
Patientvejledning 

 
 
 
 
 
 
Hvis I har forsøgt at blive gravide i 1-2 år og det ikke er lykkedes, er det fornuftigt at blive undersøgt for 
årsager til infertilitet og at blive henvist til specialister i fertilitetsbehandling. 

Undersøgelser ved infertilitet 
(basalt udredningsprogram) 

Neden for beskrives de undersøgelser, der bør foretages før fertilitetsbehandling. 
Mange undersøgelser kan foretages hos jeres egen læge og det kan fremskynde behandlingsforløbet, hvis 
vi har resultaterne første gang I kommer til os. 
Hvis I ikke er undersøgt før I kommer til os, sørger vi for, at I hurtigt får foretaget undersøgelserne. 
Hvis egen læge foretager blodprøverne, må vores ydernummer 208256 meget gerne sættes på som kopi-
modtager i WebReq. Så modtager vi også svarene direkte. 

Undersøgelser af kvinden 

Blodprøver 

 FSH, LH, østradiol på dag 2-3 i menstruationscyklus 
 AMH (Anti-Müllersk Hormon, en god markør for æg-reserven). Kan tages uanset hvor du er i cyklus. 
 TSH. Hvis TSH er over 2,5 bør der desuden tages TPO-Ab. 
 Prolaktin (”mælkehormon”) 
 Antistoffer imod røde hunde (rubella) 
 D-vitamin 
 Test for HIV og leverbetændelse type B og C. 

BEMÆRK: Myndighederne kræver, at 
analyser for HIV og leverbetændelse skal 
foretages i laboratorier, der er godkendt som 
EU vævscentre. Derfor skal der ved bestilling 
af blodprøverne i WebReq systemet bestilles 
”3. Fertilitets-US”. Ellers må vi ikke bruge 
prøvesvarene og er nødt til at gentage 
blodprøven. 

 

HSG (hysterosalpingografi) 

Røntgenundersøgelse son viser om der er passage igennem æggelederne og om livmoderhulen ser normal 
ud. Vi foretrækker HSG frem for HSU (ultralydskanning med væske), da HSG giver den sikreste 
bedømmelse af livmoder og æggeledere. 
HSG bør foretages hos alle kvinder før fertilitetsbehandling, med mindre det på forhånd vides, at 
behandlingen skal være IVF eller ICSI.  
 

Undersøgelse af manden 

Sædprøve 

Bør altid foretages. Gerne tidligt i udredningen (før HSG). 

Blodprøve 

 Test for HIV og leverbetændelse type B og C. 
Skal bestilles som ”3. Fertilitets-US” som oven for. 

 D-vitamin. 
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