
Lektor i psykologi, Lise Holck, om sekundær infertilitet:

Det er vigtigt at give  
plads til sorgen
Af journalist Anne Buur



”L
ængslen efter barn nummer to kan være 

lige så stor som længslen efter barn num-

mer et,” siger lektor i psykologi, Lise Holck, 

når hun skal sætte nogle ord på sekundær infertilitet. 

I sit daglige virke som fertilitetsrådgiver er hun i kon-

takt med mange kvinder, som er i fertilitetsbehand-

ling for at få barn nummer to. Fælles for dem alle er 

ønsket om at kunne give deres barn en søskende. 

 Udover ønsket om en søskende, så ønsker mange 

kvinder også at få lov til at opleve en graviditet og en 

lille nyfødt igen. Selvom omgivelserne ikke altid for-

mår at anerkende de følelser, som kan være forbundet 

med sekundær infertilitet, så er der altså ingen tvivl 

om, at længslen efter barn nummer to kan være lige 

så stor som længslen efter det første barn. 

”Som mennesker bevæger vi os ofte i dualiteter, 

hvor der er tale om flere modsatrettede følelser på 

samme tid. Det er også det, vi ofte oplever ved sekun-

dær infertilitet, hvor man på den ene side er glad for 

det barn, man har, og på den anden side i sorg over 

det barn, som måske ikke kommer,” forklarer Lise 

Holck.

Ofte er der også en vis grad af dårlig samvittighed 

overfor det barn, man har, fordi fertilitetsbehandling 

tvinger én væk fra barnet. Både fysisk, fordi det er 

tidskrævende at være i behandling, men i høj grad 

også mentalt, fordi der er så mange følelser på spil, 

når man er i et behandlingsforløb. 

Selvom ønsket om et barn mere kan være stort og 

altoverskyggende, så er der desværre ingen garantier 

for, at det lykkes. Her vil der ofte være tale om en stor 

sorg, som skal bearbejdes.

Sorg er tab af drømme og længsler

”Først og fremmest er det vigtigt, vi forstår, at sorg er 

andet og mere end at miste et nærtstående familie-

medlem. Sorg er i høj grad også et tab af drømme, 

håb og længsler. En tabsoplevelse, og et tab af noget, 

vi troede, skulle være,” forklarer Lise Holck.

Sorg har en naturlig proces, og tager den tid, sorg 

nu tager. For mange kan der være en ensomhed i sor-

gen, som kan opleves som en isolation i vores indre. 

Fælles for os alle er dog, at ingen kommer igennem 

livet uden at opleve sorg. Lise Holck fortæller, at 

selvom sorgen kan føles ensom, så er der nogle tek-

nikker, man kan bruge, som kan være med til at gøre 

processen lidt lettere at håndtere. 

”Først og fremmest er det vigtigt at anerkende 

sorgen. Lærer man sorgen og sine følelser at kende, 

kan det blive mindre smertefuldt at være i. Dernæst 

kan man øve sig i at tilegne sig et sprog for følelserne 

og sorgen. Kan vi kommunikere og sætte ord på følel-

serne, bliver følelsen af ensomhed og isolation ofte 

mindre,” fortæller Lise Holck.

Et andet livsvilkår

Lykkes det ikke at få et barn mere, er det vigtigt, at 

man er opmærksom på ikke at projicere sin egen sorg 

over i det barn, man allerede har. Lise Holck opfor-

drer til, at man forsøger at gå væk fra tanken om, at 

det er synd for barnet, at det er alene og ikke får en 

søskende. Gør man ikke det, kan sorgen smitte af på 

hele familien. 

Man skal i stedet have en positiv dialog med bar-

net, hvor fokus kan være på, at ”vi har hinanden, og 

vi var heldige, fordi vi fik dig.” 

Derudover forklarer Lise Holck, at man kan klæde 

sit barn godt på ved at tage en aktiv beslutning om 

at skabe nogle gode relationer, og et godt netværk, 

for barnet. Helt konkret kan man åbne sit hjem for 

familie og venner med børn, lave legeaftaler og tage 

på ferie med familiemedlemmer med børn, så barnet 

får nogle at dele sin barndomshistorie med. Barnet 

kan sagtens få nogle gode og nære relationer, selvom 

det måske ikke får nogle søskende. 

For nogle vil sorgen over det barn som ikke kom 

forsvinde med tiden. For andre vil det være en sorg, 

som dukker op fra tid til anden. Man skal anerkende 

den, men samtidig forsøge at tackle den livssituation 

man nu står i på den bedste måde, så man sammen 

med sin familie kan leve et helt liv. Også selvom det 

ikke blev, som man regnede med, og håbede på. ●


