Fertilitetsmessen
gentager succesen
i 2018

Du er ikke alene
Kernefamilien er ikke længere den eneste
familieform i Danmark. Kvinder får børn
sammen eller alene, mandlige par får
børn gennem adoption eller ved hjælp af
rugemødre i udlandet, og venner får børn
sammen, uden der er kærlighed involveret.
Vi definerer selv, hvem vi er i familie med, og
hvem vi får børn med. Derfor er der også flere
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forskellige familiemønstre, der har brug for fertilitetsbehandling, og på fertilitetsmessen er der plads
til dem alle:
”Vi mangler et sted, hvor man som almindeligt
menneske kan indsamle viden til at træffe et person-

forestillinger om virilitet. Mange tror desuden, at

ligt og informeret valg, når man står i en situation,

fertilitetsbehandling kan være en besværlig proces

hvor man ønsker sig et barn, der ikke kommer af sig

og at succesraten er lav. Men faktum er, at resultater-

selv. I mit erhverv møder jeg tusindvis af ufrivilligt

ne er meget positive. 71% af par i behandling opnår

barnløse hvert år, og jeg oplever, at de ud over den

graviditet inden for 5 år.

information, deres egen læge kan give dem, har et
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”Vi ligger alle sammen under for forestillingen

enormt behov, en masse skam og tvivl, og desværre

om at være perfekte. Vi regner med, at når vi kan

også stor uvidenhed, som vi kan afhjælpe ved at

tage en ph.d., løbe et maraton og få et fedt job, så kan

stille eksperterne til rådighed for dem og sige: Du er

vi også få et barn, når det passer ind i vores liv. Men

ikke alene,” siger arrangør Vickie Budden, der har 16

fertilitet kan ikke kontrolleres og styres. Ved at tale

års erfaring som akupunktør for kvinder i fertilitets-

højt om det faktum, at så mange oplever problemer,

behandling.

giver vi folk et fundament for at beslutte, hvordan
de bedst får drømmen om et barn opfyldt. For den

Fertilitetsbehandling virker for 71%

fantastiske nyhed er jo, at 71% af dem, der påbegyn-

Hos op mod hvert andet par, der oplever problemer

der fertilitetsbehandling, faktisk kommer hjem med

med at blive gravide, skyldes det sædkvaliteten.

en baby” siger Vickie Budden.

En verden af information

Messen henvender sig derfor også til mænd, der ofte

Fertilitetsmessen, som er den eneste af sin slags i

rammes hårdt af foræl-

dede

Forskning, foredrag og personlige beretninger

Mere viden, mindre tabu:

Skandinavien, lukker op for en verden af informa-

Fertilitetsmessen består af en lang række udstillere

Op mod hvert tiende barn i Danmark er undfanget

tion, som ellers kan være svær at navigere i. Her vil

fra ind- og udland samt en række spænden-

med en hjælpende hånd. Det svarer til, at der i hver

kommende forældre uforpligtende kunne tale med

skoleklasse går tre børn, som er kommet til verden

eksperter i fertilitetsbehandling og fertilitetsrelate-

ved assisteret reproduktion. Selvom statistikken

rede sygdomme. Hos dem vil de kunne søge viden

siger, at vi hver især kender én eller flere ufrivilligt

og få opklaret alle deres spørgsmål.

barnløse, er tabuet stadig udbredt og uvidenheden
stor.

Paletten af udstillere er bred og dækker de
fleste aspekter inden for fertilitetsbehandling - fra

Vi gentager derfor succesen med Fertilitetsmes-

sædbanker til kostvejledning, partneradoption, hor-

sen og åbner dørene d. 26.-27. maj 2018 på Docken i

monbehandling samt fertilitetsklinikker fra ind- og

København. Her vil vi igen sætte fokus på barnløs-

udland. Til sammen vil de kunne informere om alle

hed for at sprede mere viden om emnet og nedbryde

de mange forskellige behandlingsmuligheder, der

tabuerne. Dem skal vi til livs!

eksisterer både herhjemme og i udlandet.
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de foredrag om nogle af de mest aktuelle
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forskningsresultater og problemstillinger.
Derudover vil privatpersoner åbne op
for de udfordringer og overvejelser, de
selv har haft på deres fertilitetsrejse.
De vil berette om, hvordan de taklede
udfordringer så som donorvalg, valg af
klinik, beslutning om soloforældreskab,
sæddonor etc. ●
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