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Som man blir man lätt en
åskådare
Patrik Löfgren berättar om tiden i fertilitets- fabriken
I tre hela år försökte Patrik Löfgren och hans
fru, Marie-Jeanette, få barn med medicinsk
hjälp. De levde i en värld av hormonsprutor,
ultraljud, utplockningar och insättningar av ägg.

- Jag lärde mig en massa konstiga saker
som jag aldrig trodde att jag skulle kunna om
barn-

alstring och underliv. Men det är lätt att
känna sig handikappad när man ser sin
älskade bli illa åtgången.

 
Det var när Patriks fru Marie-Jeanette fick

en sjukdom som heter endometrios som deras
chanser att få barn minskade. Gynekologen
föreslog provrörsbefruktning och på tre år
gjorde paret fem försök. Utan resultat.

- Vi tänkte att det här är väl inte så svårt.
Men det är fruktansvärt jobbigt. Efteråt har jag
burit på mycket besvikelse. IVF
(provrörsbefruktning) handlar så mycket om
teknik, de glömmer bort oss, människorna som de behandlar.

- Men jag ångrar det inte. För oss var det ändå viktigt att slippa tänka
tanken att vi kanske missade en chans.

Hur tänkte du när det inte gick?
- På något sätt kändes det alltid som att det grejar sig. Det är en del av

frustrationen - man är ju van att leva ett liv där allting går att fixa.
Reagerar kvinnor och män olika?
- Det är mentalt jobbigt för båda men som man i fertilitetsfabriken blir

man väldigt lätt en åskådare. Jag försökte hitta sätt att hjälpa till, jag
blandade sprutor och förde anteckningar"

Hur ser din barnlängtan ut?
- Det är ett överskott av kärlek som jag vill dela med mig av.
Nu väntar ni på att adoptera ett barn från Kina, hur blir du som

pappa?
- Väldigt omhändertagande. Men jag vet att jag också kommer att bli

den där pappan som vill hjälpa till för mycket, som gör en massa
björntjänster.

- Men jag kommer aldrig att bli en sån som klagar på utseende,
musiksmak och filmval. När jag köper en present kommer det att vara
rätt dataspel.
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28-åringen misstänks
inte längre för dråp
 Polisen söker vittnen från
brottsplatsen

ONSDAG 2 APRIL 2014 Dagens namn: Gudmund, Ingemund Årets Dagstidning digitalt.

Wendela Familj

  "Jag har känt att nu
måste jag se till att vara
stark. Ibland har jag varit
så fokuserad på att vara
ett stöd att jag har glömt
bort mig själv", säger
Patrik Löfgren.

PLUS

PLUS

”Finns husmorsknep för
onani?”

 

”Egentid är något trams
vi har uppfunnit själva”
 Har du barn och funderar…

”Jag vill bli älskad och
sedd – varje dag”
 Varje längre relation mår bra av en
paus. Om jag fick…

”Varför är hon helt tyst
under sexet?”

Tjena Linn! Min tjej är helt
knäpptyst när vi har sex.

Eliisa och Hans skildes –
men hittade tillbaka
 När Eliisa och Hans…
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SEX OCH KÄRLEK
Linn Heed
Ackerfeldt

  Ställ din fråga här

RELATIONER
Eva Rusz

  Ställ din fråga här

RELATIONER
Malena
Ivarsson

  Ställ din fråga här

FOTBOLLSFRUN
Malin Wollin

  Hej hej tåget

SANNAS BLOGG
Sanna
Lundell

  Hej alla fina!

KÄRLEK OSV.
Lina
Lindkvist

  The rules of
attraction…

CECILIAS BOKBLOGG
Cecilia
Gustavsson

  Boktips: Lysande
roman om ung kvinna på
50-talet

ZANDRA
Zandra
Lundberg

  7 sätt att hitta
träningsmotivation.

”Idén är underbar –
men jag kan inte tro
på den”
 Jag blir så ledsen av
sjuksmala modeller och
tjejer som…

Sparka dem i röven –
men ta inte betalt
 Här kommer en hemlis.
Som för all del inte är
särskilt hemlig. ALLA barn
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VÅRA EXPERTERVÅRA EXPERTER
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”Inte hundra gånger
bättre än alkohol”

”Jag har inte känt
mig själv”
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oj, vilken vecka!
 Karin Magnusson är tillbaka med oj,
vilken vecka! I panelen återser vi
Lena Mellin…

Här konfronteras Moas
näthatare
 Moa utsattes för ett grovt övergrepp
på en fest och…

Mystisk drönare
kraschlandade i
Sydkorea
 Drönaren sägs ha varit för att filma
den Sydkoreanska…

Wellness
 I detta avsnitt diskuterar vi
exponering av barn i sociala medier
med krönikören…Läsarnas egna artikelkommentarer.  Regler du måste följa

Läsarkommentarer

Facebooks sociala insticksprogram

Lägg upp på Facebook också  
Publicera detta som Katja Vatanen
(Inte du?)

Kommentera

Lägg till en kommentar ...

24:19

1:30

0:37

29:53

som lever blir vuxna. Jo,
det är sant. Vi kan förfasa
oss och baxna och ta oss
för pannan för…

Till Aftonbladets startsidaMER FRÅN AFTONBLADETMER FRÅN AFTONBLADET

28-åringens familj
skyddas av polisen
 28-åringen misstänks ha misshandlat den 43-årige djurgårdssupportern
till döds. På grund av en hotbild måste hans familj nu skyddas…

AFTONBLADET
AVSLÖJAR: Regeringen
vill göra snuset
rekorddyrt

Man allvarligt skadad
efter fall på perrong

Gwyneth Paltrows och
Chris Martins grannar
lättade när de flyttar

Begärs häktad för
dödsmisshandeln

Gåvan till omkomne
supporterns familj

Kobonden bröt ihop
under rättegången

Klart: Här är Linus
Klasens nya klubb

Barcelona straffas
stenhårt av Fifa
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