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Pågående forskningsprojekt
Långtidsuppföljning av behandling med ägg- och spermiedonation
Ansvarig vid HiG: Claudia Lampic
claudia.lampic@hig.se
Projektet leds i samarbete med docent G Sydsjö vid Linköpings universitet och
Dr.med.vet A Skoog Svanberg vid Uppsala universitet.
Ägg- och spermiedonation är kontroversiella behandlingsmetoder för att hjälpa
infertila par. I Sverige har barn som blir till med ägg- eller spermiedonation laglig
rätt att få kännedom om sitt genetiska ursprung, dvs identiteten av sin donator. Det
har dock visat sig att relativt få av föräldrarna berättar för sina barn att de kommit
till genom donation.
Under 2005 påbörjades datainsamlingen i denna multicenterstudie som omfattar
samtliga sju kliniker som utför ägg- eller spermiedonation i Sverige. Projektets
huvudsyfte är att studera psykosociala aspekter av ägg- och spermiedonation för
de par som genomgår sådan behandling och deras barn, samt för donatorerna.
Dessutom studeras attityder till barnets rätt att få kunskap om donationen bland
mottagarpar, donatorer, kontrollgrupper och berörd vårdpersonal.
Data från mottagarparen kommer att jämföras med data från två kontrollgrupper:
par som genomgått vanlig IVF (provrörsbefruktning) samt par som blivit spontant
gravida. Bland studievariablerna återfinns barnens psykosociala utveckling,
föräldrarnas parrelation och föräldrastress, samt donatorernas personlighetsprofil.
Vi avser att följa donatorer i två år och de mottagarpar som får barn tills barnen är
sju år gamla. Sedan starten för datainsamlingen har vi inkluderat 165 donatorer
och 306 mottagarpar. Dessutom har enkätstudier om attityder till donation
genomförts med vårdpersonal vid nordiska IVF-kliniker, Sveriges gynekologer
och personal inom barnhälsovården (se publ. listan nr 18-20).
Om någon är intresserad av mer information kontakta Claudia Lampic.
Tel 026-648221
Fax 026-648235

Diskrepanser mellan patienters och personalens uppfattningar om patientens
anpassning till kronisk sjukdom/handikapp
Ansvarig: Claudia Lampic
claudia.lampic@hig.se
Detta projekt startades i samarbete med framlidna professor PO Sjödén.
Doktoranden Gunilla Mårtenssons avhandlingsarbete genomförs inom projektet.
Ett genomgående fynd i egen och internationell forskning är att vårdpersonal och
andra utomstående personer överskattar patienters psykologiska problem. Vi har
tidigare i projektet studerat olika förklaringsmodeller till sådana diskrepanser (se
publ. listan nr. 8, 11, 13). En möjlig förklaring, som ingår i doktoranden
Mårtenssons avhandlingsarbete, är att vårdpersonalen underskattning av patienters
copingförmåga har betydelse för deras bedömning av patienternas emotionella
problem och livskvalitet. Vidare studeras möjliga konsekvenser av patienters och
personalens olika perspektiv på bl.a. vård- respektive arbetstillfredsställelse.
Om någon är intresserad av mer information kontakta Claudia Lampic.
Tel 026-648221
Fax 026-648235

Studenters attityder till barnafödande och kunskap om fertilitet
Ansvarig vid HiG: Claudia Lampic
claudia.lampic@hig.se
Projektet genomförs i samarbete med professor T Tydén och Dr.med.vet A Skoog
Svanberg. Bakgrunden till projektet är att födelsetalen i västvärlden minskar i takt
med att kvinnor skjuter upp sitt barnafödande till allt högre åldrar. Detta är särskilt
vanligt bland kvinnor med högre utbildningsnivå. Syftet med projektet var att
studera svenska universitetsstuderandes attityder till barnafödande och
föräldraskap, samt att ta reda på vilken kunskap de har om kvinnors fertilitet. Tre
enkätstudier har hittills genomförts och presenterats i tre artiklar (se publ. listan nr.
14-16). Resultaten visar genomgående att både manliga och kvinnliga studerande
vill få barn men att relativt många kvinnor planerar att få barn i åldrar då kvinnors
fertilitet är nedsatt. Många män och kvinnor har bristande kunskap om kvinnors
möjligheter att bli gravid i olika åldrar.
Om någon är intresserad av mer information kontakta Claudia Lampic.
Tel 026-648221
Fax 026-648235

