal lægge æggene op på 2. dagen.

Hvis der skal laves blastocyst
dyrkning er det vigtigt, at kvinden alligevel starter på den
planlagte efterbehandling med
Cyclogest eller Crinone dagen
efter ægudtagningen, selv om
hun først kommer til ægoplægning på 5. dagen.

Lægen og bioanalytikeren informerer om kvaliteten
af de befrugtede æg og om, hvor mange der skal
lægges tilbage. Vi lægger normalt ét æg tilbage. Afhængig af æggenes kvalitet, kvindens alder og jeres
ønsker kan to komme på tale.
Overstimulation: Hvis kvinden er på grænsen til at blive
overstimuleret, lægger vi kun ét æg tilbage eller måske ingen. Kommer der for mange æg ud,
vil vi fryse de befrugtede æg, med henblik på at
lægge dem tilbage i en frysecyklus. Dette er for at
undgå, at du bliver syg af overstimulation.
Selve ægoplægningen foregår i gynækologisk leje, og
det gør ikke ondt. Du er som regel lidt øm i underlivet efter ægudtagningen. Sygeplejersken skanner
udenpå maven, så lægen kan se, hvor det befrugtede
æg bliver lagt. Du skal derfor møde med fuld blære.
Det sikrer samtidig, at livmoderen bliver rettet ud, så
ægoplægningen bliver lettere.
Efter ægoplægningen skal du fortsat huske at drikke
rigeligt, det vil sige 3 liter dagligt, indtil du får taget
graviditetstesten. Ellers kan du leve normalt.
Du får tid til en graviditetstest (blodprøve) 16 dage
efter ægudtagningen.
Ca. 5% har desværre ikke æg til oplægning. Enten
på grund af manglende befrugtning eller på grund af
dårligt befrugtede æg.

Hvis der ikke er æg til oplægning vil vi forsøge at kontakte dig
mellem kl. 8.00 og 8.45, så du
ikke kommer forgæves.

Ægoplægning
Det er meget vigtigt at kvinden møder med
fuld blære.
Du skal helst føle, at du trænger til at komme på
toilettet når du møder til ægoplægning.

Du skal drikke 2 l væske de sidste 3 timer før ægoplægningen
og lade vandet sidste gang
2 timer før planlagt oplægning.
Husk at det tager 1 time fra du drikker, til væsken
når ned i blæren. Det er for sent at drikke når du er
kommet ind på klinikken.

Det er derfor vigtigt, at vi kan komme i kontakt med
dig om morgenen før ægoplægningen. Du kan også
få en tid til samtale med lægen en af de kommende
dage.
Progesteron
Efterbehandling med CYCLOGEST vagitorier 400 mg
x 3 /CRINONE gel 2 gange dagligt (morgen og aften)
i skeden indtil graviditetstesten 15 dage senere.
Det er for at sikre, at slimhinden modnes korrekt.
Tabletterne skal anbringes højt i skeden med en
finger eller et indføringshylster. Crinonetuben har et
indførinsrør.
Det kan ikke undgås, at der løber noget ud, men det
gør ikke noget. Det kan være nødvendigt, at anvende et
trusseindlæg.
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Hvis der opstår lidt blødning, skal du fortsætte med at
tage tabletterne/gelen, indtil der er taget en graviditetstest og måling af se-progeteron i blodet. Er du
gravid og se-progesteron er under 100 pmol/l anbefaler vi at du fortsætter med CRINONE/CYCLOGEST/
PROGESTERON dagligt indtil graviditetsskanningen 3
uger senere.

Såfremt du skal ud og flyve, er
det en fordel at tage Cyclogest,
idet Crinone gelen kan påvirkes af det lave tryk i flykabinen.

Graviditetstesten
Graviditetstesten skal altid udføres, uanset om du
tror, du er gravid eller ej. Også selvom du er begyndt
at bløde, da du også kan være gravid uden for livmoderen. Man kan godt være gravid inde i livmoderen,
selvom man bløder.
Hvis du har fået rigtig menstruation flere dage før
graviditetstesten, skal du sige det til sygeplejersken,
når du får taget blodprøven. Det vil vi tage højde for
ved næste behandling. Husk endelig at fortsætte med
Cyclogest vagitorer/Crinone gel, selvom du begynder
at bløde før tid.

Blodprøven tages om morgenen
16 dage efter ægudtagningen.
Du får tid til blodprøvetagningen
i forbindelse med ægoplægningen. Vi aftaler, hvornår vi ringer
for at give dig svaret
på blodprøven.
Hvis du er gravid
Er du gravid, aftales en tid til graviditetsskanning godt
3 uger senere og du fortsætter måske med LUTINUS/
CRINONE/CYCLOGEST/PROGESTERON indtil graviditetsskanningen.
Hvis testen er negativ
Er du desværre ikke gravid, har lægerne ofte allerede lagt en plan for din næste behandling (det
gør vi for alle kvinder efter transfereringen og inden
graviditetstesten). Sygeplejersken kan således oplyse
dig om, hvornår du kan starte næste behandling, hvis
der er ønske om flere forsøg. Det vil som regel være
ved den næste menstruation. Du må naturligvis gerne
holde en længere pause, hvis der er behov for det. Det
er trist, når den ønskede graviditet udebliver, og vi ved
godt, at det er svært.

Hvis behandlingen er gået glat, er der lige så stor
chance for du bliver gravid næste gang.
Graviditetsskanning
Ca. tre uger efter en positiv graviditetstest foretager
vi en ultralydskanning gennem skeden. Den kan vise
om du er gravid inde i livmoderen, og om fosterhjertet slår og fosteret vokser som det skal. Vi kan
også se om der skulle være mere end ét foster. Vi
kan ikke på det tidspunkt gennemskanne for misdannelser eller se kønnet. 10-15% af kvinderne har
en graviditet som ikke er levedygtig. Ca. 1% af alle
graviditeter sidder uden for livmoderen.

Hvis du begynder at bløde kort
tid efter graviditetsskanningen, er du velkommen til at få
en ekstra ultralydskanning på
klinikken. Ved graviditetskomplikationer efter 9. uge bør du
henvende dig på skadestuen.
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Afslutning:
Hvis alt er i orden, bliver Du/I afsluttet. Du skal
ringe til egen læge og bede om en tid til oprettelse af
vandrejournal og henvisning til fødested. Vi sender en
epikrise til din egen læge.
Hvis det er så uheldigt, at graviditeten ikke er normal,
er der flere muligheder:

Du kan enten vente og se om menstruationen kommer af sig selv, eller blive henvist til sygehuset for at
få en medicinsk eller kirurgisk abort. Du aftaler med
lægen hvilken behandling du ønsker, og hvornår du
kan starte på en ny IVF-behandling igen.
I alle tre tilfælde gælder, at den næste menstruation
først kommer 4-6 uger efter aborten.

Behandling med nedfrosne, optøede embryoner
Hvor mange får frosset embryoner?
Ved ca. 35% af behandlingerne er der befrugtede æg
af god kvalitet tilovers som kan nedfryses. Begge
parter skal ved ægudtagningen skrive under på, at
de ønsker nedfrysning af de hertil egnede æg. Vi skal
have underskrift fra jer begge to igen ved optøningen.
Er du single, kræves der selvfølgelig kun én underskrift.

letter/hormonplaster og CRINONE/CYCLOGEST/
PROGESTERON i nogle dage, før slimhinden er helt
parat. Du skal fortsætte med begge præparater efter
ægoplægningen, indtil vi ved, om du er gravid.

Hvor mange æg overlever?
Ca. 95% af de befrugtede æg overlever nedfrysning
og optøning. Der skal derfor være 1-2 nedfrosne æg,
inden vi foretager en behandling med ”fryseæg”.
Ca. 5% må skuffes med, at der ikke er overlevende æg
til ægoplægning. Til gengæld har behandlingen for
kvindens vedkommende ikke været så belastende.
Selve behandlingen:
Der skal have været en normal menstruationscyklus
efter sidste IVF/ICSI behandling. Du ringer første
menstruationsdag som ved de andre behandlinger.

Husk at tage det dokument med,
hvor I begge har skrevet under på,
at vi må tø æggene op. Vi lægger
dem ikke tilbage i livmoderen, uden
at formalia er i orden.
Hormonkontrolleret cyklus:
fra cyklusdag 2 tages tabletter i form af ESTROFEM
eller ØSTRADIOL, 6 mg dagligt (1 tablet x 3 dagligt)
eller VIVELLE DOT HORMONPLASTER. Ved skanning
dag 10-14 kan vi se, om slimhinden er tyk nok, ellers
gives 6-8 mg dagligt i yderligere nogle dage. Husk
at medbringe det dokument, hvor begge skal skrive
under på, at vi må tø ægget op og lægge det tilbage i
livmoderen, til skanningen. Når slimhinden er pæn,
planlægger vi, hvilken dag ægget skal tøes op og
efterfølgende lægges tilbage i livmoderen. Efter anvisning fra lægen tager du både Østradiol/Estrofemtab-
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Naturlig cyklus:
Ved den naturlige cyklus kommer du til en ultralyd
skanning ca. 10-12. cyklusdag for at se, om der er ved

Hvis der indtræder graviditet, skal
hormonbehandlingen fortsætte indtil
graviditetsskanning og efterfølgende
i endnu 3 uger, indtil udgangen af
10.uge.
at være en moden ægblære i en af æggestokkene.
Husk at medbringe det dokument, hvor I begge skal
skrive under på, at vi må tø ægget op og lægge det
tilbage i livmoderen til skanningen. Når ægblæren
måler 17-18 mm gives der en ægløsnende indsprøjtning, og æggene lægges 4 dage (ved blastocyster 6
dage) senere tilbage i livmoderen.

der gives CRINONE/CYCLOGEST/PROGESTERON
efterfølgende.
Hvordan ved vi, om der er æg til oplægning?
Vi kontakter dig såfremt der ikke er æg til oplægning, inden du skulle møde i klinikken.
Bliver børnene raske?
Alle opgørelser viser, at de bliver lige så sunde og
raske som efter en frisk IVF eller ICSI behandling.
Hvad er graviditetschancen?
Chancen er den samme som i en frisk cyklus. Vi
lægger normalt ét optøet æg tilbage.
Ved anvendelse af optøede æg må vi i nogle tilfælde
lægge 2 æg tilbage. Undtagelsen gælder hvis
kivnden er fyldt 40 år.

Anvendelse af den naturlige cyklus kræver, at du har
helt regelmæssige menstruationer. Man behøver ikke
give efterbehandling, men ind imellem anbefaler vi at

Del 2: Oplysninger om medicin og bivirkninger
Medicinpriser
Der gives automatisk tilskud til medicin som anvendes i forbindelse med fertilitetsbehandling. Med
virkning fra den 1. januar 2016 indførtes et fast årligt
egenbetalingsloft på udgifter til tilskudsberettiget
medicin opgjort i tilskudspriser. Egenbetalingsloftet
udgør 4.030 kr. årligt (2018-tal).
Du finder mere information på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.
Sygesikringen danmark:
Er du medlem af danmark, får du i Gruppe 1 og 2
dækket 100% af medicinudgiften til den billigste
medicin, hvilket ind imellem kan være kopimedicin.
Gruppe 5 får refunderet 50% af medicinudgiften.
Du skal selv kontakte danmark med hensyn til de
nærmere omstændigheder, bl.a. om du er berettiget
til refusion og om muligheden for at skifte fra en
gruppe til en anden.

Medicin og bivirkninger
Generelle bivirkninger: For al medicin gælder, at
det kan give allergiske reaktioner. For de nævnte
præparater er disse dog erfaringsmæssigt yderst
sjældne. Spørg, hvis du er i tvivl. Symptomer kan
være rødme, hævelse, kløe, feber og meget sjældent
vejrtrækningsbesvær.

I tilfælde af alvorligt vejrtrækringsbesvær skal du straks ringe 112

Husk at fortælle os om tidligere sygdomme. Især
ved tidligere blodpropper i hjertet, hjernen eller
andre steder i kroppen og cancer sygdom der er
følsom for østrogen kan behandlingen øge risiko for
et tilbagefald.
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SYNARELA, SUPREFACT, SUPRECUR, GONAPEPTYL, ZOLADEX (nedregulering):
Virkning: Frigører kvindens FSH og LH fra hypofysen.
Bivirkninger: Næsespray: Specielt kvinder med
allergi kan få irritable næseslimhinder. Hovedpine
sidst i nedreguleringsperioden, hedestigninger, dårlig nattesøvn, humørsvingninger. De fleste mærker
stort set intet. Når de næste præparater bliver givet,
afhjælpes bivirkningerne som regel hurtigt.
PUREGON, GONAL-F, PERGOVERIS, BEMFOLA,
MENOPUR og ELONVA:
Virkning: Stimulerer ægproduktionen (FSH). Elonva
er et depotpræparat og skal kun tages én gang. De
andre præparater skal tages dagligt.
Bivirkninger: Eventuel lokalirritation på grund af
indstik (lille), ved høje doser uspecifik træthed,
oppustethed og trykken/smerter i underlivet, når æggestokkene vokser og fylder.
LUVERIS:
Virkning: luteiniserende hormon (LH). Bruges i kombination med FSH.
Bivirkninger: Lokalirritation på indstiksstedet,
hovedpine, træthed, kvalme, mavesmerter, ovariecyster og brystspænding.

Bivirkninger: Brystspænding, kvalme, væskeophobning, udsætter til tider menstruationen. I sjældne
tilfælde psykiske bivirkninger. Kan desuden give øget
udflåd.
ESTROFEM/ØSTRADIOL TABLETTER/ØSTROGENPLASTER:
Virkning: Estrofem/Østradiol tabletter/Østrogenplaster får slimhinden i livmoderen til at vokse.
Bivirkninger: Vægtøgning, kvalme, mavesmerter,
brystspænding, muskelsmerter, hovedpine, hududslæt, hudkløe. I sjældne tilfælde psykiske bivirkninger.
Instruktion i medicinindtagelse
Vi udleverer skriftlig information med links til videofilm som viser, hvordan du skal tage din medicin.
Vores sygeplejersker kan også instruere dig i,
hvordan du skal tage medicinen. Nogle foretrækker selv at stikke sig, andre at det er en anden, der
gør det. Vi kan ikke tilbyde hjælp til indsprøjtningen
på klinikken, bl.a. fordi medicinen skal tages på
tidspunkter, der er udenfor vores åbningstid. Stort
set alle lærer det uden større problemer, selvom det
kan være en overvindelse. De fleste medikamenter
tages i maveskindet med en pen ligesom hos sukkersygepatienter.

FYREMADEL OG CETROTIDE:
Virkning: hæmmer udskillelsen af kvindens eget
FSH og LH fra hypofysen.
Bivirkninger: Lokalirritation på indstiksstedet,
sjældent kvalme, hovedpine og udslæt.
OVITRELLE/GONAPEPTYL/SUPREFACT:
Virkning: Ægløsningshormon, der fremkalder ægløsning ca. 40 timer efter indsprøjtningen.
Bivirkninger: Lokalirritation af indstik. Hvis der er
mange ægblærer, kan der føles smerter efter 30
timer og ved selve ægløsningen, fordi der frigøres
mange æg. Ved risiko for overstimulation forstærkes
symptomerne, hvorfor vi sommetider vælger ikke at
give den ægløsnende sprøjte.
LUTINUS/CRINONE/CYCLOGEST/PROGESTERON
Virkning: Lutinus/Crinone/Cyclogest indeholder det
naturlige hormon progesteron, som det gule legeme
efter ægløsningen normalt producerer. Det stabiliserer slimhinden i livmoderen, så du har en bedre
chance for at blive gravid.

APOTEKER
Det er ikke alle apoteker, der ligger inde med
disse præparater, men følgende gør:
Smallegade Apotek, Smallegade 46, 2000
Frederiksberg
Steno Apotek, v/ Hovedbanegården, Vesterbrogade 6C, 1620 København; døgn-apotek.
Lyngby Svane Apotek, Lyngby Hovedgade 27,
2800 Lyngby; vagt-apotek.
Roskilde Dom Apotek, Algade 52, 4000
Roskilde: vagt-apotek.
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Del 3: Problemer, bivirkninger, risici.
Aflyst behandling før ægudtagning:
Det kan skyldes for få eller for mange ægblærer,
cyster i æggestokkene, sygdom hos manden eller
kvinden, eller andre udefra kommende begivenheder.
For få ægblærer
ser man især hos kvinder med meget lille ægreserve,
hos kvinder med tidligere operation på æggestokkene eller endometriose. De er i særlig risikogruppe
for at danne få æg.
For kraftig hormonstimulation giver risiko for overstimulation. I svære tilfælde aflyser vi og starter med
en mindre dosis næste gang. Kvinder med polycystiske æggestokke (PCO) og kvinder med en stor
ægreserve har en særlig risiko for overstimulation.
Vi forsøger naturligvis at tage højde for dette i vores
planlægning af behandlingen.
Nogle gange kan der være cyster efter nedreguleringen som ikke forsvinder, hvorfor vi må afbryde
og lægge en anden strategi. Specielt kvinder, der
tidligere har haft problemer med cystedannelse, vil
have en højere risiko for dette.

Sygdom. Hvis kvinden eller manden får feber (temperatur over
38,5 grader), kan det være bedst at
aflyse behandlingen. Selv om sædcellerne ser normale ud, mister de
ofte evnen til at befrugte ægget.
Det tager 3 måneder inden sædkvaliteten er normal igen. Alternativt bør man lave ICSI for at optimere chancen for befrugtning. Der
er dog øget risiko for at befrugtning
ikke finder sted. Ved feber hos kvinden under ægstimulationen kan det
også være nødvendigt at afbryde
behandlingen.
Ferie, kurser, fester. Vær opmærksom på at
planlægge udenom diverse store familiesammenkomster, julefrokoster, ferier med videre. Ved
tvivlsspørgsmål så ring og spørg, om det kan komme
til at passe, og få besked om, hvis det er bedst at
vente en måned med at opstarte behandling. Det er
meget ærgerligt at måtte gennemføre en mindre
optimal behandling på grund af tidspres.

Manglende befrugtning af æggene:
Ved ca. 5% af alle ægudtagninger er der desværre
ikke nogen befrugtning eller deling af æggene. Der
er derfor ikke nogen befrugtede æg at lægge tilbage
i livmoderen. Vi kender som regel ikke årsagen til
dette.
I andre tilfælde kan vi forsøge ICSI behandling næste

I nogle tilfælde viser det sig at
kvinden eller manden har været syg
på et tidspunkt forud for ægudtagningen (se afsnittet ”Sygdom”).
gang, men det er ikke fuldstændig sikkert, at det
bliver bedre af den grund. Vi ringer forud for den
planlagte ægoplægning, hvis der ikke er noget at
lægge tilbage. Endvidere er der mulighed for senere
at komme til en samtale vedrørende den videre
behandling.
Er der tale om uforklaret barnløshed, er der større

Ved uforklarlig barnløshed er der
større risiko for at æggene ikke
bliver befrugtet.
risiko for, at det sker. Her skal man opfatte første
behandling som en slags test i tillæg til, at det er en
videre behandling efter inseminationsbehandling.
Det vil måske afsløres, at der slet ikke sker nogen
befrugtning. Tilbuddet vil ofte være ICSI i næste
behandling, men det er ikke altid en sikker løsning
på problemet.
Udebleven graviditet:
Chancen for en positiv graviditetstest er 20-60%,
afhængig af forskellige forhold, hvoraf kvindens
alder er den vigtigste. Der er lige så stor chance for
graviditet ved de næste behandlinger, så længe der
er fine æg at lægge tilbage. Først efter 4-5 behandlinger begynder chancen for graviditet at falde.
Der er flere mulige forklaringer på, hvorfor det ikke
lykkes. Jo ældre kvinden er, desto flere kromo-somfejl findes i æggene, og ægudviklingen går derfor i
stå. På grund af stimulationsbehandlingen er slimhinden ikke altid modtagelig på det rigtige tidspunkt.

14

Muskelknuder hos kvinden, polypper i livmoderslimhinden (begge kan eventuelt fjernes), endometriose
og aflukkede væskeholdige æggeledere kan nedsætte
graviditetschancen. Fjernelse af æggelederen vil
forhøje chancen for graviditet.

Somme tider ser vi ikke de pågældende forandringer før behandlingen er i gang, fordi de hyppigst optræder under hormonstimulationen.

Bivirkninger og risici ved IVF/ICSI behandling:
Bivirkninger ved medicinering: Se afsnit om medicin
og bivirkninger. De mest almindelige er bivirkninger
som følge af nedreguleringen, oppustethed i maven,
tyngdefornemmelse i underlivet efterhånden som æggestokkene vokser, hovedpine og humørsvingninger.
Smerter efter ægudtagningen: Der kan være smerter
især det første døgn, der oftest kan kureres med
Panodil (Pamol, Pinex). Smerterne er oftest diffuse,
nogle gange gør det ondt ved indstiksstederne, andre
gange i æggestokkene, fordi det bløder lidt i dem. Det
går over igen, normalt indenfor de første to døgn. Der
kan være lette gener op til en uge efter.
Blødning: Der vil ofte være lidt blødning efter ægudtagningen. Det holder som regel hurtigt op med at
bløde, men nogle gange må lægen sidde og komprimere lidt i toppen af skeden med en gazetampon, når
ægudtagningen er slut. En alvorlig blødning forekommer yderst sjældent.
Overstimulation (OHSS): Den altdominerende risiko
er overstimulation, der kan blive særdeles alvorlig.
Vi er derfor yderst opmærksomme på disponerende
faktorer og tegn på begyndende overstimulation under
selve behandlingsforløbet. I så fald kan vi finde på at
aflyse behandlingen for at undgå, at du bliver alvorlig
syg. Vi har forskellige muligheder undervejs for at
mindske risikoen.
Kommer der for magne æg ud ved ægudtagningen,
vil vi fryse alle egnede embryoner ned og lægge dem
tilbage i en frysebehandling. Så bliver du ikke alvorlig
syg af overstimulationen.
I 1-2% af behandlingerne bliver kvinden alligevel overstimuleret, det er svært helt at undgå overstimulation.
Smerter fra de store æggestokke, særligt om natten,
kan være et fremtrædende symptom. Behandlingen
går lige fra ambulant kontrol hos os til indlæggelse på

Symptomerne på overstimulation
er oppustethed med øget livvidde,
kvalme, diaré, væskeophobning i
maven, benene og skamlæberne.
Vægtøgning (1 kg om dagen), vejrtrækningsbesvær med åndenød ses
senere i forløbet. Der er ligeledes en
øget risiko for at danne blodpropper
når man er svært overstimuleret.

en gynækologisk afdeling. I særligt udtalte tilfælde
må man lægge et dræn ind i maven og udtømme
væsken (ascitespunktur). I de tilfælde råder vi til
forebyggende behandling mod blodpropper.
Torsion. I yderst sjældne tilfælde kan den ene eller begge æggestokke dreje rundt om sig selv, og
derved afsnøre blodforsyningen til æggestokken.
Symptomerne er vedvarende (som regel ensidige)
kraftige smerter

Forsvinder smerterne ikke ved
lejeændring skal du søge lægevagt
eller henvende dig til 1813
Underlivsbetændelse eller infektion i æggestokkene ses yderst sjældent. Kvinden kan dog være
særligt disponeret, og så giver vi antibiotika under
indgrebet. Hvis der opstår feber og smerter i
efterforløbet, skal du ringe til os på klinikken eller
kontakte akuttelefonen 1813.
Risiko for senere udvikling af kræft
Der er indtil dato ikke påvist nogen sammenhæng
mellem hormonbehandling og kræft i æggestokkene eller brystkræft.
Bliver børnene sunde og raske?
Studier har vist at det er barnløsheden, som øger
risikoen for misdannelser. Børn født efter insemination eller IVF behandling har ikke flere misdannelser
end børn født af kvinder som bliver spontant gravide
efter lang ventetid. Eneste undtagelse er børn født
efter ICSI behandling. Her finder man lidt flere misdannelser i urinvejene hos drengebørn (se afsnittet
om ICSI/TESE). Det skyldes den mandlige infertilitet
og ikke ICSI proceduren. Børn født efter IVF/ICSI
behandling vejer dog i gennemsnit lidt mindre.
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Del 4: Chancen for graviditet efter IVF/ICSI behandling

Chancen for graviditet beror især på kvindens alder
og ægkvaliteten.

Alder:
Kromosomfejl i æggene ses sjældent hos unge kvinder. Derfor bliver flere unge kvinder gravide og har en
lavere risiko for spontan abort.

Ægkvalitet:
Vi lægger kun æg tilbage, som vi ved kan give graviditet. Hvis du får oplagt et befrugtet æg af topkvalitet,
er chancen næsten lige så god som efter oplægning
af to befrugtede æg. Ifølge Dansk Fertilitetsselskabs
vejledning bør der kun lægges 1 æg op ad gangen hos
kvinder under 40 år, medmindre hun har forsøgt 4
gange tidligere uden at blive gravid.
Hvis der er flere topkvalitetsæg, vil vi derfor tilråde at
æggene dyrkes videre til blastocyster og at du får lagt
en blastocyst op på 5. dagen. Graviditetschancen er
den samme eller lidt større, men risikoen for tvillinger
er meget lille (der kan stadigvæk komme énæggede
tvillinger). Vores mål er ét barn ad gangen.

Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning bør kvinder under 40 år i
første eller anden behandling kun
have lagt ét æg op, hvis der er fryseegnede æg tilstede.
For kvinder over 40 år er graviditetschancen noget lavere, derfor
tilbyder vi som regel at lægge to æg
op.

Hvis jeg har en positiv graviditetstest,
hvad så?
Omkring 75% af alle gravide kvinder føder et eller
flere børn. 15% har ikke en levedygtig graviditet og
bløder måske allerede før graviditetsskanningen.
Efter en normal graviditetsskanning i 8. uge forventer
vi at 90% vil føde et levedygtigt barn ligesom alle andre gravide. 1-2% får desværre en graviditet uden for
livmoderen. Kvinder med syge æggeledere og rygere
har en øget risiko for dette.
Tallene er de samme som for en graviditet opstået

på ”naturlig” måde. Der er ikke øget risiko for abort
efter IVF/ICSI behandling.
Du finder yderligere information på vores
hjemmeside www.danfert.dk
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Del 5: Andre forhold
Kan vi have samleje under behandlingen?
Under stimulationen må I gerne have samleje indtil
du skal have den ægløsnende indsprøjtning.

Skal manden aflevere en sædprøve
ved ægudtagningen, skal I være
opmærksomme på, at han helst
ikke skal have haft sædudtømning
2 dage før ægudtagningen, specielt
hvis der skal foretages ICSI.
Efter ægudtagningen har de fleste kvinder ikke lyst
til sex pga. ømhed i underlivet, og vi fraråder samleje
så længe du bløder fra skeden, af hensyn til risikoen
for infektion. Da sædceller kan overleve i æggelederen i op til 7 dage, kan det i ekstremt sjældne
tilfælde ske, at et æg løsner sig efter at ægudtagningen har fundet sted og bliver befrugtet naturligt.

Hvor ringer vi, hvis vi har problemer?
I vores almindelige åbningstid kan I altid ringe til
Fertilitetsklinikken i vores telefontid. Prøv også
at se i denne vejledning eller under FAQ på vores
hjemmeside www.danfert.dk om I kan få svar på
jeres spørgsmål.

Uden for klinikkens åbningstid kan man ved meget
akutte uopsættelige problemer forsøge at kontakte
vores læge, Hans Krog, på tlf. 20 63 62 62.
Man kan om aftenen og natten også ringe til lægevagten (1813) eller eventuelt også bede om den
vagthavende læge på nærmeste sygehus gynækologiske afdeling, hvis spørgsmålet er meget presserende.

Hvis der er problemer efter ægudtagningen, eller kvinden har det
dårligt, skal du ringe til akuttelefonen 1813
Kan vi have vores børn med på klinikken?
Nogle kvinder, som er i behandling, er sårbare. Det
kan være vanskeligt at se på, at andre har større
held. Tænk over, at det kan være positivt at se, at
det kan lykkes, hvorfor skulle det ikke ske for dig?
Omvendt kan det, specielt i weekenden, være
vanskeligt at få sine børn passet. Husk blot at tage
hensyn.
Personalet på klinikken synes selvfølgelig, at det er
dejligt at se de børn, der er undfanget på klinikken,
men det er en ganske anden sag.

Del 6: Livsstil
Langt fra alle livsstils faktorer er ordentligt videnskabeligt undersøgt. Der er dog publiceret flere
danske undersøgelser, som bl.a. ligger til grund for
vores anbefalinger.

Læs mere i brochuren om barnløshedsbehandling eller se på
www.danfert.dk/behandlinger/
boost-din-fertilitet/
Medicin:
Medicin kan have uheldig indvirkning på fosteret. For
langt de fleste præparater gælder, at man har ingen
eller kun meget begrænset viden om mulige påvirkninger af fosteret.
Vi anbefaler: At du tager mindst mulig medicin under

behandlingen og graviditeten. Har du brug for daglig
medicin, så tal med den læge som har ordineret
medicinen, om du bør skifte til et andet præparat før
du starter fertilitetsbehandling.
Det er altid den ordinerende læges ansvar at tage
stilling til, om din medicin bør skiftes ud med et
andet præparat.
Fertilitetslægen kan ikke tage stilling til dette.
Naturlægemidler kan vi generelt ikke anbefale, da
vi ved for lidt om deres virkning. Nogen modvirker
direkte vore behandling. Har du brug for almindelig
smertestillende medicin, råder vi til, at du bruger
paracetamol (Panodil, Pamol). Smertestillende
medicin som f.eks. Brufen, Ibumetin, Treo eller
Ipren bør ikke anvendes under behandlingen eller
graviditeten efterfølgende. Er du i tvivl, så spørg
apoteket.
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Resumé lang protokol IVF/ICSI

Cyklus-dag 1:
Du ringer og tilmelder dig behandling på telefon
38 34 90 30 i klinikkens telefontid mandag til fredag
fra 9 - 14, lørdag 9-12. Du får at vide, hvornår du skal
starte nedregulering. Har du brug for instruktion i
medicinindtagning, får du den af sygeplejersken.

Ægudtagning:
I møder til det aftalte tidspunkt og medbringer
sædprøven. Du hviler ca. 20 minutter efter ægudtagningen og tilses af sygeplejersken inden du går hjem.
Påbegyndelse af LUTINUS/CRINONE/CYCLOGEST/
PROGESTERON behandling dagen efter.

Cyklus-dag 18-21:
Du starter selv på nedregulering med SYNARELA,
SUPREFACT, SUPRECUR eller får anlagt ZOLADEX af
sygeplejersken.

Ægoplægning:
To til 5 dage senere om formiddagen. Husk at møde
med fuld blære.
Bioanalytikeren orienterer om æggenes kvalitet. Det
aftales med lægen, hvor mange æg der skal lægges
tilbage. Der instrueres eventuelt i injektion med SUPREFACT, GONAPEPTYL eller SYNARELA næsespray.

1. FSH-dag:
Lægen skanner dig. Hvis alt er i orden starter du
stimulation med GONAL-F, MENOPUR, PERGOVERIS,
BEMFOLA eller ELONVA
Denne dag er 1. stimulationsdag (FSH-dag). Instruktion af sygeplejersken ved behov.
9.-? FSH-dag:
Lægen skanner for at fastlægge dato for ægudtagning
og planlægning af ægløsnende sprøjte (OVITRELLE,
GONAPEPTYL) om aftenen.
Du får et sædbæger med hjem. Ophør med al anden
medicin efter du har taget hCG.

Dag 16 efter ægudtagning:
Du får tagt en blodprøve om morgenen for at se om
du er gravid. Du får telefonsvar et par timer senere.
Positiv: Der gives tid til graviditetsskanning ca. 3 uger
senere.
Negativ: Du kan påbegynde ny behandling 3 uger efter
menstruationen (lang behandling) eller ved efterfølgende menstruation (kort behandling). Eventuelt en
kort telefonsamtale med lægen med henblik på ny
behandlingsplan, hvis du har spørgsmål efter at have
talt med sygeplejersken.
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Resumé kort protokol IVF/ICSI

Cyklus-dag 1:
Du ringer og tilmelder dig behandling på telefon
38 34 90 30 i klinikkens telefontid mandag til fredag
fra 9 - 14, lørdag 9-12. Du får tid til skanning 1-2 dage
senere.
Cyklusdag 2-3:
1. FSH dag:
Lægen skanner dig. Hvis alt er i orden starter du
stimulation med GONAL-F, MENOPUR, PERGOVERIS,
BEMFOLA eller ELONVA
6. FSH dag
Påbegyndes daglig indsprøjtning med FYREMADEL eller CETROTIDE om morgenen der hindrer ægløsning.
Du skal således tage to sprøjter om dagen i de næste
3-5 dage.
9.-? FSH-dag:
Lægen skanner for at fastlægge dato for ægudtagning og planlægning af ægløsnende sprøjte (OVITRELLE/ SUPREFACT/GONAPEPTYL) om aftenen.
FYREMADEL/ORGALUTRAN tages sidste gang den
morgenen hvor ægløsningen udløses om aftenen.
Du får udleveret et sædbæger. Ophør med al anden
medicin efter hCG.

Ægudtagning:
I møder til det aftalte tidspunkt og medbringer sædprøven. Du hviler ca. 20 minutter efter ægudtagningen
og tilses af sygeplejersken inden du går hjem.
Påbegyndelse af LUTINUS/CRINONE/CYCLOGEST/
PROGESTERON behandling dagen efter ægudtagningen.
Ægoplægning:
To til 5 dage senere om formiddagen. Husk at møde
med fuld blære.
Bioanalytikeren orienterer om æggenes kvalitet. Det
aftales med lægen, hvor mange æg der skal lægges tilbage. Der instrueres eventuelt i injektion med
GONAPEPTYL eller SUPREFACT.
Dag 16 efter ægdtagning:
Du får taget en blodprøve om morgenen for at se om
du er gravid. Du får telefonsvar et par timer senere.
Positiv: Der gives tid til graviditetsskanning ca. 3 uger
senere.
Negativ: Du kan påbegynde ny behandling 3 uger efter
menstruationen (lang behandling) eller ved efterfølgende menstruation (kort behandling). Eventuelt en
kort telefonsamtale med lægen med henblik på ny
behandlingsplan, hvis du har spørgsmål efter at have
talt med sygeplejersken.
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