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Bilag: Interview med Anna
Interview den 20. april 2015

A: Anna
I: Interviewer
I: Hvor gammel er du?
A: 36 år…
I: Har du børn?
A: Nej…
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I: Hvilket arbejde har du?
A: Jeg er… øh ja hvad hedder det… det hedder en valideringsassistent eller validations assistent på et
patentbureau…
I: Hvad er det så du laver i det daglige?
A: Jamen det er når et europæisk patent bliver udstedt, så skal det valideres i nogle lande for at gælde i
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de her lande… for at man kan håndhæve dem og det er så det, som jeg sidder og laver. Jeg sidder og
sørger for at de bliver valideret i blandt andet Sverige og Finland… og får gyldighed der. Korresponderer med kunderne, korresponderer med de svenske myndigheder og sådan lidt forskelligt. Så sådan noget tørt noget, [griner]…
I: Har du så en uddannelse rettet mod det?
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A: Neeeej det har jeg ikke, jeg er beklædningsformgiver…
I: Ja det er jo lidt i en anden retning så…
A: Og så har jeg taget… eller hvad hedder det, en redaktørelev på politikens forlag… Så det er noget
helt helt andet…
I: Sådan går det nogle gange, [griner]… sådan er det tit…
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I: Hvad betyder dit arbejdsliv for dig… betyder det meget for dig og i hvilket omfang? Om det fylder…?

A: Jeg vil sige det betyder jo 50% egentlig vil jeg sige 50/50, ikke… Det er vigtigt at trives på sit arbejde… på sit job… Men samtidig så fylder det heller ikke alt, jeg kan sagtens ligge det fra mig når jeg
kommer hjem. Nogle gange… [griner]
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I: Det kan også være svært…
I: Lad os spørge hvad din oplevelse med fertilitetsbehandling er?
A: Øh jamen… min oplevelse hvordan den er, tænker i på den behandling man får?
I: Altså har du gået på klinik eller…? Hvordan har processen/ forløbet været?
A: Vi boede i Århus for halvandet år siden… det var ligesom der det startede…

30

I: Var det dig og din partner?
A: Ja øhm, vi blev gift for 3 år siden og vi havde ligesom snakket om at ej… nu starter jeg lige fra starten… Jeg mødte Jeppe for 10 år siden og dengang var vi begge to rørende enige om, at vi ikke skulle
have børn. Det var ikke os, vi havde nok… total egoer… griner… Jeg havde nok i min sport og han
havde nok i sin golf og der var bare ligesom… vi skulle ikke have børn. Vi skulle leve det fede liv og
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have råd til at rejse… Øhm men så da han friede til mig, ja året før vi blev gift… jamen det var måske
også lidt fesent ikke at have børn og øøøh det var måske også rart at have noget at… det gav måske lige
et ekstra perspektiv i tilværelsen. Noget mere, som ikke var så egocentrisk og materialistisk, måske
ikke… øhm… og så blev vi enige om at gå i gang efter vi var blevet gift. Og så blev vi gift og jeg smed
p-pillerne og der skete ikke en skid…

40

I: og du siger det er 3 år siden i blev gift…
A: Ja ca… 3,5 år siden…
I: Okay så før det havde I slet ikke overvejet at få børn, det var det du sagde?
A: Nej altså for 4 år siden der var det bare det helt no go…
I: Så det var da du var ca. 33 år du begyndte?
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A: Ja, og så skete der som sagt ikke noget… og vi kunne jo godt se at vi ikke var de yngste, så efter 10
måneder der gik vi op til lægen og sagde sådan og sådan og sådan, der sker ikke rigtig noget… hvad
kan vi gøre? Og så sendte de os til udredning på en privatklinik i Århus, Skejby… og der fandt de så ud
af, at jeg er lukket sammen i højre side af mine æggeledere. Så der kommer kun… og det er jo ikke
sådan at det er hver anden måned er det i den ene… det er jo sådan lidt… Så jeg laver så oftest æg i
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højre og det er så der den er blokeret. Det er sådan lidt…

Øhm… og så startede vi… vi fik 4 inseminationsforsøg der i Århus… og så skulle vi jo så flytte tilbage
til Sjælland.
I: Det med insemineringsforsøg, er det så med din mands sæd?
A: Ja, som de renser op øhh og skyller, vasker og alt muligt så det kun er aktive svømmere… øh og så
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bliver de bare… med sådan en tube ført op og så ja…
I: Var det noget der var ubehageligt, sådan selve inseminationen?
A: Øhhhh… nej det var det egentlig ikke, altså jeg vil sige… scanningerne som følger op til for at de
ligesom kan se ægløsningen og hele det der show det er langt mere… det er jo ikke fordi at det gør
ondt, det er bare så ydmygende… Altså man er meget blottet ikke… [griner] og man tror det er løgn,
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men når man har været igennem nogle gange, så bliver man til sidst sådan nå hvor skal jeg smide bukserne… [griner] mere ligeglad… I starten er det sådan lidt ahh… Man hader i forvejen at gå til de der
undersøgelser, og så skal man lige pludselig til at gøre det hver fjerde dag ik…
I: Skulle du også igennem hormonbehandlinger?
A: Ikke der, ikke til at starte med… Det kom så da vi flyttede til Sjælland, så tog vi lige en pause om-
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kring flytningen… der var ligesom 147 andre ting… nyt arbejde og…
I: Hvorfor flyttede I?
A: Vi flyttede til Jylland fordi at jeg fik mulighed for at få et rigtig godt job derover… og så flyttede vi
tilbage igen… fordi vi blev enige om, da vi flyttede derover at vi gav det 2 år og det blev så til 4 år…
og så ville min mand gerne tilbage…
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I: Men I er begge to fra København?
A: Ja altså, jeg er fra Virum og han er fra Lolland, Maribo… Så ja Sjælland, den her side af broen ik…
griner…
I: Hvilken fertilitetsbehandling har du fået?
A: Ja altså nu har jeg jo været igennem to IVF forsøg… hvor i det første IVF forsøg blev jeg gravid,
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men det var med jeg tror de kalder det et vendæg… i hvert fald hvor det er tomt… og så starter man
ligesom forfra med sine 3 forsøg…
I: Og det er de 3 gratis forsøg man har ikke?
A: Jo og så sidste gang der svømmede de bare i hver deres retning, så der skete der jo slet ingenting…
øhm og nu venter vi på at jeg får gået min cyklus… altså… så jeg kan komme i gang igen…
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I: Okay, så du er stadig midt i det hele?

A: Ja ja… så…
I: Hvad gjorde så egentlig at du gerne ville have børn på det tidspunkt?
M. Ja… ja hvad gjorde det egentlig… jamen jeg tror egentlig nok at det var at vi synes at det kunne
give nogle gode rammer…
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I: Var det også lidt det med at i nu var blevet gift?
A: Ja nu var man sat og… det kunne også give… vi kunne give et barn noget men det kunne også give
os noget ikke… en ekstra dimension… i vores hverdag… altså det er jo noget meget egoistisk noget
når man sætter børn i verden… Det er for vores egen skyld og ikke for deres… så det var jo egentlig…
når man bliver gammel og grå og man har en familie, en nær familie… vores forældre lever jo altså
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ikke for evigt… Jeppe har kun en søster og jeg har kun en lillebror…
I: Hvor mange børn vil du så gerne have?
A: ET, bare et… Det er fint… Det er også… nu har vi også en alder hvor inden det når at lykkes med
nummer 1, hvis det lykkes så bliver vi også… så synes jeg egentlig at vi når at blive for gamle inden vi
får nummer 2… så det… det er selvfølgelig altid rarest med søskende… det er jo helt klart fedest at
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have søskende, frem for at være enebarn… forestiller jeg mig… fordi man har hinanden… dels til at
rotte sig sammen mod forældrene men også til… på ferie… man kan lege sammen… der er mange ting
i det der med at have søskende… får også nogle sociale kompetencer tænker jeg… men jeg har sådan
lidt 1 det må være… det er et stort skridt i forvejen at gå fra ikke at ville have nogen, til at man ikke
kan… også så tænker vi 1… så bliver vi heller ikke for gamle…
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I: Så du føler også at der er en aldersgrænse?
A: Der er en bagkant… der er helt sikkert en bagkant…
I: Blev du overrasket over at du havde problemer med at få et barn?
A: Ja, helt vildt. Jeg var blevet gravid ved et uheld som 21-årig sammen med min eks-kæreste, og jeg
fandt først ud af det efter vi var gået fra hinanden, og fik så en abort dengang, fordi jeg var i gang med
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en uddannelse og det var et dårligt tidspunkt, vi var ikke sammen og det var lidt noget lort. Da var jeg
på p-piller og jeg havde glemt at tage en eller to piller, så jeg tænkte at der var rimelig meget spark i de
æg der. Så jeg blev virkelig overrasket, for selvfølgelig skulle jeg kunne blive gravid.
I: Men på det tidspunkt, som 21-årig, tænkte du så på at du ville have børn? Eller var det ikke sådan
noget du gjorde dig af tanker?
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A: Jeg tror at hvis jeg havde været sammen med min eks-kæreste, (begynder at tøve lidt med det næste)
så kunne man måske godt have fået det.
I: Men det var ikke sådan at du dengang tænkte karriere eller noget andet frem for…?
A: Nej, nej. Det var det egentlig ikke. Det var bare enormt ubelejligt. Det var egentlig mest bare det.
Det er heller ikke noget jeg har sådan rigtig tænkt over sidenhen, nu er man bare lidt ærgerlig over at
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det ikke kunne lade sig gøre, at man havde ventet for længe, men ikke over det dengang.
I: Hvis du ikke havde haft en partner, tror du så du kunne have fundet på at bruge en donor?
A: Nej, det kunne jeg ikke, det havde jeg ikke.
I: Er det vigtigt at have en mand?
A: Jeg synes at det er vigtigt at være to om det, fordi det er hårdt. Nu kan vi jo se i vores omgangs-
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kreds. En af mine kolleger er lige blevet gravid med en donor og hendes forældre bor i Jylland – Hun
har INGEN til at aflaste. Hun er helt alene om det her, så hvis de ringer fra institutionen og han er syg,
så er det hende, der er nødt til at træde til. Det er hende hele tiden. Så jeg tænker at det er lidt vigtigt at
være to. Og så har jeg det at jeg stadig prioriterer min hest meget, meget højt, så derfor ville jeg ikke
stå med både hest og barn. Den er jo nærmest et barn.
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I: Ja, det kan man sige, den tager i hvert fald meget tid. (kortere pause) Hvornår ville du sådan ideelt
set gerne have haft dit første barn? Hvis du nu kunne bestemme?
A: Sådan aldersmæssigt?
I: (bekræftende) Aldersmæssigt.
A: Så synes jeg helt klart at den ideelle alder er i slutningen af 20’erne. Der er man ved at være rimelig
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sat, man er færdig med sin uddannelse, hvis man har fået et job og sådan… Man er lidt mere ’grounded’ og man har også prøvet nogle ting af og haft sine ture i byen og den slags. Så jeg tænker sådan
slutningen af 20’erne, det virker passende, så har man også tid til at man kan få nogle træer.
I: Men følte du dig klar på det tidspunkt, i slutningen af 20’erne?
A: Nej, overhovedet ikke.
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I: Så ideelt set er det i slutningen af 20’erne, men der følte du dig ikke klar til det?
A: Nej, og det gjorde min mand heller ikke. Vi havde talt om det, men vi var ikke klar. Der var nogle
ting der skulle prøves så…
I: Så du ville ikke ønske at du var gået i gang før, kan man sige?

A: Nej, det har jeg ikke fortrudt. Jeg har fået nogle oplevelser i stedet for, som jeg helt sikkert ikke får
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igen.
I: Men nu hvor der så er problemer, ville du så ønske at du var gået i gang tidligere?
A: Ja, det er klart. Så tænker man at hvis man bare var gået i gang fem, syv år før, så kunne det være at
det ikke havde nået at snørkle sig sammen. Det kunne være at det havde været nemmere. Det kunne
også være at det i det hele taget havde været nemmere, hvis vi havde været i fertilitetsbehandling, og
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havde slået det sammen, fordi ens krop jo er yngre. Men som i at fortryde-fortryde og ville ønske at jeg
kunne have gjort det om, sådan har jeg det ikke. Det er som det det er.
I: Så du føler at du havde nok viden om fertilitetsbehandlingen og kvindens alder i forhold til…?
A: Ja, det synes jeg.
I: Så der var ikke manglende viden?
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A: Man får jo ørerne tudet fulde af det hele tiden. ’Husk nu…’ og så videre. Jo tidligere, jo bedre,
nærmest. Ideelt set så skulle kvinder jo være 21-22 år, det er jo der at man peaker.
I: Ja, det går ned af fra at man er 23.
I: Vi tænker jo nærmest at vi skal gå i gang nu.
A: Man er bare ikke klar.
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I: Nej, det er man nemlig ikke. Det passer ikke ind.
A: Og man er midt i sin uddannelse…
I: Der er så mange ting, man så gerne vil. Selvrealisering og alt det man gerne vil prøve…
I: Har du haft flere længerevarende parforhold?
A: Hvor lang tilbage skal vi gå? Tæller gymnasiekærester med?
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I: Lad os tage fra da du er 21, har der så være nogen?
A: Så er det jo nærmest den samme, kan man sige. Altså jeg havde en gymnasiekæreste i tre år, så havde jeg ham bagefter, som jeg havde i tre år og så min mand. Min mand i ti år.
I: I har ikke slået op?
A: Nej, nej, vi har bare kørt.
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I: Så et lidt mere bredt spørgsmål: Hvad er vigtigt for sig i livet? Hvad prioriterer du?
A: Hvad prioriterer jeg…? Øh, familie – derunder hører også hesten – venner, et godt helbred.
I: Var der nogle ting, der var vigtige for dig før du begyndte fertilitetsbehandling i forhold til nu? Er
der sket en ændring eller et skift?

A: Familie har nok altid været vigtig for mig. Jeg er sådan en der ville synes at det var dybt forfærde170

ligt hvis jeg skulle bo mere end de der tre timers kørsel fra mine forældre. Det kan jeg slet ikke kunne
overskue. Så jeg er nok noget mere familiebunden, end min mand er. Bare som eksempel, så fik han på
et tidspunkt tilbudt et job i München og det lød jo meget spændende og alt det der. Jeg syntes også at
det lød spændende, men jeg tænkte bare at det her kan jeg ikke, hvis nu der skete noget med min familie og jeg så sidder dernede, så nej, det kunne jeg ikke. Det har jeg været for familiebunden til. Jeg er
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sådan én, jeg kan godt lide at rejse, men jeg har det bedst hjemme. Så er jeg tæt på dem jeg har nær.
I: Men I har jo stadig rejst, så er det en kvalitet, at rejse, at man kan gøre det?
A: Ja, at vi kan gøre det, så jeg har fået nogle oplevelser sammen. Vi kan komme ud og opleve noget
sammen i stedet for bare same old same old derhjemme.
I: Må vi spørge om hvad din mand laver?
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A: Ja, han er konsulent.
I: Er det vigtigt for jer at have økonomisk stabilitet inden I får børn?
A: Det var nok også en af grundene til at vi ventede. Vi er begge vokset op med at man kunne få lov til
de ting man gerne ville. Hvis man ville til USA kunne vi komme det, hvis man ville på kostskole kunne
vi også det. Det har vi så heldigvis været enige om at vi ville. Det er en frihed vi også gerne vil have
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med vores børn. Når man tænker rationelt så behøver børn det jo ikke, men det giver en tryghed, at du
ved at du ikke er nødt til at sige nej, fordi du ikke har råd, men hvis du siger nej er det fordi det er en
grænse. Så det ikke bliver ’du må ikke gå til fodbold sammen med de andre drenge for det har vi ikke
råd til’ eller sådan noget. At de ikke skal sige til de andre at de i sommerferien bare skal være hjemme.
Mine forældre er meget aktive i Red Barnet og de har en sommerlejr hver sommer for de der børn, og
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det er ikke nødvendigvis fordi de alle kommer fra belastede hjem, men nogen af dem har simpelthen
ikke har en rød reje og børnenes sommerferie er altså den her sommerlejr. Så de også har noget at fortælle om i skolen. Det betyder bare rigtig meget for de her børn, og nu har vi hjulpet et par gange, bare
hvor vi har været, ikke hele lejren igennem, men i et par dage.
I: Jo
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A: Og man kan bare se de her børn, de snakker jo også meget åbent om det. De glæder sig til at komme
i skole og fortælle om alle de her ting de har lavet…. de har været ved stranden og det ene og det andet… ude og køre go-kart og hvad har vi ellers ikke.
I: Ja.

A: Fordi normalt har de ikke noget at fortælle. Så øh det synes vi var vigtigt. Altså vores børn skulle
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ikke være sådan nogle, som aldrig havde noget at fortælle.
I: Nej… der måtte gerne være mulighed for ligesom at… ja.
A: Ja kunne opfylde deres drømme.
I: Okay ja.
I: Hvad mener du om kernefamilien?
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A: Ja hvad mener jeg om kernefamilien… nu er jeg jo selv vokset op i en kernefamilie.
I: Nu har du jo selv sagt at det er vigtigt for dig at man er et par og…
A: Men kernefamilien kan jo se meget forskellig ud.
I: Ja.
A: Så altså, kernefamilien for mig kunne også være to gode venner, som er single, men de vil sgu gere
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have nogle børn og så får de børn.
I: Men det er vigtigt for dig, at der er to ligesom…
A: Ja at der er en base ligesom, som er mere end bare én.
I: Ja, så man også kan tage over for hinanden?
A: Dels at man kan tage over for hinanden, men også at børnene eller barnet har nogle forskellige rol-
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lemodeller de har at se op til eller referere til.
I: Ja
A: Ja men hvordan kernefamilien ser ud, det er fuldstændig ligegyldigt.
I: Ja okay
I: Hvad med din omgangskreds, har de fået børn nu eller er der nogle ligesom dig, der…

220

A: Ork ja, [griner] ja det har de. Der måske nogle… der er lige nogle enkelte som stadigvæk ikke har,
men ellers så er de på nummer 2 nu.
I: Ja okay.
A: Og tre, der er også nogen, der lige har fået nummer 3 [griner]. Det går lidt hurtigt, men altså ja.
I: Er der nogle du kender, som også har fået fertilitetsbehandling?
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A: Ja… det er der. Jeg har nogle meget gode venner, som øh faktisk har været igennem hele møllen.
Og det… hun lavede dårlige æg og han havde virkelig dårlige svømmere, så det var bare alle odds
imod dem.
I: Ja.

A: Men øh i aller aller sidste forsøg med mikroinseminering, der var der en svømmer og et æg, der
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kunne fungere og det satte de så sammen og det blev så sat op.
I: Okay
A: Og han hedder så Valdemar.
I: Ej hvor godt.
A: Så det var rigtig godt. Ja det lykkedes for dem. Men de kan jo så ikke, altså hun vil gerne have

235

nummer 2, men de skal jo så selv ud i at betale for det.
I: Nå ja selvfølgelig.
A: Ja, og det kommer sgu ikke til at ske. Det er svinedyrt.
I: Ja
A: Og når man tænker på alle de forsøg, de ligesom har skullet igennem, for at det lykkedes med en, så
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det jo…
I: Hvor mange forsøg var det?
A: Jamen det var jo tre insemineringsforsøg, så var det tre IVF-forsøg og så var det tre ICSI eller hvad
det nu er.
I: Ja okay.
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A: De var simpelthen hele møllen igennem ikke.
I: Hvordan har det påvirket dig sådan, at dine venner er begyndt at få børn? Sådan nu når du er i denne
her proces.
A: Altså, jeg vil sige, inden vi ligesom er begyndt at tænke børn, der synes jeg jo at det var… altså det
var fint, det var sådan noget, skal jeg holde den – okay hvordan gør jeg. [griner]. Øh og så var det så-
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dan en lille smule irriterende, for de kunne lige pludselig ikke snakke om andet end de her børn, og
øh…
I: Det var ikke din interesse.
A: Nej, det sagde mig intet, og altså, det er åbenbart meget vigtigt at tarmene går i gang på sådan en
lille en. Så får man så også meget udførligt beskrevet farve. [griner] Og det er sådan noget, hvor jeg
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tænker, det kunne jeg egentlig godt være foruden.
I: Ja [griner] det var ikke det der…
A: Nej og så bliver de bare, altså kvinder, når de får børn bliver bare sådan lidt.
I: Jamen det gør de, bare når de er gravide. Ja bare fra start nærmest.

A: Ja, de bliver bare lidt mærkelige ikke. Så jeg tror måske egentlig jeg lagde lidt afstand til dem i star260

ten. Og så da de blev normale igen så.
I: Ja [griner].
A: Øh og så fordi så gik jeg igang med det her, så var det selvfølgelig, så tænkte jeg åh nu kommer der
endnu et scanningsbillede på facebook, for satan mand, i starten synes jeg, at det var frustrerende. Nu…
der er jeg sådan lidt - det skal også nok lykkes for os.
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I: Ja.
A: Man skal også kunne rumme, at have andre mennesker omkring en, der bliver gravide… fordi det er
jo en glæde for dem, og hvis det er nogle man ikke kender så godt, så ved man jo heller ikke om de har
kæmpet for at komme dertil.
I: Ja okay.
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A: Så de skal have lov til at smide de skide scanningsbilleder op og glæde sig over det. Uanset hvordan
det er undfanget. Men i starten jo, der synes jeg det var hårdt. Men har man… jeg tror bare man bliver
lidt hærdet efterhånden. Eller jeg er i hvert fald nok blevet lidt hærdet efterhånden, ikke, hvor jeg kan
jo så se dem inde i den der gruppe, de smuldrer mere og mere fra hinanden efterhånden ikke. Men jeg
tror også vi er ret afklarede omkring det, altså sker det så sker det og sker det ikke, så sker det ikke og
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vi levede et godt og fint liv inden, jamen så skal vi nok også få et godt og fint liv efter.
I: Ja okay.
A: Hvis det ikke lykkes.
I: Men da i fandt ud af, at i havde problemer med at blive gravide, overvejede i så andre alternativer
som adoption eller…?
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A: Altså vi snakkede om adoption, jeg er jo selv adopteret øhm og har jo været… altså man er jo et
ønskebarn, når man er adopteret.
I: Ja.
A: Men netop fordi jeg selv er adopteret, så vil jeg gerne have mit eget, sådan så jeg ligesom havde.
Altså genetisk kan jeg ikke spejle mig i mine forældre. Jeg kan ikke sige – gud det er der jeg har min
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næse fra eller. Det man mangler man lidt.
I: Ja.
A: Så når jeg tænker på hvis jeg skal have børn, jamen så skulle det være så jeg ligesom kunne spejle
mig.

I: Ja.
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I: Så blev det faktisk ekstra vigtigt for dig…?
A: Ja i hvert fald at det er mit eget. Jeg vil ikke udelukke det, for det kan jo være når man så sidder og
har været gennem alle sine forsøg og det så ikke er lykkedes, at man så tænker skulle man måske prøve
det. Men som vi har det lige nu så nej, så er det ligesom vi kører de her forsøg og hvis det ikke lykkes,
så lykkes det ikke.

295

I: Nej…
A: Men det kan ændre sig. I starten så sagde vi også jamen vi tager kun de der insemineringsforsøg så
det…
I: Man kommer længere ind i processen.
A: Grænsen bliver skubbet hele tiden ikke.
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I: Ja okay.
I: Hvad hvis nu i har brugt alle de her forsøg, vil I så overveje at betale for det på en klinik eller?
A: Øhm, nej. Altså vi snakkede om det… faktisk sidste uge vi snakkede om det. Øh det er rigtig mange
penge og hvis det så ikke lykkes, så er det rigtig mange penge ud af vinduet.
I: Ja.
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A: Og det er hårdt for ens krop, altså det er ikke super sjovt at gå igennem alle de der hormonbehandlinger og man bliver lidt skør af at gå på de her kure ikke, så øh vi har det sådan nej, ikke som udgangspunkt.
I: Tror du også det ville påvirke dig psykisk, hvis det så ikke lykkedes?
A: Altså hvis vi selv havde betalt og det ikke lykkedes? Altså jeg tror jeg ville ærgre mig, altså jeg tror
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jeg ville blive rigtig ærgerlig over at, jamen så har vi brugt 50.000 på tre forsøg og de er ikke lykkedes
og for de 50.000 kunne vi så have rejst et eller andet sted hen for ikke.
I: Ja.
A: Eller jeg kunne have fået ny et eller andet ikke. Det er bare gamle vaner, der lige kick’er ind der og
man bliver lidt nå det tror jeg vi lader være med. Men altså man skal aldrig sige aldrig. Det kan jo godt
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være at når man står i den situation, så grænsen rykker sig hele tiden.
I: Jamen altså så har vi sådan et spørgsmål, har du haft svært ved at finde ud af hvad du ville i livet?
Altså sådan i forhold til uddannelse og parforhold og…

A: Ligesom alle andre [Griner] Ja jeg kom jo rigtig sent i gang, altså lige nu jeg har jo mit drømmejob.
Jeg var bare ikke klar over dengang jeg skulle uddanne mig, at det her var mit drømmejob og at det
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fandtes, altså jeg anede det ikke. Jeg vidste ikke der var noget, der hed et patentbureau.
I: Ja.
A: Øh så jeg havde tre fjumreår efter gymnasiet.
I: Okay.
A: Så tog man sådan lige lidt hist og pist, så tog man på Niels Brock og HGS og så startede jeg jo så,
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altså jeg har jo altid været kreativ. Så tænkte jeg nu skal jeg se om ikke jeg kan leve af det. Der var så
ikke nogen, der ligesom stoppede mig. [Griner]. Og tog så den her beklædningsformgiver uddannelse.
Æh jeg vil ikke sige, at øh… Jo jeg vil faktisk sige, at jeg fortryder jeg tog den. Altså man har selvfølgelig lært det man har lært. Øh og det er der jo ikke nogen, der kan tage fra en. Og det er jo altid meget
godt at kunne sy. [Griner]. Men jo jeg fortryder det sgu lidt. Øh jeg kunne godt tænke mig at mine for-
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ældre de havde sagt øh – er du nu også sikker på det her, skulle du ikke se om du kunne læse noget,
hvor der måske var lidt mere jobgaranti. Øh og som du ikke blev træt af.
I: Ja.
A: For da vi nåede eksamensopgaven, der hang det mig ud af halsen.
I: Okay.
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A: Og jeg har ikke set en symaskine siden. Altså det er virkelig, det var bare…
I: Og hvor lang tid tog det?
A: Det tog tre et halvt år.
I: Okay.
A: Og så tænkte jeg nå, så kan jeg sgu da lave håndarbejde.
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I: Ja.
A: Også fik jeg det her – jeg havde et studiejob i Politikens boghal.
I: Ja.
A: Øhm jeg elsker at læse – jeg elsker bøger og så tænkte man Politiken laver en hel masse håndarbejdsbøger.

345

I: Ja.
A: Så hver mandag i – jeg tror et halvt år, der var jeg oppe og banke på oppe på direktionsgangen og
sige: ”Jeg kunne godt tænke mig at de lavede en elevplads til mig” - jeg havde selvfølgelig sendt en

uopfordret ansøgning først. Også til sidst troede jeg at efter et halvt år – så kom den daværende direktør
ned, en der hed Karsten Blauert, og så sige han ”okay nu gider vi ikke have dig rende oppe hos os mere
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– så nu laver vi den der.” Også kom jeg derind. Så sad jeg og havde hestebøger og håndarbejdsbøger,
strikkebøger og alt så noget.
I: Ja okay.
A: Og kom så til sidst over og sidde med noget skønlitteratur og det var jo sindssygt fedt, men et mega
hårdt miljø og jeg har ikke de der rundsave på albuerne.
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I: Nej.
A: Til at – så nej det skulle ikke være det. Men jeg er sådan en som netop springer ud i en masse retninger, jeg har jo, jeg interessere mig for rigtigt mange ting og jeg kan ikke finde ud af at vælge så.
I: Så noget fører til noget …
A: Ja det er lidt tilfældigt. Og så skulle jeg jo bare have et job – og mens jeg havde været elev deroppe,
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havde jeg jo bare købt den første hest. Og den skulle ligesom have noget at spise, så jeg kunne ikke
bare gå uden job og jeg har nok også egentligt altid været sådan en – hvor jeg bare har gjort hvad der
passede mig og så må mine forældre samle mig op. Så jeg sagde jo bare mit job op og så tænkte jeg at
mor og far ved bedre – men mor og far smækkede kassen i.
I: Okay.
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A: Så jeg skulle ligesom selv ud og have et job og søgte så et receptionistjob på et patentbureau inde på
Store Kongensgade. Og tænkte så kan man da sidde derinde og tage nogle telefoner og simpelthen få
noget mad på bordet. Det var bare – jeg skulle have et job, hvor jeg tjente penge. Også synes jeg egentligt det var ret spændende og så gik der jo egentligt ikke ret lang tid før at de så tilbød mig at komme
over og sidde som patentkoordinator i Århus eller i Århus afdelingen.
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I: Ja okay.
A: Hmm og så kørte det egentligt derfra og så fortryder jeg jo at jeg ikke har læst jura fordi det ville jo
have passet – branchen har sådan egentligt en intern uddannelse som jeg så har taget i stedet for.
I: Okay.
A: Så det.
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I: Så du har taget uddannelsen gennem arbejdet?
A: Nej men har en hel specifik branche koncern uddannelse som passer til patentbranchen – som jeg så
har taget henover tre år.

I: Okay mens du arbejdede?
A: Ja. Men altså – hvis du havde spurgt mig om, der jeg var 21, hvad vil du gerne læse? Så havde jeg
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svaret at jeg gerne ville læse det der og jeg ville gerne læse historie og arkæologi og jeg vil bare ikke
vælge. Det er bare en stor gavebod.
I: Ja. Men hvad du ikke gjort det havde du måske ikke endt der, så altså …
A: Ja det er rigtigt – jeg er sådan en der har haft svært ved det.
I: Ja okay. Men i forhold til din partner så har I jo været sammen i mange år ik?
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A: Jo det har sådan været egentligt fordi - ja. Fordi mine tidligere forhold jeg har haft, også dem der har
varet de der tre års tid, der har jeg været ligesom, det har både været med arbejde og parforhold og
egentligt også med studie – der har de ligesom tre år været grænsen, så bliver jeg træt af det og så keder
jeg mig og skal der ske noget mere. Så skal jeg videre. Men ikke med Jeppe – underligt nok, jeg ved
ikke hvad det er han.
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I: Men hvornår – hvor langt tid har I været sammen?
A: Ti år.
I: Ti år okay, det er sådan rimelig fast. Det er i hvert fald en del længere end tre år.
A: Ja det må man sige, og han kan stadig overraske og stadigvæk – ja det er meget mærkeligt. Og jeg
er også – jeg har meget temperament og kan godt styre/li’ et godt skænderi og sådan til at rense luften.
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Men vi skændes bare aldrig.
I: Når okay.
A: Ja man kan ikke skændes med ham – ja det er meget mærkeligt.
I: Det var da rart.
A: Ja altså jo men det er også – vi er begge to meget overraskede over det også fordi vi begge to er som
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nat og dag og meget det gennemgående tema fra vores bryllup var jo at brylluppet var – at du finder
ikke to mennesker der er mere forskellige, men det fungerer og det er dejligt.
I: Det lyder godt.
A: Vi må komplimentere hinanden på en eller anden måde, han er sådan meget rolig og er meget, der
skal være faste rutiner og er meget stabil og stille, hvor jeg er sådan total flyvsk og mere jeg roder og
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han har nærmest en rengøringsneurose – der er noget der, der opvejer på en eller anden måde.

I: Når, men det er dejligt. Hvad hvis der ikke havde været fertilitetsbehandling eller havde mulighed
for det – tror du så at du havde tænkt på det at få børn på en anderledes måde? Vil du have prøvet at få
børn tidligere? Ville det have påvirket din måde at tænke på?
A: Jeg tror ikke det ville have påvirket min måde at tænke på – jeg tror bare jeg ville have tænkt og det
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tænker jeg også nogle gange, at jeg endeligt ville ønske at det var sådan, at det ikke var en mulighed
man havde – fordi som det er lige nu, kan du blive ved i en evighed – så længe du er villig til at betale
for det. Du har for mange valgmuligheder, hvor jeg et eller andet sted nogle gange ville ønske at man
bare ikke havde haft den valgmulighed. Fordi så ville det bare være sådan som det var, og så havde det
bare været ”natures way” – lev med det og kom videre. Nu hænger man sådan lidt i en vente og skal
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selv sige stop og det er rigtigt, rigtigt svært.
I: Der er mange ting man skal tage stilling til er det adoption eller er det …
A: Ja – og det er lidt ligesom med de der uddannelser, der er simpelthen for mange valg, i stedet for at
det bare er sådan her, sådan er det. Lev med det. Et eller andet sted.
I: Men sådan er det jo generelt er i livet at der er mange valgmuligheder – hvor det måske ville være
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lettere hvis det bare var …
A: Ja hvis det bare var mere simpelt. Jeg kan rigtigt godt li’ det her med ”less is more” Og det ja.
“Simpel Living”. Det er ligesom om det synes jeg – men nu er jeg jo gammel [griner]. Jeg kan i hvert
fald huske, da jeg var barn, der var det bare, tingene var mere simple, der var ikke så mange valgmuligheder og både i forhold til det ene og det andet. Det var bare ligesom vil du gå til jazzballet eller gå
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til fodbold.
I: Det var ikke – du havde ikke alle de der ting.
A: Nej. Selvfølgelig er det også rart at der er alle de her valgmuligheder, men lige omkring det her synes jeg faktisk at det er – ja i virkeligheden synes jeg jo bare at man skal sige, at der er nogle der ikke
kan få børn og der er nogle der kan også la dem der kan få nogle og dem der ikke kan det er bare ærger-
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ligt. Så må de – adoption kunne være, så kunne man adoptere, men al det her de skal igennem emotionelt drænende og fysisk drænende fordi det tærer helt vildt og de der hormoner, og jeg overhovedet
ikke hårdt ramt i forhold til andre. Ane min veninde, som så blev gravid, der sidste år – hun tog jo
nærmest fem-seks kilo på for hver gang hun gik i behandling ligesom mig. Og hun kunne ikke nå at
tabe sig i mellemtiden.
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I: Så der er faktisk mange ting, der sådan spiller ind.

A: Ja hun er sådan en stor pige nu, hun var 36 da de gik i gang og nu er hun næsten 40.
I: Og det er jo også noget der sætter sig.
A: Ja og det har lagt en dæmper en velsignelse og en forbandelse, når man så kan, fordi det er hårdt.
I: Det er jo måske også fordi der er det her valg i livet, der hele tiden rykker ved grænsen for hvornår
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man skal have børn, man skal selvrealisere sig selv med mange ting og hele tiden og man skal nå al det
her.
A: Det har det i hvert fald været for os, da vi skulle nå alle de her ting. Jeg var jo med på et distancegrundlag og på et distanceteam, hvor teamet med en rytter lå på stien på det danske landshold og det
var jo fedt. Det synes jeg jo – det var som sagt ikke mit eget distriktprogram, men jeg kunne være med

445

som en del af hende gruppe, så vil lavede den her ”Team Shagya”, og så har vi simpelthen rejst sammen rundt til stævner. Det ville jeg jo ikke give afkald på, det var simpelthen så spændende – dels at
komme ud på den verdensrangsmåde blandt en del af det her store fællesskab til et sådan stort arrangement. Vi har været i USA, vi har været i samtlige europæiske lande nærmest og det er jo bare, det
kan du ikke bare lige sådan der.
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I: Så alle de her ting har formet dig, som person kan man sige.
A: Helt sikkert – og det ville jeg jo ikke have været uden.
I: Har du nogen afsluttende bemærkninger?
A: Nej ikke rigtigt.

Bilag: Interview med Bettina
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Interview den 6. maj 2015

B: Bettina
I: Interviewer
I: Vi starter lige med nogle formelle spørgsmål… Hvor gammel er du?
B: Jeg er 39 år.
I: Har du børn?
B: Jeg har to børn.
5

I: Har du fået børnene ved hjælp af fertilitetsbehandling?
B: Ja.
I: Begge to?
B: Ja.
I: Hvor gammel var du da du fik de børn?
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B: Øh… Der må jeg have været…. jeg må lige tænke mig om… Den er er fra 2011… og den anden er
her fra 2014.
I: Var du i gang i lang tid med fertilitetsbehandling, inden du fik dem eller blev gravid?
B: Ja ja…
I: Hvor gammel var du da du startede?
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B: Et par og 30, 32 tror jeg.
I: Det er også bare sådan ca.
B: Et par og 30 år… Vi var faktisk begyndt der da der var den der kæmpe sygeplejerske strejke i forbindelse med deres overenskomst… Så hvis man kan Google sig frem til hvornår der var den strejke…
I: Okay, det prøver vi bagefter… Har du en kæreste/mand?
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B: Ja, en mand…
I: Og det er ham du har børnene med?
B: Ja…
I: Hvad arbejder du med?
B: Jeg er kontorfunktionær…
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I: Er dit arbejde meget vigtigt for dig?
B: Øhh ja??
I: Ser du dig selv som et karrieremenneske?
B: NEJ, det synes jeg ikke…
I: Hvad … er der noget andet som betyder mere for dig, nu hvor du ikke ser dig selv som et karriere-
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menneske?
B: Jamen jeg er bare ikke den der karrieretype, jeg vil hellere prioritere familien, hvis man kan sige
det…
I: Mhm… Ja, hvordan har din ungdom været, har du haft mange forskellige uddannelser eller vidste du
bare lige hvad du skulle være?
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B: Ja…
I: Hvor gammel var du så, da du havde færdiggjort din uddannelse?
B: Øhhh… bum bum… skal lige tænke mig om… Jeg har nok været 20, tror jeg…
I: Så du har arbejdet med det du blev udlært til, siden du var 20?
B: Ja, det passer sgu nok meget godt… ja det tror jeg…
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I: Hvilken type fertilitetsbehandling er det, du har fået?
B: Øh… IVF…
I: Og det er den eneste?
B: Der er flere forskellige muligheder?
I: Men du har kun modtaget IVF?
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B: Jeg har faktisk også prøvet inseminering en gang… IUE og så et eller andet…
I: Blev du overrasket over, at du havde svært ved at få børn?
B: Ja…
I: Hvordan det?
B: Jamen, det jo bare man tror jo at man kan, og så kan man bare ikke, og så skal man igennem alle de
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her ting for så at nå der hvor vi er nået nu.
I: Hvordan er dine tanker om behandlingsforløbet? Synes du det har været besværligt eller…?
B: Det har det jo, for det er en klokkestreng uden lige. Man skal huske dit og dat og komme til scanning de her dage på det her og det her klokkeslæt næsten. Så det har det da. Det fylder meget det fylder

rigtig meget i ens liv. Altså, den der tid fra når man får sat ægget op og de næste fjorten dage, det er jo
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sådan noget man bare gerne vil glemme alt om.
I: Har du altid vidst at du gerne ville have børn eller…?
B: Ja. Ja.
I: Har du så nået at få alle de børn du gerne ville have?
B: Ja [griner] Eller nej, vi ville gerne have haft en til, men det. Skal. Vi. Ikke. Vi skal ikke have flere.
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To er nok.
I: Hvor gammel var du da du fandt ud af at du gerne ville have børn? Eller da I begyndte at prøve på at
få børn?
B: Det er de der ti år siden. Vi begyndte at snakke om det da jeg blev 30, at nu skulle vi tage at få de
der børn. Så var det så at det ikke gik så hurtigt som vi havde troet. Jeg har altid lige fra folkeskolen,
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måske ikke lige 1. klasse, men nogle af de større, der har jeg vidst at jeg gerne ville have børn.
I: Hvornår ville du ideelt set gerne have haft dit første barn?
B: Nok omkring starten af 30’erne.
I: Hvad er grunden til at du ikke overvejede at få børn før de 30 år? Var der noget andet der optog dig?
B: Nej, egentlig ikke. Vi ville bare noget andet inden, kan man sige. Og det var først efter at vi havde
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fået hus at vi tænkte at nu måtte vi også se at få de der børn.
I: Så du følte at I skulle have grundlaget først?
B: Ja.
I: Hvad var det for nogle ting I ville opleve inden I tænkte på at få børn?
B: Det var ikke fordi vi drømte om at komme ud på den store jordomrejse eller noget, men det blev
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bare sådan at vi flyttede sammen og købte hus, og så blev vi gift efterfølgende, og så tænkte vi at så
måtte vi hellere se at få de der børn.
I: I hvilken alder har din omgangskreds fået børn i? Har det været cirka samme alder eller…?
B: De har nok været i omkring slutingen af 20’erne, starten af 30’erne.
I: Er der nogen i din omgangskreds, der også har fået fertilitetsbehandling?
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B: Ikke mig bekendt. Det er ikke et emne man taler så meget om, eller man har talt så meget om.
I: Føler du at du at du havde tilstrækkelig viden omkring kvindens alder og hendes fertilitet, da I begyndte at prøve på at få et barn?

B: Ja. Ja, det havde vi. Man ved jo godt at når man er, hvad, 25, så begynder det at gå ned ad bakke. Så
vi vidste godt at alderen ville have en betydning, men ikke så stor en betydning.
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I: Må man spørge om hvad det var som ’ikke fungerede’? Om det var noget med sædcellerne, æg?
B: Det er os begge to, så det er både æg og sædceller.
I: Men du har været i et fast parforhold i mange år, kan jeg høre?
B: Ja.
I: Fra start 20’erne eller? Hvornår mødte I hinanden?
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B: Årh, det kan jeg ikke engang huske. Jeg tror vi blev kærester i ’98.
I: Hvor gammel var du der så?
B: Øh… 23.
I: Så start-tyverne
I: Havde du parforhold før det?

95

B: Ja.
I: Flere parforhold?
B: Ja. Jeg sidder lige i vindueskarmen. Haha. Der kom lige nogle bragende ind. Jeg skal lige have
spørgsmålet en gang til.
I: Jeg spurgte bare om du har haft flere parforhold før det - eller om det var få?
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B: Nej nej.
I: Okay.
I: Nu vender vi lige lidt tilbage til det der andet, men hvad var vigtigt for dig – altså før du fik dine
børn? Øh altså i livet?
B: Øh jamen det var jo arbejdet, familien og venner.
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I: Ja.
B: Er det, det du tænker på?
I: Ja det sådan et meget åbent spørgsmål, men ja, jo det er det.
B: Ja. Og det var sådan lidt der, vi ligesom tog at der manglede noget, eller at vi besluttede os for at nu
skulle vi have de børn. Som vi sådan ikke kunne få helt. At der manglede ligesom noget i livet, altså vi
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manglede noget.
I: Okay.

B: Hvis man kan sige det, altså det var jo ikke fordi vi kedede os, men der manglede bare – der manglede bare de der møgunger der. Altså.
I: Hvad føler du altså så med det her ting, som skulle være på plads inden I begynder at få børn. Hvad
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var det for nogen ting? Altså sådan du siger I flyttede i hus også øh I havde begge to arbejde også videre. Føler du det er meget vigtigt sådan, inden man tænker på at få børn?
B: Ikke sådan rigtigt det der med hus, altså det var sgu ikke så vigtigt. Det var mere det der med at vi
havde det sådan (eller ikke havde) men har sådan et sundt og stabilt forhold og en fast grobund – kan
man sige. Grobund.
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I: Så parforholdet?
B: Det var ikke det der med huset, det kunne ligeså vel være kommet senere. Altså.
I: Ja. Så det var vigtigt for dig at dit parforhold var stærkt?
B: Ja.
I: Hvorfor vil du gerne have børn?
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B: Øh, det ved jeg egentligt ikke, haha.
I: Haha. Ja for der er jo også nogle der vælger ikke at få børn. Og så rejser de en masse eller ja.
B: Ja, men det er den der med vi synes at der mangler noget, noget andet. Måske den der med noget at
tage sig af. Og den der – ja det lyder måske også lidt romantisk, men den der kærlighed, man har, eller
mangler, eller kan give til sine børn ikke?
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I: Ja.
B: Altså den der ekstra kærlighed, det lyder mærkeligt, men ja. Der mangler noget – jeg synes der
manglede noget, de fylder tomrummet ud, det er måske en forkert måde at sige det på. Men de fylder jo
de der, ja det fylder de der unger og der var måske sådan lidt tomrum, det blev lidt for ensformigt og
trængende, så nu skulle vi have de her unger, som kunne fylde ud.
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I: Tænkte I over sådan andre muligheder for at få børn for eksempel adoption?
B: Ja det gjorde vi faktisk.
I: Ja, men hvad var jeres?
B: Men vi nåede ikke så langt.
I: Nej. Hvad var jeres overvejelser omkring det?
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B: Jamen altså, jeg var begyndt at læse om det og kigge på ventetider og hvor gamle vi kunne være
eller hvor gamle vi ikke kunne være, øh men ellers ikke. Og vi nåede aldrig at få papirerne hjem og
udfylde dem og sende dem afsted. Det nåede vi ikke.
I: Nej, fordi I startede på fertilitetsbehandling?
B: Ja og mange gør det også samtidig med at de går i fertilitetsbehandling. Begynder de også at overve-
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je adoption, men omvendt tænkte vi også det skal nok lade sig gøre. Det gjorde det så også, mange år
efter ikke?
I: Jo, men er det så vigtigt for dig at det skulle være dit ”eget barn”?
B: Nej, nej altså, jo jeg ville selvfølgelig gerne opleve det der med at være gravid og de der ting, men
det var ikke et ”must”.
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I: Nej okay.
I: Har din familie skubbet lidt på i forhold til det at få børn også?
B: Nej.
I: Hvad mener du sådan om kernefamilien?
B: Altså hvad tænker I?
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I: Ja i dag er det ligesom mange forskellige måder at danne familie på. Mener du det er vigtigt at et
barn har både en far og en mor?
B: Nårh på den måde, altså en kernefamilie – om det er far, mor og to børn. Villa og vov-hund og Volvo.
I: Ja
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B: Nej det synes jeg ikke, øh det er ikke vigtigt.
I: Okay, hvorfor synes du det?
B: Jamen to kvinder kan ligeså godt være gode forældre som en mand og en kone tænker jeg. Og det er
jo ikke det materielle heller det kommer an på, det synes jeg ikke.
I: Var det vigtigt for jer, at i havde økonomisk overskud?
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B: Ja, ja altså det er skidedyrt at få børn ikke. Øhm ja men altså det havde selvfølgelig også en væsentlig rolle. Jeg tror ikke…. jeg tror ikke vi var nået så langt, hvis en af os havde været arbejdsløse. Altså
det havde der ikke været råd til. Heller ikke i forbindelse med selve fertilitetsbehandlingen.
I: Blev du gravid i løbet af de gratis forsøg?
B: Nej.
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I: Så i skulle selv ud og betale?
B: Jepper.
I: Det må også have været hårdt.
B: Ja, ja det er pænt dyrt.
I: Hvordan var din oplevelse med fertilitetsbehandlingen? Var der noget, der var ubehageligt eller var
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det ikke noget, du tænkte over?
B: Altså de første par gange synes man det var sådan lidt mærkeligt ikke, men så får man sådan et lidt
mærkeligt forhold til det. Når man kommer ind til den der læge, så siger han eller hun, jamen så må du
gerne smide benklæderne ikke. Åltså og så læg dig herop ikke. Og det var bare sådan tilsidst jamen jeg
ved hvad jeg skal gøre og man gjorde det bare. Man får en lidt anden holdning og man er ikke så sart.
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I: Hvad med den psykiske del af det? Hvordan oplevede du det?
B: Altså hvis du spørger min mand, så var jeg nok måske en lille smule hysterisk en gang imellem ikke. Men jeg synes egentlig jeg tog det okay selv.
I: Hvad tænkte du om det inden du gik i gang med det?
B: Der var jeg ikke synderligt glad for det, for vi synes det var lidt et nederlag. Så øh det skulle lige
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sådan synkes lidt ikke.
I: Mm, hvis nu der slet ikke var mulighed for at få fertilitetsbehandling, ville du så have ændret noget i
den måde du har levet dit liv på? Eller tror du, du ville have prøvet at få børn tidligere?
B: Ja. Ja, hvis vi havde vidst vi havde haft så svært ved det, så var vi gået i gang før.
I: Nu er vi næsten ved at være igennem det hele tror jeg.
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B: Fantastisk.
I: Jeg kunne måske godt tænke mig at høre, hvad du tænker når unge mennesker får børn?
B: Så tænker jeg de burde virkelig overveje det. Altså det er jo fordi, det er jo ikke nogen dans på roser
vel. Øhm og jeg tænkte også lidt det der med øh økonomien og så også erfaringen.
I: Ja.
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B: Jeg ville sige, jeg tror man som gammel forælder, hvis man kan sige det er gammelt som førstegangsforældre, har nogle andre erfaringer – hvad vil man gøre og hvad vil man ikke gøre og træffer
man de rigtige valg.
I: Mmh.

B: Men altså jeg tager også hatten af for dem, der gerne vil have børn i sådan en ung alder. Øhm fordi
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de går virkelig, altså de vokser også med opgaven og får de erfaringer og mange af dem er jo også
modne til det. Men øhm jeg tror ikke jeg ville have valgt at få børn i en så tidlig alder i starten af tyverne.
I: Nej.
B: Det der med har vi oplevet nok og så ved jeg godt så kan man måske nå det i den anden ende, men
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rent erfaring og økonomisk så ville jeg ikke gøre det.
I: Må vi sende opklarende spørgsmål, hvis der bliver behov for det?
B: Ja selvfølgelig.
I: Mange tak for det, tak fordi du ville svare på alle vores spørgsmål.
B: Det var så lidt.
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Bilag: Interview med Christina
Interview den 12. maj 2015

C: Christina
I: Interviewer

I: Hvor gammel er du?
C: Jeg er 32.
I: Og det vil blive dit første barn?
C: Ja.
5

I: Er det alene, eller er det med …?
C: Det er alene.
I: Hvorfor er det at du vælger det, eller hvad man skal sige?
C: Jamen nu har jeg bare ikke været i et forhold i lang tid, jeg har prøvet at finde en, men det er bare
ikke lykkedes. Og så tænkte jeg: okay jeg bliver ikke yngre jo og de sidste mange år er gået hurtigt. Og
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jeg har så PCO, og det er så med i overvejelserne om at gå i gang nu, kontra at gå i gang om et par år.
I: Hvad er det nu PCO er?
C: Det er noget med, at man skal have 2 ud af 3 symptomer og det er at man har nogle cyster på æggestokkene, det har jeg så ikke, men jeg har forhøjet testosteron og så har jeg udeblivende menstruationer,
det vil sige at jeg har meget lange cyklusser.
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I: Så det er inden det bliver værre, at du så vælger at gøre det nu agtigt?
C: Ja fordi at der jo går så lang tid imellem at jeg har ægløsning, så kan man jo risikere at det er noget
der tager nogle år og sådan noget… Det er helt klart med i overvejelserne at jeg gør det nu. Og så ved
jeg ikke, jeg tror bare at jeg fik sådan lidt en alderskrise her da jeg blev 32 [griner] og hvis man gerne
vil have to, jamen så er det også snart. Jeg gider heller ikke at være 40 år … før jeg får det første vel,
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altså?
I: Så du vil gerne have to?
C: Måske, jeg vil ikke udelukke det, men det er jo sådan lidt… man ved aldrig.
I: Men du vil gerne have muligheden?

C: Ja lige præcis.
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I: Men hvor langt er det du er kommet i forløbet?
C: Jeg har lige været til den første samtale, altså jeg har snakket med min egen læge om det, og kom
frem til beslutningen og så fik jeg en henvisning… æhm og var oppe og snakke med dem i fredags, hvor han siger… Jeg er jo blevet sat på p-piller i forbindelse med PCO’en og er i gang med en
pakke eller hvad man skal sige. Den skal jeg så tage færdig og så starte fertilitetsforløbet op fra jeg får
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første menstruation… Efter p-pillerne.
I: Er det… Ved du hvilken type fertilitetsbehandling det bliver?
C: Øhm… IUE, hedder det det? Altså inseminering…
I: Insemination?
C: Ja, altså bare til at starte med ikke, og så må vi jo se… om det kan lykkes.
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I: Det ville være rart i hvert fald!
C: Ja ikke [griner]
I: Hvilket arbejde har du? Eller du er sygeplejerske ikke?
C: Jo. Jeg arbejder på intensivafdelingen.
I: Og hvor meget fylder det i dit liv?
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C: Det fylder rigtig meget… altså det vil jeg sige, jeg er lige ved at skrive den afsluttende opgave ikke,
så… jeg startede for 2,5 år siden og det første år er man sådan under oplæring agtigt og så har det været
uddannelsesforløb her de sidste halvandet år og det er ved at være færdigt. Men mit arbejde har fyldt
meget i lang tid altså, og det er også lidt svært at skulle tage den her beslutning, for jeg kan virkelig
godt lide mit arbejde… og jeg synes også at det er sådan lidt, nu har de lige givet mig en uddannelse til
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en halv million og så siger jeg bare, nu vil jeg det her. Men forhåbentlig kan jeg jo bare komme tilbage
og få lov at bruge den bagefter.
I: Men hvor længe har du vidst, at du havde PCO?
C: Øhh. Lidt over halvandet år, for halvandet år siden, fik jeg det diagnosticeret og så fik jeg egentlig
ikke særlig meget af vide, af den gynækolog der diagnosticerede mig med det, andet end at det ville
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være svært at få børn, eller højst sandsynligt i hvert fald… og så har jeg bare læst en masse og har så
fundet ud af at jeg også har en del veninder som også har det og sådan. Og der er nogen som har haft
rigtig nemt ved at blive gravide og der er nogen som ligesom er lidt udfordret på det…
I: Så det har også været rart at kende andre på en eller anden måde…

C: Ja helt bestemt, at kunne se begge sider, og se at dem som ligesom har haft svært ved det, hvad er så
55

deres trin i forløbet, men også at vide at det ikke er sikkert, at det bliver et problem, det ville jo være
perfekt.
I: Har du altid gerne ville have børn?
C: Ja, men så har jeg egentlig haft en lang periode hvor jeg tænkte at det ville jeg ikke, men jeg har
aldrig troet at jeg skulle gøre det alene. Og har altid haft… jeg kommer fra sådan en brudt familie ikke,

60

så jeg har altid haft ideen om, at hvis jeg skulle gøre det, så skulle det være kernefamilie konceptet. Og
så, de sidste par år… det kan godt være at jeg kommer fra en brudt familie, men vi har det rigtig godt
på kryds og tværs og kan allesammen sammen og holder sammen og sådan noget. Holder sammenkomster, selvom folk er skilt og halve børn det ene og det andet sted og sådan noget. Og så tror jeg bare at
det har ændret sig lidt i takt med det, men jeg vil sige, at de sidste fem år har jeg tænkt: finder jeg ikke
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en mand, så er det bare ikke sikkert at jeg skal have børn. Så det kom sådan lidt som en overraskelse
for mig her, i vinter, hvor jeg lige pludselig tænkte, argh måske skal jeg også være helt ærlig overfor
mig selv, omkring hvad det er jeg gerne vil ikke?
I: Men vil du så på baggrund af det du ved nu, og der hvor du er nu, har du så fortrudt at du ikke har
fået børn tidligere? Eller at du ikke var gået i gang tidligere?
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C: Ej altså jeg vil ikke sige at jeg har fortrudt det, for jeg har gjort en masse ting, jeg har rejst rigtig
meget også med mit arbejde, så det har jo givet mig en masse andre ting, men jeg kunne måske godt,
set i bakspejlet have ønsket at jeg var kommet dertil noget før, men jeg tror ikke at jeg har været klar,
for så havde jeg jo haft de tanker som jeg har nu… og have det på den måde, at det er bare den rigtige
beslutning jeg er kommet frem til. Det er ikke drømmescenariet…
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I: Men det er det scenarie der er…
C: Ja under de omstændigheder der lige er nu…
I: Okay, så det er den grund der er for at du ikke gik i gang tidligere? At du ikke helt var klar til det
måske?
C: Ja og jeg troede jo ikke helt at jeg ville jo så heller, medmindre drømmemanden lige dumpede ned
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fra himlen ikke, og så har jeg jo bare fået tiden til at gå med noget andet, hvis man kan sige det sådan.
Og det er jo det jeg kan se lidt nu, jamen så har jeg rejst rigtig meget… hvorfor har jeg rejst, det er måske fordi at jeg ikke rigtig har haft andet at lave. Hvorfor har jeg arbejdet så meget? Jeg kan godt lide
mit arbejde… men hvis jeg havde haft nogle andre ting, så var det måske det som fyldte altså… men

sådan tror jeg at det er i alles liv. Man prøver jo at gøre noget så man ikke går og keder sig. Men ja, jeg
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tror også at havde jeg været klar tidligere, så var jeg også gået i gang. Det tror jeg, eller det ved jeg
ikke. Det er svært at sige. Det har også været grænseoverskridende at skulle tage den beslutning, at så
er det faktisk alene. Og jeg har gjort mig mange overvejelser om det og snakket enormt meget med min
familie og mine veninder og undersøgt hvad jeg har af netværk, og hvad kan man sådan tillade sig at
forvente, kan man sige det sådan? Eller… Fordi jeg kan jo ikke hundrede procent forvente at folk vil
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gøre noget, jeg kan have nogle håb om det, men hvis man så har lavet nogle forventningsafstemninger
inden, så kan man måske…
I: Så ved man, hvad man har at forholde sig til…
C: Ja lige præcis ikke, selvfølgelig kan ting blive lavet om og så tager man det derfra altså, værre er det
jo ikke tænker jeg…
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I: Har du haft parforhold førhen, sådan længerevarende?
C: Ikke seriøse altså, jeg har haft nogle forhold, men tit har det været sådan … måske med en fællesnævner der hed fis og ballade… øh eller sådan lidt useriøst… ikke at det ikke har været forhold, men
det har ikke været det der seriøse, hvor man sætter sig ned og snakker om at vi skal have hund og børn
og sådan… men så tager vi på ferie og så tager vi lige ud og giver den gas og sådan nogen ting ikke…
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I: Ja okay, så det har ikke været en priotering at få børn?
C: Nej, det har det ikke været.
I: Du har måske haft nogle andre prioriteringer…?
C: Ja det er meget godt sagt… men det kommer jo også an på hvem man vælger som partner, og så har
jeg måske bare tilladt at vælge nogen som [griner] hvor vi har fundet nogle sjove ting… eller knap så
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seriøse ting, kan man sige det sådan…
I: Der var så en eller anden fælles forståelse for, hvad det handlede om?
C: Ja lige præcis. Så har vi måske været det samme sted, sådan rent mentalt, eller psykisk, der hvor
man er i livet. Og hvad man lige føler sig klar til. Men jeg ville da ønske, at prinsen på den hvide hest
lige dukkede op i morgen, så kunne det godt være at det ville udsætte projektet lidt, men altså…
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I: Men det kan jo hele tiden ske.
C: Ja, og, ved du hvad, hvis man nu møder ham, når man er blevet gravid… Hvis han er den rigtige, så
har jeg også have en forventning om at han må tage det med. Der kan jo så være en fordel ved at der er
en far et eller andet sted, en biologisk far i baggrunden.

I: Helt bestemt.
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C: Det er jo et donorbarn, så du kan overtage den her far-rolle 100 procent, hvis det er det du vil.
I: Men der er måske også en forståelse for at når man er 30+, så er der måske de her ting i bagagen.
C: Ja, lige netop. Jeg kan godt se på nogle af mine venner, som har kærester og har været seriøse i
mange år med børn og det hele, de falder fra hinanden nu. Det er alderen, ’skilsmisse-epoken’ der
kommer nu. Jeg tager det lidt som det kommer. Lige nu er det det, der føles rigtigt. ‘Go with the flow’,
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altså.
I: Men ’eget barn’ versus at adoptere – har du tænkt over det?
C: Jeg har faktisk altid gerne ville adoptere lige siden jeg var helt lille faktisk. Jeg havde sådan en drøm
da jeg var lille om at jeg var adopteret [griner]. Det har altid tiltalt mig, men det er bare rigtig, rigtig
besværligt, især som enlig og det kræver en helt anden økonomisk baggrund. Altså jeg vil ikke sige, at
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jeg står dårligt økonomisk, men jeg har været meget rundhåndet med mine penge med de ting jeg har
lavet de sidste par år. Jeg kan hurtigt spare nogle penge op, men at skulle spare måske en million op til
’projekt adoption’ det er lidt for langsigtet. Så meget tjener man heller ikke som sygeplejerske. Men jeg
gad godt og det vil jeg stadig gerne. Det er jo også lidt, faktisk en ret egoistisk ting at få børn selv. Det
er det altid, fordi man gør det jo for sine egne årsager, og når man så vælger at gøre det alligevel, det er
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jo sådan lidt… Der er jo også nogen der ikke har nogen forældre. Det kan være at hvis det havde været
nemmere, så kan det godt være at jeg havde gjort noget andet, så kunne det godt være at adoption var
blevet førsteprioriteten.
I: Der er måske også noget i forhold til det følelsesmæssige. Fertilitetsbehandling kan jo godt tage lang
tid at komme igennem det mod det at adoptere, men det kan selvfølgelig også være en langvarig pro-
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ces.
C: Altså i bund og grund tror jeg at det er lige hårdt. Man kan ikke sætte dem op mod hinanden.
I: Men du har gjort dig nogle tanker omkring det.
C: Ja, jeg har gjort mig nogle tanker, men jeg er ikke sikker på at jeg vil gå gennem hvad som helst, det
skal ikke være for hver en pris. Det må godt ligesom … jeg vil godt beholde mig selv, det skal ikke
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være det der definerer mig. Det ville selvfølgelig være super fantastisk og jeg håber at det lykkes, men
det skal heller ikke overtale hele mit liv.
I: Det skal ikke være sådan et facit.

C: Jeg har det sådan lidt, nu giver jeg det et år og så kan det godt være at holdningen ændrer sig, for
når man kommer i gang med processen, så sker der også nogle ting og man rykker sine grænser, for så
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tager man et skridt mere og man hører om de, der er ude i ægdonation og sæddonation på én gang. Det
er virkelig mange penge også. Det er sådan lidt, ’okay, altså’. Det er jo ikke en ret at få børn. Jeg er
heldig, hvis jeg kan få det til at lade sig gøre, og heldig at det er et samfund, hvor der er rammerne for
det og at jeg ikke skal bruge alt for mange penge i de første forsøg i hvert fald. Men det er ikke et og
alt. Adoption der er jo en lang proces, der er venteliste, og der skal man jo vente i to-tre år og alt det
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økonomiske i advokater og afslag.
I: Det er to forskellige situationer, kan man jo sige.
C: Jo, og jeg tror at man bliver lige skuffet, for hver gang man sætter noget i gang, så kan jeg i hvert
fald ikke undgå at sætte mine forventninger op. Jeg er sådan en ’alt eller intet’. Jeg kan ikke glæde mig
halvt, hvis man kan sige det sådan. Så jeg tror at skuffelsen vil være den samme, hvis det ikke lykke-
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des.
I: I forhold til din familie har der så været noget snak der – også i din omgangskreds – om det at få
børn?
C: Ja, vi har snakket meget om det og nu har jeg en storebror, der har et barn. Han er i USA, har han
været så sød at tage langt væk med sit barn, og jeg kan godt mærke at lige på det punkt, så har det fyldt
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rigtig meget for mine forældre. De har jo bare ventet på at jeg blev klar og fandt manden. Altså den
naturlige del har jeg jo sprunget lidt over, at man finder en kæreste og har et parforhold og flytter sammen. Det har jeg sprunget lidt over, men jeg har haft min mor og min søster rigtig meget med i processen med at komme frem til valget, hvis man kan sige det sådan. Det er jo ikke fordi de skal være med
til at bestemme, men jeg tror ikke at jeg ville vælge at gøre det, hvis jeg ikke havde dem som ressourcer
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og mine brødre for den sags skyld og min far. Det er begrænset hvor meget de vil være der på samme… Altså de kan være der alt det de kan, men mine brødre er ret unge og min far han er meget gammel, så det er sådan lidt. Min far vil jeg ikke have forventninger til andet end at han vil være en fantastisk bedstefar. Hvor jeg så har snakket meget med min mor og også qua mit arbejde. Der hvor jeg er
nu, kan jeg ikke beholde mit arbejde, hvis jeg ikke kan få nattevagter eller aftenvagter. Det ville jeg
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ikke kunne gøre, hvis jeg var helt alene i verden. Jeg har også snakket meget med min mor om det. Nu
kan der jo nå at ske en del inden man når dertil, man kan nå at finde en kæreste og få noget med, men

ellers har hun sagt at hun gerne vil hjælpe og vi har snakket om at finde lejligheder over for hinanden
eller en stor delelejlighed.
I: Det må også være vigtig, når man selv er alene med sådan et stort ansvar.
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C: Ja, det synes jeg, jeg har haft rigtig mange tanker omkring det også i forhold til at jeg er blevet tjekket for om jeg fejler noget, for “all in all” det er jo nogen andre der skal stå med lorten – nu siger jeg
lorten, det er ikke så pænt – men hvis jeg nu bliver rigtig syg og dør – man kan selvfølgelig ikke være
garanteret noget, men så er der lige pludselig ikke en mand der kan tage over og jeg har også snakket
med min søster om hvad hun ville sige til, hvis jeg nu gerne ville have at det var hende, der var – hvad
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kalder man det? – værge. Fordi man kan ikke undgå at man spiller på samvittigheden, kan man sige.
Men hvis hun synes at det var det mest forfærdelige, så ville jeg overveje på en anden måde om jeg
synes at det var fair både over for barnet, men også overfor familiemedlemmerne. Det er jo også at gå
lidt i ekstremerne, men det er sådan noget, der har fyldt meget i processen. Altså, for de vil jo ikke garantere noget.
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I: Man tænker over nogle helt andre ting som enlig, kan jeg godt forestille mig, i forhold til hvis man er
et par, der går igennem det.
C: Ja, og så har jeg snakket med nogle af mine venner som er i et parforhold, og de har overhovedet
ikke skænket det en tanke, de har tre børn og jeg tænker bare ’er det kun mig der har de her paniktanker?’ Men det har været vigtig i min proces at vide at mit bagland er med og har lyst til det. Og ikke

190

bare følger med fordi jeg synes at det er en god idé.
I: Så du har en hjertelig opbakning?
C: Ja lige præcis så – og så har jeg været ekstrem overrasket over alle mine venner og veninder altså
var … var fuldstændige positive og støttende de har været i hele processen. Altså også bare til at komme frem til beslutningen. Jeg tror bare kun der er en, der har været negativ overfor … for forløbet eller
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projektet. [Griner] Det lyder bare så hård, men det er det jo lidt øm og mennesker som jeg slet ikke
havde forventet det af i virkeligheden ikke – men nu er jeg også sådan én der ikke kan holde min kæft,
så jeg har jo fortalt det hele til hele verden, at jeg er ved det. [Griner] Nu er det også fordi jeg synes at
det er rigtigt spændende – jeg glæder mig rigtigt meget.
I: Ja selvfølgelig, det kan man da ikke lade være med.
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C: Nej så, men folk på min arbejdsplads og altså virkelig virkelig stor opbakning.
I: Det må også være rart at have en stor opbakning.

C: Ja det gør meget og det gør jo også at …
I: Også bare selvom at det er tilfældige steder i virkeligheden altså.
C: Lige præcis og det gør da at jeg har mere lyst til det ikke og jeg tror også at det gør at når det så
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kommer til stykket så fordi der vil jo være tidspunkter, hvor jeg vil være presset og mere presset så
fordi jeg er alene - så er det måske nemmere så at spørge om hjælp fordi nu har de jo selv lagt op til at
man kan spørge – så hvis de ikke vil er det jo lidt deres opgave at sige nej. Altså det tror jeg – det håber
jeg - at det bliver nemmere.
I: Selvfølgelig ja. Jeg skal bare lige spørge i forhold til, nu siger du alt det her med parforhold. Hvor-
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dan har din uddannelse ligesom været – har du sådan, har du vidst hvad du ville sådan?
C: Nej.
I: Nej?
C: Altså [griner].
I: Hvordan har vejen ligesom været?
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C: Ja jeg tog jo gymnasiet og så opdagede jeg jo nok i gymnasiet at det gad jeg ikke rigtigt også prøvede jeg at skifte i 1. G også var der nogle der sagde til mig ”Giv det lige og du skal blive” [griner] ”og
det er det rigtige for dig” var der nogle vejledere, der sagde til mig. Og så gik jeg rigtig sur i det også
da jeg kom til 2. G var jeg så til en samtale, hvor så en af de her lærer - vejledere, der havde sagt til mig
i 1. G at jeg bare skulle hænge i, som så sagde måske skal du finde noget andet og så blev jeg stædig
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[griner] og så gjorde jeg det færdigt og med et resultat, som jeg virkelig ikke kunne bruge til særligt
meget – men altså – jeg bestod da.
I: Og du kom ud - igennem [griner].
C: Og så kan man diskutere min ”effort” og så noget men skidt pyt med det. Og så arbejdede jeg i nogen år fordi jeg anede ikke – jeg synes det var virkeligt svært at finde ud af hvad jeg ville – jeg ville det
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hele og [griner] sådan er det – vi har så mange valg ikke?
I: Jo.
C: Og når man bare ikke har fundet det der hvor man tænker ”yes” altså … øm men når der var gået et
par år så tænkte jeg også okay – så var der også det der med tiden – så kunne jeg jo godt regne ud at så
er jeg alligevel 25, 26, 27 alt efter hvad jeg vælger ikke?
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I: Jo.

C: Når jeg er færdig - også kom jeg ind på sygeplejerskeskolen og fordi den tænkte jeg, at jeg kan rejse
med og jeg kan komme ind med det gennemsnit [griner] jeg har – hvis jeg ligger min erhvervserfaring
oveni og så noget – og det var faktisk først på 6. semester ud af 7, jeg egentligt fandt ud af at det var
måske okay – det var måske det jeg ville.
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I: Okay det var …
C: Det var ret langt henne.
I: Det tog noget tid - ja.
C: Men det tog noget tid – men den er slet ikke dårlig at have, man kan bruge den til rigtigt meget og
man kan læse videre med den. Eller så noget – så det var ligesom bare det der gjorde det. Og så havde
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jeg sku noget. Så kom jeg ud og arbejdede på en almen medicinsk i et par år. Og – super fedt og en god
afdeling at starte på, men så blev det lidt og hårdt og lidt kedeligt og… dårlig ledelse og så noget.
I: Ja.
C: Også valgte jeg faktisk at rejse til Grønland og arbejde i næsten to år, tror jeg ja. Og det var jo mega
fedt altså - der var ikke så meget udvikling i forhold til uddannelse og der var lidt, der var noget læring,
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men måske ikke på samme måde, som jeg har kunne få, hvis jeg var blevet i Danmark, men så var der
også så meget andet.
I: Ja.
C: Selvudvikling. Som jo er en dejlig ting.
I: Ja ja [Griner].
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C: Øm og så kom jeg tilbage og så tænkte jeg nu skal jeg starte i noget nyt. Også var det jeg fik det på
intensiv.
I: Okay.
C: Som blev i det tidsforløb og det hele. Så det har været lidt undervejs.
I: Så ja det har været nogenlunde målrettet – må man sige.
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C: Ja det har bare ikke været meningen [griner].
I: Nej men tilfældigheder kan godt være gode i hvert fald.
C: Ja lige præcis.
I: Hvad lavede du efter gymnasiet – da du sagde også at du arbejdede der?
C: Ja men jeg var meget pædagogmedhjælper.
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I: Okay.

C: Det var jeg en del og så var jeg også sælger og … jamen jeg lavede alt muligt. Jeg har altid arbejdet
ret meget – jeg har altid arbejdet – jeg har arbejdet hos en bager i 10 år løbende med at jeg har gået i
skole ikke.
I: Så der har været lidt forskelligt og sådan.
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C: Ja sådan lige - hvad skal vi prøve af nu.
I: Ja.
C: Men det var mest pædagogmedhjælper.
I: Okay.
C: Så …

270

I: Men du nævner også det der med, at du jo valgt det der sygeplejerske også blandt andet på grund af
det der med at rejse. Altså var det noget du altid – eller rejse.
C: Det er faktisk ikke noget jeg har gjort før – at altså jeg blev ældre – jeg har ikke gjort det da jeg var
ung. Ja der hvor man så ligesom kunne sige at jeg tog de der år efter gymnasiet – det havde været oplagt men jeg tror bare at jeg var lidt en kylling og jeg havde nogle andre prioriteter i livet [griner]. Øm
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så men jeg tænkte bare lige at det er en god ide altså så kan jeg – så kan jeg rejse til udlandet. Jeg har
sådan en drøm om at jeg gerne vil til Australien og ud og arbejde i bushen med aboriginals og så noget
på et eller andet tidspunkt – og den har jeg sådan set haft længe.
I: Ja.
C: Eller køre nogle projekter – jeg vil gerne ud og arbejde med dyr frivilligt også noget. Og så tænkte
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jeg ligesom at med sygeplejersken så kan man sådan gøre det og måske få begge sider med. Så øh …
men ellers har det ikke fyldt – altså det var sådan først da jeg rejste til Grønland, da jeg egentligt fik og altså indså hvor virkeligt fedt det egentligt var. Og så gik der også et eller andet galt i forhold til at
jeg jo næsten skulle rejse jorden rundt ikke med arbejdet, men bare fordi jeg kunne [griner].
I: Ja okay.
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I: Så har du rejst bagefter også?
C: Ja men det har mere været så noget ferie – at tage en måneds ferie afgangen og rejse rundt og har
været i Vietnam og Mexico og Thailand. Og har været rigtigt meget i USA fordi min storebror som
sagt er der over ikke?
I: Ja.
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C: Øm så … Og ja jeg føler ikke at jeg er færdig med at rejse – men jeg synes jo heller ikke … at jeg
behøver at sige, at jeg er færdig – det bliver måske bare lige en anden måde at rejse på i nogle år og så
– kan man måske bare give sit barn nogle fede oplevelser ikke?
I: Ja.
C: Så …
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I: [griner] Jamen altså PCO øm kom det bag på dig at du havde det?
C: Øm ja altså det gjorde det sku egentligt nok. Øh fordi jeg har været på p-piller eller jeg har ikke
tænkt over det.
I: Nej.
C: Fordi jeg har været på p-piller. Også var det egentligt bare fordi jeg tænkte - nu er jeg slet ikke i et
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forhold eller noget som helst så synes jeg måske også at det var lidt unødvendigt at gå og tage nogle
hormoner, når det ikke var nødvendigt og sådan hvad gør det ved kroppen og så nogle ting. Øh … og så
stoppede jeg og så kom der et meget klart billede af – så gik der tre måneder også gik der fem måneder
også gik der … altså og da det ligesom – da der var gået et halvt år og man kunne ligesom se jeg havde
haft en ægløsning på et halvt år – der er i hvert fald et eller andet der ikke er som det skal være – så
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begynde jeg ligesom at læse lidt og det og sætte mig ind i hvad det kunne være. Så da jeg gik op til
lægen havde jeg egentligt en forventning om at jeg havde det.
I: Ja.
C: Der var gået lidt over et år altså og kunne se flere af symptomerne på det. Og når jeg så tænker tilbage – så var der også, jeg tror det var i 3. G, hvor jeg lavede samme nummer, hvor jeg stoppede og
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stoppede i halvanden år hvor – jeg har aldrig nogensinde taget så mange graviditetstest [griner] og 90
% af dem var total unødvendige fordi jeg havde slet ikke haft sex, men jeg havde simpelthen tænkt
hvad nu - hvis den er falsk negativ eller altså – jeg var virkelig … men så startede jeg jo bare i p-piller
igen fordi så fik jeg jo en kæreste igen den gang ikke. Også …
I: Også blev det mere…
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C: Ja så blev det regelmæssig med det samme – fordi der har man jo heller ikke ægløsning på samme
måde, men man får jo bare en regelmæssig menstruation – det er bare ikke modne æg vel … øm så så
jeg havde nok forberedt mig på, at jeg nok ville have det. Kan man sige, da jeg så endelig fik det testet.
I: Ja…. jeg tror vi har været igennem det hele faktisk.
C: Ja. Det var da hurtigt.
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[alle griner]
I: Nå men nu tænker jeg i hvert fald lige på den her. Jamen altså du har så boet forskellige… eller hvor
længe har du boet her?
I: Har du boet fast eller mest bare været ude og rejse måske sådan?
C: Altså jeg har hele tiden haft min lejlighed, så har jeg lejet den lidt ud og sådan.
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I: Prøvet lidt forskelligt?
C: Ja. Og så boede jeg lidt hjemme hos min mor, fordi min lillebror så boede her, og jeg synes det var
lidt synd bare at smide ham ud og jeg var lidt midt i nogle rejser og sådan. [griner] Så jeg har været lidt
sådan, men jeg har haft min base, fordi jeg vil ikke opgive den her lejlighed for noget – den er simpelthen så billig. [Griner]. Så det ville være dumt ikke, så derfor har jeg haft en base, men havde jeg bare
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boet hjemme eller et eller andet, så havde jeg jo ikke.
I: Nej.
C: Eller mega dyr husleje, så havde jeg nok også valgt at flytte ikke.
I: Jo… Jeg har lige en sidste, eller føler du at du har haft tilstrækkelig nok viden om alderens betydning? Sådan da du var yngre i forhold til fertilitet. Eller var det noget du ligesom overvejde eller tænkte
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over?
C: Sgu nok både og, altså jeg har altid fået det af vide. Ikke… at fra 25 så går det nedad bakke, men det
var ikke så meget noget, der blev lagt så meget vægt på synes jeg. Altså det er noget man har fået af
vide og så er det ligesom okay så er det det.
I: Ja.
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C: Øhm og så altså jeg havde jo sådan en eller anden fantasi om at når jeg var 26, så havde jeg to børn
– en mand og to børn og uddannelse og hele moletjavsen ikke, så det var jo ligesom inden for den der nu begynder det at gå ned ad bakke grænse ikke.
I: Ja så du havde det ligesom i baghovedet eller sådan?
C: Ja men jeg tror ikke det var derfor, det var bare sådan et tal, hvor jeg tænkte, så er jeg ikke helt
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gammel. [Griner].
I: Ja
C: Det har jo også ændret sig lidt med alderen ikke. Dengang tænkte man jo at 28, så var man virkelig
gammel ikke, da man var de der 16-17 år cirka. Jeg går i hvert fald ikke i byen når jeg er 28. [Griner].
I: Ja [Griner].
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C: Nu synes jeg jo stadig, at jeg er purung ikke, ej. Øhm så jeg vil faktisk, jeg vil ikke sige jeg ikke har
tænkt over det de sidste år, det med alderen, men jeg har hele tiden tænkt jaa jeg har tid nok og.
I: Det sker ikke for mig eller?
C: Ja men man hører bare hele tiden om folk, der er 38 og sådan noget ikke. Og så havde jeg jo bare
indstillet mig på, at altså at det måske ikke var for mig at få børn. Og jeg tror stadig den dag i dag at jeg
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godt ville kunne få et lykkeligt liv uden børn, fordi man vælger jo bare ikke. Man vælger om man vil
være lykkelig og man vælger at fylde sit liv med nogle andre ting som gør en glad ikke.
I: Ja.
C: Øhm så jeg tænkte ikke så meget, men så var det jeg skulle blive 32 og så tænkte jeg lige pludselig
ekstremt meget over det ikke. [Griner].
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I: Ja [Griner].
C: Også fordi, jamen det netop tager et par år, altså tre år jamen så er jeg 35 ikke.
I: Ja.
C: Og hvor langt vil du så gå, har jeg lyst til at blive mor, når jeg er 40, hvis det var det altså.
I: Så du har også måske i virkeligheden sat dig et eller andet loft på hvor gammel, du ligesom føler du
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vil være eller sådan?
C: Ja altså jeg vil ikke sige, jeg har sat sådan decideret, men jeg har da en tanke om at første barn, når
man er 40 ej. Måske 40 det er også lige, måske 38 kunne man godt få nummer to eller sådan noget,
men ja det er jo ikke lige til at…
I: Nej, det kan man jo heller ikke sidde og sige på forhånd.
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C: Nej nej og der kan ske så mange ting i ens liv ikke, altså der ændrer sig. Øh men det jeg tror jeg
tænkte meget over, da jeg skulle tage beslutningen, det var ligesom også, seriøst de sidste fem år de er
gået sådan her [knips].
I: Ja.
C: Jeg har oplevet mega meget og haft det mega fedt. Det var super spændende alle de ting jeg har la-
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vet og der har både været faglig og personlig udvikling og det har været skide godt, men det er bare
gået så stærkt. Og hvis jeg ikke holder øje eller hvad man kan sige, så er der hurtigt bare gået fem år
mere.
I: Mmm.

C: Det går så hurtigt, når man laver ting, man synes er spændende ikke. Så det var lidt, man skal lige
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huske ikke. Der er også det der PCO at have i mente ikke.
I: Ja
C: Og så føler jeg mig bare klar, jeg kan ikke forklare, hvad det er, men det ændrer sig bare. Altså det
lyder åndssvagt ikke, men det er helt seriøst den mest rigtige beslutning, jeg nogensinde er kommet
frem til.
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I: Ja.
C: Altså jeg vil ikke sige, at jeg har taget forkerte beslutninger - jo det har man altid på et eller andet
tidspunkt i sit liv, men så får man det bedste ud af det ikke. Men også af mange af de rigtige beslutninger, så den her har bare en anden følelse. Jeg kan ikke helt forklare, men jeg tror bare, det er fordi jeg er
parat. Det ligesom er nu og så havde jeg gået og tænkt, jeg kan også lige give det et år til at finde en
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kæreste, en seriøs kæreste og prøve at arbejde lidt på det. Det gjorde jeg egentlig også sidste år ikke,
men det gik bare ikke. [Griner] Det kan man jo ikke altid lige…
I: Nej.
C: Og så tænkte jeg bare, altså så har jeg spildt… det er jo ikke spildt, man spilder ikke tiden, fordi
man laver nogle ting man godt kan lide, men hvorfor vente når det er sådan jeg har det nu altså.
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I: Ja.
C: Så kan det også være at om et år, så tænker jeg så skal jeg lige færdiggøre et eller andet projekt. Og
lige nu så er det bare, så føles det rigtigt.
I: Så er det jo også bare det der…
C: Ja lige præcis.
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I: Du nævner også det der med selvudvikling, hvor meget prioriterer du det egentlig?
C: Altså jeg synes faktisk det er noget jeg gør mig meget i, men jeg gør det måske bare ikke så meget
bevidst. Øh tror jeg… Jeg vil så sige, jeg gik i terapi, da jeg var 15-16-17, havde det lige lidt svært ikke
og har jo lært nogle ting og nogle måder at tænke på allerede dengang og så har min mor øh senere
taget en coaching uddannelse. Øhm så så vi har kunnet spare rigtig meget sammen og det har jo også
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gjort at min måde og tænke om mig selv og opnå ting jeg gerne vil. Altså for det første finde ud af,
hvad er det for nogle ting jeg gerne vil og hvad er det for nogle mennesker jeg synes er røvede og der er
jo altid potentiale til at man kan gøre ting bedre, men jeg synes da, at jeg er kommet ret langt og jeg

synes at det er spændende og jeg gad faktisk godt at tage en coach-uddannelse en dag og det er ikke
fordi jeg skal ud og coache nogle andre, men for min egen skyld.
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I: Mmh.
C: Fordi at jeg kan bare se, hvor meget det har givet mig, at bare min mor har den og det er jo ikke
fordi hun som sådan coacher mig, fordi det er også meget tæt på men… Bare den måde hun kan stille
nogle spørgsmål som lige kan få min hjerne til at flippe rundt om emnet engang. Så okay det kan godt
være jeg lige skal gribe det an på en anden måde og hvad så ikke. Så jeg synes det er spændende.
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I: Ja det er et godt redskab at have i hvert fald.
C: Ja det er det. Helt bestemt.
I: Ja.
C: Og jeg kan jo kun sige, at jeg er blevet et gladere menneske. Altså den måde at have lært og tænke
over tingene, det har bare gjort at jeg har taget nogle valg. Ehm og måske ligesom også indset at jeg er
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herre over mit eget liv. Det er sådan set mig, der bestemmer hvordan det skal forløbe ikke altså. Så øh
jeg synes det er vigtigt og jeg vil håbe for alle at de på et tidspunkt kom til sådan en erkendelse af, at
man opnår altså noget ved at kigge lidt indad og ændre sin egen adfærd ikke, for at opnå de ting man
vil.
I: Skal det ikke være det afsluttende?
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I: Jo medmindre du har en afsluttende bemærkning?
C: Nej det tror jeg ikke, medmindre i har noget i sådan lige.
I: Det ligner lidt vi har været igennem det hele.
C: Ja altså ellers så må i jo ringe eller sende en mail eller et eller andet, hvis der er noget i bliver i tvivl
om.
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