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Spermanedfrysning vid testikelcancer
Gäller för: Kirurgkliniken

Spermienedfrysning erbjuds fram tills mannens 56-årsdag. Remiss skickas till
ReproduktionsMedicinskt centrum i Malmö (RMC).

Vid besöket på Kirurgmottagningen inför operation


Testismarkörer enl Preoperativ utredning och uppföljning vid testikelcancer.
Dessa prover är oftast redan tagna om tidigare besök finns, tex via
akutmottagningen.



HIV, hepatit B + C, Syfilis, HTLV antikroppar. OBS! Ett
provtagningsunderlag måste göras för vart och ett av dessa prov. När svaret
är klara ansvarar remitterande läkare att en kopia på svaret skickas till



RMC. Proverna behöver inte vara analyserade innan operationen men de
måste vara tagna.
Remissen ”Fertilitetsbevarande åtgärd” skrivs ut från SUS hemsida, fyll i och
faxa till RMC på angivet faxnummer som finns på remissen.
Använd länken nedan:
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/reproduktion#56751



Patienten får två tider för besök på RMC, ett läkarbesök och ytterligare ett
besök, när remissen är faxad ringer personal från RMC upp patienten och
bokar tiderna för besöken.



Specialistvårdsremiss faxas till 040-338266 (Måste inte vara klar när övriga
remisser faxas utan kan komma i efterhand). Kostnaden för patienten på
RMC är 300 kr.



Om möjligt ska operationstid bokas med operationskoordinator.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Resa


Patienten bokar själv tågbiljett. Biljetter och kvitton skickas efter resan till
Serviceresor, Videum 352 96 Växjö, för utbetalning av ersättning.



Resa med Linnean bokas via Serviceresor tel 0775-77 77 00. Underskrivet
intyg av vårdpersonal behövs bara om det krävs ledsagare eller vid taxiresa.
Blankett för intyg finns i Cosmic under patientens journal-blanketter-intyg



för sjukresa-servicebil.
Patient som reser med privatbil får ersättning via Serviceresor.
Vårdgivarkvitton eller kallelsen skickas till Serviceresor. Reslängden anges.

Egenavgifter för resan:


Linnean – 0 kr



Tåg – 20 kr/enkelresa
Egen bil – 100 kr/enkelresa



Vägbeskrivning för patienten:


SUS Malmö, Kvinnokliniken, ingång 74, våning 3.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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