10 SØNDAG

• FÆRRE FÅR ABORT

Antallet af provokerede aborter falder støt i Danmark. Især hos unge kvinder mellem 15 og 19 år er der
et fald på 20 procent siden 2009, viser nye tal fra Statens Serum Institut. I 1998 fik 16.000 danske kvinder en
provokeret abort. I 2012 var tallet faldet til 14.700.
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procent af alle aborter
sker inden graviditetens
ottende uge. Forklaringen
er, at kvinden hurtigt kan få
en abortpille. På operation er
der derimod ofte ventetid.

AT FJERNE SIT EGE
Fravalg: Når kvinder får foretaget
en provokeret abort, foregår det i
dag ofte i eget hjem. Her fortæller tre
af dem om et svært valg: at udstøde
et barn, der allerede vokser i maven
Charlotte
Nielsen
cnie@bt.dk

J

eg er vred på mig selv og min mand, og jeg
skammer mig over, at vi har bragt os i denne her situation. Jeg har rundet de 40 og
burde vide, at man kan få børn af at have sex.

Det er halvanden måned siden, at en nordsjællandsk mor til tre tog en pille, der drastisk ændrede den retning, hendes liv var ved at tage.
En pille, der fik hendes krop til at udstøde det
barn, der var begyndt at tage i form i maven på
hende.
- Jeg har tre skønne unger, og det er skønt
at sidde med et barn i hænderne. Mit hjerte
sagde ja til at få et barn mere, men jeg ville
også mit forhold til min mand, og jeg kunne
mærke, at han ikke kunne rumme det. Samtidig gør min alder, at risikoen for et handicappet barn er større, og det kunne jeg ikke byde
mine andre børn, siger den 40-årige kvinde,
der var i sjette uge, da hun valgte abort. Af
hensyn til sin øvrige familie ønsker hun at
være anonym.
Den 40-årige kvinde er én af de 14.700 kvinder i Danmark, der hvert år får foretaget en
abort. Men siden 1998 er antallet af medicinske aborter, hvor man tager en pille og udstøder fosteret i eget hjem, steget voldsomt. På 16
år er det steget fra to procent til i dag at udgøre
hele 62 procent af alle aborter.

En svær situation
Tendensen har mødt skepsis fra abortmodstandere, der frygter, at kvinderne med en såkaldt hjemmeabort overlades til sig selv i en
svær situation. Men stigningen i medicinske
aborter betyder samtidig, at aborten sker tidligere i graviditeten. For mens man først kan
få en kirurgisk abort mindst syv uger henne i
graviditeten, kan man få en abortpille fra uge
fem. Og det er positivt i en ofte ubehagelig situation, mener speciallæge i gynækologi Christine Felding.
- Når man ikke er mere end 7-8 uger henne
i sin graviditet, er en medicinsk abort klart
at foretrække. Både fysisk og psykisk er der
fordele ved selv at opleve at udstøde fosteret i
trygge rammer frem for at vågne op af narkose, hvor der er blevet fjernet noget fra kroppen,
siger Christine Felding.
Et af argumenterne mod en hjemmeabort
er, at det som kvinde er voldsomt at se det foster, man udstøder, som menstruation. Men
det er en skrøne, at fosteret overhovedet er
synligt, siger Christine Felding.

- Man kan ikke se noget, der minder om et
væsen. I uge seks kan man ikke engang se et
foster på scanningen. Det er en ganske almindelig kraftig menstruation. Det er klart, at det
psykisk kan være hårdt, og vi understreger
derfor altid, at det er vigtigt, at kvinden skal
være sammen med nogen, mens det står på,
siger hun.

’’

Jeg vil ikke ønske for
nogen, at de bliver
uønsket gravide, for det er
bestemt ikke sjovt at skulle
gennem en abort.
41-årig mor til to.

Også en 27-årig ph.d.-studerende fra Herlev stod for få måneder siden i en svær situation. Hun var blevet gravid. Med en mand hun
knap kendte.

Lige gået fra kæresten
- Jeg var gået fra min kæreste i oktober og
mødte en ny fyr og blev gravid, fordi jeg havde
haft influenza med opkast og diarre, så ppillerne ikke virkede. Jeg havde ikke opdaget
symptomerne på graviditet, fordi jeg troede,
det stadig var influenza, siger kvinden, der ligeledes ønsker at være anonym. Kort før jul
valgte hun at få en medicinsk abort.
- Jeg føler ikke, jeg har noget ordentligt at tilbyde et barn på nuværende tidspunkt. Jeg er
midt i min ph.d., og jeg har ikke en mand, som
jeg ved ville være der for barnet. Selvfølgelig
nåede jeg at tænke, at der vokser et barn inden
i mig, og det er ikke sjovt, men når jeg tænkte
på det praktiske, var jeg ikke i tvivl. Jeg havde
menstruationssmerter og blødte som en kraftig menstruation, og et par timer efter var det
ovre, siger hun.
At de medicinske aborter er steget, betyder
ikke, at flere får provokerede aborter. Tværtimod. De seneste 15 år er det faldet fra 16.000
aborter i 1998 til 14.700 aborter i 2012.
En 41-årig mor til to fra Nordsjælland havde
ikke troet, at hun skulle blive en del af den statistik. Men for halvanden måned siden blev
hun det. Egentlig havde hun slet ikke troet, at
hun sin alder taget i betragtning, kunne blive
gravid, men da kroppen begyndte at vise, velkendte tegn, var hun ikke i tvivl. Hun var heller ikke i tvivl om, at hun ikke skulle have flere
børn.
- Jeg vil ikke ønske for nogen, at de bliver

Den 40-årige kvinde på billedet er
en af de mange, der fik en medicinsk abort. Foto: Bax Lindhardt

uønsket gravide, for det er bestemt ikke sjovt
at skulle gennem en abort. Men alt taget i betragtning var det en god løsning at gøre det
hjemme.
Hvis jeg kunne se et foster, havde jeg nok
ikke syntes, det var skide sjovt, men jeg kunne
ikke se noget andet end en kraftig blødning,
siger hun.
En abortpille har også andre fordele, viser

flere undersøgelser. En kirurgisk abort kan
give skader på livmoderen og i værste fald
gøre kvinden ude af stand til igen at blive gravid, hvis der opstår infektioner.

Værre for de helt unge
Abortpillen kan tages frem til uge ni, men det
er dog ikke til alle, man anbefaler medicinsk
abort, siger Christine Felding. Er kvinderne
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• PILLE ELLER OPERATION?

Ved kirurgisk abort bliver livmoderen udskrabet eller udsuget, hvilket giver risiko for infektioner og bivirkninger i forbindelse med bedøvelse. Til gengæld bløder
kvinden længere og har kraftige menstruationssmerter, når hun får medicin og selv skal abortere.

ET BARN

3 SPIL

Anmelder: mutanten.dk

DARK SOULS II

Maskiner: PS3, Xbox 360
Genre: RPG

******
Med Dark Souls II smutter vi igen en tur
ned under jorden til de mørke grotter, hvor
monstre, trolde og gigantiske rotter holder til.
Her udspilles et flot og spændende rollespil, hvor
udfordringerne er mange. Spillets kampsystem
tilbyder nogle nye ting og fungerer generelt
meget bedre end gennemsnittet. Der er mange
gode detaljer i spillet, bl.a. er der gode effekter,
når man går rundt i mørke og kun kan lyse op
med en fakkel. Godt spil for fans af genren.

YOSHI’S NEW ISLAND

Maskiner: 3DS
Genre: Platform

******
Yoshi har altid været Marios ven og i
dette spil er det da også Baby Mario, der skal
hjælpes af Yoshi. Det sker ved at gennemføre
rigtig mange baner i bedste platformstil,
hvor der skal indsamles objekter, undgås
fælder og besejres modstandere. Yoshi har
den egenskab, at han kan æde alt, hvilket
ofte hjælper med til at bane vejen frem, men
der er også flere nye hjælpemidler i spillet,
som gør banerne både underholdende og
udfordrende. For alle aldre.

ROCCAT KAVE XTD

Maskiner: Pc
Genre: Headset

******
Roccats nye headset, Kave XTD 5.1
Digital har været ventet længe. Roccat
har altid stået som leverandør af meget høj
kvalitet, men til en pris, der ligger lidt under
konkurrenternes. Kave XTD ligger derfor på
ca. 1400 kr., hvor et tilsvarende konkurrerende produkt ligger på ca. 2000 kr. Lydmæssigt
ligger Roccat altid helt i top, og med Kave
XTD understøttes dette af et indbygget 5.1
lydkort. En yderst funktionel remote og en
virkelig god mikrofon topper spil-oplevelsen.

helt unge, kan det være for voldsomt.
- Jeg tilbyder altid de helt unge at komme
på hospitalet. I forvejen er abort aldrig en sjov
ting, og når man er 13-14 år, kan det psykisk
være for ubehageligt selv at skulle udstøde det,
siger hun.
De tre kvinder, som BT har talt med, understreger alle, at de under ingen omstændigheder opfordrer andre til at få en abort.

- Det var et helvede, og det skulle bare overstås. Selv om man er afklaret, er man selvfølgelig helt vildt ked af det. Det er et sindssygt og
meget følelsesmæssigt valg, og jeg havde nogle
tudeture den dag. Men jeg kunne mærke, at
min krop var med i hele processen, og det var
vigtigt i en meget svær situation, lyder det fra
den 40-årige mor fra Nordsjælland.

Arrangementet afholdes
på Børsen fredag d. 6. juni
og lørdag d. 7. juni 2014.
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