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Kvinden bag denne historie ønsker
at være anonym.

FAKTA
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kunstig befrugtning ikke indledes
eller fortsættes fra og med kvindes
46 års fødselsdag.

I Danmark må donerede æg ikkeg
befrugtes med sæd fra en donor,
idet barnet altid skal kende mindst
én af sine genetiske forældree.

Funky sutte-
flaske. Find 
den her.
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Fertilitetsbehandling

”Du er for gammel til at få børn”
En kvinde på 46 fortæller om drømmen om at blive mor og om angsten for, at det er for sent.

FREDAG 22.10.2010 09:10 - AF REDAKTIONEN, FOTO: COLOURBOX

”Ja nu bliver jeg endelig mor”, tænkte jeg, da jeg kan kørte hjem fra min årlige konsultation hos Christine
Felding. 

Det var en smuk dag i september.

Håbet var ikke ude
Tårerne trillede ned af kinderne. Jeg var så lettet. Jeg havde en chance endnu – hvis jeg ville tage den. Alt
håb var ikke ude, og der var oveni købet rimelig god statistik for sådan en som mig på 46 år.

”Du kan godt blive gravid,” havde Christine sagt.  ”Dine hormoner og livmoder fejler ingenting, det er bare
dine æg,” fik jeg fortalt.

Christine havde foreslået mig, at overveje ægdonation. Men det var
ikke lige mig, tænkte jeg straks. Jeg havde stadig regelmæssig
menstruation og mine hormoner var helt i top. Det måtte være
muligt at bruge mine egne æg.

Børn uden kæreste
Min kæreste ville ikke have børn, men havde det fint med, at jeg
ville have et barn og at jeg opsøgte andre veje. Hvordan det ville gå
med os hvis og når, jeg så fik et barn, det ville tiden vise.

Jeg havde kun én ting i hovedet dette efterår og alt andet måtte vige.  Tårerne fortsatte med at trille, mens
jeg kørte. Det største ønske i mit liv var at få et barn. Et barn jeg vil give livet til, gøre mit bedste for, have
det sjovt og opleve verden med, passe og give alt. Et barn; den største gave nogen kan få.

Læs: Hvornår går du i overgangsalderen?    

Hvornår er man for gammel?
”Du er da for gammel,” havde en bekendt engang sagt til mig. Ordene var sårende og kom igen og igen
indeni mig, hver gang jeg tænkte, at nu måtte jeg handle - også denne gang, mens jeg kørte hjem. Men
Christine virkede så optimistisk på mine vegne. I hendes øjne var jeg ikke for gammel, og det var så rart at
mærke.

Jeg har gjort mig mange tanker siden jeg passerede de 40. ”Er jeg virkelig for gammel? Er det egoisme? Er
det meningen, at jeg vil have et barn? Kan jeg være det bekendt?”

Jeg havde i hvert f mine parforhold ønsket mig et barn, men af den ene eller anden grund lykkedes det ikke.
Nu, mens jeg kørte hjem, tog jeg beslutningen om at jeg ville gøre det selv. Og at jeg vil gøre alt for at få
det.

Gravid i Rusland
Utallige mange i familien og nære venner bakkede mig 100 procent
op.  Så jeg gik i gang. Opsøgte flere klinikker og talte med dem per
telefon.

Efter mange overvejelser og samtaler, besluttede jeg alligevel for at
få ægdonation.

Jeg tog til Rusland og mødte Dr. Olga på Ava-Peter
klinikken. Jeg havde forestillet mig at en Dr. Olga
måtte være en mandhaftig gynækolog på 60 -70
år. Men nej, jeg blev mødt af en rar og
entusiastisk, ung, moderne kvinde, der bød mig
hjerteligt velkommen.

Jeg kunne straks lide hende og mærkede tydeligt,
at hun var på min side. Hun fortalte mig ved
konsultationen om de forskellige muligheder klinikken havde, og vi besluttede sammen
hvilken en, jeg skulle tage.

Læs: Hvornår er man for gammel til at være nybagt mor?

Den lykkelige slutning
Jeg valgte æg og sæd celle donation og er nu blevet mor efter bare ét forsøg. Under hele graviditeten var jeg
rolig. Min graviditet gik som planlagt, der var ingen komplikationer, og jeg fødte til tiden.

Jeg er en lykkelig mor i dag og ved, at jeg træf de rigtige valg. Både at vælge at blive gravid, og at tage til
Rusland, hvor der ingen ventetid er, og hvor aldersgrænsen er højere end i Danmark i mht. at få
fertilitetsbehandling.  

i dag - kl. 11:26
folk skal da selv bestemme om de vil have børn i en sen alder. De skal bare have konsekvenserne i tankerne,
såsom sygdom og død af forældre, er der nogen af passe børnene i så fald, lav en børnetestamente, sørg for
at have opbakning klar mht rengøring, børnepasning - overvej ung aupair der har energien. Forældre skal
alligevel være de rådgivende vejledere til børnene og så skal de have masser af kærlighed, så tror jeg ingen
er født forgæves. uanset alder. Sygdom og død og energimangel er ikke kun forbeholdt ældre forældrepar!

26. oktober 2010 - kl. 17:27
Forældre med sukkersyge, arvelig forhold mht. hjertekar sygdomme og kræft, astma, betændelse i
tyktarmen, Gigt, HIV pos. osv - hvad med dem? Dør de for tidligt at de ikke skulle have fået børn? Hvem skal
være dommer?

25. oktober 2010 - kl. 23:19
"Er det din bedstemor?" Henriks mor var tudsegammel - i forhold til de andre børns mødre. Hun døde også
mens Henrik stadig var ganske ung. Hvorfor får kvinder ikke bare børn mens de er unge? Hvad er kvinders
problem egentlig?

25. oktober 2010 - kl. 21:47
Tillykke !! Det er så godt klaret og jeg er så glad på dine vegne ! Vores samfund ændre sig hele tiden og det
går hurtigere og hurtigere. Vi bliver ældre og vi holder os sundere og raskere længere. Derfor er det helt i
orden at få børn senere end før. Det handler om ønske børn, kontakt, kærlighed og ansvar. En "ældre" mor
har mere at give af disse 3. ALLE jeg kender med teenage børn, om de er i yngre eller ældre har udfordringer
- problemer. Det er ikke pga. forældrenes alder ! Der er mange faktorer der afgøre om ens børn har det godt.
Så som forældrens karrierer ræs, social baggrund, videreuddannelse, skilsmisse (50% af danske børn er
skilsmisse børn) pap mor og pap far og søskene. Flytning af skole, venner osv...Der vil altid være nogle som
vil komme med en løftede pege fingre på dem som er anderledes, Mange "ældre" forældre har måske masser
af ro, visdom, energi og tid til deres børn som yngre ikke har ! Godt gået kære mor og tak for dit indlæg i
Østrogen.dk

25. oktober 2010 - kl. 09:30
Kære medsøstre. En opfordring. Sæt ligeså store familiemæssige mål som de sportstlige og karrieremæssige.
Det kan være svært at finde en mand at få børn med, da han jo skal være mere end perfekt. Måske man bare
skal kaste sig ud i familieprojektet med en mand i rækken af alle dem der testes. Børn har brug for en far
hvadenten han hedder Cloney eller Nielsen. Så en bøn - for vort samfunds skyld - få nogle børn mens tid er.
God fornøjelse.

Alternativ behandling

Er det en dårlig idé at bruge alternativ
behandling?

Ja! Rigtige læger er de eneste der kan helbrede

sygdomme!

Alternative behandlere spiller på syge menneskers

ulykke, og giver falske forhåbninger

Alternative behandlere gør en masse godt for

mennesker, der har brug for positive tanker

De dygtige alternative behandlere er i visse

situationer meget bedre end læger

SEND

DISCLAIMER ALLER MEDIA A/S © 2009 - HTTP://WWW.ALLER.DK/

All Over Press
Aller.dk
Antik & Auktion
Bazar
Billed-Bladet
Chilinet
DVD priser

EDB priser
ELLE
Familie Journal
Femina
Frikvarter
HIFI priser
Horoskop 2010

IN
Isabellas
KIG IND
Mad & Bolig
Mad!
Mama

Oestrogen
Pling
Priser.dk
Psykologi
Q
SE og HØR

Shop.dk
SlankeDoktor
SPIL priser
Story
Streetboys
SØNDAG

Tidens Kvinder
tjekTV.dk
Ude og Hjemme
Vi Unge
Vild med dans
Where2Go

Besøg ALLERs andre hjemmesider

RSSKLUBBREVKASSERBLOGSDEBATSHOPHOROSKOP

Forside Skøn Mode Krop & Sind Kærlighed & Erotik Kultur Liv+ Mad & Bolig Panel Klub Spil Konkurrencer

KonkurrencerKvindeliv Forældre & Børn Fri & Rejser Job & Karriere Test Dig Selv Galleri  SØG

OM OESTROGEN.DK |  OESTROGEN.DK SOM STARTSIDESØNDAG D. 31.10.10

FORÆLDRE & BØRN

TILFØJ

FORRIGE 1-5 NÆSTE

30.10.10

28.10.10

28.10.10

27.10.10

26.10.10

26.10.10

25.10.10

22.10.10

22.10.10

21.10.10

Seneste artikler i kategorien

Danmarks første cykelunivers til

Kvinde i spidsen for DR

Spar 280 kr. på Falster-ophold

Vind spillet "Bet your Brain"!

TILBUD: Slotferie med kæreste

Dit dankort gør dig tyk

Kvinder i rødt scorer bedst

Er du i tvivl om dit job?

”Du er for gammel til at få børn”

Fotograf om modne kvinder: No

GÅ TIL ARKIV

Tab 1 kilo om
ugen!

Tab dig i dag og få en køkkenvægt, der tæller
kalorier. Spar 249 kr.

www.SlankeDoktor.dk 

Bag kager, løs mordgåder
og træn hjernen
- alt sammen hjemmefra. Masser af udfordringer -
og spil gratis i en hel time.

Kun 109,-

Find priser på alt!
Vi har samlet det hele for dig - tjek prisen før
du handler på priser.dk

http://www.shop.dk/default.aspx?load=main&Data=ProductInfo&key=5710213001019&profile=OestrogenShop&group=
http://www.oestrogen.dk/Kaerlighed%20og%20Erotik.aspx
http://www.oestrogen.dk/Kaerlighed%20og%20Erotik.aspx
http://www.oestrogen.dk/Kaerlighed%20og%20Erotik/Kaerlighed%20og%20Erotik/Er-kvinder-ligeglade-med-daarlig-sex.aspx
http://www.oestrogen.dk/Kaerlighed%20og%20Erotik/Parforhold%20og%20Singleliv/maend-lyver-mest-netdating.aspx
http://www.oestrogen.dk/Kaerlighed%20og%20Erotik/Kaerlighed%20og%20Erotik/Videoguide%20til%20tantra%20og%20kama%20sutra.aspx
http://www.oestrogen.dk/Kaerlighed%20og%20Erotik/Kaerlighed%20og%20Erotik/onsdagsrulleren.aspx
http://www.oestrogen.dk/Kaerlighed%20og%20Erotik/Parforhold%20og%20Singleliv/Kvinder-lyver-netdating.aspx
http://www.oestrogen.dk/Kultur.aspx
http://www.oestrogen.dk/Kultur.aspx
http://www.oestrogen.dk/Kultur/Underholdning/Vind%20Se%20de%20vinker.aspx
http://www.oestrogen.dk/Kultur/Boeger/Vind%20Engledagbogen.aspx
http://www.oestrogen.dk/Kultur/Anmeldelser/2010/10/La%20danse.aspx
http://www.oestrogen.dk/Kultur/Film%20Teater%20og%20Musik/the%20social%20network.aspx
http://www.oestrogen.dk/Kultur/Anmeldelser/2010/10/Grusomme%20mig.aspx
http://www.oestrogen.dk/Kultur.aspx
http://www.oestrogen.dk/Kultur.aspx
http://www.oestrogen.dk/Kultur/Underholdning/mariah-carey-gravid.aspx
http://www.oestrogen.dk/Kultur/Underholdning/De%20flotteste%20Vild%20med%20dans-kjoler.aspx
http://www.oestrogen.dk/Kultur/Kunst/Christina%20Christianse.aspx
http://www.oestrogen.dk/Kultur/Underholdning/Carolines%20og%20Benders%20%20baby.aspx
http://www.oestrogen.dk/Kultur/Film%20Teater%20og%20Musik/Vind%20Michael%20Bubles%20nye%20album.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Fri%20og%20Rejser/Vind%20spillet%20Bet%20your%20Brain.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Fri%20og%20Rejser/Danmarks%20foerst%20cykelunivers%20til%20kvinder.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Fri%20og%20Rejser/Annonce-falster-kn.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Job%20og%20Karriere/kvinde-i-spidsen-for-DR.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Fri%20og%20Rejser/Hindsgavl%20slot.aspx
http://www.oestrogen.dk/Mad%20og%20Bolig.aspx
http://www.oestrogen.dk/Mad%20og%20Bolig.aspx
http://www.oestrogen.dk/Mad%20og%20Bolig/Bolig/Feng%20shui.aspx
http://www.oestrogen.dk/Mad%20og%20Bolig/Mad/Knaekbroed%20med%20ost%20og%20solbaer.aspx
http://www.oestrogen.dk/Mad%20og%20Bolig/Bolig/Det%20bedste%20julepynt%20til%20dig.aspx
http://www.oestrogen.dk/Mad%20og%20Bolig/Bolig/bordelux%20opbevaring.aspx
http://www.oestrogen.dk/Mad%20og%20Bolig/Bolig/Jul.aspx
http://www.oestrogen.dk/Mode.aspx
http://www.oestrogen.dk/Mode.aspx
http://www.oestrogen.dk/Mode/Shopping/Julefrokost_kjoler_Galleri_teaser.aspx
http://www.oestrogen.dk/Mode/Shopping/Jimmy%20Choo%20lander%20i%20Danmark.aspx
http://www.oestrogen.dk/Mode/Shopping/Find%20de%20varmeste%20vinterjakker.aspx
http://www.oestrogen.dk/sitecore/content.aspx
http://www.oestrogen.dk/sitecore/content.aspx
http://www.oestrogen.dk/Mode/Shopping/shopaften48.aspx
http://www.oestrogen.dk/Panel.aspx
http://www.oestrogen.dk/Panel.aspx
http://www.oestrogen.dk/Panel/Leder/Lizl-stop-hetzen-af-pia.aspx
http://www.oestrogen.dk/Panel/Leder/jeg-slaar-op-med-skoda.aspx
http://www.oestrogen.dk/Panel/Klummen/Lola-Baidel-100-kroner-er-en-stemmeseddel.aspx
http://www.oestrogen.dk/Panel/Klummen/Mette-Bloch-springer-ud-som-komiker.aspx
http://www.oestrogen.dk/Panel/Klummen/Bonusboern-elsker-elsker-ikke-sofia-gravesen.aspx
http://www.oestrogen.dk/Sind%20og%20velvaere.aspx
http://www.oestrogen.dk/Sind%20og%20velvaere.aspx
http://www.oestrogen.dk/Sind%20og%20velvaere/Sund%20og%20Slank/Efterlysning-slankeundersoegelse.aspx
http://www.oestrogen.dk/sitecore/content.aspx
http://www.oestrogen.dk/sitecore/content.aspx
http://www.oestrogen.dk/Sind%20og%20velvaere/Selvudvikling%20og%20coaching/Morten-brevkasse.aspx
http://www.oestrogen.dk/Sind%20og%20velvaere/Sund%20og%20Slank/Laege%20til%20kvaksalverne%20Saadna%20faar%20I%20vores%20respekt.aspx
http://www.oestrogen.dk/Sind%20og%20velvaere/Selvudvikling%20og%20coaching/Tim-foredrag.aspx
http://www.oestrogen.dk/
http://www.oestrogen.dk/Livplus.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Foraeldre%20og%20Boern.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Foraeldre%20og%20Boern/er-jeg-for-gammel-til-at-blive-mor.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Kvindeliv/Hvornaar-gaar-du-i-overgangsalder.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Foraeldre%20og%20Boern/Hvor-gammel-maa-en-nybagt-mor-vaere.aspx
http://mmm02.com/MBDT/WebformListener.aspx?vid=65485&pid=&cid=&event=Viewed&brand=oestrogen&short=1&permission=1
http://www.wow.dk/03_reports/personlig_analyse.aller.htm
http://disclaim.aller.dk/
http://www.aller.dk/
http://www.alloverpress.dk/
http://www.aller.dk/
http://www.antikogauktion.dk/
http://www.bazaronline.dk/
http://www.billedbladet.dk/
http://www.chilinet.dk/
http://www.dvdpriser.dk/
http://www.edbpriser.dk/
http://www.elle.dk/
http://www.familiejournal.dk/
http://www.femina.dk/
http://www.frikvarter.dk/
http://www.hifipriser.dk/
http://mitunivers.oestrogen.dk/horoskoper/horoskoper.aspx
http://www.in.dk/
http://www.isabellas.dk/
http://www.kigind.com/
http://www.madogbolig.dk/
http://www.magasinetmad.dk/
http://www.mama.dk/
http://www.oestrogen.dk/
http://www.pling.dk/
http://www.priser.dk/
http://www.psykologimagasinet.dk/
http://www.q.dk/
http://www.seoghoer.dk/
http://www.shop.dk/
http://www.slankedoktor.dk/
http://www.spilpriser.dk/
http://www.storynet.dk/
http://www.streetboys.dk/
http://www.soendag.dk/
http://www.tidenskvinder.dk/
http://www.tjektv.dk/
http://www.udeoghjemme.dk/
http://www.viunge.dk/
http://www.billedbladet.dk/kendte/vild%20med%20dans%202010.aspx
http://www.where2go.dk/
http://www.oestrogen.dk/
http://www.oestrogen.dk/sitecore/content/websites/oestrogen,-d-,dk/RSS.aspx
http://www.shop.dk/default.aspx?load=main&data=ShopFront&profile=Oestrogen
http://forum.oestrogen.dk/blogs/brevkasser/default.aspx
http://forum.oestrogen.dk/blogs/default.aspx
http://forum.oestrogen.dk/
http://www.shop.dk/default.aspx?load=main&data=BrandFront&profile=OestrogenShop&curpage=1
http://mitunivers.oestrogen.dk/Horoskoper/Horoskoper.aspx
http://www.oestrogen.dk/
http://www.oestrogen.dk/Skoenhed.aspx
http://www.oestrogen.dk/Mode.aspx
http://www.oestrogen.dk/Sind%20og%20velvaere.aspx
http://www.oestrogen.dk/Kaerlighed%20og%20Erotik.aspx
http://www.oestrogen.dk/Kultur.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus.aspx
http://www.oestrogen.dk/Mad%20og%20Bolig.aspx
http://www.oestrogen.dk/Panel.aspx
http://www.shop.dk/default.aspx?load=main&data=ShopFront&profile=Oestrogen
http://www.oestrogen.dk/Spil.aspx
http://www.oestrogen.dk/Konkurrencer.aspx
http://www.oestrogen.dk/Konkurrencer.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Kvindeliv.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Foraeldre%20og%20Boern.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Fri%20og%20Rejser.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Job%20og%20Karriere.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/TestDigSelv.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Galleri.aspx
http://www.oestrogen.dk/Om%20redaktionen.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Kvindeliv/startside.aspx
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=chaase
javascript:__doPostBack('ctl25$ctl23$ctl02$s5','')
javascript:__doPostBack('ctl25$ctl23$ctl02$s4','')
javascript:__doPostBack('ctl25$ctl23$ctl02$s3','')
javascript:__doPostBack('ctl25$ctl23$ctl02$s2','')
javascript:__doPostBack('ctl25$ctl23$ctl02$s1','')
javascript:__doPostBack('ctl25$ctl27$LinkButtonAddComment','')
javascript:__doPostBack('ctl25$ctl27$LinkButtonNext','')
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Fri%20og%20Rejser/Danmarks%20foerst%20cykelunivers%20til%20kvinder.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Job%20og%20Karriere/kvinde-i-spidsen-for-DR.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Fri%20og%20Rejser/Annonce-falster-kn.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Fri%20og%20Rejser/Vind%20spillet%20Bet%20your%20Brain.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Fri%20og%20Rejser/Hindsgavl%20slot.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Fri%20og%20Rejser/Dit%20dankort%20goer%20dig%20tyk.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Kvindeliv/Kvinder%20i%20roedt%20scorer%20bedst.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Job%20og%20Karriere/Er%20du%20i%20tvivl%20om%20dit%20job.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Foraeldre%20og%20Boern/er-jeg-for-gammel-til-at-blive-mor.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Kvindeliv/Primetime-modne-kviner-no-bullshit.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Fri%20og%20Rejser/Danmarks%20foerst%20cykelunivers%20til%20kvinder.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Job%20og%20Karriere/kvinde-i-spidsen-for-DR.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Fri%20og%20Rejser/Annonce-falster-kn.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Fri%20og%20Rejser/Vind%20spillet%20Bet%20your%20Brain.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Fri%20og%20Rejser/Hindsgavl%20slot.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Fri%20og%20Rejser/Dit%20dankort%20goer%20dig%20tyk.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Kvindeliv/Kvinder%20i%20roedt%20scorer%20bedst.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Job%20og%20Karriere/Er%20du%20i%20tvivl%20om%20dit%20job.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Foraeldre%20og%20Boern/er-jeg-for-gammel-til-at-blive-mor.aspx
http://www.oestrogen.dk/Livplus/Kvindeliv/Primetime-modne-kviner-no-bullshit.aspx
http://www.oestrogen.dk/ArtikelArkiv.aspx?cat=%7B5E85B2AF-A581-453D-8C8C-61AB4B7CF080%7D

