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Insemination

Hvor gammel må en nybagt mor være?
Gynækolog Christine Felding sender i samarbejde med en russisk klinik ældre danske kvinder til
Rusland for at blive insemineret.

TORSDAG 21.10.2010 09:10 - AF LINDI WINKEL, FOTO: COLOURBOX

”Behandling med kunstig befrugtning må ikke indledes eller fortsættes fra og med kvindens 46 års
fødselsdag.”

Så enkle er reglerne i Danmark, hvor en kvinde, der er midt i fertilitetsbehandling og runder de 46, må
opgive drømmen om at få børn.

Det, synes gynækolog Christine Felding, er forrykt:

”Det er tosset! Selv hvis en kvinde er midt i en inseminations-proces, når hun fylder 46 – så er det bare slut!”

Læs: Din mor gør dig risikovillig

”Jeg holder mig til loven”
Derfor har Christine Felding, der har mange års erfaring som gynækolog, valgt at samarbejde med en
fertilitetsklinik i Sct. Petersborg, hvortil hun formidler kontakt for kvinder, der er over den danske
aldersgrænse. Og gynækologen ser ingen problemer i at sende de børnehungrende kvinder videre til Rusland:

”Jeg holder mig bare til loven. Jeg scanner kvinderne, og det har jeg lov til! Men
jeg behandler dem ikke,” siger hun til Oestrogen.dk.

Hormonelt selvforsynende kvinder
De kvinder, Christine Felding har sendt til klinikken i Sct. Petersborg, har alle
været mellem 45-49 år gamle. Og hormonelt selvforsynende:

”Alle de her kvinder, jeg sender af sted, de er ikke i overgangsalderen – det er
nok et kriterium for mig, at de skal være selvforsynende, de skal deres
hormoner stadigvæk. Det er mere et hormonelt kriterium end et
alderskriterium,  jeg går ud fra.”

Læs: 14 år og desperat efter at blive gravid

Og de kvinder Christine formidler kontakt for er ikke at sammenligne med den italienske kvinde, Rosanna
Della Corte der midt i halvfemserne skrev historie, da hun blev gravid som 62 åring.

”Hun blev jo pumpet fuld med hormoner for at få inseminationen til at lykkes. ”

Læs: Bettina Aller fik hjælp til graviditeten

Den enkelte kvinde
For Christine drejer det sig om den enkelte kvinde, og hun mener selv, at så længe en kvinde har fysikken i
orden, så skal hun have lov at forsøge sig med fertilitetsbehandlinger:

”Jeg vil sige, at man jo kigger på den enkelte kvinde. De kvinder jeg
undersøger og er slanke, velplejede og sunde kvinder. De har
fysikken i orden.”

”Jeg tror såmænd heller ikke, de ville blive gravide, hvis ikke de
havde en livmoder, der kunne klare det. Det er kun kvinder, der
psykisk og fysisk kan klare en graviditet, der kommer videre via
mig.”

Fra Mount Everest til tvillingemor
Én af de kvinder for hvem Christine Felding har formidlet kontakt til fertilitetsklinikken i Sct. Petersborg er
Lene Gammelgaard (49).  Og ja, det er hende der som den første skandinaviske kvinde besteg Mount
Everest.

Lene blev skilt som 30-årig og efter at have brugt et par år på at komme
sig over bruddet, gik det op for hende, at hun ikke havde nået at få børn ’i
tide’:

”Det gik også op for mig, at jeg ikke havde nogen garanti for at finde en
passende mand og far til mine børn ’i tide’.”

”Og på trods af utallige dates og tilgang til en del mænd, lykkedes det ikke
at skabe en blivende og tilfredsstillende nok relation. Så
livsomstændigheder er nok det sandeste svar på hvorfor, jeg fik børn så
relativt sent,” siger hun til Oestrogen.dk.

Læs: Unge kvinder er depressive

Sørger for en god livsforsikring
Og Lene Gammelgaard synes ikke, at det er en menneskeret at få børn.
Derimod er hun udmærket klar over, at hun er en gammel mor, og at det
har konsekvenser for, hvor meget at hendes børn liv, hun får lov at opleve:

”Jeg ved, at jeg er en gammel mor. Derfor søger jeg
også for at have en god livsforsikring, så mine børn i det
mindste kan få en udannelse og så videre.”

”Jeg skal jo være heldig, hvis jeg når at høste frugterne
af deres opdragelse, når de som 30-årige indser, at deres
mor også er et menneske, man kan lære at kende
nogenlunde ligeværdigt,” siger Lene Gammelgaard med
et smil.

 

 

i dag - kl. 04:32
De fleste "ældre" kvinder, som vælger at få børn, har ofte meget at tilbyde de kommende børn. De er
økonomisk og psykisk velfunderede og er parat til at give afkald på meget andet til fordel for barnet. Så Ja,
selvfølgelig skal "ældre" kvinder have ret til fertilitetebehandling, så længe deres krop er i "god nok" stand til
at bære en graviditet. (ps. personligt synes jeg ikke 45-49 år er gammelt...)

i dag - kl. 03:02
Jeg synes grænsen for kunstig befrugtning skal sættes ned til max 40 år. Er det barnets tarv at mor er 60 år,
når barnet skal konfirmeres ?

Løgn på nettet

Hånden på hjertet; har du nogen sinde løjet
på en datingprofil?

Jep! På nettet lader jeg alle mine personligheder få
plads, Og nogle af dem er både yngre og slankere

end jeg.

Lidt. Jeg har nok trukket et år eller et kilo fra.

Det er sket. Så vild er jeg heller ikke med fitness.

Ikke bevidst. Men en smule ønsketænkning kan jo
trænge igennem.

Aldrig. Man skal være ægte på offline og online.
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