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Vasektomi 

 
Berörda enheter 

Urologkliniken, Region Norrbotten. 

Syfte 

Att alla ska ha kännedom om hur vi ska handlägga patienter som har önske-

mål om Vasektomi, sterilisering. 

Vid önskemål om vasektomi - operation via remiss 

Stämpla Operationsjournal, lägg i låda märkt ”Sterilisering” på sköterskeex-

peditionen. 

Svar på remissen skickas med information om att patienten får tillsänt: ”Min 

Hälsa” och uppmaning att beställa tid hos kurator, skicka blanketterna till 

urologmottagningen Sunderby sjukhus. När allt finns skickas journalen för 

planering av operation till Gällivare. I viss mån kan operationen även gå av 

stapeln på annan ort, även upphandlad vårdgivare. 

Brev skickas till patienten (standardmening finns vasect) till brevet bifogas  

patientinformation ”Sterilisering av män”  samt  ”Min Hälsa” och blankett 

som hämtas på Socialstyrelsens hemsida  ” BEKRÄFTELSE på mottagen 

information enligt 5§ steriliseringslagen (1975:580) ” ska skickas till uro-

logmottagningen i Sunderbyn inom 2 månader. 

Dokumentation i VAS. 

Vid önskemål om vasektomioperation via patientens egna 
önskemål 

Stämpla Operationsjournal, lägg i låda märkt ”Sterilisering”.  

Han får samma information enligt ovan muntligt och skriftligt i brev och 

Patientinformation om ”Min hälsa” och kuratorsintyget, även att han inte är 

aktuell för operation om vi inte fått pappren inom 2 månader. 

Dokumentation i VAS. 

När alla papper är klara 

När allt finns i journalen, skickas det till; Dagkirurgiska enheten i Gällivare, 

där sätts patienten på väntelista, planeras och kallas till operation. 

Om operationsjournalen legat i lådan märkt ”Sterilisering” mer än 2 månader 

antas att patienten inte är intresserad längre och journalen kasseras. 

Dokumentation i VAS. 



 Sida 2 (2) 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS 

Urologi länsklinik VARD-5-7216, 2.0 [Process] 

GODKÄNT DATUM  ANSVARIG PROCESSLEDARE 

2020-12-17 Roger Brännström Jonatan Palmgren 

Efter operationen 

Spermaprov ska lämnas en gång, 12 veckor efter operationen under denna 

tid minst 20 ejakulationer. Remiss för detta, pappersremiss Laboratoriemedi-

cin NLL, klin kem lab. skrivs på blank rad ” Spermaprov”  patienten ska ha 

remissen och provtagnings kärlet med sig vid hemgång efter operationen. 

Spermaprovet kan lämnas på hemortens vårdcentral eller på kem lab närm-

aste sjukhus. 

Om provet är negativt kommer brevsvar om sterilitet, efter det  kan patienten 

räkna med att vara steril. 

 

 

 


