
I N V I T A T I O N  T I L  A T  D E L T A G E  I  E T
F O R S K N I N G S P R O J E K T  O M  U F R I V I L L I G  B A R N L Ø S H E D

O G  A L T R U I S T I S K  R U G E M O D E R S K A B  I  D A N M A R K

Hvem kan deltage: Barnløse par; herunder mislykket
reagensglasbehandling, kvinder uden en livmoder, svær
sygdom hos kvinden, der umuliggør graviditet, gentagne
graviditetstab og mandlige par. 

Hvad handler det om: Dette projektet udforsker, hvad
barnløse par gør, når de ikke selv kan få børn og hvordan det
har indflydelse på deres liv. 
Jeg er interesseret i de tanker du/I (herefter omtalt som du)
har gjort jer om barnløshed og mulig brug af en rugemoder. 

Hvor og hvornår: Interviewet finder sted på et tidspunkt og et
sted, der passer dig godt. Interviewet varer 1-2 timer.
Interviewet vil blive optaget på lyd og transskriberet
efterfølgende.

Anonymitet: Det du fortæller vil blive behandlet fortroligt og
alle personlige oplysninger, som jeg registrerer, vil blive
anonymiseret. Risikoen for at en person udefra vil kunne
genkende dig i et citat, kan ikke fjernes fuldstændigt, men jeg
vil gøre mit ypperste for, at citater og fortællinger blandes og
karakteristika såsom alder, sted og køn fjernes, således at
risikoen gøres så minimal som muligt. 

Fortrolighed: Det er frivilligt at deltage i forskningsprojektet
og du kan når som helst og uden at give en grund trække dit
samtykke tilbage og dermed trække dig fra projektet. Det er
dog ikke muligt at trække sig, efter at resultaterne er
publiceret. Alle indsamlede oplysninger vil blive behandlet
fortroligt. 

Hvem er jeg: 
Læge og phd-studerende ansat 
på Skive Fertilitetsklinik ved Aarhus
Universitet (AU). Jeg er interesseret i,
hvordan barnløshed påvirker familier
og hvad man vælger at gøre ved
denne barnløshed. Særligt har jeg
forsket i rugemoderskab både i ind 
- og udland. 

Kontakt info: Hvis du er
interesseret i at deltage eller vil
høre mere, så kontakt mig,
Malene Tanderup Sørensen
mail: mts@clin.au.dk
Telefon: 60137330
 

Projektet er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond. Undersøgelsen er registreret på AU's Fortegnelse, jf.
databeskyttelsesforordningen og planerne for undersøgelsen er godkendt af AU's Forskningsetiske Komité 



Interviewet: Du vil blive informeret mundtlig og skriftlig både inden og efter interviewet. Hvis
du ønsker at deltage i interviewet, vil vi sammen gennemgå den tilsendte skriftlige
samtykkeerklæring og hvis du er enig i denne, underskriver vi begge erklæringen. 

Efter interviewet vil du have mulighed for at snakke med mig, hvis der er noget, der bekymrer
dig i forhold til det, du har udtalt. Jeg vil igen forsikre, at det du har udtalt behandles
fortroligt. Elementer af rugemoderskab er ulovligt i Danmark herunder betaling af
rugemoderen. Viden om dette vil forblive fortroligt og vil ikke få konsekvenser for jeres
sagsbehandling. Jeg er dog, som enhver anden dansk statsborger, forpligtiget til at bryde
denne fortrolighed, hvis jeg får viden om omsorgssvigt af et barn eller lignende alvorlighed. 

Projektets resultater: Interviewstudiet vil blive analyseret og publiceret selvstændigt men
samtalerne vil også danne baggrund for en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der
udføres i 2023 blandt permanent ufrivilligt barnløse par. Denne vil ligesom interviewstudiet
omhandle det at være barnløs og rugemoderskab. 

Resultaterne af forskningsprojektet vil have interesse for både gruppen af permanent
ufrivilligt barnløse men også befolkningen og kan med lethed formidles
populærvidenskabeligt. Samtidig rummer projektet grundvidenskabelige problemstillinger,
og resultaterne, såvel positive, negative og inkonklusive, vil blive søgt publiceret i
videnskabelige tidsskrifter og mundtlig til bl.a. forskningskonferencer og folkelige
debatmøder. Det Etiske Råd i Danmark har allerede vist interesse for projektet og
resultaterne vil blive formidlet hertil. 

  


