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Så här gör du för att boka tid för spermaprov vid ANOVA på webben! 
Du måste ha en remiss. Antingen har Du fått remiss och information av din läkare, annars har vi fått 
remissen direkt och skickat brev till Dig där vi uppmanar Dig att boka tid för spermaprov. Om Du inte har 
någon remiss kan Din husläkare skriva en (kan skickas elektroniskt i systemet TakeCare, eller som 
pappersremiss till ANOVA, Karolinska Universitetssjukhuset, Norra Stationsgatan 69, 4 tr, 171 77 
Stockholm). 
 

Du behöver någon form av elektronisk legitimation för att boka via webben. 

1. Gå in på 1177.se, Välj Hitta vård  

 

2. Skriv ANOVA i fältet under texten ”VILKEN MOTTAGNING SÖKER DU”) 
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3. Websidan kommer mer förslag när du skrivit in ANOVA: Välj ”Mottagning ANOVA, Karolinska 
Universitetssjukhuset”.  Du ska nu se följande: 

 

4. Välj”1. Boka tid direkt” 

5. Sedan ska Du logga in säkert: 
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6. Du kan välja mellan olika former av e-legitimation 

 

7. Det finns viktig information som vi annars skriver i brev eller talar om på telefon. Läs därför 
igenom och bekräfta att Du läst informationen genom att klicka på ”Jag har tagit del av…” 
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8. Du ska nu välja vilken typ av besök. Om du ska lämna kontrollprov efter behandling av olika slag 
gäller ”spermaprov utan läkarbesök”. Vid start av utredning gäller ”läkarbesök + spermaprov” 

 

9. Du ska nu få upp en kalender med de 
dagar då det finns lediga tider. Du kan 
välja annan månad och klickar bara på en 
dag som kan passa. Det finns bara 
förmiddagstider. 

 

10. Välj dag så kommer tillgängliga tider fram. 
För läkarbesök med spermaprov till vårt 
laboratorium gäller läkarbesök hos labora-
torieläkare, inga andra läkare. 

 

OBS! För tid för spermaprov utan läkarebesök 
anges SAL – Andrologilab i stället för läkare 
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11. När Du valt tid har Du möjlighet att skriva en kommentar om det är något Du vill att vi ska veta 
inför Ditt besök; om du fått remissen av Din läkare är det bra att ange läkarens eller 
mottagningens namn här. Ange telefonnummer om Du vill att vi ska kunna kontakta dig, t ex om 
vi av någon anledning behöver ändra Din tid 

 

12. Därefter får Du en bekräftelse av vald tid – och som Anledning till besöket anges det Du skrivit i 
föregående ”ruta”. Observera att Du bara behöver skriva en kommentar om det är något särskilt 
Du behöver ha framfört till oss. Du måste klicka på ”Ja, genomför bokningen” för att 
bokningen ska bli av 

 

13. Om Du klickat på ”Ja, genomför bokningen” kommer en bekräftelse på bokningen. Observera 
att Du härifrån kan skapa automatisk påminnelse (beskrivs inte i denna guide – framgår av 
websidan!) 

 

14. Om Du har bokat en tid och vill avboka eller omboka kommer Du till en ruta som visar bokade 
tider hos oss. Du kan då välja Omboka eller Avboka. Väljer Du Omboka kommer Du till 
kalendern som visats tidigare.  
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15. Väljer Du Avboka beskriver vi processen i följande bilder. Du får alltså påminnelse vilken tid 
som är på väg att avbokas. Enligt nu gällande regler måste avbokning ske minst 24 timmar 
innan besöket för att besöks avgift inte ska tas ut. 

 

16. Väljer Du ”Jag har tagit del av den fullständiga informationen” (= texten under rubriken Viktigt) får 
du frågan om du vill avboka tiden 

 


