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Fertilitet och att vänta barn  

Det finns många aspekter att ta hänsyn till när det gäller fertilitet, att vänta barn och 

tumörsjukdom. Prata alltid med din läkare eller kontaktsjuksköterska om du planerar att skaffa 

barn eller väntar barn. Innan behandlingen börjar kan de berätta hur fertiliteten kan påverkas, 

och fungera som stöd om du behöver prata mer om detta. Även din partner kan behöva stöd. 

Under utredning och operation 

När du utreds för tumörsjukdom och om du ska operera din tumör är det olämpligt att samtidigt 

planera graviditet, eftersom operation och annan behandling innebär risker. Om du redan är 

gravid, diskutera med din läkare om vad som är bäst för dig. 

Under och efter cytostatikabehandling 

Cytostatikabehandling kan minska din produktion av könshormoner. Det kan leda till att 

menstruationerna och spermieproduktionen upphör. Det är svårt att säga i förväg om du 

kommer att bli infertil av cytostatika. Men ju högre doser och ju äldre du är, desto större är 

risken.  

Under behandlingen finns det spår av cytostatika i sädesvätskan. Det är därför viktigt att 

undvika graviditet när du får behandling, eftersom läkemedlet kan påverka fostret. Använd 

därför kondom.  

Om du är gravid kan cytostatikan skada fostret. Det är därför olämpligt att bli gravid under 

behandlingen och minst tre månader efteråt.  

Under och efter strålbehandling 

Strålbehandling kan påverka fertiliteten om strålarna riktas mot den del av hjärnan som styr 

produktionen av hormoner. Förhållandet mellan dos och biverkning är tydligare än vid 

cytostatikabehandling. Det innebär att det oftast går att säga vilka doser som kan riskera din 

framtida fertilitet.  

Det finns hjälp att få 

Det finns förebyggande insatser. Det går att frysa ner både sädesvätska och befruktade ägg för 

framtida graviditet. Fler provrörsbefruktningar med befruktade ägg lyckas, jämfört med 

obefruktade. Numera går det även att operera ut hela, eller delar av, äggstocken och frysa ner.  

Dock är det okänt hur de hormoner som ges vid konstgjord befruktning kan komma att påverka 

tumörens utveckling. Studier tyder på att graviditet hos patienter med känt gliom innebär en 

möjlig risk för att tumören börjar växa fortare eller ökar i malignitetsgrad.  

En tumör i hjärna eller ryggmärg är inte sällan en kronisk sjukdom och i vissa fall utan botande 

behandling. Sjukdomen kan debutera under den tid i livet när det kan vara aktuellt att skaffa 

barn. Utöver frågor om medicinska risker och förmågan att få barn kan existentiella tankar 

uppstå. Läkare, kontaktsjuksköterska och övriga professioner inom sjukvården finns tillgängliga 

för att ge information och stöd. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Fertiliteten efter cancerbehandlingen.  

 


