Kontakta oss – hur och när?
Ni kan nå oss för alla typer av frågor angående din behandling på vårt vanliga telefonnummer 018-55
00 44. Mån-fre har vi telefontider både på förmiddag och eftermiddag. För dig i pågående behandling
finns telefontider lör-sön på fm. För aktuella tider se https://www.linne.se/kontakt. Här svarar vi frågor
om mensstart, behandlingsstart och planering. Du hittar även svar på dessa och andra vanliga frågor på
bifogad info ”Vanliga frågor och svar”.
Lämna telefonnummer så ringer vi upp så snart vi har möjlighet. På helgdagar har vi neddragen
bemanning och svarar på akuta frågor för er i behandling. Övriga frågor svarar vi på kommande
vardag.
Du kan även meddela att du önskar kontakt eller lämna andra korta meddelande till oss via appen
Kind. Behöver du ett svar samma dag – ring! Du får en inbjudan till appen vid din initiala kontakt med
oss. Har du inte fått inbjudan till Kind? Meddela i receptionen så ordnar vi det direkt. OBS! Du
behöver tillåta ”push ”notiser från Kind, annars får du ingen information om att vi har skickat
meddelande till dig.

Akutsökare
För akuta situationer som inte kan vänta till nästa dag (svår buksmärta eller hög feber utan annan
orsak efter ägguttag eller om du saknar recept på läkemedel som du behöver samma kväll) kan läkare
nås i hemmet på personsökare (0746- 51 43 96). Följ instruktionerna så ringer läkaren upp efter en
stund.
Undvik att söka efter kl 22 eller på natten fram till kl 07 om det inte är absolut nödvändigt.
OBS! Läs nedan under ”Vanliga frågor och svar” innan du söker. Möjligen finns svaret på din
fråga där.
För frågor som listas inledningsvis (mensstart, planering, sprutstart mm) hänvisar vi till vår vanliga
telefon dagtid.

Vanliga frågor och svar
Läkemedel, recept
Det är viktig att du kontrollerar att du har alla de recept du behöver i god tid innan du skall starta din
behandling så att det finns tid att komplettera om något saknas. I många fall kan apoteket behöva
några dagar att få hem de läkemedel du behöver. Om du undrar om ett läkemedel finns på ditt apotek
kan du söka på läkemedlet på FASS.se, skriv in läkemedelsnamn, välj förpackningsstorlek och klicka
på ” Sök lagerstatus på apotek”. Klicka sedan på ”Sök nära mig” eller ”Välj apotek”.
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Har mensen börjat? Skall jag börja med sprutorna?
Om du får en blödning ungefär på väntad tid skall du starta med sprutorna även om blödningen är
sparsam. Om du är osäker på om det är mensen som kommit kan du kontakta oss nästkommande dag
för diskussion. Vi har inte möjlighet att svara på frågor om mens/ sprutstart / planering på
personsökaren.

Injektionerna
Om du undrar över hur du
https://www.medicininstruktioner.se

tar

injektionerna

finns

det

bra

instruktionsfilmer

på

Luftbubblor kan förekomma och är inte något problem, du behöver inte spruta ut dessa innan
injektionen. Vissa läkemedelsbilagor innehåller instruktioner om att man skall ”aspirera” (dra tillbaka
sprutkolven) innan injektion. Detta steg behövs inte.
Om du glömt ditt läkemedel eller tagit fel dos tar du läkemedlet så snart du kommer på det och
kontaktar oss nästa dag för att få råd om hur du skall göra i fortsättningen. Vanligtvis påverkar det inte
utfallet.
Om du glömt din ägglossningsspruta/spray på ordinerad klockslag är det ok att ta den samma kväll till
och med midnatt. Om det gått längre än så, ta en Fyremadel samtidigt om du har haft dessa under
behandlingen och har sådana sprutor hemma. Meddela oss dagtid på vårt vanliga telefonnummer så att
vi kan planera vidare (viktigt att du väljer tonvalet att du är i behandling).
Det är viktigt att du läser instruktionerna på bipacksedeln angående hur dina läkemedel skall förvaras.
Ägglossningssprutan, Ovitrelle, skall förvaras i kylskåp. Om den har förvarats för varmt, kontakta oss
för nytt recept.
Progesteron
Progesteron (gulkroppshormon) tas i form av vagitorier (slidpiller) under delar av behandlingen. Det
är normalt att upplöst läkemedel, delar av eller hela vagitoriet kommer ut ur slidan efter en stund.
Tillräckligt läkemedel tas ändå upp av kroppen och du behöver inte ta nytt vagitorium, utan avvakta
till nästa dos tillfälle.

Flytning/ blödning under behandling:
Det är normalt att ha flytningar under behandlingen. Läkemedelskombinationen under IVFstimuleringen inkluderar läkemedel som hindrar för tidig ägglossning. Det kan förekomma
småblödningar under behandlingen, men det är sällan blödningarna påverkar handläggningen. Du kan
ta upp detta med oss under dagtid om du undrar hur det är i just ditt fall.
Om du får blödning/ mens innan det är dags för graviditetstest fortsätter du med dina läkemedel och
tar graviditetstest på ordinarie tid. Detta då det kan förekomma blödning även under en normal
graviditet.
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Om du får blödning efter positivt graviditetstest ska du kontakta oss dagtid för rådgivning. Om det är
en sparsam blödning och du har inte ont kan du avvakta några dagar.

Feber under behandlingen
Om du får feber under behandlingen – meddela oss dagtid på telefon. Om du får måttlig feber som inte
förklaras av vanliga orsaker (förkylning eller liknande) i anslutning till ägguttag prova först att ta
Alvedon 500 mg 2 st. och avvakta. Om du får hög feber (>38 grader), eller måttlig feber som inte
viker på Alvedon, hör du av dig till akutsökaren.

Alkohol/ läkemedel/vaccin under behandling
Du bör vara återhållsam med alkohol under IVF-behandlingen. Efter embryoåterföring och fram till
graviditetstest bör du inte dricka alkohol alls. Många läkemedel går att ta under behandling.
Information angående receptfria läkemedel kan man få på apoteket. För läkemedel på recept är det
förskrivande läkare som är ansvarig för att läkemedlet går att ta under en eventuell tidig graviditet.
Kontakta din ordinarie läkare om du är osäker.
Vissa vaccinationer kan tas när man försöker bli gravid och under tidig graviditet. Vissa bör man dock
undvika under denna period. Vad sjukvården rekommenderar i enskilda fall beror på olika faktorer
som till exempel typ av vaccin och vilka risker man utsätts för som ovaccinerad. Fråga den läkare som
är ansvarig för vaccinationen.
Motion/ Träning under behandling
Du kan motionera och träna som vanligt under behandlingen. Efter ägguttag bör du undvika mer
extrema aktiviteter som långdistanslopp och fysisk krävande idrotter. Vanlig träning på gym,
promader mm går bra att utföra. En enkel tumregel: mår du bra av träningen och inte får ont är det OK
att fortsätta, även efter embryoåterföring. Fråga oss om du undrar vad som gäller för just dig.

Andra underlivsbesvär under behandling
HPV
HPV är ett virus som smittar genom sexuella kontakter och som ofta läker ut under tidig vuxenålder.
Numera ingår vaccination mot HPV i nationella vaccinationsprogrammet i Sverige då vissa HPV-virus
kan orsaka cellförändringar.
Om du är under utredning på grund av HPV-infektion bör du fråga den läkare som är ansvarig för din
HPV-utredning om det är ok att bli gravid under tiden.
Herpes
Herpesinfektion i underlivet är en sexuellt smittsam virusinfektion och är relativt vanlig. Om du sedan
tidigare har fått diagnosen och får ett skov under behandlingen går det bra att fullfölja den.
Svamp
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Det är vanligt med svampinfektioner i underlivet, även under IVF-behandling. Du kan använda
receptfria läkemedel (kräm/ vagitorier) av typen Canesten eller Pevaryl under behandlingen och under
graviditet.

Inför frysåterföringar
Om du fått ägglossning på beräknad tid ska du ta Ovitrelle samtidigt såvida inget annat meddelats och
meddela oss dagtid på telefon eller via KIND för planering av återföring.
Om mensen eller ägglossningen inte kommer som beräknat, avvakta upp till en vecka. Om den
fortfarande inte kommit meddela oss dagtid på telefon eller via KIND.
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