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Det burde være nemt og helt ukompliceret at blive hurtigt gravid. 

Og det var faktisk også nemmere engang for mange år siden,  

da vi levede et helt anderledes liv.  

 

Men som verden ser ud i dag med alle vores kemiske 

medikamenter, lange arbejdstider, stress og dårlige madvaner, 

er det lidt mere kompliceret og tager lidt længere tid for nogle kvinder og mænd at få børn. 
Som vores samfund hænger sammen, er der også en øget tendens til, at vi vil have børn i en 
senere alder. Dette har selvfølgelig også en indvirkning for vores evne til at opnå hurtig graviditet. 
Tænk på at din mest optimale alder ”kropsmæssigt” for graviditet og en fødsel ligger i starten af 
20’erne. Og når mænd runder de 35 år, går alderen både ud over antallet og kvaliteten af deres 
sædceller. 

I denne E-bog kan du læse vores vigtigste råd til dig omkring fertilitet og befrugtning. Hvis du 
følger vores råd, vil du øge dine chancer væsentligt for hurtigere at opnå den ønskede graviditet. 

Der er også et lille afsnit, som omhandler din partner, han har nemlig også nogle 
forbedringsmuligheder i denne sammenhæng. 

 

Held og lykke med din kommende graviditet. 
 
Mange hilsner fra redaktionen 

Babyklar.dk 
Ki Schou 
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Oversigt: 

 

Afsnit 1: Vigtig viden om ægløsning 

Afsnit 2: Sådan bliver du hurtigere gravid 

Afsnit 3: Sådan forbedrer du dine chancer for graviditet  

Afsnit 4: Sådan bliver din mand Babyklar 

Afsnit 5: Anti pressure 

 

Afsnit 1: 

Vigtig viden om ægløsning 

Vigtig viden om ægløsning i forbindelse med graviditet 

Hvis du gerne vil være gravid hurtigt, er det afgørende, at du finder ud af, hvornår du har 
ægløsning. Du kan nemlig kun blive befrugtet i dagene omkring ægløsningen. 

Du kan beregne din ægløsning via vores populære ægløsningsberegner og se hvilke dage, der er 
dine ”High Fertility” dage. Når du kender dine mest fertile dage, kan I mere målrettet dyrke sex på 
de dage hvor der er størst chancer for at du bliver befrugtet. 

Se nedenstående screenshot af vores smart ægløsningsberegner. 

 

http://www.babyklar.dk/fertilitet/aegloesningsberegner.html
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Hvis du har en meget uregelmæssig menstruation, så kan du ikke bruge metoden ovenfor til at 
beregne din ægløsning. Du skal i stedet benytte en ægløsningstest: Se artiklen ægløsningsteste 

Tegn på at du har ægløsning 

 
Mange kvinder kan selv mærke i deres krop, når de har ægløsning. Der er nemlig flere måder at 
ægløsningen fysisk kan ses og mærkes. 

 
Ægløsningsslim (ÆL slim) 

Du kan opleve, at der kommer tyktflydende gennemsigtigt slim fra skeden – også kaldet 
ægløsningsslim i folkemunde. Det har næsten samme konsistens som æggehvide fra et almindeligt 
æg. Ægløsningsslimet beskytter livmoderen og hjælper til at nære og transportere sædcellerne 
gennem livmoderhalsen til ægget. 

 

Øget sexlyst 

Vores kroppe er så smart indrettet at de fleste kvinder normalt vil opleve en øget sexlyst omkring 
ægløsningen. Udnyt situationen og dyrk sex, hvis du pludselig føler trang til det. 

Det er en Win/Win situation – du har intet at tabe. 

 

http://www.babyklar.dk/fertilitet/aegloesningstest.html
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Din krops temperatur stiger  

Din kropstemperatur stiger ca. 1 grad kort efter du har haft ægløsning. Du kan derfor direkte måle 
(med termometer) eller måske direkte mærke at du har temperaturstigning/ægløsning. Vær dog 
opmærksom på at dit vindue for at blive befrugtet nu er kort, højst 24 timer. Fra når du måler 
temperaturstigningen, da er ægløsningen allerede er sket. 

Efter ægløsning tager det 24 timer for ægget at vandre fra æggestokken og til livmoderen. Det er 
faktisk kun i de 24 timer, under æggets vandring, at ægget kan blive befrugtet. 

Når vores ægløsningsberegner siger at du har 5 højfertilitetsdage og ikke kun 24 timer, er det fordi 
at det er svært at bedømme med 100 % nøjagtighed, hvornår du reelt har ægløsning. Desuden kan 
mandens sæd fra tidligere samleje (2-3 dage før) lægge klar oppe i dig og befrugte ægge direkte 
ved ægløsningen. Derfor er du højfertil i 5 dage og ikke kun 24 timer. 

Svag smerte i underlivet 

Det føles som en svag smerte i underlivet, som kaldes ”mittelschmertz”, altså smerten midt i 
perioden. Smerten bliver eventuelt suppleret med en lille pletblødning. 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har ægløsning eller ej, kan du med fordel købe ægløsningsteste, 
som kan fortælle dig, om du har din ægløsning og altså er inde i den fertile periode i din cyklus. 
 
Læs mere om ÆL-teste og om hvordan du benytter dem. Se artiklen ægløsningsteste 
Læs også artiklen om ægløsning for at få mere information om emnet. 

 

Afsnit 2 

Sådan bliver du hurtigere gravid 

Ingen prævention fra nu af OK  

Du syntes sikkert, at det er meget underligt, at vi overhovedet nævner dette. Men bare lige så vi er 
helt enige, så skal I ikke anvende nogen som helst former for prævention, hvis I gerne vil opnå 
graviditet. 
 
Vær også opmærksom på at hvis du for nylig har spist p-piller, kan du godt risikere, at der kan gå 
op til 3 måneder før du får regelmæssig menstruation og ægløsning igen. 

Dyrk sex på det helt rigtige tidspunkt 

Som skrevet i afsnittet om ægløsning, så er det kun muligt at blive gravid omkring din ægløsning. 
Derfor er sex på rette tidsrum essentielt, hvis en graviditet skal opnås. 

http://www.babyklar.dk/fertilitet/aegloesningstest.html
http://www.babyklar.dk/fertilitet/aegloesning.html
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Så det bedste I kan gøre er at have sex mindst hver anden dag i dagene op til og efter ægløsning – 
altså i dine ”High Fertility” dage. Vi ved, at det måske kan lyde lidt uromantisk med skemalagt sex, 
men det er en meget effektiv metode til at blive hurtigt gravid. 

Grunden til at vi anbefaler mindst hver anden dag, er for at holde et konstant flow i bæredygtige 
sædceller. Sædceller som ligger klar oppe i dig, til at befrugte dit æg ved ægløsningen. 

Se nedenstående illustration af hvordan en plan for hvornår I skal have sex kunne se ud. 

 

Sex planen kunne også hedde 17, 19, 21, 23 eller alle dagene i den grønne ”High Fertility” periode, 
som er dagene 18, 19, 20, 21, 22. 

Bemærk at denne plan er fiktiv, du skal selv beregne dine ”High Fertility” dage via vores populære 
ægløsningsberegner - Derefter kan du lave din egen plan for hvornår I skal have sex. 

Bemærk at hvis du vælger at skemalægge dit sexliv omkring din ægløsning, så afvig gerne fra 
”planen” hvis du pludselig føler dig ”klar”, for som sagt så er vores kroppe er så smart indrettet at 
de fleste kvinder normalt vil opleve en øget sexlyst omkring ægløsningen. 

Husk at forsøge at bevare glæden, gnisten og kærligheden i forholdet selvom I kører efter 
skemalagt sex. Nyd hinanden og jeres måske nu øget fysiske samvær. 

Dette er den basale fysiske opskrift på at blive hurtigt gravid. Nu kommer alt det andet. 
 

 

http://www.babyklar.dk/fertilitet/aegloesningsberegner.html
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Bemærk at bestemte sex stillinger er en myte 

For at spare jer for en masse nonsens, vil vi lige afkræfte forskellige myter om, at det øger chancen 
for at blive gravid, hvis du hænger med hovedet nedad under sex eller ligger med benene i vejret 
en time efter, så sæden ikke glider ud. Det spiller ingen rolle overhovedet, hvilken position I 
vælger, når I har sex. Og det betyder heller ikke noget hvad du gør efterfølgende. 

Du kan også sagtens gå i bad direkte efter sex og vaske dig forneden, uden at det nedsætter dine 
chancer for at blive gravid. 

Spis det rigtige mad 

Når du gerne vil være gravid, er det vigtigt, at din kost er varieret og sund. Overhold derfor de 
gængse kostråd og spis frugt, grønt, fisk, groft brød, ris, pasta og kartofler. Spar på sukkeret og det 
animalske fedt. Begræns dit indtag af chips, slik, chokolade is og sodavand også light produkterne. 

Hold dig fra dårlig mad som pizza, friture mad, kinagrill mad, McDonald’s og Burger King. 
Det er dårligt mad, som din krop ikke bliver glad for. 

På vores søsterside Bryllupsklar.dk, har vi lavet et par artikler, som omhandler  
Alle de vigtigste kostråd – Læs også med fordel artiklen Sådan får du et mere aktivt liv.  

Spis folsyre tabletter 

Indtagelse af folsyre har ikke en egentlig effekt på, om du hurtigere bliver gravid, men det et 
meget vigtigt kosttilskud, så derfor kommer den med her alligevel, så du ikke glemmer det. 
 
Kvinder der spiser folsyre både før og under graviditeten har en lavere risiko for at føde børn med 
misdannelser af hjerne og rygmarv. Folsyre, som er et B-vitamin, findes naturligt i groft brød og 
grøntsager som spinat, grønne bønner og bælgfrugter, men det er meget svært at spise sig til den 
anbefalede daglige dosis.  
 
Den generelle vejledning er, at du skal tage 400 mikrogram om dagen, fra du planlægger at blive 
gravid, til du er 12 uger henne i graviditeten. Der gælder andre regler, hvis du eller andre i din 
familie har rygmarvs defekter, i så fald skal du spørge din læge til råds. Du kan købe folsyre i 
håndkøb på apoteket og på nettet fx i Matas onlineshop. 

 

http://www.bryllupsklar.dk/medlem/vigtigste-kostraad.html
http://www.bryllupsklar.dk/medlem/aktivt-liv.html
http://www.matas.dk/folsyre-400-mcg-90-tabletter
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Afsnit 3 

Sådan forbedrer du dine chancer for graviditet  

Udover at have sex på det helt rigtige tidspunkt, så er der faktisk en række livstiltilstande som kan 
forringe din frugtbarhed væsentligt. Fx kan stress, overvægt og alkohol udskyde jeres ønskede 
graviditet med flere år. Derfor kommer vi lige med nogle gode råd til dig, som kan sætte mere fart 
på den ønskede graviditet. 

Undgå stress 

Stress i længere perioder er skadeligt for dit almene helbred. Over 10% af den voksne befolkning i 
Danmark oplever, at det ofte er meget stresset og denne tendens er desværre stigende.  

Mange studier har på vist, at kvinder der er stressede, kan have meget svært ved at få børn. Hele 
din cyklus kan blive forskubbet eller meget ustabil, hvis du er stresset. Tænk på at en 
meget stresset krop er i en form for undtagelsestilstand, hvor kroppen kører “over evne”. Det er 
da klart, at kroppen ikke har lyst til at få yderligere belastninger, som en graviditet vil være. 

Mange mennesker anerkender ikke at de er stressede/presset før de går helt ned med flaget. 
Dette skyldes at det kan virke som en personlig fallit erklæring at ”sige fra”. Prøv at sætte dig ned 
og tænk dit liv og din dagligdag igennem.  
 
Mærk efter inden i dig selv. Hvis du føler dig overbelastet, træt, stresset, udkørt, har et sug i 
maven eller får for lidt søvn, så gør noget ved det nu. Tal med din partner om det eller få 
professionel hjælp via egen læge. Lav en plan for hvordan du gør livet lidt nemmere for dig selv. 

Undgå for meget koffein 

Meget koffein stresser din krop, derfor er det en god idé at justere lidt, hvis du har et stort 
forbrug. Du må få ca. 300 mg koffein om dagen. Det svarer til 2-3 kopper kaffe. Husk at der også er 
koffein i chokolade, te og energi drikke, så har du drukket din koffein dosis via kaffen så drop det 
andet. 

Skær ned på alkohol forbruget 

Et enkelt glas vin en sjælden gang imellem vil ikke nedsætte din chance for at blive gravid. Men et 
konstant indtag af alkohol kan medføre, at din cyklus bliver uregelmæssig og du kan få fertilitets 
problemer, der vil gøre det sværere for dig at blive gravid. 

Der er også den vinkel, at de fleste kvinder først opdager graviditeten 3-4 uger henne, og derfor i 
princippet kan have drukket sig fuld mange gange i starten af graviditeten. Dette vil du gerne 
undgå, så væk med alkoholen eller begræns det til en enkelt genstand i ny og næ ved helt særlige 
lejligheder. 
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Undgå overvægt og undervægt 

Over 47% af den Danske befolkning er ovevægtige og omkring 13% af disse er svært overvægtige. 
Ca. 12% af barnløshed skyldes enten overvægt eller undervægt, så hvis du er overvægtig, så skal 
du tabe dig hvis du gerne vil forbedre dine chancer for at blive gravid. 

Hvis du ikke kan tabe dig ved egen hjælp, så anbefaler vi, at du får professionel trænings- og 
kostvejledning, så du kan smide dine ekstra kilo. Der er mange måder at gøre det på  

Vi lavet et par artikler, som omhandler Alle de vigtigste kostråd 
Og en artikel - Sådan får du et mere aktivt liv. 

Det er super vigtigt, at du gør noget ved det. Overvægt kan være skyld i uregelmæssig eller helt 
udeblevet ægløsning, der i værste fald kan koste dig evnen til at opnå graviditet, plus en masse 
uheldige livstilssygdomme. Så tag det alvorligt og gør noget ved det nu! 

Hvis du er undervægtig, kan det også føre til at du har svært ved at blive gravid – Kroppen 
prioriterer anderledes hvis den ikke får nok mad. (Ca. 3% af befolkningen er undervægtige) 

Kvit smøgerne 

Hvis du ryger, så er din chance for at blive gravid nedsat sammenlignet med kvinder, der ikke 
ryger. Og de kedelige statistikker viser, at ca. 16% af alle tilfælde af ufrivillig barnløshed kan 
relateres til rygning. Så stop med rygning ASAP. Du kan få gratis hjælp via stoplinien.dk 

Undgå brug af glidemiddel 

Det er et omdiskuteret emne, og flere producenter hævder, at lige netop deres glidemiddel 
sagtens kan anvendes af par, der gerne vil være gravide. Men flere eksperter på området er enige 
om, at glidemiddel i værste fald kan ændre pH-værdien i skeden, og det kan være skadeligt for 
sæden. Så vi anbefaler, at I dropper glidcremen. 

Drop den ekstreme træning 

Kvinder der dyrker idræt på et meget højt niveau kan få forstyrrelser i deres cyklus, eller deres 
menstruation kan helt ophøre. Årsagen er for lav kropsvægt og for lav fedtprocent, samt det stress 
som kroppen udsættes for under ekstrem træning. Så hvis du hører til gruppen af ekstreme elite 
idrætsudøvere, så skal du kraftigt overveje at sætte tempoet ned, hvis du gerne vil øge dine 
chancer for at blive hurtigt gravid. 

Tjek dit medicin skab  

Hold dig fra medicin indeholdende NSAID (fx ibuprofen og acetylsalicylsyre) da det kan nedsætte 
dine evner til at blive gravid. 

Paracetamol som findes i Panodil, Pamol og Pinex må du gerne spise. 

Har du sukkersyge, skal du konsultere din læge, da det er vigtigt, at du får den helt rigtige mængde 
insulin, så din krop er parat til at blive gravid. 

http://www.bryllupsklar.dk/medlem/vigtigste-kostraad.html
http://www.bryllupsklar.dk/medlem/aktivt-liv.html
http://www.stoplinien.dk/
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Afsnit 4 

Sådan bliver din mand Babyklar 

Det er ikke kun kvinden som har forbedringsmuligheder i forhold til at blive mere fertil. Mandens 
sædkvalitet spiller en helt afgørende rolle i befrugtningen af ægget. Så I har en rigtig god grund til 
at holde manden i forholdet sund og rask, ædru samt røgfri. 

Dette afsnit indeholder nogle vigtige råd til din mand. Så sørg for at han får læst dette afsnit. 

Undgå varme testikler 

Sæd skal være 1 grad koldere end din kropstemperatur for at kunne fungere optimalt. Derfor er du 
så smart indrettet, at din pung hænger ud fra kroppen og dermed sørger for, at der er afstand 
mellem dine vigtige sædceller og din krop, der afgiver varme.  

Hvis sæden udsættes for overophedning, så er der risiko for, at din sædkvalitet nedsættes, og at 
du også producerer færre sædceller. Jo flere aktive sædceller du kan producere, des større 
sandsynlighed er der for, at du kan gøre din partner gravid. (At en sædcelle når frem til ægget). 

Så drop de stramtsiddende underhylere, sædevarme i bilen og det mega varme karbad, det 
nedsætter sædkvaliteten.  

Pas på med at have en Laptop eller den varme iPad i skødet. Det nedsætter også sædkvaliteten. 
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Hvis du har stillesiddende arbejde så tænk på at rejse dig op med jævne mellemrum, så du får 
ventileret dit skød, sådan at varmen i dine testikler holdes nede. 

Få udløsning hver 2. dag 

For at opretholde et konstant flow af sæd i høj kvalitet, så anbefales det, at du har udløsning hver 
2. dag – sådan helt generelt og ikke kun op imod ægløsning. Hvis I ikke dyrker sex så ofte, så må du 
klare den selv.  

Rygning forringer din sædkvalitet 

Hvis du ryger, så er dette tiden til, at du skal lægge cigaretterne på hylden. For rygning påvirker din 
evne til at forplante dig. Bevægeligheden og koncentrationen af sædceller falder i takt med at 
mængden af cigaretter stiger. Og du havde vel tænkt dig at stoppe før eller siden, da det jo er 
sundest for din gravide kone.  

Dit kommende barn skal da vokse op i et ikke-ryger hjem. Du kan få gratis hjælp via stoplinien.dk 

Skær også ned på alkoholforbruget 

Det er ikke bare i sympati med kvinden, at du skal begrænse dit alkohol forbrug. Mænd med et 
stort alkohol forbrug har også øget risiko for nedsat sædkvalitet. Så drik med måde. 

Hold dig sund og rask 

En forkølelse kan faktisk have en negativ effekt på din sædkvalitet på grund af den øgede 
kropstemperatur samt det, at din krop stresser for at bekæmpe sygdommen. Så lad dette være en 
ekstra motivationsfaktor til, at du ikke udsætter dig selv for unødig smitte fra andre. 

Vær derfor ekstra grundig med din hygiejne (vask ofte hænder), så du undgår smitte fra andre. 

Og så skal du selvfølgelig også spise sundt og varieret og få de vitaminer, som du har brug for. 

Du tager vel ikke anabolske steroider? 

Det er et velkendt faktum, at anabolske steroider har en markant hæmmende effekt på sædcelle 
produktionen. Så tænk dig grundigt om og så håber vi, at du vælger baby fremfor store bøffer. 

 

 

 

 

http://www.stoplinien.dk/
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Afsnit 5 

Anti pressure 

Hvis gravidteten lader vente på sig, så er det en normal reaktion, at I efter noget tid synes, at det 
bliver for teknisk og uromantisk, fordi I skal dyrke sex på bestemte tidspunkter. Presset bliver 
større og større, folk i jeres omgangskreds bliver måske gravide på stribe.  

I får måske også tit spørgsmålet. Hva’ skal I ikke snart have nogen børn? Den sætning kan man 
blive rigtig træt af at høre på. Specielt hvis man er i gang men ikke har opnået graviditet endnu. 

Tag det helt roligt, I gør formentlig ikke noget forkert, nogen er bare længere tid om det end 
andre. Prøv at undgå at det påvirker jer, for stress er jo som tidligere skrevet ikke godt i 
forbindelse med at blive gravid. 

Vi ved godt, at det er nemmere sagt end gjort – men prøv virkelig at forblive positive. Det skal nok 
komme! Det er nemlig ikke unormalt, at der går op imod et år, før I når den ønskede graviditet. 

Vi ved at det kan være en stor hjælp at tale eller skrive med andre som står i samme situation som 
jer. Så kig endelig ind i vores populære og hyggelige Babyforum. Se specielt i underforummet 
Vil gerne være gravid. Her kan I læse en masse omkring de tanker som andre, der gerne vil være 
gravide, går rundt med. 

I kan også helt anonymt stille spørgsmål og måske læse lidt om de tips og tricks, som de andre 
brugere benytter, for at opnå den ønskede graviditet. 

Hvis I uden held har forsøgt at blive gravide i over et år, så skal I kontakte jeres læge, og det skal 
undersøges, om I skal have hjælp til at opnå den ønskede graviditet. 

Vi håber virkelig, at I kan bruge vores råd til at opnå den ønskede graviditet. 

Held og lykke 

Babyklar.dk 
Ki Schou 

http://www.babyklar.dk/forum/
http://www.babyklar.dk/forum/2/vil-gerne-vaere-gravid/

