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Far, mor og donorbarn Kirsten List Larsen Hent PDF Bogen ’Far, mor og donorbarn’ er bogen målrettet
manden og kvinden, der sammen skaber familie ved hjælp af en sæddonor eller en ægdonor. Uanset om du
allerede har skabt en donorfamilie - eller du er ved at gøre det - så er der ressourcer at hente i ’Far, mor og

donorbarn.’
Bogen giver dig brugbare redskaber til at træffe de bedste valg for både dig, din kæreste og - ikke mindst - dit

barn.

Med den nye reviderede udgave af ’Far, mor og donorbarn’ får du:
- Fakta om æg- og sæddonation.

- Strategier til at skabe fundamentet for et endnu bedre liv som donorfamilie.
- Indblik i den seneste forskning på området.

- En overflod af refleksionsspørgsmål, der gør dig i stand til at finde dit ståsted og handle i overensstemmelse
med det.

- Interview med mange andre, der har gået vejen.
- Inspiration til respektfulde samtaler med din kæreste om jeres tvivl og dilemmaer. Samtaler, der gør jer mere

beslutningsdygtige og handlekraftige.
- Konkrete ideer til nænsom dialog med dit barn om, hvordan det blev til.

Indhold:
1. Grundlæggende fakta om donation

2. Fakta om ægdonation
3. Fakta om sæddonation

4. Beslutningen om at bruge donor
5. Genetikkens betydning for valget
6. Anonym eller ikke-anonym donor

7. Parforholdet er altafgørende
8. Den vigtige tilknytning

9. Når forældrene fortier tilblivelsen
10. Konsekvenser ved at fortie

11. Tal med dit barn om tilblivelsen
12. Sådan gør du helt konkret

Eftertanke
Personlige erfaringer med at fortælle det svære

Tak til
Bilag: Det etiske Råds argumenter

Referencer

Tag dit første skridt allerede i dag, og gør kærligheden i din familie endnu stærkere.
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