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(Lag)ändringar inom assisterad 

reproduktion sen…

 Ett embryo transfer 2003

 Oocytdonation 2003

 Spermiedonation vid IVF 2003

 Spermiedonation till lesbiska par 2005

 Lagändring avseende preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) 

 Social frysning av obefruktade ägg

 Fertilitetsbevarande åtgärder 2013 

 Uterustransplantation 2014

 Behandling av ensamstående kvinnor 2016

 (Embryodonation, surrogasi)
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Faktorer hos patienten/paret

 Kön

 Relationellt klimat

 (Utbildnings)nivå

 Kris

 Coping-strategier
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Risk factors associated with increased psychological 

vulnerability, at ART ESHRE, Psychology and counselling 2002

• Existing psychopathology

• Female

• To see parenthood as a central goal for adulthood

• Avoidant coping strategies

• Primary infertility

Individual

• Poor marital relationship

• Lack of social support

• Situations that reminds of childlessness

Social 
context

• Medical effects

• Decision-making

• Threats to pregnancy
Treatment
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Different psychological experiences  in different 

sub-groups? Two examples…
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N(17) T 1 T2

Mean SD Range Sig Mean SD Range Sig

DAS Total

Women 121.27 9.87 103-142 120.14 15.14 93-147

Men 111.89 13.05 87-134 0.003* 111.78 17.55 83-144 0.04*

Do you feel able to cope with your fertility 

problems? 

Do you fluctuate between hope and 

despair because of fertility 

problems? 



Coping-strategier
 Flexibla coping strategier  verkar vara associerat med andra positiva 

aspekter, exempelvis hög SoC och resilience dvs att kunna hantera 

svårigheter utan att fara illa.
Gooding, Organista, Burack and Bowles Biesecker (2006) hypothesized that people facing genetic 

testing best managed this situation if they were able to shift between emotion-focused coping and 

problem-focused coping, the former to be used in situations appraised as uncontrollable and the later if 

the stressor is appraised as controllable and amenable to change. This flexibility in coping styles 

depending on the situation has been called “goodness of fit hypothesis” (Zakowski, Hall, Cousino

Klein & Baum, 2001). 

Coping strategies has also been studied in the IVF group and it was found that women who practiced 

avoidant coping strategies experience the treatment situation as more stressful and less manageable 

than women with a more problem-focused coping style (Gourounti, Anagnostopoulos, Potamianos, 

Lykeridou, Schmidt, Vaslamatzis, 2012). 

 Meningsbaserade och aktiva = +++ vid IVF

 Undvikande och aktivt konfrontativa = --- vid IVF
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Fast i ”transition to 

parenthood”…
 För kort avstånd mellan fantastiskt och förfärligt.

 Ingenting har hänt, inget att sörja.

 Två personer (oftast) som lovat att hjälpa 

varandra med det som är svårt drabbas 

samtidigt.

 Vanliga ”stödområden” ex socialt umgänge, 

sexualitet upplevs som belastning.

 Omvärlden osäker på hur de skall stötta.

 Annan grundproblematik slår igenom.
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Att bli förälder med hjälp av sjukvården; innebär det något för 

ens föräldraskap? Ja, i vissa avseenden…
 Det är (betydligt) ökad risk/möjlighet att 

vara tvilling.

 En liten men ökad risk för missbildningar. 
(C Bergh, Läkartidningen  2010)

 Att ha ett annat känt genetiskt ursprung en 
sina föräldrar riskerar att växa upp med en 
”inbyggd” hemlighet.
(Lindbladh F, Gottlieb C, Lalos O. J of psychosomatic obstetrics and gynecology, 
2000)

 Att man får färre barn/syskon än vad man 
önskar.
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 Att få en förälder/drar som känner lägre 
stress/negativ påverkan i samband med 
föräldraskapet. (Golombock, J of child psychology & psychiatry 2003)

 Att få en förälder/drar som kanske känner mer 

oro inför föräldraskapet och under graviditeten. 
(Hammarberg et al. Hum Rep, 2008)

 Att man har större chans att födas till en familj 

med lägre risk för psykisk ohälsa.(Sejbeck et al 2014 DK)

 …fast för de flesta inte alls!
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Vad vinner patienten på att vi också 

beaktar psykologiska aspekter?

 Vi arbetar med blivande föräldrar.

 Sin livssituation sedd ur ett helhetsperspektiv.

 Möjlighet att orka med sina behandlingar och 

fatta (väl)övervägda beslut.
Fertility & Sterility 2004 Feb;81(2):276. Psychological aspects of discontinuation of in vitro fertilization 

treatment. Olivius, C, Friden B, Borg G, Bergh C.

 Patienter är också dom som inte blir föräldrar.

 Alla patienter behöver inte träffa en 
psykolog/terapeut men ca 30 % behöver det.



Att tänka på vid samtal kring psykosociala 

aspekter av fertilitet.

 Ge besked i början inte i slutet av samtalet.

 Ställ frågor.

 Prata inte för mycket själv.

 Att våga fråga om känslor och ge känslomässigt 

gensvar.

 Framtidsscenarion, hopp?

 Om möjligt, erbjud återbesök.
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Psykosociala bedömningar:

 Vid all IVF

 Vid donationsbehandling

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2

016/2016-12-36
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Bedömning av föräldraförmåga 

inom den särskilda prövningen

 ålder,

 hälsotillstånd och eventuella 

funktionsnedsättningar,

 levnadsförhållanden

 relationella aspekter och

 inställning till att berätta för barnet om 

dess biologiska ursprung. 
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