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Om bogen 
Man har tolv chancer for at blive gravid på et år. Når man så endda får professionel 

hjælp, så burde det potentiale kunne udnyttes ekstra godt, skulle man mene. Men 

sådan er det ikke. Det er faktisk stik modsat, når man er i behandling. Her har kroppen, 

psyken og pengepungen hver deres rolle og begrænsninger.  

Jeg var så at sige blevet advaret, og barnløsheden kom derfor ikke som en overraskelse 

i første omgang. Min mand havde nemlig allerede på vores anden date fortalt, at han 

havde fået fjernet den ene testikel på grund af testikelkræft. Det kunne derfor måske 

blive nødvendigt med lidt hjælp, når vi skulle have børn, sagde han. Han ville have børn 

med mig, mere hørte jeg ikke. Jeg var fuldt fokuseret på den kærlighedserklæring, han 

lige havde fremsagt, og tænkte på det tidspunkt ikke nærmere over det, han havde 

sagt om hjælp til at blive gravid. Det skulle nok gå, var jeg sikker på. Men det at stifte 

familie kom til at blive en lang kamp. Stadigvæk kan jeg synes, at det er ufatteligt, at 

vores 16 behandlinger - tre insemineringer og 13 ægudtagninger - har strakt sig over 

fire et halvt år fra første inseminering til sidste ægoplægning. Forud for de år lå der 

også en del forberedelser, så der gik i alt syv et halvt år fra planen om familieforøgelse 

blev fremsagt til den var en realitet.  

Jeg har ingen lægelig tilgang til emnet behandling af barnløshed, men den erfaring, 

som jeg har opbygget gennem mange års behandling, giver mig alligevel en vis 

ekspertviden på området. Emnet kan virke temmelig specifikt og målgruppen lille, men 

statistikkerne viser, at hvert 10. barn er lavet ved fertilitetsbehandling. Selvom det er 

mødrene til de børn, som er bogens primære målgruppe, så er der også fædre, øvrig 

familie og venner, som kan have gavn af at vide, hvad det er en barnløs kvinde i 

behandling gennemgår.  

Bogen er opdelt i kapitler, der beskriver det behandlingsforløb vi var igennem, hvor vi 

fik erfaring med flere forskellige former for medicinering, behandlingsmetoder og 

fertilitetsklinikker. Derudover er der afsnit, som handler om de følelser, tanker og 

overvejelser, som var en del af hele behandlingsforløbet og livet som barnløs.  
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Tak til internettet for tråde og blogs 
Internettet indeholder rigtig meget information om barnløshed. Både af professionel 

karakter fra diverse klinikker, men også en hel del personlige historier fra kvinder i 

behandling, som deler deres erfaringer i tråde og på blogs.  

Min morfar begyndte i en alder af 89 år at blogge. Der var sågar en på hans blog, som 

havde problemer med at få børn, og han fortalte mig om de gode råd, hun havde fået, 

hvor hun skulle forsøge sig med en kostændring. I min søgen på nettet var jeg ikke lige 

faldet over hendes indlæg, måske fordi jeg mente, at det med kosten havde jeg helt 

styr på. Det var nok ikke helt sandt, men med normalt BMI, ikke ryger, regelmæssig 

motion og generelt fine kostvaner, så var det ikke min fredagsslik og ugens kage, som 

jeg valgte at fokusere på. Når jeg søgte på nettet, var det ofte på den situation, som jeg 

netop befandt mig i, hvor jeg var på jagt efter gode historier, som kunne højne min 

optimisme. Jeg stillede ofte spørgsmål til Google omkring ægdeling og 2-cellede æg. 

Der kom en række resultater op, hvor jeg typisk blev ledt til en tråd med en deltager, 

der selv sad med et 2-cellet æg og søgte viden om andre kvinders erfaringer og fik en 

række svar i tråden eller på bloggen. Andre gange var det medicin, HCG-tal1 eller 

klinikker, jeg søgte viden om. Jeg kunne søge på mange forskellige ord og endte ofte 

ind i de samme tråde igen og igen, måske med nye indlæg siden sidst, som kunne være 

både flere måneder og år gamle. Jeg er taknemlig for den viden, jeg kunne hente, og 

den forøgede optimisme det i nogle tilfælde gav mig. Jeg læste, men jeg skrev aldrig 

selv noget indlæg. 

’Alle bruger nettet, så hvorfor tror du de vil læse en bog? ’ sagde en veninde til min idé 

om bogen her. Jeg måtte give hende ret baseret på min egen adfærd, men alligevel 

valgte jeg at skrive. For selvom nettet kunne give mig svar på en del, og give mig 

indblik i andres skæbner, så sad jeg alligevel ofte tilbage med ønsket om at vide mere. 

Ønsket om en uddybning eller en opfølgning. Var hun blevet gravid på det 2-cellede 

æg? Og hvad gik der forud for det forsøg hos hende, og hos alle dem, som svarede på 

hendes spørgsmål. I kvindernes profil var der ofte en ’byline’, hvor der var listet op, 

hvor mange forsøg de havde været igennem og resultaterne på dem, men jeg 

manglede ofte flere detaljer, for at kunne sammenligne deres erfaringer med min egen 

situation.  

                                                       
1 HCG-tal. Angiver værdien af graviditetshormonet human chorion gonadotropin i en urinprøve eller 
blodprøve. 
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En enkelt gang faldt jeg over en længere historie om barnløshedsbehandling, som en 

kvinde havde skrevet på sin hjemmeside. Hun skrev fængslende, og jeg læste løs, men 

sad med tårerne trillende ned af kinderne, da historien endte ulykkeligt. Normalt 

undgik jeg de triste historier på nettet, for dem havde jeg nok af selv, så det jeg søgte 

var opmuntring. Havde jeg vidst at historien endte ulykkeligt, så havde jeg nok ikke 

læst den. Jeg ville egentlig allerhelst glemme den, men mærkeligt nok blev jeg mindet 

om den gang på gang, når jeg fik udleveret medicin til forbedring af slimhinden ved 

ægoplægning. Navnet på medicinen mindede mig nemlig om det navn, hun havde 

givet sin søn, som hun endelig havde fået efter års kamp. Han døde uforklarligt få dage 

gammel, og derefter havde hun givet op. Jeg ville ikke give op. Jeg blev mindet om 

hendes historien gang på gang, og kæmpede videre gang på gang. Jeg ville have en 

historie som endte lykkeligt. Det lykkedes. Det blev til en lang, og lykkelig, fortælling. 
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I behandling 
På trods af min mands tidlige udmelding om, at vi skulle have børn sammen, så skulle 

vi lige lære hinanden at kende og være sikre på, at vi virkelig ville være sammen, inden 

vi kastede os ud i at stifte familie. I forbindelse med et alment lægebesøg stoppede jeg 

med minipiller i august 2008, og selvom vi kun havde kendt hinanden i knap et år, så 

var vi enige om planerne: vi skulle være forældre, og gerne snart. Det min mand i sin 

tid havde sagt omkring hjælp til at blive gravid, var på det tidspunkt slet ikke i vores 

tanker.  

Jeg havde haft meget uregelmæssig blødning under brugen af minipiller og forventede 

at min krop lige skulle tilpasse sig. Jeg regnede derfor ikke med at blive gravid lige med 

det samme. Samtidig havde jeg hørt om de kvinder, som blev gravide lynhurtigt, efter 

at de var stoppet med pillerne, og det håb havde jeg selvfølgelig også.  

Vi forsøgte at lade naturen gå sin gang, men efter et par måneder blev jeg utålmodig 

og investerede i ægløsningstests. Min cyklus svingede på det tidspunkt kun med et par 

dage, hvilket måtte betegnes som ret regelmæssig, og ægløsningen viste sig også at 

falde ret præcist. Mine ret simple registreringer havde dermed givet det indtryk, at 

min krops funktion var i orden, og med kendskabet til den mulige manglende funktion 

hos min mand, så forlangte jeg, at vi gik skridtet videre. Der var gået et år siden vi 

startede projektet, og med vores historik kunne vi nemt have fået en henvisning til 

yderligere undersøgelser tidligere, men måske havde vi bare alligevel ikke været helt 

klar tidligere. Eller også var det min mand, som havde tøvet. Han stod nemlig overfor 

at måtte erkende, at den testikel som var tilbage, måske alligevel ikke kunne bruges til 

noget. Han fik taget sig sammen, og kom til lægen i efteråret 2009 og fik en henvisning 

til sædanalyse. For at speede tingene op tilbød jeg at hjælpe. Min hjælp bestod i at 

køre ind med sædprøven, som skulle afleveres på et laboratorie i København. Der gik 

uger inden svaret kom, og her lød det, at de skulle bruge en ny prøve, for at kunne give 

en endelig tilbagemelding. Det havde holdt hårdt med at få den første sædprøve, 

selvom man skulle tro det var en simpel sag, og der gik derfor igen nogle uger, inden vi 

fik afleveret en ny prøve, og inden der kom svar. Svaret gjorde det klart, at vi måtte 

have hjælp. Resultatet var nogle ikke helt forståelige tal, og en meget forståelig kurve, 

som viste en teoretisk mulighed for, at vi kunne blive forældre uden hjælp inden for ti 

år. Jeg havde på ingen måde tænkt mig at vente så længe med at blive mor. Min mand 
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trøstede mig med, at den sæd han i sin tid havde leveret til et depot i sædbanken var 

perfekt, så det skulle nok gå. Vi fik henvisning fra begge vores læger til 

fertilitetsbehandling, og vi valgte Rigshospitalet som behandlingssted. Grunden til at vi 

valgte Riget var primært, at sædbanken, som havde min mands strå liggende, var 

placeret på Riget, og det var derfor klart nemmest, at de to afdelinger kunne aftale 

behovet for sæd indbyrdes uden vores indblanding. Samtidig havde vi også en 

forventning om, at stedet både havde dygtige læger og anvendte de bedste metoder.  

Det var blevet januar 2010, da vi fik et overraskende brev med indkaldelse til 

informationsmøde om reagensglasbehandling og en tid til behandlingsstart kort 

derefter. Jeg ringede straks til klinikken på Riget og informerede dem om, at der måtte 

være sket en fejl. Vi skulle ikke have reagensglasbehandling. Vi havde fantastisk sæd 

liggende, og havde bare brug for inseminering. Klinikken var ikke helt enig og 

anbefalede, at vi alligevel deltog i infomødet, som kun blev afholdt kvartalsvist, og hvor 

deltagelse næsten var et krav inden behandlingsstart. Det kunne ikke skade at deltage 

tænkte jeg, og jeg blev noget overrasket, da jeg et par uger senere mødte op til et fyldt 

auditorie på Riget. Det blev klart, at der var mange andre par, som var i samme 

situation som os. Forsamlingen var blandet af par og piger, der som jeg selv, kom 

alene. Jeg havde givet min mand lov til at slippe for at tage med, da jeg tænkte, at 

mødet ikke var så vigtigt for os. Jeg var overbevist om, at vi bare skulle insemineres, så 

vi behøvede egentlig ikke vide noget, om hverken den ene eller anden form for 

reagensglasbefrugtning. Det blev starten på en lidt dårlig vane, hvor min mand blev 

fritaget for at deltage, og jeg troppede alene op på klinikken til diverse undersøgelser. 

Ved infomødet fortalte klinikchefen generelt om IVF2 og ICSI3, og forsøgte frem for alt 

at nedtone frygten for overstimulering4. Det var ikke noget jeg hæftede mig ved, men 

for at få noget konkret med hjem fra mødet spurgte jeg, hvordan en behandling 

normalt ville se ud, hvis der blev anvendt frostsæd. Svaret var ICSI. Et svar som jeg 

bestemt ikke var begejstret for, da ICSI var meget fjernt fra min forestilling om det at 

                                                       
2 IVF. In Vitro Fertilisering. Æg tages ud af æggestok og i petriskål tilsættes ca. 100.000 sædceller, hvoraf 
én skal befrugte ægget. Ægget dyrkes herefter i varmeskab i typisk 2 dage, hvor delingen skal foregå. 
  
3 ICSI. IntraCytoplasmatisk SpermInjektion - Mikroinseminering. Æg tages ud af æggestok og én sædcelle 
tages fra sædprøve, hvorefter den injiceres i ægget og skal befrugte det. Ægget dyrkes herefter i 
varmeskab i typisk 2 dage, hvor delingen skal foregå. 
 
4 Overstimulering (OHSS) er en tilstand, hvor der udvikles for mange ægblærer, og hvor der kan udskilles 
væske til bughulen som kræver indlæggelse. 
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lave et barn. Jeg sagde det ikke højt, men jeg tænkte, at han tog fejl. I hvert fald i vores 

tilfælde. Det var ikke fordi, jeg var blevet skræmt på mødet, tværtimod. Jeg var 

kommet dertil med en forestilling om, at reagensglasbehandling var det værste som 

kunne overgå os, og det følte jeg ikke længere, vi ønskede det bare ikke. Jeg ringede 

derfor efterfølgende til klinikken og sagde, at vi gerne ville forsøge os med 

inseminering. Vi blev indkaldt til personlig samtale i februar, og her forsvandt udsigten 

til den hurtige behandlingsstart, som brevet ellers havde lovet. Da vi nu ønskede at 

gøre brug af mine æggeledere, så skulle det først undersøges, om de var 

funktionsdygtige, og det skulle foregå ved en røntgenundersøgelse med kontrastvæske 

(HSG), hvor det blandt andet blev vurderet, om der var passage gennem æggelederne. 

Undersøgelsen skulle foretages i tilpas afstand fra menstruation og samtidig ikke i 

perioden efter en ægløsning, hvor der kunne være risiko for at forstyrre en eventuel 

graviditet. Tidsrummet var dermed begrænset, men vi var så heldige, at jeg fik plads 

allerede en måned senere. Undersøgelsen viste fint gennemløb i begge æggeledere, så 

der var ikke noget i vejen for, at æg og sæd kunne mødes ved en inseminering. Vi fik 

plads til behandling endnu en måned senere, og der var dermed gået næsten et halvt 

år fra vores henvisning til Riget var lavet, til vi endelig var klar til at starte. Vi var meget 

klar!  
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Insemineringerne – April-juni 2010, 1., 2. og 3. gang 
Vi mødte ikke yderligere argumentering fra Riget mod vores valg om inseminering, og 

vi var sikre på, at det var en helt fin løsning. Jeg mødte til forberedende samtale og 

scanning i starten af april 2010, med henblik på at følge den standardløsning for 

inseminering, som Riget anvendte. Jeg havde ikke set et scanningsbillede af mit 

underliv før, og havde lidt vanskeligt ved at tyde den grå og sorte masse, men jeg fik 

lidt hjælp, og kunne derefter svagt ane de follikler, som sygeplejersken mente, var på 

vej. Jeg fik efterfølgende udleveret Pergotime, som var en mild hormonstimulering, der 

skulle hjælpe min krop til at danne mindst én, men gerne to, modne follikler. 

Pergotime var i pilleform og skulle tages fra dag tre til syv, hvilket var lige om lidt, for 

jeg var allerede på dag 31 i min cyklus, og blødningen kunne derfor komme når som 

helst. Det skete dagen efter scanningen, og da jeg kom til kontrol på dag 13, havde jeg 

lavet tre follikler, og det var sygeplejersken meget tilfreds med. Det var vigtigt at få 

timet ægløsningen optimalt i forhold til insemineringen, og til det formål fik jeg 

udleveret en sprøjte med Ovitrelle, som jeg skulle tage om aftenen klokken ti, så der 

blev præcis 37 timer fra injektionen af ægløsningssprøjten til insemineringen skulle 

foretages. Det blev mit første møde med en kanyle, som jeg skulle stikke i min egen 

krop, men det gik heldigvis uden problemer. De tre follikler havde endnu ikke løsnet 

sig, da jeg kom for at blive insemineret, men det havde ingen betydning, sagde 

sygeplejersken. Det kunne variere, hvor lang tid der præcist gik fra injektion med 

ægløsningssprøjten, til ægløsningen fandt sted, og i mit tilfælde var folliklerne bare 

ikke nået så langt. Hun kiggede på notatet omkring sædprøven og kunne oplyse, at 

sædbanken havde brugt tre strå, og havde samlet 2 mio. sædceller, så det var helt i 

orden. Det var altså lutter optimisme som fyldte mig, da jeg gik derfra. Præcis fjorten 

dage senere kom der en blødning, som ikke var til at tage fejl af, så jeg nåede ikke 

engang at blive skuffet over en negativ graviditetstest.  

Selvom vi selvfølgelig var ærgerlige over det negative resultat fra første inseminering, 

så var der ikke andet for, end at vi bare måtte prøve igen, og vi gentog derfor seancen 

med det samme. Der var ikke behov for nogen ventepause mellem insemineringerne, 

da hormonstimuleringen var så lille. I det andet forsøg var der igen tre follikler, da jeg 

blev scannet på dag 12, og de var denne gang både større og mere ens end første 

gang, så det vakte optimisme. Jeg fik igen Ovitrelle og denne gang gik der 37,5 time fra 

injektion til insemineringen. Det var måske den halve time som gjorde forskellen. I 
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hvert fald havde der denne gang været ægløsning på alle tre follikler, da jeg mødte til 

inseminering, og der var nu tre æg på vej ned i livmoderen, som bare ventede på at 

modtage sæd. Det fik de, men ikke ret meget. Denne gang var meldingen nemlig, at 

der havde været meget dårlig kvalitet sæd i de strå, som sædbanken havde tøet op. De 

havde taget hele ti strå i brug, og ville ikke bruge flere, selvom der var et godt stykke 

op til de to mio. sædceller. Et tal som jeg i mellemtiden havde læst mig frem til var et 

minimum, og bestemt ikke optimalt, som jeg ellers havde fået indtryk af ved første 

inseminering. Et højere antal sædceller gav alt andet lige større chance for graviditet, 

og nogle kvinder var blevet insemineret med helt op til 40 mio. sædceller uden succes, 

havde jeg læst, så de 300.000 sædceller, som var sendt op til mine æg, føltes som en 

fortabt dråbe i havet. Jeg søgte en forklaring på den store forskel i sædkvaliteten i 

forhold til første forsøg, og efter snak med sædbanken blev det klart, at der var tale 

om to portioner sæd. Jeg kontaktede straks min mand og blev forsikret om, at det 

trods alt var hans sæd i begge portioner. Det var altså ikke en fremmed mands sæd, 

som jeg lige havde fået sprøjtet ind. Min mand havde til at starte med ikke kunnet 

huske, at han havde afleveret to portioner, men hukommelsen vendte heldigvis 

efterhånden tilbage, så jeg fik lidt ro i kroppen. I hvert fald på det punkt. Han mente 

også at kunne huske, at den ene prøve havde været lidt bedre end den anden, men de 

havde i hvert fald begge været fine dengang, forsikrede han. Det havde han sådan set 

ret i, for jeg fik oplyst, at der havde været foretaget et tjek af sæden dengang han 

deponerede den, og det tjek havde vist en god kvalitet.  

Efter de meget få sædceller ved anden inseminering var det ikke uventet, da 

blødningen kom fjorten dage senere. Igen inden jeg overhovedet nåede at tænkte på 

at tage en test. Vi kontaktede Riget, og både læge og laborant anbefalede, at vi gik 

over til ICSI i stedet for at spilde flere strå. Vi havde udsigt til en lang ventetid på grund 

af klinikkens sommerpause, men jeg regnede mig frem til, at der stadig var mulighed 

for at nå et forsøg mere med inseminering inden sommerpausen. Samtidig ville jeg 

gerne undgå ICSI, og jeg klyngede mig til teorien om de to forskellige portioner sæd. 

Jeg var overbevist om, at hvis laboratoriet blot tog strå fra samme portion som ved 

første inseminering, så ville der være sædceller nok, og så skulle det nok gå.  

Jeg kom i samme behandling som tidligere, og havde igen tre follikler ved scanningen, 

som denne gang lå allerede på dag 11. Det var min fødselsdag, men selvom der var tre 

follikler, så føltes det ikke som nogen særlig gave. Sygeplejersken var da også alt andet 




