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Det svære valg

At vælge for sit barn

Hvert år oplever mange forældre i forbindelse med nakkefoldsscanning 

eller misdannelsesscanningen eller før at få at vide, at deres barn er 

alvorligt sygt. De forældre bliver stillet overfor valget, om graviditeten skal 

afbrydes eller fortsætte.

Tekst: Birgitte Horsten

Det kan være meget chokerende at få at vide, at 

der er noget galt med ens barn. Og selve valget kan 

være den tungeste beslutning, også selvom det kan 

være den mest kærlige handling i situationen.

At skulle træff e valget for sit barn, om hvorvidt det 

skal leve eller ej, er forbundet med mange tanker 

fra forældrene. Som rådgivere i Landsforeningen 

taler vi med mange forældre, der har stået overfor 

det valg, og i takt med at fødestederne bliver bedre 

og bedre til at opdage misdannelser og alvorlig syg-

dom, er antallet af henvendelser også steget. Selvom 

hvert barns fortælling er unik, er der også tanker 

og aspekter, der går igen hos fl ere af forældrene, og 

der er fællestræk i de overvejelser, som mange har 

gjort.

Skyld, tvivl og angsten for at have valgt forkert 

At skulle træff e valget for sit barn kan være for-

bundet med megen skyld, skyld over at have truff et 

beslutningen om at afb ryde liv, skyld over ikke at 

kunne give sit barn det bedste - livet. 

I følgeskab med skylden kommer også tvivlen – 

tvivl om hvorvidt barnet nu virkelig var så sygt. Og 

den tvivl viser sig hos nogle forældre som angst for 

at få svaret fra en evt. obduktionsrapport.

At forklare omgivelserne at det var et barn

Mange forældre oplever, at det kan være svært at få 

forståelse for, at det er et barn, de har mistet. Det 

kan være en dobbelt sorg at sørge og ikke opleve, 

at omgivelserne forstår sorgen. Forældre oplever, 

at deres omgivelser i forsøget på at lette deres sorg 

kommer med udtalelser som, ”det var godt det blev 

opdaget”, ”godt I ikke nåede at lære ham at kende”, 

mm – udtalelser, der trods de gode intentioner, 

lader forældrene alene tilbage med deres sorg uden 

mulighed for at dele den. Der er aldrig noget godt i, 

at børn dør.

For mange har det rigtig stor betydning, hvordan 

de er blevet mødt af fagpersonalet på fødestedet – 

anerkendte personalet, at det var et barn, i deres 

måde at omtale barnet på og i deres omsorg for for-

ældrene. Grunden til, at det er så vigtigt for mange, 

er, fordi det er med til også at anerkende forældre-

skabet – at man virkelig er blevet far/mor til et lille 

dødt barn.

”Hører vi overhovedet til hos jer?” 

Af de forældre, der selv henvender sig til forenin-

gen fortæller fl ere, at det har været svært selv at 

skulle ringe til Landsforeningen, og begrundelsen 

fra fl ere er usikkerheden i forhold til, om de over-

hovedet hører til hos os. Som en far sagde: ”det var 

jo vores eget valg, at han ikke skulle leve..., så har vi 

overhovedet ret til at sørge?” Men en sorg bliver jo 

ikke mindre af, at man selv har truff et et valg for sit 

barn. 

Det, vi har til fælles i Landsforeningen til støtte ved 

Spædbarnsdød, er sorgen over at have mistet vores 

barn. Alle der er i sorg, hører til hos os.

TEMA: Provokerede fødsler
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Hvordan foregår provokerede fødsler typisk? 

Provokerede fødsler
Morten Lebech, der er formand for Dansk Selskab for Obstetrik og 

Gynækologi (DSOG), har arbejdet indenfor området i mange år og 

er til daglig ledende overlæge på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling 

på Herlev Hospital.

Tekst: Michael Esmann

Indledningsvis er det vigtigt at få afk laret nogle be-

greber. I henhold til dansk lovgivning er der tale om 

et foster frem til 22 fulde graviditetsuger. Fra 23 + 0 

er der tale om et barn. I Landsforeningen til støtte 

ved Spædbarnsdød er det forældrene, der afgør, 

hvornår der er tale om et barn. Derfor anvender vi 

også begrebet provokeret fødsel i vores forening, 

selvom den offi  cielle betegnelse er provokeret abort. 

De fl este hospitaler anvender ligeledes den termino-

logi, som forældrene måtte ønske.

Der er som bekendt fri abort til 12. uge i Danmark. 

Hereft er skal det regionale samråd for abort, foster-

reduktion og sterilisation give tilladelse til abort. 

Tidligere var dette en amtslig opgave, der i dag er 

placeret i regionerne. Det vil sige, at der i Danmark 

er 5 regionale samråd.

Samrådet består af tre medlemmer: En speciallæge 

i gynækologi, en speciallæge i psykiatri eller læge 

med særlig socialfaglig baggrund og en regions-

medarbejder med socialfaglig eller juridisk bag-

grund.

En ny sag til Samrådet starter oft est på baggrund af

en telefonisk henvendelse fra sygehuset. En sag, 

hvor der er tale om medicinsk indikation, altså tegn 

på misdannelser, afgøres som oft est i løbet af få dage.

I sager, der bygger på sociale forhold, sker afgørel-

sen typisk indenfor en uge. I de tilfælde etableres 

først et møde mellem sagsbehandler og ansøger, 

oft est i kvindens eget hjem. 

Hvis samrådet ikke giver tilladelse til afb rydelse af 

graviditeten, kan sagen indbringes for abortanke-

nævnet. I 2008 modtog samrådene i alt 886 ansøg-

ninger, hvoraf 829 fi k tilsagn. Ud af de 886 ansøg-

ninger var de 460 begrundet i faren for, at barnet 

ville blive født med en alvorlig legemlig eller sjæle-

lig lidelse. De 451 fi k en tilladelse. Langt de fl e-

ste tilladelser gives i ugerne eft er den almindelige 

nakkefoldsscanning i 13. uge og eft er misdannel-

sesscanningerne i 18.-19. uge. Det er den gravide 

kvinde, der søger om tilladelse til svangerskabsaf-

brydelse. 

Det kan måske virke underligt, at den gravide skal 

ansøge om tilladelse hos et samråd, men Morten 

Lebech mener, at samrådene virker godt og er med 

til at legitimere forældrenes valg. Det er et valg, der 

oft e følges af skyld og tvivl hos forældrene, og det 

kan fj erne noget af skylden, at forældrene oplever, 

at fagpersoner støtter deres valg for deres barn.

Nakkefoldsscanning

Siden 2005 er alle gravide blevet tilbudt en nakke-

foldsscanning for at vurdere risikoen for Downs 

Syndrom, tidligere benævnt mongolisme. Under-

søgelsen består af to undersøgelser. En blodprøve 

(en doubletest) og en scanning. Doubletesten måler 

to stoff er i blodet. Niveauet af disse stoff er er som 

regel anderledes ved graviditeter, hvor fostret har 

Downs Syndrom. Blodprøven tages samme dag 
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som nakkefoldsscanningen. Nakkefoldsscannin-

gen kan måles fra 11. uger og 0 dage til 13 uger og 

6 dage. Resultaterne kombineres med den gravides 

alder. 

Hvis resultatet viser en høj risiko for Downs Syn-

drom, vil den gravide blive tilbudt en samtale med 

en læge. I denne samtale vil lægen give oplysninger 

om yderligere undersøgelser, og den gravide vil få 

tilbudt moderkage- eller fostervandsprøve. Denne 

prøve vil med 100% sikkerhed kunne give svaret 

på, om der er tale om en kromosomfejl. Der er en 

risiko på 1 ud af 100 for, at undersøgelser medfører 

en abort. Viser prøven, at barnet har Downs Syn-

drom, vil forældrene blive tilbud rådgivning om, 

hvorvidt graviditeten skal fortsætte eller afb rydes.

Hvis der er tale om et barn med Downs Syndrom, 

vil en tilladelse til svangerskabsafb rydelse kunne 

gives over telefon. Det sker eft er, ansøgning og 

lægefaglig beskrivelse af sagen faxes til samrådet. 

Samme procedure følges ved andre klare årsager, 

der normalt fører til tilladelse til svangerskabsaf-

brydelse. Ved ansøgninger eft er 20. uge vil samrådet 

oft e mødes. Her vil behandlingen af ansøgningen 

oft e tage 3-4 dage.

Misdannelsesscanning

Ligeledes tilbydes en gennemscanning i 18. til 20. 

uge. Denne scanning benævnes også misdannelses-

scanning. Det er ikke muligt at se alle misdannelser 

på en sådan scanning, hvorfor det kan være nød-

vendigt med fl ere undersøgelser, hvis der er tegn på 

en misdannelse. Hvis en sådan mistanke opstår, vil 

forældrene blive tilbudt supplerende undersøgelser 

og rådgivning.

Når tilladelsen så er givet, vil parret blive kontaktet. 

Behandlingen starter med, at moderen får medi-

cin, der modner livmoderen. Hereft er gives der 

stikpiller, sædvanligvis med nogle timers interval. 

Kvinden vil også blive tilbudt smertestillende me-

dicin. Moderen kan selv bestemme, om hun ønsker 

at blive indlagt eller tage hjem, når medicinen, der 

skal modne livmoderen, er givet. Når behandlingen 

med stikpiller startes, skal kvinden være indlagt. 

Der går typisk mellem 6 timer og 2 døgn før barnet 

er ude. I gennemsnit går der 15 timer fra den første 

stikpille er givet. Der vil ikke som ved en normal 

fødsel komme pressevener, men barnet vil glide ud.

Kejsersnit

For nogle kvinder forekommer det svært at få at

vide, at de skal føde deres eget barn, når de har be-

sluttet at afb ryde graviditeten. De ønsker, at barnet 

bare kan blive fj ernet. Ifølge Morten Lebech er der 

en række årsager til, at lægerne ikke foretager et 

kejsersnit. Der er en stor risiko for moderen, da der 

er tale om en stor operation med risiko for kom-

plikationer. Hertil kommer, at fostrene og livmo-

deren ikke er så store og dermed sværere at få ud, 

hvis kvinden ikke er så langt fremme i graviditeten. 

Endelig påpeger Morten Lebech, at mange under-

søgelser viser, at det er godt selv at føde i forhold til 

den eft erfølgende sorg. Ved et kejsersnit vil arret på 

maven for altid være der. 

Beslutningen

Morten Lebech siger: ”De fl este forældre er hurtigt 

afk laret i forhold til, om de ønsker at gennemføre 

eller afb ryde svangerskabet. Vi siger, at de skal gå 

hjem og holde om hinanden, tale sammen og in-

formere deres pårørende og dereft er komme igen 

dagen eft er.” Og Morten Lebech fortsætter: ”Nogle 

har brug for længere tid, hvilket vi giver dem. Men 

mange undersøgelser viser, at det ikke er godt men-

talt at udskyde beslutningen.”

Livstegn

”Under fødslen vil der være nogle sammentræknin-

ger i livmoderen, der mindsker iltoptagelsen, hvor-

med barnet sover ind. Ved fødsler eft er uge 18 vil 

der være mulighed for liv i cirka 10 % af tilfældene. 

Her er det vigtigt at vide, at der er tale om levende 

børn, der ikke er levedygtige. Der kan være tale om 

hjerteslag eller nogle små bevægelser. I Sverige er 

det praksis at sprøjte en kaliummikstur ind i bar-

nets hjerte, som betyder, at barnet dør. Dette er 

også en mulighed i Danmark. Her vil lægen i sam-

talen med forældrene fortælle om denne mulighed. 

Der er altså tale om et individuelt tilbud.

Det er forældrene, der selv bestemmer, om de øn-

sker at se barnet eft erfølgende. I fald de ikke ønsker 

dette, dækkes barnet til.

Der kan være forskel i praksis fra det ene sygehus 

til det andet, men fælles er, at personalet i videst 

mulige omfang forsøger at støtte og vejlede foræl-

drene bedst muligt, når barnet er dødt. Ligeledes er 

det kutyme, at forældrene tilbydes en opfølgende 

samtale for at tale forløbet igennem, når der er gået 

noget tid. Det er også her, det vil være naturligt at 

tale om et eventuelt obduktionssvar og en eventuel 

næste graviditet.

TEMA: Provokerede fødsler
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Kære Caroline

Mandag den 9. oktober 2006 blev mit liv og også 

din fars liv ændret for altid på bare få minutter. 

Vi blev som forældre stillet over for verdens svæ-

reste valg. Under scanningen viste det sig nemlig, 

at dit hjerte var meget dårligt og misdannet, og 

eft er en kort samtale med en læge i Horsens blev 

vi sat i et lille venterum, inden vi skulle køre til 

Skejby for endnu en scanning. Vi havde da af 

lægen fået at vide, at hvis han havde ret i hans 

antagelser, ville det for lille dig betyde fl ere store 

hjerteoperationer og en transplantation. Vi var 

med det samme enige om, at det ville være alt 

for synd for dig, det var ikke det liv, vi ønskede at 

give dig.

I Skejby fi k vi af to læger og en assistent samme 

besked, venstre hjertehalvdel var underudviklet 

og næsten ikke eksisterende, og det samme var 

hovedpulsåren gennem hjertet. Vi fi k valget, om 

vi ville fortsætte graviditeten, eller vi ville have 

en provokeret abort (tidlig fødsel). 

Som du ved, valgte vi det sidste. Du havde et 

godt liv inde i min mave, hvor jeg trak vejret for 

dig, og dit hjerte ikke selv skulle pumpe blod og 

ilt rundt, men uden for min mave, ville du skulle 

på operationsbordet med det samme… Sådan er 

det da ikke meningen, at det skal være! Man skal 

fødes, komme til verden og ligge trygt, roligt og 

sikkert i sine forældres arme. Vi syntes selv, at vi 

valgte det mest humane for dig, at du på denne 

måde ikke kom til at opleve smerte. Men des-

værre betød det jo samtidig, at vi ikke fi k

chancen for at lære dig at kende. Kun de små 

spark du gav mig inde fra maven, især de sidste 

par dage. Som om du ville sige ”hallo… jeg er her 

altså stadig”! Jeg følte mig som verdens værste 

mor, tænk at jeg skulle bestemme, om du skulle 

leve eller dø! Ved godt at naturen havde en fi nger 

med i spillet, men du levede jo… 

Rasmus havde så meget glædet sig til at blive sto-

rebror, det var utroligt svært at forklare ham, at 

du var fl øjet direkte op i himlen. Og at han aldrig 

ville få en chance for at lære dig at kende, at lege 

med dig og knuse og kramme dig.

Fødslen af dig gik nemt, og da vi så dig, lå du lige 

så fi n og lille i jordemoderens arme. Undskyld 

at jeg ikke havde kræft erne til at holde om dig 

og give dig kærlighed… det var bare så svært at 

skulle omstille sig fra at være den gravide med 19 

uger igen af graviditeten, til at være den fødende 

mor, der skal sige farvel. Tomheden bageft er 

var den værste, savnet af dig, det ikke at have 

mulighed for at have dig tæt ved mig… smerten 

var ubeskrivelig. Da vi to dage eft er fødslen kørte 

hjem, føltes det hele også meget meget tomt… vi 

manglede dig. Det gør vi stadig.

Kys fra din moral 

i 

Kys fra din mor

Den 11. oktober 2007 - 1 år eft er

Så er der gået et år siden jeg fødte dig, og vi 

måtte sige farvel til vores lille pige. Det er utro-

ligt, at det er et helt år siden… så meget er sket! 

Nu har du en lillebror. Mikkel er nu 7 uger gam-

mel, og jeg elsker ham over alt på jorden. Ind i 

mellem kan det føles svært at savne dig så meget, 

som jeg gør, for hvis du var her, ville vi jo ikke 

have Mikkel. Og ham vil jeg jo heller ikke und-

være… Så meget er sket… og alligevel er savnet 

og tabet stadig stort, især i dag og dagene her 

omkring. Bruger rigtig meget tid på at tænke til-

bage på hvad der foregik for et år siden.

I dag tager vi op på kirkegården og lægger den 

hjertekrans, som vi også lagde ved din begra-

velse, og så tænder vi et lille lys for dig. Måske 

sidder du oppe i himlen og kigger ned på os. Så 

vid at vi savner dig og elsker dig. 

Kys fra din mor
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Forældreberetning

Det umenneskelige valg
I oktober 2006 blev det ved scanning i omkring 20. uge opdaget, at den 

lille datter, vi ventede os, havde en svær hjertefejl - hypoplastisk venstre 

ventrikel syndrom. 

Tekst og foto: Maria Nørgaard

Det betød, at vi blev stillet overfor det umenneske-

lige valg, om vi ville afb ryde graviditeten og føde 

vores datter 19 uger for tidligt, dødfødt. Alternativt 

om vi ville fuldende graviditeten og være forberedt 

på, at et operationshold ville stå klar til at operere i 

vores lille baby med det samme, hun blev født, samt 

at hun ville have behov for et nyt hjerte og alle de 

operationer, det medfører. 

Vi valgte det første, at føde vores lille pige, den 11. 

oktober 2006 i 21. + 5 uge af graviditeten. Med i 

vores betragtninger var også, at vi i forvejen havde 

en dreng på 4 år, som jo ville skulle undvære sine 

forældre i al den tid, vi ville være bundet til et syge-

hus. Det er uden tvivl det sværeste valg, vi har måt-

tet tage i vores liv, men samtidig var vi ret hurtigt 

afk laret om, at det for os, var det eneste rigtige valg. 

Både fordi vi i forvejen havde en søn, men også 

fordi vi ikke mente, at det ville være rigtigt at sætte 

vores datter til verden for at blive opereret og stadig 

skulle kæmpe hårdt for hendes liv. 

Jeg blev scannet på Horsens Sygehus og dereft er 

samme dag sendt til Skejby Sygehus, hvor vi fi k rig-

tig god støtte og rådgivning. 

Det sværeste i hele denne proces var uden tvivl for 

mit vedkommende, at jeg skulle skrive under på 

ansøgningen om at få en provokeret abort/fødsel, 

det føltes som, at jeg skulle skrive under på min 

datters dødsattest! Hvorfor det ikke både skal være 

moderen og faderen, der skal fortage den handling, 

forstår jeg stadig ikke. For mig virkede det som om, 

at den endelige beslutning var lagt i mine hænder, 

og det var et kæmpe ansvar, og noget der tyngede 

mig et stykke tid eft er. 

I forbindelse med bearbejdningen af de skyld- og 

ansvarsfølelser der var eft er Carolines fødsel, skrev 

jeg breve til hende (se modsatte side). Det første 

umiddelbart eft er fødslen og det andet 1 år eft er.

Efterskrift

Det er nu 3 år siden, at Caroline blev født. Det er 

en tid, hvor jeg stadig tænker tilbage på, hvad der 

skete. Det er som om, det hele bliver genoplevet i 

dagene omkring årsdagen. Det var den rigtige be-

slutning, men det er en kæmpe beslutning at skulle 

tage som mor.

Eft erfølgende har det fyldt meget hos mig, at jeg 

ikke følte, at jeg havde lov til at sørge, for jeg havde 

jo selv taget valget. Jeg havde en masse blandede 

følelser. For selvfølgelig havde jeg en masse sorg 

og frustration over, at det havde ramt os. Samtidig 

følte jeg, at vi jo selv havde taget beslutningen, og 

derfor kunne jeg jo ikke helt give mig selv lov til 

at føle den samme sorg som dem, der mister eft er 

fødslen. Det, jeg hørte mange gange, var, at vi jo 

var heldige, at vi ikke havde gået hele graviditeten 

igennem og derfor ikke havde knyttet os på samme 

måde. Og det tager man nok til sig, fordi man hører 

det så mange gange, men ens sorg og tab er jo sta-

dig stort, det er bare mere uhåndgribeligt, især for 

omgivelserne. At det hedder en abort..., det gør det 

bestemt ikke nemmere, for det er jo en fødsel, og 

der fødes jo levende børn i 21. - 22. uge. 

Jeg blev scannet mange gange under den eft erføl-

gende graviditet og ville derfor ikke vælge anderle-

des på grund af det, vi var igennem, men man må 

tage en masse ansvar som forældre og være klar 

over hvilke svære valg, man kan blive stillet overfor.

TEMA: Provokerede fødsler
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Dagen eft er den provokerede fødsel. 

Vi er stadig på hospitalet og har nu 

besluttet at lukke for Samuels lille 

kiste - en papkasse, som Nicklas 

har dekoreret, inden vi blev indlagt 

på hospitalet.
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Forældreberetning

Vores søn Samuel, 
der lærte mig så 
utrolig meget om livet
Jeg fi k gennemført en provokeret fødsel i maj 2007 en uge efter nakkefolds-

scanningen, som viste, at vi ventede et barn med Downs Syndrom. 

Tekst og foto: Christina Aaberg Warncke

Beslutningen om at afb ryde graviditeten og få gen-

nemført en provokeret fødsel har på alle måder 

forandret mit liv – både på godt og ondt. Det med-

førte bl.a., at jeg havde et stort behov for at fortælle 

om min oplevelse, så andre kvinder i en lignende 

situation frem for alt huskede på at give plads til 

deres tvivl. For der fi ndes ingen ”rigtig” løsning, når 

man står over for valget mellem enten at skulle gen-

nemføre eller afb ryde en graviditet, idet begge valg 

uanset hvad vil forandre ens liv fuldstændigt. Intet 

vil eft erfølgende blive, som det var før – det er og 

bliver i mine øjne et valg mellem pest eller kolera. 

Disse og andre tanker fi k jeg mulighed for at for-

tælle om i to artikler, der blev off entlig gjort i hhv. 

Kristeligt Dagblad og Femina nogle måneder eft er 

min provokerede fødsel.

Når jeg i dag ser tilbage på hele hændelsesforløbet 

har mine følelser og tanker ikke forandret sig meget 

i forhold til det, jeg beskriver i artiklerne. Det er 

stadig mit indtryk, at der reelt ikke fi ndes noget infor-

meret valg – nakkefoldsscanningen er en uudtalt 

opfordring til afb rydelse af graviditeten, såfremt 

noget er ”unormalt” ved barnet. Fra sundheds-

væsenets side gøres der utrolig lidt for at hjælpe og 

støtte forældrene til at fi nde frem til den for dem 

bedste løsning. Det er også mit indtryk, at sund-

hedsvæsenet overser en væsentlig faktor, nem-

lig at alle vi kvinder, der når tidspunktet for nakke-

foldsscanningen, som udgangspunkt, ønsker det 

ventede barn. Muligheden for fri abort er således 

ikke længere til stede på det tidspunkt, nakkefolds-

scanningen gennemføres. Skulle der derfor vise sig 

at være noget vitalt galt med barnet, er det reelt 

vores ønskebarns liv, der står på spil. Også selv om 

man som forældre kan have en mening om at ville 

træff e et bestemt valg, hvis noget skulle vise sig at 

være galt med barnet, er og bliver det noget helt 

andet pludselig at stå i den situation, hvor man vit-

terlig skal vælge. 

Det at skulle vælge mellem liv eller død for sit barn 

kan i mine øjne kun udløse en choktilstand, hvor 

ens selvidentitet forvrides og eft erfølgende skal gen-

fi ndes eller omdefi neres – og det på trods af, at man 

som forælder muligvis har tænkt 1000 tanker igen-

nem forinden og evt. mener, man føler sig afk laret. 

Det er et valg, der har så fatale og vidtrækkende 

konsekvenser, der i mine øjne ikke kan overskues 

på så kort tid. For tiden bliver i denne situation 

pludselig en knap faktor. Når man først ved, at 

noget er galt med barnet, skal valget træff es inden-

Fortsættes næste side
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overladt til os selv – der var ingen hjælp at hente, 

med mindre vi selv tog konkrete initiativer. Og når 

jeg så tænker på, hvilket hjælpetilbud f.eks. fl ypas-

sagerer ganske automatisk bliver tilbudt, hvis de 

oplever en nødlanding eller på anden måde bliver 

udsat for en livstruende situation under en fl yrejse, 

så kan det på alle måder undre mig, at vi familier, 

der bliver sat i den situation at skulle vælge liv eller 

død for vores barn, fuldstændig bliver overladt til 

os selv. Vi er uendelig mange kvinder, der lever 

med en dyb sorg og skamfølelse over at have valgt 

en provokeret fødsel, men som oft e forbliver stum-

me, fordi netop sorgen, tabet og ikke mindst skam-

følelsen er for stor at rumme til, at vi formår at få 

sat ord på dem. Hvor ville jeg ønske, der var fl ere 

kvinder, der ville stå frem og fortælle om deres 

følelser og oplevelse af at have valgt en provokeret 

fødsel. Jeg er sikker på, det ville sætte konsekvenser 

af nakkefoldsscanningen i et noget andet lys.

På samme måde ville jeg også ønske, at de enkelte 

handicapforeninger og dermed også LEV (Privat 

landsdækkende forening for udviklingshæmmede, 

pårørende og andre interesserede, red.) ville være 

mere proaktive overfor de steder, der tilbyder nakke-

foldsscanning. De er alt for lidt synlige i forhold til

de konsekvenser de forskellige fosterscanninger kan 

for kort tid, og den tid er i mine øjne for kort, vel-

vidende at der ikke er ret meget mere tid at gøre 

med. Den knappe tidsfaktor fordrer derfor, at man 

som vordende forældre burde få tilbudt professio-

nel hjælp fra alle de fødesteder, der udfører nakke-

foldsscanningen. Den hjælp, der netop er nødven-

dig, og som kan hjælpe og støtte forældrene til at 

træff e et informeret valg. Desværre står dette tilbud 

endnu ikke til rådighed alle steder den dag i dag!

For mit vedkommende indebar det at skulle vælge 

mellem at gennemføre eller afb ryde graviditeten 

også en kæmpe stor portion skyld- og skamfølelse. 

Faktisk var jeg så skamfuld over bare at tænke 

tanken om at afb ryde graviditeten, at jeg ikke turde 

gå ind på Landsforeningen for Downs Syndroms 

hjemmeside, og endnu mindre turde jeg kontakte 

dem og bede dem om råd og hjælp. Tanken om at 

bede om hjælp fra personer, som jeg selv overve-

jede at vælge fra, sprængte alle mine grænser og 

virkede fuldstændig urimelig. I dag fortryder jeg, at 

jeg ikke gjorde det. Jeg er dog mindst lige så choke-

ret over, at jeg ikke fi k tilbuddet om at blive kontak-

tet af Landsforeningen for Downs Syndrom, eft er vi 

havde fået beskeden om, at vi højest sandsynlig 

ventede et barn med Downs Syndrom. Jeg sidder 

nok tilbage med den følelse af, at vi var fuldstændig 

Dagen eft er den provokerede fødsel. Vi er taget direkte fra hospitalet ned til kirkegården for at lade Samuel nedgrave.
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medføre. Der er derfor ganske klart min overbevis-

ning, at nakkefoldsscanningen hverken kan eller 

må stå alene, hvis et forældrepar bliver sat i den situa-

tion, at de skal vælge, hvorvidt de vil gennemføre 

graviditeten eller ej. De har krav på hjælp og bør 

derfor få tilbudt hjælp. Det bør ikke være op til for-

ældrene at være proaktive i den situation.

Når alt det så er sagt, er jeg i dag også usigelig glad 

for, at vi fi k anbefalet at få foretaget en provokeret 

fødsel og ikke en udskrabning, eft er vi havde be-

sluttet os for at afb ryde graviditeten. Jeg blev derfor 

indlagt og sat i gang, hvoreft er jeg fødte vores lille 

søn. Selvom han var dødfødt, kunne vi se ham, 

holde ham i vores hænder og kysse ham. Noget jeg 

i dag på ingen måde ønsker at være foruden, selv-

om mit hjerte var ved at briste i det øjeblik, han lå i 

min hånd. I og med at jeg fødte vores søn, har jeg 

også haft  muligheden for at få ham nedgravet, lige-

som jeg i dag har fået lavet en tegning af ham. Han 

er derfor ikke bare ”ingen ting”, fordi han var så 

lille, da vi valgte ham fra. Nej, han var et helt almin-

deligt lille barn med arme, ben, fi ngre, tæer og 

ansats til øjne og ører. Blot med den forskel at han 

havde et svært handicap. 

Det skræmmer mig derfor, at der åbenbart heller 

ikke på det område er noget reelt valg, da hvert 

fødested har forskellig praksis. Nogle steder anbe-

fales en udskrabning og andre steder en provokeret 

fødsel. Ingen af de kvinder, jeg har talt med, som 

har valgt at afb ryde graviditeten på baggrund af 

resultatet fra nakkefoldsscanningen, har fået valget 

mellem at føde barnet eller få foretaget en udskrab-

ning. Alle har de fulgt fødestedets anbefalinger – 

for mig endnu bevis på at det informerede valg er 

en illusion – der er ingen information og dermed 

ikke noget reelt valg!

Det tog mig også meget lang tid, inden jeg kunne 

erkende overfor mig selv, at vi faktisk havde mistet 

vores barn. For i min verden havde vi ikke mistet 

– vi havde jo selv besluttet os for at afb ryde gravi-

diteten og dermed vælge vores barn fra, så i bund 

og grund var der jo intet at være ked af! Det var, 

som om jeg ikke havde ret til at være ked af det, og 

derfor heller ikke gav mig selv lov til at mærke min 

sorg og fortvivlelse. Jeg følte mig også meget kejtet i 

samværet med andre forældre, der vitterlig havde 

mistet et barn, dvs. hvor barnet af en eller anden 

årsag var død enten under eller eft er fødslen. Det 

var ubeskrivelig hårdt, da jeg var ved at sprænges af 

sorg inden i min krop og ingen steder havde at gå 

hen med min sorg.

Det var først omkring en måned eft er fødslen til et 

Åbent Hus møde i Landsforeningen til støtte ved 

Spædbarnsdød, at det langsomt gik op for mig, at 

jeg nok alligevel havde været igennem et hændel-

sesforløb, hvor jeg havde lov til at sige, at jeg havde 

mistet vores barn. Det var ualmindelig befriende og 

lettende, men samtidig betød det også starten på en 

lang og hård bearbejdelsesproces af alle mine følel-

ser.

Der er nu gået ca. 2½ år, siden vi valgte at afb ryde 

graviditeten, og i den tid har jeg brugt utrolig me-

gen energi på at lære at leve med min sorg, skam- 

og skyldfølelse. Ikke mindst overfor vores ældste 

søn, som jeg på daværende tidspunkt oft e havde 

svært ved at se i øjnene, for ham havde vi jo ikke 

valgt fra – han var jo, som vi havde ”bestilt” ham. 

Derudover havde vi også et ønske om at få en 

søskende til vores ældste søn, hvilket indebar end-

nu en graviditet – noget jeg følelsesmæssigt havde 

meget svært ved at overskue. Kort tid eft er den pro-

vokerede fødsel valgte jeg derfor at gå til psykolog

for at få mine tanker og følelser bearbejdet, og det 

har på alle måder været guld værd. Uden denne 

hjælp var jeg nok ikke kommet helskindet igennem 

den proces. 

Tiden læger ikke alle sår, men jeg har lært at leve 

med det ar på sjæl og hjerte, som min anden gra-

viditet medførte. Og vigtigst af alt har jeg i dag gen-

vundet glæden ved at være mor for mine to dejlige 

drenge, der aldersmæssigt omkranser vores lille 

søn, som jeg i dag bærer et ganske særligt sted i mit 

hjerte og som på alle måder, trods sin kort tilstede-

værelse hos os, har lært mig utrolig meget om livet.

Vi har lagt Samuels lille kiste ned i graven. På hans kiste lig-

ger to små blomsterbuketter af de første markblomster, som jeg 

plukkede på vejen fra hospitalet til kirkegården.   

TEMA: Provokerede fødsler



En alvorlig misdannelse hos deres datter efterlod Karen Søndergaard 

og hendes mand uden andet valg end at afbryde graviditeten i 21. uge. 

Men skønt valget var entydigt, følte Karen sig alligevel presset til en 

hurtig beslutning.

Stjernen 4/2009 · side 20



Stjernen 4/2009 · side 21

Forældreberetning

Hun var jo 
ikke et monster

Tekst og foto: Louise Raaschou

Det var ved rutinescanningen for misdannelser i 

20. uge, at Karen Søndergaard og hendes mand fi k 

beskeden: Deres barn ville ikke under nogen om-

stændigheder overleve eft er fødslen. Den lille pige, 

Ida, viste sig at lide af den værst tænkelige variation 

af rygmarvsbrok, ”anencephali”, som betyder, at 

hjerneskallen ikke lukker sig, og at hjernen der-

for ikke udvikler sig, som den skal. Den vil aldrig 

kunne sende de beskeder til resten af kroppen, som 

er nødvendige for at leve. Med andre ord, ville Ida 

ikke være i stand til at trække vejret selv, når hun 

kom uden for livmoderen.

- Ved scanningen i 12. uge havde alt været normalt, 

så vi var slet ikke forberedte på det chok, fortæller

Karen Søndergaard, der sammen med Idas far hav-

de forsøgt at blive gravid i mange år og derfor var 

ovenud lykkelige. Indtil 20. uge.

Idas forældre var dog ikke i tvivl om, at en afb ry-

delse af graviditeten, altså en igangsættelse af føds-

len, var den eneste mulighed:

- Det var håbløst at fortsætte. Det var jo ikke et 

spørgsmål om, at hun måske ville have kunnet leve 

en uge eft er fødslen, eller at der var en chance for 

længere tid. Hun ville kun kunne leve i sekunder 

eller minutter, og hun ville ikke få mere tid, selv om 

jeg havde gennemført hele graviditeten, siger Karen 

Søndergaard.

Men selv om der ikke var skyggen af tvivl om, at 

Ida aldrig ville få et liv uden for Karens mave, synes 

Karen alligevel, at processen på hospitalet gik lige 

lovlig stærkt. Og i dag sidder Idas mor med en 

følelse af, at hun dengang gerne ville have haft  lidt 

mere tid til at komme overens med sin beslutning. 

Bare et par dage.

- Jeg har eft erfølgende tænkt, at det, vi blev mødt 

med fra sygehusets side, var, at det ikke kunne gå 

hurtigt nok med at få fj ernet det her barn. De havde 

meget travlt med, at vi skulle beslutte os. De stillede 

det op, som om vi havde et valg: Enten at afb ryde 

eller at gennemføre graviditeten, men det var meget 

tydeligt, hvad de mente, og hvad der var normen.

Fortsættes næste side
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Vi fi k at vide, at vi skulle skynde os at træff e en be-

slutning, for den skulle jo fremføres for abortsam-

rådet. Men helst skulle vi beslutte os inden i mor-

gen, for da holdt samrådet møde - ellers ville der 

gå en uge før rådets næste møde, fortæller Karen 

Søndergaard, der i dag ikke helt kan forstå, hvorfor 

Ida partout skulle ud så hurtigt:

- Jeg følte mig meget presset. Det var som om, hun 

var et monster, der bare skulle fj ernes så hurtigt 

som muligt. Sådan følte jeg, at der blev set på det. 



Landsforeningen afholder

Gruppestarterkursus
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Som opfølgning på Landsforeningens grundkursus 

afh oldes nu gruppestarterkursus. Dette kursus er 

for dig, der gerne vil være med til at starte nogle af 

vores mange forældregrupper op. På dette kursus 

vil vi fokusere på gruppestarterens rolle. Kurset er 

obligatorisk for gruppestartere.

Vi vil komme ind på gruppesamtale, relevante em-

ner for forældrene samt hvordan du kan tackle de 

vanskeligheder, der eventuelt kan dukke op under 

forløbet. Kurset beskæft iger sig ligeledes med for-

skellige praktiske problemstillinger.

Som om hun slet ikke var et barn, når hun nu var 

så syg. Det havde ikke gjort mig noget, hvis der var 

gået et par dage mere, for Ida var jo i live, og der 

var ingen fare for mig. Jeg følte faktisk, at hun blev 

taget fra mig, husker Karen Søndergaard, der også 

fra omgivelsernes side blev mødt af en ”væk-med-

det”-holdning.

- Vi valgte at få hende begravet, og én sagde eft er-

følgende, at ”puha, nu er dét overstået.” I andres 

øjne tror jeg ikke engang, at hun var et barn. Jeg 

tror, at mange ser hende som en form for abort, og 

sikke et held vi slap af med det. Men jeg ved ikke, 

om den holdning skyldes, at hun var syg, eller om 

det er fordi, hun blev født så tidligt. Men det er 

som om, hun ophørte med at være et barn. Den der 

interesse for graviditet og fødsel forstummer, siger 

Karen Søndergaard.

Selv tænker hun ikke på Ida som sit syge barn, men

som sit døde barn: - Jeg har aldrig set det som, at

jeg ikke kunne få et ”normalt” barn. Vi fi k at vide, at 

det var et af naturens luner, når den er allereværst, 

og jeg er ligeglad, om hun havde den misdannelse. 

Hun var mit barn, og jeg er glad for hende.

I dag har Ida en lillesøster, Marie Sif, som lige er 

blevet et år, og Karen Søndergaard er nået til en 

accept af, at hun var med til at beslutte, at hendes 

første barn kun skulle blive 21 uger:

Der udstedes kursusbevis eft er deltagelsen.

Kurset afh oldes i Middelfart den 21. november 

2009, og du kan tilmelde dig ved at ringe til os 

på telefon 3961 2451 eller sende en mail til:

helle@spaedbarnsdoed.dk

Tilmeldingsfrist: mandag den 9. november 2009

Kurset er gratis, og Landsforeningen refunderer 

dine transportudgift er, såfremt du ønsker dette.

- Jeg har brugt rigtig lang tid på at vende det fak-

tum, at jeg skulle beslutte over et andet menneskes 

liv. Det var virkelig stort, og jeg syntes måske ikke, 

at jeg havde lov til at tage den beslutning. Lige da 

det skete, følte jeg lidt, at jeg slog mit eget barn 

ihjel. Men det var det, der var bedst for alle, også 

for Ida. 

Vi fravalgte hende ikke, jeg synes, at vi valgte for 

hende. Vi tog ikke noget fra hende, som hun ville 

have fået, hvis jeg havde gennemført graviditeten 

Hun viste livstegn ved fødslen og det er jeg glad for. 

Det var det, der var tildelt hende. Det var hendes 

tid.




