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Graviditet vid livmoderhalscancer 

I ovanliga fall upptäcks livmoderhalscancer under graviditet. Graviditeten påverkar inte alltid 
cancern eller din möjlighet att få behandling. Cancern kan inte smitta fostret. 

Utredning och behandling anpassas 

Om du är gravid när du får livmoderhalscancer kommer du att remitteras till en specialistklinik. 
Du utreds och får behandling för livmoderhalscancer, men undersökningarna och 
behandlingarna kan behöva anpassas. Till exempel kan röntgenundersökningar behöva göras 
på ett annat sätt.  

Ett team av läkare med olika specialistkompetenser bedömer vilken behandling som är lämplig 
för dig. I teamet ingår ofta tumörkirurg, gynonkolog, förlossningsläkare, radiolog, patolog och 
neonatolog (specialist på vård av för tidigt födda barn). Varje steg i utredningen och 
behandlingen ska diskuteras med dig. 

Faktorer som man tar ställning till är hur långt in i graviditeten du är, vilken typ av cancerceller 
som tumören har, vart och hur snabbt tumören växer, hur stor tumören är och om den har spridit 
sig till lymfkörtlar eller andra delar av kroppen.  

Du rekommenderas en behandling, och ni diskuterar också om graviditeten bör avbrytas eller 
inte. Det är du som bestämmer detta. Du har rätt till information och stöd för att fatta beslutet.   

Det finns operationer och cytostatikabehandling som kan utföras utan att avbryta graviditeten. 
Operationer kan utföras även tidigt i graviditeten. Behandling med cytostatika kan ges efter den 
första tredjedelen av graviditeten.  

Strålbehandling ges inte vid livmoderhalscancer under graviditet, eftersom fostret skadas. 

Förlossning sker genom planerat kejsarsnitt. 

Påverkan på amning och fertilitet 

Det är bra att tänka på amning i god tid före förlossningen. Cytostatika och vissa andra 
läkemedel går över i bröstmjölken och kan påverka barnet. Om du inte ska amma finns det sätt 
att hindra bröstmjölken att produceras.  

Cancerbehandlingen kan påverka fertiliteten, så att din förmåga att bli gravid igen minskar eller 
upphör. Under en graviditet går det inte att ta ut ägg för att använda senare, eftersom det inte 
mognar några nya ägg under graviditeten. Det kan finnas andra sätt att bevara fertiliteten. Prata 
med din läkare och be att få kontakt med en fertilitetsklinik, så att du får veta vad som kan 
fungera för dig. 

Rätt till information och delaktighet 

Du ska få all information och allt stöd du behöver för att kunna vara med och påverka din vård. 
Det kan till exempel vara att få veta vilka behandlingsalternativ som finns och vilka risker de 
innebär för dig eller barnet. 

Du har rätt att få information på ditt eget språk om du inte talar svenska. Du har även rätt till tolk 
om du har en hörselnedsättning. 

 Läs mer på cancercentrum.se. Sök på Graviditet. 

https://cancercentrum.se/samverkan/
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