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Assisterad befruktning  
vid behandling av ofrivillig 
barnlöshet

Viveca Söderström-Anttila

Ofrivillig barnlöshet kan nuförtiden behandlas på många olika sätt med hjälp av assisterad 
befruktning. Den effektivaste metoden är provrörsbefruktning i dess olika former. I Finland görs 
nästan 9 000 embryoöverföringar årligen. Dessa behandlingar leder till födseln av cirka 2 000 
barn, vilket utgör 3,5 procent av alla nyfödda. Barnlöshetsbehandlingar bör genomföras så, att 
de orsakar minsta möjliga risker för både modern och barnet. Flerbördsgraviditeter kan undvikas 
genom att man överför bara ett embryo i sänder i livmodern. Med hjälp av assisterad befruktning 
kan man nuförtiden hjälpa upp till 80 procent av de vårdsökande att få ett eget barn, om alla 
tillgängliga metoder tas i bruk. Vid sidan av fertilitetsbehandlingarna bör man även minnas andra 
alternativ, såsom adoption och fosterföräldraskap.

Inledning
Ofrivillig barnlöshet definieras som oförmåga 
att bli gravid efter aktiva försök i ett års tid. 
I västvärlden upplever uppskattningsvis vart 
sjätte par ofrivillig barnlöshet i något skede 
av sitt liv (1, 2). Man har uppskattat, att det 
finns cirka 30 000 ofrivilligt barnlösa i Fin-
land och att antalet nya fall årligen är cirka 
3 000 (3). Det förefaller även som om ofrivillig 
barnlöshet blir allt vanligare. En betydande 
orsak till det är att unga människor skjuter 
upp med att bilda familj till ett senare skede i 
livet. Kvinnans fertilitet sjunker med stigande 
ålder på grund av försämrad äggkvalitet. Med 
tilltagande ålder blir också infektioner och 
andra sjukdomar som inverkar negativt på 
fertiliteten allt vanligare. I Finland ökade an-
talet kvinnor som var över 35 år när de födde 
sitt första barn från 8,3 procent år 1987 till 
10,4 procent år 2006 (4). 

Orsaker till infertilitet
I cirka 25 procent av fallen är orsakerna till 
fertilitetsproblem relaterade till kvinnan, i 
25 procent till mannen och i 25 procent till 
vardera parten. I nästan en fjärdedel av fallen 
hittar man i de primära utredningarna ingen 
klar orsak till problemet och man talar då 
om oförklarlig infertilitet (1). De vanligaste 

orsakerna till fertilitetsproblem hos kvinnan 
är störningar i ovulationen, endometrios och 
defekter i äggledarna, t.ex. efter en klamydia-
infektion. Övervikt är ett vanligt problem 
som lätt leder till störningar i ovulationen. 
Undervikt och anorexi försvagar likaså möj-
ligheterna till graviditet. Hos mannen beror 
nedsatt reproduktionsförmåga på störningar 
i produktionen, rörligheten eller transporten 
av spermier av genetiska eller hormonella 
orsaker. En fjärdedel av män med azoospermi 
(avsaknad av spermier) eller svår oligozoos-
permi (spermiekoncentration < 5 miljoner/
ml) bär på en underliggande genetisk avvikel-
se, till exempel en kromosomal translokation 
eller mikrodeletion på Y-kromosomen (5). En 
inte helt ovanlig orsak till dålig spermakvalitet 
är kryptorkism eller ofullständigt nedsjunkna 
testiklar. Sällan hittar man i parets utredningar 
absolut sterilitet, såsom tilltäppta äggledare el-
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ler brist på egna könsceller. I allmänhet är det 
fråga om så kallad subfertilitet, där flera inte 
helt optimala faktorer försvagar fertiliteten.

En noggrann anamnes är grunden för all 
infertilitetsutredning. Klinisk undersökning 
av vardera parten och ultraljudsundersökning 
av livmoder och äggstockar hos kvinnan görs 
vid det inledande besöket. Därefter görs en 
hormonell kartläggning av menstruations-
cykeln och ovulationsprocessen. Äggledarnas 
passage undersöks med hysterosalpingosono-
grafi (HSSG). Med koksaltinstallation i liv-
moderhåligheten kan polyper och submuko-
tiska myom uteslutas. Vid klar misstanke om 
endometrios eller sammanväxningar i buken 
övervägs laparoskopi. Sädesvätskans analys 
ger information om spermiernas mängd, rör-
lighet och struktur. Psykosocial kartläggning 
av livssituationen hör även till grundutred-
ningen.

Behandling av barnlöshet
Infertilitetsbehandlingen planeras i enlighet 
med orsaken till problemet och parets öns-
kemål. 

Störningar i ovulationen är tacksamma att 
sköta. Bakomliggande endokrina funktions-
störningar, som hypotyreos eller hyperpro-
laktinemi, sköts ändamålsenligt (3). Om 
anovulationen beror på över- eller undervikt, 
bör vikten normaliseras innan man tar till 
medicinering. Den vanligaste orsaken till 
ovulationsstörningar är polycystiska ovarier. 
Ovulationen kan induceras med peroralt 
klomifencitrat 50–150 mg om dagen under 
fem dagar i början av menstruationsperioden. 
Subkutan gonadotropinstimulering används 
om klomifencitrat inte är tillräckligt effektivt 
eller om patientens basala gonadotropin-
nivåer är låga.

Kirurgiska operationer användes nuförtiden 
mer sällan vid behandling av barnlöshet men 
kan bli aktuella vid utbredd endometrios och 
vid vissa typer av skador på äggledarna. Det är 
skäl att före en provrörsbefruktning kirurgiskt 
avlägsna utvidgade och vätskefyllda äggledare 
(6). När en skonsam operationsteknik tilläm-
pas, försämras inte responsen från äggstock-
arna vid senare hormonstimulering. Små och 
medelstora intramurala eller subserösa myom 
försämrar sällan fertiliteten. Submukotiska 
myom är det däremot skäl att avlägsna, om 
patienten har fertilitetsönskemål (7).

Assisterad befruktning
De vanligaste formerna av assisterad befrukt-
ning är insemination och provrörsbefruktning 
(IVF). Om paret saknar egna funktionsdugliga 
könsceller, sker behandlingen med donerade 
ägg, spermier eller embryon. Finlands lag om 
assisterad befruktning (22.12.2006/1237) 
gäller behandlingar som utförs så att köns-
celler eller embryon förs in i kvinnan för att 
åstadkomma graviditet. Lagen gäller också 
donation och lagring av könsceller och em-
bryon för assisterad befruktning. Behandling 
med surrogatmamma är förbjudet sedan lagen 
trädde i kraft.

Insemination
Insemination betyder att tvättade spermier 
sprutas in i kvinnans livmoderhåla vid ovu-
lationstidpunkten. Avsikten med spermie-
preparationen är att skilja de mest rörliga 
spermierna från andra celler och orörliga 
spermier. De vanligaste indikationerna för 
insemination är lindriga fel på spermaproduk-
tionen eller förekomsten av spermieantikrop-
par. Vid oförklarlig infertilitet kombineras ofta 
behandlingen med gonadotropinstimulering 
av äggstockarna. Förutsättningen för att det 
skall löna sig att försöka med insemination är 
en spermiekoncentration, som överstiger en 
miljon rörliga spermier/ml. Behandlingens 
effekt ökar märkbart om koncentrationen 
överstiger fem miljoner rörliga spermier/ml.

Möjligheterna att lyckas med insemina-
tion är 12–20 procent per behandling och 
är beroende av spermiemängden, eventuell 
hormonstimulering, äggblåsornas antal och 
kvinnans ålder (8, 9). Vid behov upprepas 
behandlingen 2–4 gånger. Enligt uppgifter 
från Institutet för hälsa och välfärd i Finland 
gjordes cirka 3 800 inseminationer med ma-
kens sperma år 2007 (4).

Provrörsbefruktning (IVF)
Provrörsbefruktning utvecklades ursprung-
ligen för att hjälpa par där kvinnan hade en 
skada på äggledarna. Nuförtiden används 
metoden vid alla olika typer av barnlöshet, 
nämligen vid äggledarskada, endometrios, 
nedsatt spermakvalitet och oförklarlig sub-
fertilitet. Vid en IVF-behandling plockas 
mogna ägg ut från äggstockarna och fertilise-
ras i laboratoriet. Behandlingen inleds med 
gonadotropinstimulering av ovarierna för att 
få ett flertal äggblåsor (cirka 6–12 stycken) 
att mogna samtidigt. Follikelvätskan i ägg-
blåsorna aspireras med nål via slidan i ultra-
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ljudskontroll. De mogna äggcellerna flyttas till 
odlingsskålar, där 10 000–100 000 spermier 
tillsätts per äggcell. Följande dag granskas hur 
många ägg som har befruktats. Två dagar efter 
punktionen har i normala fall cellerna delat 
sig till 4-cellsstadiet, och embryoöverföring 
till kvinnans livmoder kan ske. Ibland odlas 
embryona fem eller sex dagar till blastocyster 
för att man ska kunna se vilket embryo som 
har den bästa kapaciteten att utvecklas (Bild 
1). Mikroinjisering av en spermie i äggcellen 
(ICSI) används om antalet spermier är lågt 
(färre än en miljon rörliga spermier efter 
preparering) eller om spermiernas rörlighet 
är mycket dålig. Om inga spermier finns i 
sädesvätskan, t.ex om sädesledaren är till-
täppt, kan de aspireras med en nål direkt från 
testikeln eller bitestikeln, och de identifierade 
spermierna injiceras därefter i äggen (10).

Graviditetssannolikheten vid provrörs-
befruktning är beroende av kvinnans ålder, 
indikationen för behandlingen, tidigare gra-
viditeter och tidigare antal IVF-behandlingar. 
Hos kvinnor under 38 år är graviditetspro-
centen 25–45 procent per embryoöverföring 
(11–18). Av väsentlig betydelse för utgången 
är antalet överförda embryon och deras kva-

litet, dvs. delningshastighet, fragmentering 
och förekomsten av multinukleära celler. Om 
man överför flera embryon åt gången ökar 
risken för flerbördsgraviditet, vilket ökar de 
obstetriska och neonatala riskerna. 

Redan i början av 1990-talet lade man mär-
ke till att graviditetsprocenten var densamma 
oberoende av om man överförde två eller tre 
kvalitetsmässigt goda embryon till livmodern. 
däremot ledde det till mycket högre risk för 
flerbördsgraviditet om tre embryon överfördes 
(13). Överföringen av endast två embryon 
i sänder eliminerade nästan helt risken för 
trillingar, men tvillingfrekvensen förblev hög, 
25–40 procent. Som första land i världen 
introducerades i Finland begreppet elektiv 
överföring av endast ett embryo (single embryo 
transfer, SET) för att undvika tvillingar (11). 
Retrospektiva studier från de senaste tio åren 
visar samma graviditetsprocent efter överfö-
ring av ett eller två embryon, om kvaliteten på 
embryona är jämförbar (11, 12, 14, 15). Pro-
spektiva randomiserade studier visar dock en 
aning högre sannolikhet för graviditet, om två 
morfologiskt goda embryon (DET) överförs i 
stället för ett, men priset är en mycket högre 
flerbördsfrekvens efter DET (16–18). 

Äggcell Befruktad äggcell  
16-18 timmar

Embryo med 2 celler 
25-30 timmar

Embryo med 4 celler 
42-48 timmar

Blastocyst före implantation
6 dagar

Blastocyst 
5 dagar

Embryo med 8 celler 
66-70 timmar

Bild 1. Embryots utveckling från äggcell till blastocyst.
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En förutsättning för att tillämpa SET-
metoden är ett välfungerande system att 
frysförvara överblivna embryon som inte kan 
överföras till livmodern (12). En skandina-
visk randomiserad multicenterstudie visade 
samma sannolikhet för barnafödsel, när man 
jämförde överföring av två färska embryon 
med överföring av ett färskt embryo följt av 
överföring med ett nedfryst embryo, om en 
graviditet inte förelåg (17). I DET-gruppen var 
tvillingfrekvensen dock 33 procent jämfört 
med 1 procent i SET-gruppen (17).

I Finland har antalet överföringar med en-
dast ett embryo i sänder ökat stadigt sedan 
1997, och andelen överföringar med SET var 
62 procent år 2008 (se Figur 1). Under samma 
tidsperiod har andelen flerbördsgraviditeter 
minskat från 25 procent till 11 procent (4). 
Graviditetssannolikheten per behandling har 
dock inte sjunkit utan har hållit sig på samma 
nivå under årens lopp. I Finland har den ku-
mulativa sannolikheten för barnafödsel per 
behandling efter att man använt även de em-
bryon som genomgått frysning och upptining, 
rapporterats vara över 50 procent (12).

Antalet IVF och ICSI-behandlingar har 
ökat årligen i Finland. Enligt preliminära 

uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd i 
Finland gjordes år 2007 nästan 8 000 behand-
lingar med färska eller nedfrysta embryon (4). 
I relation till befolkningen påbörjades sam-
manlagt 7,2 behandlingar per 1 000 kvinnor i 
fertil ålder (15 – 49 år) år 2008. Tio år tidigare 
var motsvarande siffra 5,8 behandlingar per 
1 000 kvinnor i fertil ålder. Av alla barn som 
föds i Finland har 3,5 procent fått sin början 
med hjälp av IVF/ICSI (4).

Provrörsbefruktning utan hormonstimulering 
och in vitro-mognad av äggen (IVM)
Metoden innebär att omogna ägg samlas upp 
från 2–10 mm antrala äggblåsor i äggstock-
arna i en naturlig menstruationscykel. De 
omogna äggen får mogna i laboratoriet i cirka 
30 timmar. Därefter kan äggcellerna befruktas 
endera i skålar (IVF) eller med hjälp av ICSI. 
Fördelen med IVM-behandlingen jämfört med 
vanlig provrörsbefruktning är enkla och lätta 
protokoll, ingen eller minimal användning 
av fertilitetsfrämjande mediciner och lägre 
kostnader för patienten. Symtom från översti-
mulering av äggstockarna kan helt undvikas. 
Vid Väestöliitto kliniker Ab i Helsingfors 
har metoden använts både för patienter med 
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normala ovulatoriska menstruationsperioder 
och för patienter med polycystiska ovarier och 
anovulation. Kliniska graviditeter uppnåddes 
vid 35 procent av embryoöverföringarna, om 
sperman var normal (19). Tills vidare är me-
toden i användning bara i ett fåtal länder, och 
antalet barn som fötts är ännu litet. 

Embryodiagnostik
Genetisk diagnostik av ett preimplantations-
embyo används i samband med IVF/ICSI, 
då man vill undvika att barnet föds med en 
allvarlig ärftlig sjukdom. Förutsättningen för 
att metoden ska kunna användas är att man 
känner till det genetiska fel som orsakar 
sjukdomen. En eller två celler biopseras från 
ett 8-celligt embryo och undersöks för den 
aktuella sjukdomsgenen. Ett friskt embryo 
kan senare överföras till livmodern. Embryo-
diagnostik användes även för att konstaterera 
kromosomala avvikelser, t.ex om någondera 
partnern har en balanserad kromosomtrans-
lokation (5).

Behandling med donerade könsceller

Hos uppskattningsvis 10 procent av alla par 
med ofrivillig barnlöshet beror fertilitets-
störningen på avsaknad av egna fungerande 
gameter. Dessa par behöver donerade köns-
celler. I Finland har man i samband med fer-
tilitetsbehandling använt donerade spermier 
i över 20 års tid, donerade ägg sedan 1991 
och donerade embryon sedan 1994. De flesta 
könscellsdonatorerna har varit anonyma för 
mottagarparet, medan vissa par har haft en 
egen känd donator. Från och med september 
2007, när den nya lagen om assisterad befrukt-
ning trädde i kraft, skall personuppgifter på 
alla könscellsdonatorer finnas registrerade 
i ett donationsregister, som upprätthålls av 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och 
hälsovården (Valvira). Personer, som fötts 
med hjälp av donerade könsceller har vid 
18 års ålder rätt att få reda på sitt biologiska 
ursprung. Förutsättningen för att en person 
ska kunna få denna information är dock att 
föräldrarna har berättat för barnet hur det 
har kommit till.

Äggdonation (oocyte donation, OD)
Behandlingen utvecklades ursprungligen på 
1980-talet för att hjälpa kvinnor med ovarial-
insufficiens av olika slag, dvs. patienter med 
idiopatisk ovarialsvikt, ovarialdysgenesi, 
bortopererade äggstockar på grund av endo-

metrios eller tumörer samt ovarialsvikt som 
en följd av kemoterapi eller strålbehandling. 
Snabbt blev behandlingen ett gott alternativ 
även i situationer där patienten hade ägg-
stocksfunktion kvar, men där responsen till en 
traditionell hormonstimulering av ovarierna 
var försvagad eller äggkvaliteten nedsatt. 
Äggdonation kan även användas i vissa situa-
tioner för att undvika någon allvarlig ärftlig 
sjukdom hos barnet.

De flesta äggdonatorer i Finland är friska, 
högst 35 år gamla kvinnor som genomgår 
en traditionell IVF-stimulering enbart i syfte 
att avstå från alla de uppsamlade äggen till 
en okänd mottagare. Då äggen plockats ut, 
befruktas de samma dag med mottagarens 
partners sperma. Före det har mottagarens 
endometrium preparerats med estrogen i 2–3 
veckor. Behandling med naturligt mikrokris-
tallint progesteron påbörjas vid tidpunkten för 
äggens fertilisering. Om graviditeten börjar, 
används hormonsubstitutionen (estrogen 
och progesteron) fram till 10–12 graviditets-
veckan.

Chanserna till graviditet är mycket goda 
med äggdonation, eftersom man använder 
unga friska kvinnors äggceller (20). På Finska 
Befolkningsförbundets (Väestöliitto) fertili-
tetsklinik i Helsingfors var graviditesprocen-
ten 43 procent per embryoöverföring, medan 
77 procent av alla överföringar var SET (21). 
Sannolikheten för graviditet är densamma 
oberoende av kvinnans ålder och indikation 
för behandlingen. Erfarenheterna med OD-
behandling har därmed visat att orsaken till 
kvinnans sjunkande fertilitet med tilltagande 
ålder beror på åldrande i äggcellerna och inte 
i livmodern. Livmodern kan fås att fungera 
långt över menopausen, om man preparerar 
den rätt med estrogen och progesteron. För 
närvarande är den äldsta moder som fött barn 
med hjälp av äggdonation en 70-årig kvinna 
från Indien. I Finland används metoden inte 
för att sköta postmenopausala kvinnor.

Behandling med donerad sperma och done-
rade embryon
Enligt Finlands lag om assisterad befruktning 
förutsätts att en spermadonator är minst 18 år 
och att han inte har någon sådan allvarlig 
ärftlig eller smittsam sjukdom som kan or-
saka allvarlig skada hos mottagaren eller det 
planerade barnet. En donators sperma kan 
användas till att sköta högst fem infertila par. 
Sperman hålls frysförvarad i minst sex måna-
der innan den tas i bruk, efter att kontrolltest-
ning på infektionsproven gjorts. I Finland görs 
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årligen cirka 800 inseminationer med donerad 
sperma. Dessutom används donerad sperma 
vid 250–300 provrörsbefruktningar (4).

Ett par kan donera sina överblivna frysför-
varande embryon att användas av ett annat 
par med fertilitetsproblem. Indikationen 
för behandling med donerade embryon är 
prematur ovarialsvikt i kombination med 
svår manlig infertilitet. De första åtta årens 
erfarenheter av embryodonation på Finska 
Befolkningsförbundets fertilitetsklinik visade 
att 28 procent av embryoöverföringarna ledde 
till graviditet (22). Antalet behandlingar med 
embryodonation ligger årligen mellan 50 och 
80 i Finland (4).

Vilken är barnens hälsa?

Största delen av de barn, som föds med hjälp 
av assisterad befruktning är friska. De största 
hälsoriskerna är otvivelaktigt förknippade med 
flerbördsgraviditeter, som hos modern medför 
ökad risk för hypertension, preeklampsi, ge-
stationsdiabetes, blödningar och obstetriska 
interventioner jämfört med enkelbördsgra-
viditeter (23). Tvillingar och trillingar har 
ansenligt ökad risk för prematuritet och låg 
födslovikt. Men även enkelbördsgraviditeter 
vid IVF har en lätt ökad risk för preeklampsi, 
för tidig födsel och tillväxtretardation hos 
barnet jämfört med spontana graviditeter. 
Risken för missbildningar hos nyfödda är 
cirka 3 procent efter spontana graviditeter 
och drygt 4–5 procent efter en IVF-graviditet 
(24). Forskningsresultat tyder på att de lätt 
ökade obstetriska och neonatala problemen 
primärt är förknippade med infertilitetens 
bakgrundsfaktorer och inte med själva IVF-
tekniken. Hormonstimuleringens betydelse 
för den lätt ökade komplikationsrisken under 
IVF-graviditeten har dock inte med säkerhet 
kunnat uteslutas. Studier av den obstetriska 
och perinatala utgången efter överföring av 
frysförvarade embryon visar bättre eller lika 
bra resultat som vid användning av färska 
embryon (25). Finska Befolkningsförbundets 
egen uppföljning av IVM-barnen visade nor-
mal neonatal utgång samt normal hälsa och 
utveckling vid två års ålder (26).

Uppföljningsstudierna av barn födda med 
donerade könsceller är få, barnen har varit 
unga och antalet undersökta barn också litet. 
Studier av äggdonationsfamiljer visar normal 
emotionell och psykisk utveckling hos barnen. 
Sammanfattningsvis kan sägas att avsaknaden 
av en genetisk länk mellan barnet och föräld-

rarna inte verkar ha någon negativ verkan 
på förhållandet mellan dessa parter eller på 
barnets psykiska välbefinnande (27).

Vart är vi på väg?
Trots den snabba utvecklingen inom assiste-
rad befruktning finns ännu många utmaningar 
kvar. Hormonstimulering av äggstockarna 
kan leda till överstimuleringssyndrom, och på 
sistone har man allt mer tagit i användning 
milda stimuleringsprotokoll för att undvika bi-
verkningar av medicineringen. Behandlingar 
med IVM är ett annat steg i samma riktning. 
En av behandlingarnas allra största risker 
är flerbördsgraviditeter, vilket kan undvikas 
genom överföring av ett embryo i sänder. Vi 
behöver dock mer exakt kunskap om vilka 
embryon som har den bästa kapaciteten att 
utvecklas, så att rätt embryo väljs för överfö-
ring. Än så länge baseras valet på embryonas 
morfologi. Aktiv forskning pågår för att med 
hjälp av metaboliska skillnader mellan em-
bryona kunna hitta de embryon som har den 
bästa reproduktionspotentialen (28).

Metoderna att frysa embryon bör även yt-
terligare förbättras, och en ny snabb nedfrys-
ningsmetod, vitrifikation, har redan tagits 
i bruk i några länder. Vitrifikation används 
speciellt för att frysa äggceller, vilket hittills 
har varit ineffektivt (29). Frysförvaring av 
äggceller är speciellt viktigt för att bevara 
fertiliteten hos kvinnor som genomgår can-
certerapi. Ute i världen pågår även en intensiv 
forskning med frysförvaring och retransplan-
tation av ovarialvävnad. De första fyra barnen 
har redan fötts efter återtransplantation av 
bitar av ovarialvävnad som tagits tillvara före 
cancerbehandling (30–32).

Slutkommentar
Behandling av barnlöshet är inte bara fråga 
om medicinska ingrepp och teknik i ett cell-
laboratorium. En stor del av barnlöshetslä-
karens arbete består av att lyssna, stödja och 
sporra ett par i deras strävanden att få ett eget 
barn. Barnlöshet är en allvarlig kris, det har 
jämförts med den sorg man upplever efter att 
ha mist en nära anhörig. Processen upplevs 
ofta som stressig, och det psykiska stödet är 
speciellt viktigt när behandlingen misslyckas. 
Erfarenheterna kan leda till emotionell smärta 
och förlust av självkänsla, även för någon som 
senare lyckas bli förälder. En färsk finländsk 
doktorsavhandling visar dock att infertilitet 
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och barnlöshetsbehandling inte orsakade 
några negativa effekter på vare sig individens 
psykiska välbefinnande eller på parrelatio-
nen under graviditeten eller barnets första 
år (33). Till och med patienter med extrema 
erfarenheter av mångårig infertilitet och upp-
repade besvikelser på grund av misslyckade 
behandlingar verkade inte ha problem med att 
anpassa sig till föräldraskapet (33). Vid sidan 
av assisterad befruktning bör man även min-
nas andra goda alternativ att få en egen familj, 
såsom adoption och fosterföräldraskap.
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