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Information om hur din fertilitet kan 
påverkas av gynekologisk cancer och 
dess behandling 

Gynekologisk cancer består av flera sjukdomar som behandlas på olika sätt. 
Behandlingar som kan vara aktuella innebär kirurgi, strålbehandling och/eller 
cytostatika, antingen var för sig eller i vissa fall tillsammans. Beroende av 
behandling så kan fertiliteten påverkas i olika grad. Förutom typ av behandling är 
också tid och kvinnans ålder avgörande för vad som kan göras i 
fertilitetsbevarande syfte.  

Figur 1. Metoder som används for behandling av cancer och åtgärder som kan 
genomföras i fertilitetsbevarande syfte. Modifierad från: Rodriguez- Wallberg & 
Oktay, Cancer Management and Research, 2014, 

 

Onkologisk kirurgi
Fertilitetssparande kirurgi för att bevara 
äggstocken. Frysning av ägg kan i vissa 

fall utföras före cancerkirurgi.

Strålbehandling som 
ingriper livmoder och 

äggstockar

Strålningsskydd för att undvika skada 
på fortplantningsorganen. Flytta 

äggstockarna utanför 
strålningsområdet. Frysning av ägg kan 

ske.

Cytostatika där det 
finns risk för 

äggstocksskada

Nedfrysning av ägg efter 
hormonstimulering eller frysning av 

äggstocksvävnad (tas genom 
titthålskirurgi).



BEHANDLING 
Fertilitet 

 
 
 
Om din behandling innebär kirurgi 
Vid tidig gynekologisk cancer kan man ibland använda sig av fertilitetsbevarande 
kirurgi. Det gäller i följande fall: 

• Om du är ung och man upptäcker äggstockscancer i ett tidigt skede, kan man i 
vissa fall operera bort endast en äggstock. 

• Om du har en tidigt upptäckt livmoderhalscancer kan en mindre operation göras 
där man avlägsnar en liten del av livmoderhalsen (så kallad trakelektomi) och 
äggstockarna och livmodern bevaras.  

Efter dessa åtgärder kan många unga kvinnor bli gravida. 

Ålder har stor betydelse för fertiliteten då äggreserven minskar med åldern.  Därför 
blir också möjligheten att frysa ägg allt mindre. Om du kommit upp i 40-årsåldern 
har din äggreserv ofta minskat så mycket att det kan vara svårt att göra 
fertilitetsbevarande insatser. På grund av detta är det viktigt att bedöma just din 
äggreserv. Det görs genom ett blodprov som mäter hormonvärden.  

Hormonstimulering för att frysa mogna ägg som senare kan användas vid en 
provrörsbefruktning, är i regel inte att rekommendera inför en canceroperation som 
ingriper äggstockarna eller livmodern. Vid stimulering blir äggstockarna förstorade 
vilket kan försvåra operationen.  

Att frysa ner äggstocksvävnad, som tas ut via en operation med titthålsteknik, kan 
bli aktuellt i visa fall. Det görs på unga kvinnor som inte har tid för 
hormonstimulering eller som har tumörer som är hormonkänsliga. 
Äggstocksvävnaden kan sedan användas för senare bruk. Då sätter man tillbaka 
äggstocksvävnaden vid en ny operation. Detta gäller framförallt yngre kvinnor. 

Om din behandling innebär att du får strålbehandling 
Strålbehandling kan orsaka infertilitet om äggstockarna finns inom strålbehandlat 
område. Även livmodern påverkas då muskelvävnaden i livmodern kan förlora 
elasticitet och funktion. Dessutom skadas de celler som bygger upp 
livmoderslemhinnan vilket gör det svårt för ett befruktat ägg att få fäste.  

Strålbehandlingsfältet kan i vissa fall begränsas och i sällsynta fall kan 
äggstockarna flyttas bort från sitt ursprungsläge och läggas längre upp i buken 
inför strålbehandling. Tala med din läkare om vad som gäller för just dig. 
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Om din behandling innebär att du får cytostatika 
Äggstockarna är känsliga för vissa cytostatika. Olika cytostatika har olika stor 
påverkan på fertiliteten. Cytostatikans påverkan kan medföra att menstruationen 
upphör under behandlingen. Du kan få tillbaka dina menstruationer efter 
behandlingen förutsatt att du har kvar din livmoder. Om du är äldre ökar risken för 
att du kommer in i klimakteriet. Flickor och yngre kvinnor har i regel ett högt antal 
ägg i sina äggstockar vilket ökar chansen att fler ägg klarar sig oskadda.  

Vilka metoder finns idag? 
Idag erbjuds nedfrysning av embryon (befruktade ägg) eller obefruktade ägg. 
Dessa metoder är idag väletablerade. Frysning av äggstocksvävnad betraktas 
fortfarande som experimentell.  

Enligt svensk lag krävs idag, vid användning av nedfrysta embryon, att kvinnan 
och partnern fortfarande är ett par när fertilitetsbehandlingen ska utföras. Paret 
äger embryot tillsammans.  

Resultatet vid befruktning efter nedfrysning av obefruktade ägg är beroende av hur 
många som finns och hur många som blir befruktade efter upptining.  

För att kunna plocka ut ägg måste man stimulera med hormoner innan, vilket kan 
ta upp till två veckor. Det är viktigt att behandlingen inte försenas på grund av det. 
Din sjukdom kan också innebära att behandlande läkare inte vill stimulera med 
hormoner. 

Nedfrysning av äggstocksvävnad kräver att vävnaden tas ut vid en operation. 
Vävnaden kan sedan sättas tillbaka vid en ny operation. För detta behövs extra 
undersökningar av vävnaden för att säkerställa att det inte finns cancerceller kvar i 
den vävnad som ska sättas tillbaka. Prov tas därför på den äggstocksvävnad som 
plockats ut.  

För att kunna utföra en fertilitetsbehandling måste du ha en fungerande 
livmoder. Den ska alltså inte ha blivit påverkad av behandlingen, då 
surrogatmoderskap idag inte är lagligt i Sverige. Du kan då heller inte, som 
lagen säger idag, hämta ut dina ägg för att åka utomlands för att hitta en 
surrogatmamma.  

Men då vi idag inte vet hur det ser ut i framtiden är det inte förbjudet att spara 
ägg/äggstocksvävnad. 

Prata med din behandlande läkare för att ta reda på vad som kan vara aktuellt för 
dig. Du kan be din läkare att skriva en remiss till Reproduktionsmedicin som idag 
finns på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.  
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Nedfrysning av 
embryo 

Nedfrysning av 
obefruktade ägg 

Nedfrysning av 
äggstocksvävnad 

Kräver 
hormonstimulering. 

Kräver 
hormonstimulering. 

Ingen hormonstimulering 
krävs.  

Paret delar rätten till 
embryot 
tillsammans, vilket 
förutsätter att paret 
fortfarande är ett par 
vid användning av 
embryot. 

Resultatet är 
beroende av antal 
ägg som är mogna 
och antal ägg som 
klarar upptining och 
blir befruktade efter 
upptining.  

Tas ut vid operation och 
sätts också tillbaka vid en ny 
operation.  

Vävnaden kan endast sättas 
tillbaka om man bedömer att 
cancersjukdomen inte har 
spridning till äggstockar. 

En fungerande 
livmoder är idag en 
förutsättning. 

En fungerande 
livmoder är idag en 
förutsättning. 

En fungerande livmoder är 
idag en förutsättning. 

 


