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Vi går nrLrlqheclerne efter i sømmene

E

Rynker om øjnene og en baby i favnen Det er

ikke så unormalt et syn, da antallet af nybagte

mødre tættere på de 50 end de 30 er stigende

I princippet er der tngen grænser for, hvor
Iænge du kan få opfyldt drømmen
om et barn Del er æggene - antallet og

kvaliteten - der bestemmer, om du reelt er

for gamrrel Reslen klares med ny teknologi

ogle gange går livet bare
ikke som planlagt. Må-
ske havde du set dig selv
som 35-årig med drømme-
jobbet, drømmemanden,

drømmehuset og to søde drømmebørn.
Men karrieren trak ud. Den perfekte
mand lod vente på sig. Der var højst råd
til en toværelses, og ja, hvor skulle bør-
nene lige komme fra?

Pludselig er du godt i gang med fyr-
rerne, før du endelig finder HAM. Hus,
have, hund - du er klar til det hele nu.
Drømmen om børn lever også stadig,
men ak, det er vel for sent?

Ikke nødvendigvis. Hvis det ikke lyk-
kes på den naturlige måde, er det lføl-
ge dansk lov først slut med kunstig be-
frugtning, når man fylder 46 år, Tal fra
2012 viser dog, at kvinder mellem 40 og
44 år kun står for godt tre procent af alle
fødsler. Blot 0,2 procent af de fødende er
mellem 45 og 49 år.

Selv om tallene er små, er de blevet
større de senere år. Fordi det er muligt.
Når det handler om at blive gravid, er
næsten alting muligt. I princippet kan
kvinder gå rundt med en baby i maven,
selv om de er i overgangsalderen. Det
kan nemlig lade sig gøre at stimulere
livmoderens slimhinder til at modtage et
befrugtet eeg.

Samtidig kan ens æg holde sig friske
i frossen tilstand. Hvor længe ved ingen,
men i princippet uendeligt. Får du taget
æg ud som 30-årig og opbevaret dem
forsvarligt - ja, så kan de altså bruges,
når du bliver 60 og pludselig finder ud
af, at du vil have børn. I princippet.

.Æggene ernøglen
Men det er ikke kun teori. I 2010 blev en
amerikansk kvinde gravid efter at have
fået sat et 20 år gammelt befrugtet æg
op. Det tog et år i fertilitetsbehandling,
men det lykkedes og er indtil vldere det
ældste æ9, der er blevet til en graviditet,

Nedfrosne æg løser kvinders stØrste
problem i forhold til at blive mødre, når
de er tættere på at kunne fejre deres 50- )
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års fødselsdag end på at runde de 30:
æggenes holdbarhed,

- Kvindens alder og livmoderens
alder betyder ikke så meget i forhold
til at blive gravid. Vi æides ikke så

hurti.gt som for 100 år siden. Men det
gør vores æggestokke, så æggenes
holdbarhed er ikke større i dag end
tidligere. Det er typisk det, der giver
problemer for ældre kvinder, som
gerne vil være gravide, fortæller Ur-
sula Bentin-Ley, der er klinikchef på
Dansk Fertilitetsklinik og forsker i,
hvordan man blandt andet forbedrer
mulighederne for graviditet hos kvin-
der over 40 år.

Herhjemme er det ikke lovligt at
have nedfrosne æg i mere end fem
år, Til gengæld har du mulighed for
at tage til udlandet og få dine æg
frosset ned, så de kan gemmes til
fremtiden. Hvis du nu skulle få brug
for dem.

Generationen, der kan alt
Meget tyder på, at der kommer et
stigende behov for brugbare æ9.
Gennemsnitsalderen for førstegangs-
fødende kvinder er 29 år, og kurven
har kun sneget sig op, op, op i mange
år. Det er ikke længere usædvanligt

at få sine små lykkebringere sent i li-
vet, Heller ikke for Tine Olesen, som
var 42 år, da hun fik sit første barn,
og næsten 44, da nummer to kom til
verden. Det inspirerede hende til at
skrive bogen "Mor - sidste udkald",
hvor hun har samlet 10 kvinders for-
tællinger om at blive mødre i en sen
alder.

Tine Olesen har sin egen teori om,
hvorfor mange ikke har de store be-
toenkninger ved det: Generationen,
der nu er i 40'erne, nægter at lade sig
begrænse.

- Os, der er børn af 70'erne, har
Iært, at vi kunne det meste, hvis vi
ville. Vi har ikke følt os gamle, selv
om vi var i 3O'erne, så mange af os er
kommet sent i gang med at få børn.
Nogle, fordi de ikke fandt en mand,
andre, fordi de ikke følte sig klar.
Men der har ikke været hastværk,
vi har jo følt os yngre, end vi rent
faktisk har været. Og de fleste, jeg
har talt med, som har fået barn efter
de 40, føler sig stadig ikke gamle, si-
ger hun.

Også andre omstændigheder gør
det lettere at få børn i en sen alder,
mener Lene Skou Jensen, som er ior-
demoder og forfatter tii flere bøger

om graviditet. Især at det passer godt
ind i vores liv.

- I dag finder mange først den,
de vil have børn med, i en sen alder,
Karrieren er på plads, så den skal
man ikke tilsidesætte, hvis man får
børn senere i livet, siger hun.

Hun har en klar opfattelse af, at
det er mere accepteret at "vente med
at få børn" i dag, Samtidig ser hun, at
jo ældre man er som ny mor, jo kraf-
tigere reagerer omverdenen. En 45-
årig med et spædbarn er stadig ikke
normen.

Videnskaben taler dog til de
"gamle" mødres fordel. Blandt andet
har forskning vist, at børn af ældre
mødre har et stærkere helbred, og
at en kvindes levealder stiger, i takt
med at hun føder senere, En dansk
undersøgelse har desuden konklude-
ret, at jo ældre moderen er, jo bedre
trives barnet.

Større fertilitet end forventet
I mange år har 35 år været den magi-
ske grænse for, hvornår det biev svæ-
rere at få børn. Der er ingen tvivl om,
at fertiliteten falder, når æggestok-
kene bliver ældre. Men måske falder
den ikke så meget, som vi troede.

To år gammelt æg blev til barn
Janni Bach var 22år, da lrun flk sit første barn, og der

skulie gå 23 år, lnden der kom en lillebror Hun og hendes

mand havcle forsøgt et godt stykke tid, men det viste siq1,

at Janni Bach havde flbromer i underlivet, sonr forringede

chancen for at b ive gravid.

Næste skridt var fertilitetsbehandling. Hun fik taget
æg ud, som blev lagt ifryseren, men forskellige om
stændiqheder qjorde, at parret stoppede behandlingerne.

Efter to år dumpede der en dag et brev ind acl døren fra

fertilitetsklinikken

- De spurqte, hvad cle skulle stille op med æggene -
om vi ville bruge dem 0q1 det besluttede vi at gøre, siger

Janni Bach

Inden lænqevarhun lykkeligtgravid.. igen 0g selv

om det var 23 år siden sidst, nrærkede hun ikke clen

store forskel på de to graviditeter

Jeg var rrok lidt mere forsigtig, men jeg syntes, det

var skønt at være gravid. 0g jeg var faktisk overrasket

over, at clet ikke var

rnere hårdt ved rniq,

fortæller hun.

Som 46 årig blev

hr-rn den stolte nror til

en sor-r, som i dag er

fyldt 3 år.

Det er cla lidt

urrderllgt at tænke på,

at jeg snart bliver 50 oq1

har et barn på 3 år. Jeg ved også godt, atjeg skal holde

nrig selv I glanq i rigtig lang tid, siger Janni Bach, der ikke

har fået andet encl positive reaktioner på at blive rror
igen så sent i livet

- Jeg tror helt sikkert, nogen har tænkt, "at lrun gider

en qang til" 0q1 selvfolgelig kan man mærke, når rrar.r

ikke får så meqet sovn orn natten, men så rrå rnarr jo

bare taqle s g lidt sar.nmen Det er det hele værcl, siger hun
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Din æggeguide
Skal du få frosset æg necl? Hvad koster det? Er det på høje tid at komme i gang

med de børn - og hvornår er s dste udkald? Vi guider dig gennem dine muligheder

Hvor nrarrge brugbare æg clu har, af hænqer af, hvor nrangle clu

har haft fra starten oqj din alder Savner cJLr et nrere konkret svar,

kan dr,r få må t d n æqlbeho dninq og fa et h nt on'r, hvor travlt du

lrar nred at blive gravicl. De nrest prær se test kan clu betale d q1 fra

på err privat kl rrik, rlen oqlsa R qshospit.:let oq Hoslritalsenheden

Horsens tilbyder rrå irrqer A t efter svaret har clu disse r-r-ruliqhecler

Du har masser af æg
Hvis dLr lrar nrasser æ!J t lbaqe rlen qerne v I vente nred at få

born, kan clr-r se vfo qe iq taqe charrcen o!J vente Men du kan også

vælge at betale cliq fra at fa nog e æq f rosset ned på en privat

klinik - bef ruqtecle e ler Lrbef rLrqteCe Hvis æqgene er befruqte
de, er der storre chance for succes senere, blanclt anclet forcli et

ubefrLlqltet æq lo senere ska llefrugtes - rred ris ko for fejlslaqne

forsoq Vælq1er clu rillef r.ugterle æg ska cler være 40 ifryseren, for

clrancen for senere !Jravid tet b,'.:' qod' I Dar-rnrark koster clet i

onregnen af 20 000 kr oq1 sa kcr'r'r-er deren t-ryreqlninql derr c1aq,

du event!e t ska lra,re æ!Joene s:t :p
Herhjenrrle rrra rar kLrrr re:l'r_, se æqgene - ubefrugtecle ogl

befrugtede - fer-.r' 'r:er' r[] ar':r:: er der ttanecle nrr-rliqlheder

lYanq;elanclehar i.le'::: e'':r l'.r' anql ticl ægnråopbevares,
men på for ekserr;ra :r-'4 ...: -s".: r il kker er stat'rdarder-r l0
år. DLr ska clogl reqlrre rr-:r :. ir::: e c rka l0 000 clollars for hele

processen DLr ska he st rr:.: r::.:. æ!Jljene ud, inden dufylder
35ar.'or sto r. 1,.,: ' ..

Du har få æg
lægen vil nok sige, at du bor overveje born nden for c1e næste par

år, hvis dr: ikke har så nranqJe æq tilbaqe. Så måske er det bare

om at komme i gang.

Hvis clr-r stacliq nrangler nranden i dit liv, kan clr-r overve.je at

bLive gravicl nred clonorsæd stedet Eller clLr kan få taqet æ91 r:d og

få clenr frosset necl sær hvis du nærmer clicl de 35 år oc1 derfor

rr rå være forberedt på, at clet kan være sværere at blive l;ravlcl I

lobet alcle fenr år, dr: r'nå lrave neclfrosne æg i Darrrnark, kan cler

jo ske r-nange t ng - hvenr vecl, or-r-r drørnnrefyren dukker op?

Du har ingen eller næsten ingen æg
Har dr-r så få æq1 tilbage, at cler skal et rnirakel t I for at b ive qlravid,

nrå dr-r i ganql nrecJ en ferti itetsbehancllinq for at blive rnor Du

kan få et donoræg befrugtet med din rnands sæd eller donorsæd

o91 få clet llef rLr!Jtecle æg sat op dirr livmoder I Danrnark bliver

kvincler over 40 år kke kr-rnstigt llefru!Jtecle på olfentligle klinikker,

forcJi chancen for succes trocls alt er lavere, mel clet er nrLlligt at

betale sig fra clet på en lrrivat klinik, frem til clr-r er fy clt 46 år

Derefter er cler stacliq nrr:liqhecler i udlandet, l-rvor clet r-nanq;e

stecler er op ti klinikkens rnoral og ikke lovqlivninqen, or-n cle vi

befrr:c1te en kvincle kLrnstjgt.

ifornr dk l F0Rf,1 4 ?AU 79



Den amerikanske psykolog Jean
TWenge udgav sidste år bogen "The
Impatient Woman's Guide To Getting
Pregnant", og under researchen til
bogen fandt hun studier om fertilite-
tens udvikling efter de 35 år, der ikke
helt passede med det, hun plejede at
h'øre.

Fx blev hele 78 procent af en
gruppe 35-40-årige kvinder, der hav-
de sex under ægløsning, gravide in-
den for et år. I en anden undersøgel-
se blev 82 procent af de 35-39-årige
gravide inden for et år, hvis de havde
sex to gange om ugen, I forhold ti1
kvinder mellem 27 og 34 år var det
kun et fald på 4 procent.

Mulighederne er der altså, og
heldigvis kan du også træffe mange
naturlige valg for at passe på dine
dyrebare æ9. Kosten betyder rigtig
meget for fertiliteten, og ifølge un-
dersøgelser er især middelhavsmad
vejen frem. Det vil sige: Spis masser
af grønsager, planteolie, nødder, fisk
og frugt. En tommelfingerregel er, at
mad, der er godt for dit hjerte-kar-sy-
stem, også er godt for dine æ9.

Chancerne bliver bedre
Kniber det stadig med at blive gra-
vid, er der heldigvis ingen tvivl om,
at det bliver stadig nemmere at løse
problemerne. For eksempel forsker

Hollywoodstjer-
nerne ses ofte på

den røde løber
med stort smil og
lige så stor mave
trods en høj alder.

Halle Berry
fodte s dste år en son som

47-årig Graviditeten kom

bag på skuespll er nden, der

i forste omganq forvekslede

den med nyresten Hun fik

sin datter, da hun var 42.

Harcia Gross, der spiller

Bree i 'Desperate Housewives ,

blev mor for forste gang, da hun

var 44 år t I tvillingepiqerne

Eden oq Savannah

Dansk Fertilitetsklinik med Ursula
Bentin-Ley i spidsen i at vælge de
mest levedygtige æg fra ældre ægge-
stokke. Desuden vil forskere i fremti-
den interessere sig for, hvordan man
får æggestokkene til at frigive flere
æg og dermed opnå større chance
for, at et af dem bliver befrugtet.

- Det er en god id6 at sørge for at
få sine børn, mens man er ung, for

der er større risici ved en graviditet,
når man bliver ældre. Men hvis det
ikke sker - og man passer godt på sicl

selv - så er der stadlg gode chancer,
siger Ursula Bentin-Ley.

Livet går som sagt ikke altid efter
planen. Men har man først haft et
brændende ønske om at få et barn, et
det svært at lægge fra sig. Og det be-
høver du held igvis heller ikke. -

Nei, ieg er ikke
beclstemor...

HOLLY\MOODS GAMLE MØDRE

Celine Dion
f1k tvll ingerne

Eddy og

Rene-Charles i

en a der af 42

år efter seks

reagensglas-

befruqtn nger

Hendes mand,

Rend Angdl l, var

på det tidspunkt

68 år

Kelly Preston, der er g ft med John Travolta, fodte sonnen

Benjam n som 48 årig Hanvarparretsredje barn

Geena Davis b ev mor for forste ganq i en alder af 45 Da

hun var 48, fodte hun tvi I ngerne Kian William and Kaiis Steven

Døde få år efter fødsel

Verdens ældste f ørste ganqlsf oderrcle

mor var 66 år, da hr-rn flk tvil irlqler i

2006 efter angiveligt at have lØjet

sig yngre på en fertilitetsklinik
Hun døde doq som 63 åtiq

Ældst iDanmark
En 6l åriq dansk

eflerlonsmodtager
|kl2OO7 en datter
og blev dermed den

ælclste fodende

herl.rjerrme.

l{eryl
Streep
fødte sit

fjerde barn,

Lou sa,

kort t d for

sin 42-års

fodselsdaq

Al Pacino og hans skue

spillerkone, Beverly
D'Angelo, f1k, da hun

var 49 år, tvi I ngerne

Anton and 0livia.

70-årig fik tvillinger
lndiske 0mkarl Panwar

ville så gerrre have et'r

sØn, at hun blev vecl

med at prøve at få born

Det lykkedes ved h1ælp

af fertilitetsbehandlinq i

2008, hvor den 70 årige

kvinde fødte tvillinger.

Holly Hunter blev mor

for forste qanq, da hun fik

tvill ngedrenge som 47 årig

Sarah lessica Parker
var 45 år, da hun fik tvillinge-

p gerne labitha and Mar on

Hun fodte dem doq ikke selv

det glorde en rugemor.

Jane Seymour var 44år,da

blev hun mor ti tvillinqerne Johnny

Stacy oq Kristopher Steven

Susan Sarandon
flk sit andet barn, sonnen
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