
Assisterad befruktning hos äldre kvinnor; underlag för 
rådgivning. 
 
Bakgrund 
 
Utvecklingen inom reproduktionsteknologin de senaste åren har lett till att äggceller nu kan 
frysas och sparas i syfte att användas senare i livet. Äggfrysning kan ske av medicinska skäl 
exempelvis inför cancerbehandling eller vid hotande prematur ovariell svikt. Den kan också 
ske av sociala skäl om kvinnan önskar senarelägga tiden för familjebildning. 
Det går också att, med hjälp av äggdonation, bli gravid och föda barn efter att den biologiskt 
fertila perioden är över.  
Det finns därmed en möjlighet att, av medicinska såväl som icke-medicinska skäl, förlänga 
kvinnans reproduktiva period,  
Statens medicinsk-etiska råd (SMER) anser att det är etisk godtagbart att erbjuda en kvinna 
möjlighet att frysa ner sina ägg, både vid risk för medicinsk- och åldersrelaterad infertilitet 
(1). Vidare finns europeiska rekommendationer avseende nedfrysning av äggceller i 
fertilitetsbevarande syfte (3)   
Gynekologer möter kvinnan/paret i en rådgivningssituation när faktaunderlag inför beslut om 
behandling önskas. Obstetriker och neonatologer möter kvinnorna i samband med 
graviditetsövervakning och förlossning. Det finns därför ett behov av kunskapsöversyn och 
konsensus omkring information och rådgivning till kvinnorna/paren som berör äggfrysning 
och äggdonation, samt om de risker som föreligger med behandlingen.   
 
Medicinska risker  
 
Såväl maternella som perinatala risker ökar med mammans ålder. 
 
Graviditetskomplikationer.	  Efter	  50	  år	  ålder	  är	  det	  (3)	  

• 35	  %	  risk	  för	  preeklampsi	  (10%	  svår)	  
• 20	  %	  risk	  för	  gestationsdiabetes	  	  
• 68%	  sectio	  (enkelbörd)	  	  
• 100%	  sectio	  (flerbörd)	  

Riskerna	  ökar	  ytterligare	  vid	  flerbördsgraviditet	  och	  vid	  interkurrenta	  sjukdomar,	  
exempelvis	  kronisk	  hypertoni,	  hos	  kvinnan	  (3-‐6)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
Perinatala komplikationer. Efter 50 års ålder är det (4) 
 

• tre gånger ökad risk för 
• låg födelsevikt (<2500 g) 
• för tidig födsel (<37 veckor) 
• mycket för tidig födsel (<32 veckor) 

 
  

• två gånger ökad risk för 
• mycket låg födelsevikt 



• SGA 
• fetal mortalitet 

 
jämfört med vid 29 års ålder 
 
Åldersgräns för återförande av egna befruktade ägg  
Det är svårt att fastställa en övre åldersgräns för återförande av tinat befruktat ägg då det inte 
finns tillräckligt vetenskapligt underlag för att fastställa en definitiv åldersgräns.  
SMER har ur ett etiskt perspektiv uttalat sig mot åldersgränser i samband med assisterad 
befruktning. Rådet anser att utgångspunkten bör vara en individuell bedömning med avseende 
på eventuella risker för mor och barn. Det skall också finnas förutsättningar för barnet att 
växa upp med minst en förälder(7). 
 
 
Rekommendation 
Mot bakgrund av aktuellt vetenskapligt kunskapsläge har Fert ARG i samarbete med Perinatal 
ARG enats om följande rekommendationer 
 

• De åldersrelaterade riskökningarna talar för att man bör vara mycket återhållsam med 
återförande av eget befruktat ägg efter 45 års ålder.  

• Graviditet efter 50 års ålder avråds 
• Det förordas återförande av endast ett befruktat ägg åt gången och endast undantagsvis 

återförande av två. 
• Återförande av donerat befruktat ägg rekommenderas inte efter 45 års ålder 
• Prekonceptionell obstetrisk rådgivning rekommenderas inför planerad graviditet efter 

45 års ålder 
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