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Kalenderen her kan blive et hyggeligt minde fra 
nogle helt specielle måneder, ligesom den kan blive 
jeres helt egen, individuelle kalender, hvis I skri-
ver og indsætter billeder. Og tvillingerne vil elske at 
læse i den senere – det er jo også deres historie.
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kalenDeren tilHØrer:

Indsæt billede af mor og far
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Ligger den fødende på ryggen, deler børnene sig 
under fødslen, og hun føder tvillinger! 
                 Gammel indiansk overtro 
                 – fra ”Bogen om Tvillinger 0-10 år” 
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kære koMMenDe tvillingeForælDre

Denne uge-for-uge-kalender er skabt specielt til dig, der venter tvillinger – et faktum, der 

kommer til at optage dig og din familie meget de kommende måneder. Kalenderen giver 

dig og din partner lejlighed til at følge tvillingegraviditeten helt tæt. Samtidig giver den 

jer en unik mulighed for at tale med eventuelle ældre søskende til tvillingerne om, hvad 

der sker i mors mave.

Ved hver eneste graviditetsuge er der plads til, at I kan skrive jeres egne notater og 

indsætte fotos eller scanningsbilleder. Brug siderne – det er utroligt, hvor hurtigt man 

glemmer. Gør kalenderen til jeres helt egen personlige graviditetskalender. Så bliver den 

samtidig et hyggeligt minde fra nogle specielle måneder, og tvillingerne vil elske at læse 

i den senere – det er jo også deres historie!

Kalenderen er en videreudvikling af den lille uge-guide, der i mange år har været en del 

af ”Bogen om Tvillinger 0-10 år”. Gennem årene har tvillingegravide jævnligt spurgt mig, 

om jeg ikke ville udgive en separat bog med endnu fl ere oplysninger og mulighed for at 

indsætte egne billeder. Det har jeg nu gjort, og jeg håber, at du kan lide den. 

I denne forbindelse vil jeg takke overlæge Kirsten Søgaard, jordemoder og tvillingemor 

Lene Skou Jensen samt læge og embryolog John Chemnitz, som med deres store eks-

pertise har sikret kalenderens faglighed. En stor tak også til Tvillingforeldreforeningen i 

Norge, som generøst har givet mig lov til at bruge deres layout.

Vil du læse mere om tvillinger, har jeg også skrevet ”Bogen om Tvillinger 0-10 år”. Og hvis 

du eller din familie har – eller gerne vil undgå at få – allergi, kan du læse om at forebygge 

allergi og allergisymptomer i min bog ”Bogen om Allergi”.

Varme hilsener

Joan Tønder Grønning

forfatter og tvillingemor

www.forlaget-tekstxpressen.dk

http://www.forlaget-tekstxpressen.dk
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Fra æg til tvillinger
Kalenderen her er skrevet til dig, der venter tvillinger – men lad også den kommende far 
læse med. Det er en god måde for ham at følge graviditeten, som nemt bliver abstrakt for 
den part, der ikke mærker de næsten daglige ændringer på sin egen krop. 
 
Føler du pludselig, at noget er ændret eller ’mærkeligt’ under graviditeten, så kontakt din 
læge eller jordemoder. Selvom mange tvillingegraviditeter forløber uproblematisk, er 
der god grund til at passe ekstra godt på dig selv.

Terminsdato – med forbehold
Ligesom alle andre gravide får du udregnet en terminsdato, som er et pejlemærke – en 
cirka-dato – for din forventede fødsel. Intet andet. Populært sagt så ”...har du en termin, 
til du får en ny”. Faktisk rammer kun ca. 6% af alle børn ’plet’ og bliver født på terminsda-
gen – og blandt dem er kun meget få tvillinger. Mange tvillinger bliver født to-tre uger 
før terminen. Sker det ikke, vil de fleste danske hospitaler anbefale, at man får sat fødslen 
i gang to uger før termin, fordi de mener, at det er bedst for børnene. Ét er dog sikkert, 
alle børn bliver født på deres fødselsdag!

DIN terminsdato
Første gang, du får en terminsdato, er formentlig hos din praktiserende læge. Når du 
senere for første gang bliver scannet eller er hos din jordemoder, kan du få en ny termin. 
Efter uge 22 vil du som hovedregel ikke få flyttet din termin yderligere. 
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Terminsdatoen kan blive bestemt på flere måder. Fx ved at beregne dagen fra den første 
dag i den sidste menstruation (SM) eller via en ultralydsscanning. 

SM-termin
Regnet fra sidste menstruations første dag (SM-dagen), så har man bestemt, at en gra-
viditet varer: 

 • 40 uger eller
 • 280 dage eller
 • 10 måne-måneder à 28 dage eller
 • 9 kalendermåneder + 7 dage eller
 • 3 trimestre: 1. trimester er de første 12 uger
   2. trimester de næste 16 uger 
   3. trimester er fra uge 28 og graviditeten ud.

Måske undrer du dig over SM-udregningsmetoden, da du jo først bliver gravid ca. 14 
dage efter menstruationen i dagene omkring ægløsningen. Når man alligevel bruger SM 
som første beregningsgrundlag, er det fordi, at det er en dato, de fleste gravide kender. 
SM-modellen gælder dog kun for kvinder med en regelmæssig menstruationscyklus på 
28 dage. Har du fx en længere cyklus, skal du lægge det tilsvarende antal ekstra dage til. 
Har du en kortere cyklus, skal du trække det tilsvarende antal dage fra. Fx skal du lægge 
to dage til terminsdatoen, hvis du har en cyklus på 30 dage – og du skal trække to dage 
fra ved en cyklus på 26 dage. Har du en 28-dages cyklus, så bliver terminsdagen altid på 
samme ugedag, som du har haft SM-dag.
 
Er du blevet gravid ved IVF eller ICSI, kender du din nøjagtige befrugtningsdag, som man 
i første omgang bruger til at beregne terminsdatoen fra. Siger du senere ’ja tak’ til nak-
kefoldsscanningen i uge 12, så bliver terminen genberegnet her. 

Ultralydstermin
Da stort set alle gravide i Danmark tager imod tilbudet om nakkefoldsscanning i uge 12, 
så bliver den brugt som beregningsgrundlag for terminen.
 
Bemærkninger til denne kalender
Alle graviditeter er forskellige, og uge-for-uge-kalenderen her er derfor kun en rettesnor 
– ikke en facitliste. Passer en beskrivelse af en bestemt uge ikke lige præcis på dig, så læs 
ugerne lige før eller lige efter. Ikke to graviditeter er ens. Nogle tvillingegravide mærker 
liv i uge 15 – andre først i uge 19. Begge dele er normalt. Nogle gravide mærker plukveer 
fra uge 13, andre kun de sidste par uger af graviditeten, mens enkelte tvillingegravide 
slet ikke registrerer dem. 

Vær især opmærksom på de særlige forhold omkring børnenes størrelse og definitionen 
af graviditetsugerne – læs mere på næste side.
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Graviditetsuge
Læger og jordemødre udtrykker graviditetens længde i uger og dage. Enten i fulde uger, 
som er ”antal uger à syv hele dage” – eller i løbende/gående uger, som er ”den aktuelle 
uge”, men hvor alle syv dage ikke er gået. 

Et eksempel: 10 uger efter din SM er din graviditet ‘10 fulde uger’, og du begynder på 11. 
uge. Seks dage inde i 11. uge er du gået ‘10 uger + 6 dage’, mens dagen efter hedder 
‘11 fulde uger’ eller ‘11 uger + 0 dage’. Terminsdagen er 40 fulde uger – 40+0. Bogen her 
bruger begge udtryk.
 
Glem alt om, at graviditetsuger starter med mandag og slutter med søndag. Graviditets-
uger er beregnet fra SM – altså første dag i sidste menstruation – uanset hvilken ugedag, 
det er. Har du fx SM på en onsdag, så starter din graviditetsuge også en onsdag, ligesom 
du har termin en onsdag. 

Børnenes vægt og længde
Alle fostre udvikler sig de første måneder på nøjagtig samme måde, og tvillingefostres 
udvikling er lig med enkeltfostres. Efter uge 19 kan både vægt og størrelse på børnene 
dog variere meget. Tvillinger vokser som enkeltfostre indtil uge 32-34 – herefter vokser 
de mindre. Nogle tvillinger vejer ved en fødsel i uge 37 fx 2500 g, mens andre vejer 3700 g 
– og begge vægtklasser ligger inden for normalkurven. 
 
Generelt vejer tvillinger ved fødslen ca. 1000 g mindre end enkeltfødte – primært fordi 
mange tvillinger bliver født for tidligt. Antallet af uger i mors mave er dog vigtigere for 
tvillingerne end fødselsvægten, fordi ugerne modner tvillingernes lunger, og det giver 
dem en bedre start på livet.
 
I gennemsnit vokser tvillingefostre mest i længden i 3.-5. måned – nemlig ca. 5 cm pr. 
måned. Deres vægt stiger mest i 8.-9. måned med ca. 700 g pr. måned. Tvillingernes ho-
veder vokser mest i starten af graviditeten. I 3. måned er hovedet knap halvdelen af den 
enkelte tvillings samlede længde, i 5. måned er det en tredjedel og ved fødslen en fjerde-
del af hver tvillings længde fra hoved til hæl. 

I kalenderen her kan du ved hver graviditetsuge se tvillingers gennemsnits størrelse og 
gennemsnitsvægt – men børnene kan sagtens være både større eller mindre. Bemærk 
også, at fostrenes længde indtil uge 14 (15. uge) bliver angivet som mål fra hoved til 
hale, mens længden fra uge 15 (16. uge) både er angivet fra hoved til hale og fra hoved 
til hæl – det sidste er altså børnenes fulde udstrakte længde. Fostrenes hovedmål giver 
desuden et godt fingerpeg om børnene vokser, som de skal.

Rundt omkring i bogen er der en række fodaftryk, der bliver større efterhånden, som 
børnene og deres fødder vokser i løbet af graviditeten.
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Tag billeder
Gør dig selv den tjeneste at få taget billeder af din voksende mave i løbet af graviditeten 
– du vil måske fortryde det, hvis du ikke gør. At vente tvillinger oplever kun få! 

Du har en enestående chance for at gøre denne uge-for-uge-kalender helt personlig, 
hvis du sætter dine mavebilleder og scanningsfotos ind under de respektive uger.

Så starter vi...
Start med at indsætte dine personlige oplysninger i kalenderen på denne måde:

1. Skriv din terminsdato med blyant på side 109 under ‘uge 40’.

2. Træk herefter syv dage fra og skriv den nye dato under ‘uge 39’. 
    Fortsæt med at trække syv dage fra hver uge baglæns til den uge, du er i lige nu.

Hvis din læge undervejs ændrer din fødselstermin, så ændrer du blot hver enkelt dato 
som beskrevet i punkt 1 og 2.

Da graviditeten hos de fleste i første omgang bliver beregnet fra første dag i sidste men-
struation (SM-dagen) – altså to uger før du faktisk blev gravid – starter denne kalender i 
uge 2 (3. uge). Ugen, hvor børnene blev undfanget. Se næste side...
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Uge 2+ 0-6 dage = 3. uge           Min dato: __________

Du:
I begyndelsen af 3. uge – altså efter 2 fulde uger regnet efter sidste menstruations første 
dag – bris ter et æg i din æggestok og tager rejsen ned gennem din æggeleder på vej 
mod din livmoder. Bliver ægget undervejs inden for 12-18 timer befrugtet af en sæd-
celle, bliver det til begyndelsen på et lille foster. 

I de fleste tilfælde bliver ét æg befrugtet af én sædcelle til ét foster, men i 3-4 ud af 1000 
spontane graviditeter deler ægget sig efter befrugtningen og bliver til to genetisk ens 
fostre – enæggede tvillinger. Venter du spontane enæggede tvillinger, tilhører du en lille 
eksklusiv gruppe på 250-300 andre danske kvinder hvert år.

Løsner du fra naturens hånd fx to æg ved hver ægløsning, kan hvert æg blive befrugtet af 
hver sin sædcelle, så du venter tveæggede tvillinger. Det sker i 7-11 ud af 1000 spontane 
graviditeter – og du er i gruppe med ca. 1000 andre danske kvinder hvert år. Har du fået 
hormonbehandling, er chancen for tveæggede tvillinger endnu højere.

Hvert æg indeholder et x-kromosom, mens hver sædcelle indeholder enten et x-kromo-
som eller et y-kromosom. Derfor er det mandens sædceller, der bestemmer børnenes køn. 
Befrugter en sædcelle med et x-kromosom et æg, giver det ‘xx’ – og det er altid en pige. 
Er en sædcelle med et y-kromosom den heldige, giver det ‘xy’ – og det er altid en dreng. 
 

•	 Enæggede vil derfor altid være to børn af samme køn, da ægget først deler 
 sig efter befrugtningen, hvor kønnet jo er bestemt. 

•	 Tveæggede tvillinger, hvor to sædceller har befrugtet hvert sit æg, kan både 
 være 2 piger, 2 drenge eller 1 pige og 1 dreng. 

Uanset hvordan befrugtningen er sket, og hvor mange æg og sædceller, der har været 
involveret, så er du nu gravid!

Livmoderen

Tveæggede tvillinger på vej fra æggestok, 
gennem æggeleder og til livmoderen




