
Vi är stolta att i samarbete med Merck återigen arrangera IVF-DAGEN, där du som läkare eller personal vid 
IVF/gynekologiklinik kan uppdatera din kunskap från bas till dagens forskningsfront. Detta görs genom att 
internationella och nationella experter delar med sig av sina och andras forskningsrön. 

EUGIN-Sweden består av klinikerna Stockholm IVF, Nordic IVF Göteborg, Nordic IVF Malmö, och Nordic IVF 
Stockholm. Tillsammans med 60 andra kliniker i Europa, USA och Syd-Amerika ingår vi i EUGIN/Fresenius, 
världens näst största aktör inom IVF. Våra kliniker står tillsammans för merparten av forskning inom privat 
IVF i Sverige.

IVF-DAGEN, som behandlar aktuella ämnen inom reproduktionsmedicin, är ett årligt återkommande  
arrangemang under oktober månad. Årets tema är “Andrologi och IVF” och ett flertal internationellt/ 
nationellt ledande forskare föreläser vid IVF-DAGEN 2022. 

Svenska föreläsare är alla välkända inom IVF-Sverige. Professor Aleksander Giwercman, RMC Malmö,  
ger en aktuell uppdatering om manlig infertiliet och inflytande av livsstilsfaktorer, följt av en PRO/CON- 
debatt med docent Kersti Lundin, Sahlgrenska, om eventuella nyttan av att mäta spermiernas DNA  
fragmentation index (DFI). Med. dr. Julius Hreinsson, embryologchef på Sahlgrenska, sammanfattar  
resultat av internationella studier om kliniska resultat efter PESA/TESA. Docent Mikael Lehtihet, St.Görans 
sjukhus, behandlar det aktuella ämnet om följder av androgen-doping på spermier och manlig fertilitet.

Våra internationella föreläsare bidrar med föredrag om högaktuella ämnen. Professor Jackson  
Kirkman Brown från Birmingham, är en internationell auktoriet inom området spermieselektion, där  
substanser som t.ex. hyaluronsyra har prövats för att selektera spermier med oskadat DNA och därmed ge 
ökade chanser till live birth vid IVF med ICSI. Dr. Nina Neuhaus, arbetar i gruppen kring professor Stefan 
Schlatt i Münster, som är internationellt ledande i forskning om spermie-stamceller. Nya upptäckter inom 
detta forskningsfält och framtida kliniska applikationer för att kunna skapa spermier, och inom onko- 
fertilitet, kommer att presenteras.

Det är vår förhoppning att denna uppdatering inom Andrologi och IVF ska stimulera till forskning och vara 
till gagn för våra patienter.

Varmt välkommen!
Mats Brännström, professor, Stockholm IVF
Pia Saldeen, docent, Nordic IVF-Malmö
Jörgen Malmenskog VD, EUGIN-Sweden
Görel Runbäck, Medical Specialist, Merck AB

DATUM: Torsdag 27 oktober 2022

TID:  Vi startar med lättare lunch kl. 12.00-13.00 och avslutar med middag för de som  
  vill och har möjlighet.

PLATS:  Hotel At Six, Brunkebergstorg 6, Stockholm - www.hotelatsix.com
   
KOSTNAD:  Merck står för lunch, middag och lokal.
  Deltagare står själva för kostnad för ev. resa och boende.
  Berörda huvudmän skall tillfrågas enligt överenskommelsen mellan SKR och Läkemedelsindustrin.  
  Mötet är kostnadsfritt.

ANMÄLAN:  Anmälan görs senast 5 oktober till: registration_sweden@merckgroup.com
  Vänligen notera “IVF-dagen” i anmälan och meddela om du önskar vara med  
  på middag och ev matallergi.

IVF-DAGEN 2022
TEMA: ANDROLOGI OCH IVF 

Till: Berörd målgrupp   Kopia: Verksamhetschef, Läkemedelskommittéer
September 2022



Merck AB, Box 3033, 169 03 Solna

Tel. 08-562 445 00 | www.merck.se

Program 27 oktober 2022

12.00-13.00  Lättare lunch 

13.00-13.15  Välkommen och introduktion  
	 Mats	Brännström,	Professor,	Scientific	Director,	Eugin	Sweden	 
	 Pia	Saldeen,	Associate	Professor,	Medical	Director,	Eugin	Sweden 
	 Jörgen	Malmskog,	VD,	Eugin	Sweden	&	Görel	Runbäck,	Merck	AB

13.15-13.50  Manlig fertilitet och livsstilsfaktorer – associationer och rekommendationer   
 Aleksander	Giwercman,	Professor	Reproductive	Medicine,	Malmö

13.50-14.00  DNA fragmentation index (DFI) PRO    
 Aleksander	Giwercman,	Professor	Reproductive	Medicine,	Malmö

14.00-14.10  DNA fragmentation index (DFI) CON    
 Kersti	Lundin,	Senior	Clinical	Embryologist,	Associate	Professor,	Reproductive	Medicine,			 	 	
	 Sahlgrenska	University	Hospital

14.10-14.30  DFI PRO/CON diskussion    
 Kersti	Lundin	and	Aleksander	Giwercman

14.30-15.10  Semen quality in the 21st century     
 Niels	Joergenssen,	Chief	Andrologist,	Department	of	Growth	and	Reproduction,	Copenhagen

15.10-15.30  Kaffe/bensträckare

15.30-16.00  IVF-resultat efter PESA, TESA  
 Julius	Hreinsson,	Laboratory	Director	at	Reproductive	Medicine,	 
	 Sahlgrenska	University	Hospital

16.00-16.40  Methods for sperm selection - an overview    
 Jackson	C	Kirkman	Brown,	MBE	PhD,	Professor	in	Reproductive	 
	 Biology,	Centre	for	Human	Reproductive	Science,	Birmingham

16.40-17.30  Doping och testosteronbehandling      
 Mikael	Lehtihet,	MD,	PhD,	Associate	Professor,	Endocrinology,	 
	 Andrology	and	Internal	medicine,	Capio	S:t	Görans	Hospital,	Stockholm

17.30-18.10  Spermatogonial stem cells - research and future clinical applications      
 Nina	Neuhaus,	Group	Leader,	UKM	Uniklinikum,	Muenster

18.10-18.30  Sammanfattning & avslut      
 Mats	Brännström	&	Pia	Saldeen	Eugin	Sweden

18.30  Middag för de som önskar
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