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Prisene gjelder fra 1.1.2019 

Førstegangskonsultasjon       2 000 kr                                                                                                 

Senere konsultasjoner             850 kr 

 

KOSTNADER FOR BEHANDLINGER: 

Prøverørsbehandling (IVF)    34 000 kr  

Tillegg for ICSI (mikroinseminasjon)       3 500 kr 

Tillegg for nedfrysning av befruktet embryo/blastocyst       2 250 kr 

Tillegg for PESA/TESA  (spermieuthenting fra testikkel/bitestikkel)      4 000 kr 

*Prisene inkluderer alle relevante ultralydunderskelser, embryodyrkning  til blastocyst  

i embryoscop og første graviditetsultralyd ved IVF-klinikken Oslo.    

  

Avbrutt behandling (IVF/ICSI) før egguthenting        5 250 kr 

Avbrutt behandling (IVF/ICSI) etter egguthenting    22 600 kr  

 

Pakkeprisavtale (se egen avtale) :     65 000 kr  
*Prisen inkluderer inntil tre egguthentingsforsøk, alle relevante ultralydundersøkelser,  

embryodyrkning til blastocyst i embryoscop,  en oppfølgingssamtale innenfor    

kontraktstiden  og første graviditetsultralyd ved IVF-klinikken Oslo.  

*ICSI (mikroinseminasjon), nedfrysing av befruktet embryo samt evt.TESA/PESAinngår 

 ikke i pakkeavtalen.  

*Forutsetninger: Kvinnens alder under 39 år, tilfredsstillende medisinske forhold  

og forventet normal eggstokkrespons ved  igangsetting av behandlingen.  

Betaling må skje før første behandling.  

  

Opptining og tilbakeføring av befruktet embryo:        9 800 kr 

Årlig leie for oppbevaring av nedfrosset embryo, maks 5 år      1 250 kr  

Eggstokkstimulasjon.  Første ultralyd 1500 kr,  deretter 850 kr inntil max                     5 000 kr                                

                    

Inseminasjon med donor sæd (AID) inkl ultralydkontroll        8 500 kr 

Inseminasjon med partner sæd (AIH) inkl ultralydkontroll        8 500 kr 

 

Avbrutt behandling ved inseminasjon/opptining befruktet embryo     1 500 kr 

 

Sædanalyse        800 kr  

Nedfysing av sæd samt oppbevaring ett år     3 000 kr  

Årlig leie for oppbevarling av nedfrosset sæd     1 250 kr 

 

Livmor-/egglederundersøkelse (SIS/HSS)      1 500 kr 

Endometrial scratching     1 500 kr 

Administrasjonsgebyr ved f.eks utskrift av journal               130 kr

   

Medisinkostnader er ikke inkludert. Refusjon  fra NAV etter gjeldende regelverk.  

Takster inkluderer ikke kostnader til andre institusjoner.  Ved avbestilling av time tilkommer et 

avbestillingsgebyr.   Vi tar forbehold om prisendringer 
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