
Karin har haft tre spontane aborter: 

Hver gang 
føles det som at 

miste et barn 
Af journalist Anne Buur



For størstedelen af de par der prøver at opnå 

en graviditet, er det ultimative mål at få en 

positiv graviditetstest. For de kvinder, og par, 

som har oplevet gentagne spontane aborter, er følel-

serne til gengæld mere komplekse og konfliktfyldte. 

Hos dem er de to famøse streger i høj grad forbundet 

med angsten for igen at miste. 

”Det er en mærkelig blanding af at være bange for 

ikke at blive gravid, samtidig med at jeg faktisk også 

er bange for at blive det.”

Sådan siger 31-årige Karin Ipsen, når hun skal 

sætte ord på det forløb hun, og hendes mand Fre-

derik, har været igennem i deres forsøg på at blive 

forældre. 

Spontan abort 
lige inden nakkefoldsscanning
Det startede ellers meget lovende. Til trods for at Ka-

rins mand arbejder til søs, og ikke er meget hjemme, 

lykkedes det alligevel parret at blive gravide inden-

for et par måneder. Glæden var stor, og første del af 

graviditeten forløb uden problemer. Karin havde 

det godt, og parret glædede sig til at blive forældre. 

Første trimester var næsten overstået, og parret 

begyndte at føle sig sikre på, at det hele nok skulle gå 

godt. De ventede kun på, at Frederik kom på land, 

så de sammen kunne dele den glædelige nyhed med 

venner og familie. 

I uge 12 skete det, der ikke måtte ske. Karin abor-

terede. Scanningen viste, at graviditeten ikke havde 

udviklet sig fra 5. eller 6. uge.

Parret var knuste, og helt uforberedte på, at det 

skulle gå sådan. For at få en pause fra det hele, valgte 

de at tage på en lang rejse. 

”Det var godt for os at komme lidt væk på det 

tidspunkt. Vi tog en pause fra det, hvor det var noget 

andet, som fik lov at fylde. Vi snakkede stadig om 

aborten, mens vi var afsted. Den blev ikke gemt 

væk, men der var også plads til andre ting,” fortæller 

Karin. 

Gravid på ny
På ferien fik Karin en smertefuld diskusprolaps, 

som betød, at det ikke blev den samme hverdag, de 

vendte tilbage til. Karin blev opereret, og startede 

efterfølgende i et genoptræningsforløb hos en dygtig 

fysioterapeut, der kædede det psykiske traume i 

forbindelse med aborten, sammen med de fysiske 

smerter. 

Et år efter aborten var Karin ved gynækolog. 

Planen var, at der skulle igangsættes et udrednings-

forløb, da det ikke var lykkedes at blive gravid igen. 

Karin afventede sin næste menstruation, men den 

udeblev. Hun var gravid igen. 

”Min mand og jeg reagerede meget forskelligt, 

da vi fandt ud af, at jeg var gravid igen. Min mand 

blev meget glad. Han troede på, at det nok skulle gå 

denne gang, men jeg kunne slet ikke være i det og 

nyde det,” fortæller Karin. 

Parret blev henvist til en tidlig scanning, og 

Karins stærke fornemmelse af, at der var noget galt, 

viste sig at holde stik. Ifølge beregningerne skulle 

hun være i uge 9, men scanningen viste, at gravidi-

teten igen var gået i stå tidligt. Karin havde været så 

sikker på, at det var den besked, de ville få, så hun 

blev ikke overrasket. Det var bare en bekræftelse af 

det, hun allerede vidste.  

Det er en mærkelig blanding 
af at være bange for ikke at blive 

gravid, samtidig med 
at jeg faktisk også er bange for 

at blive det.



En livmoder på to ben
I modsætning til første gang, var hun ikke selv 

begyndt at abortere, og derfor blev hun anbefalet 

medicin, så graviditeten kunne blive udskilt fra 

kroppen. Karin takkede dog nej til medicinen, da 

hun mente, hendes krop nok skulle klare det, hvis 

bare den fik tid og ro.

Det blev en barsk uge med smerter og blødninger 

ad flere omgange, indtil graviditeten kom ud. Under-

vejs fastholdt Karin dog sin beslutning om, at hun 

ikke ønskede medicin. Det endte da også med, at 

hendes krop selv udskilte graviditeten. Midt i sorgen 

var det en lettelse, at kroppen selv klarede arbejdet. 

Oveni smerterne og sorgen over at have mistet 

endnu engang, havde parret nogle uheldige oplevel-

ser på sygehuset, hvor de ikke følte, at deres sorg blev 

anerkendt. Karins tårer blev bortforklaret som et 

udtryk for hormonelle påvirkninger, selvom hun var 

oprigtig ked af at have mistet. 

Hun følte sig et langt stykke hen ad vejen som en 

livmoder på to ben, og mener, at der bør være mere 

hjælp at hente, f.eks. muligheden for at tale med en 

psykolog. 

Henvisning til enheden 
for gentagne graviditetstab
Efter fire inseminationsforsøg blev Karin gravid 

igen, men det skulle vise sig at være en biokemisk 

graviditet, hvilket betød at parret nu havde tre abor-

ter bag sig, og derfor kunne henvises til Rigshospita-

lets enhed for gentagne graviditetstab.

Det blev starten på en omfattende udredning 

med tæt på 50 blodprøver, kikkertundersøgelse af 

livmoderen, afføringsprøver, screening for stress 

og depression hos begge parter, målinger af parrets 

generelle sundhedstilstand, kromosomanalyser, osv.  

Alle undersøgelser viste det samme resultat. Der var 

intet galt med hverken Karin eller Frederik. 

”Vi har talt meget om herhjemme, hvorvidt det 

ville være lettere at håndtere følelsesmæssigt, hvis 

nogle af de undersøgelser de foretog, rent faktisk 

havde påvist, at der var noget galt med en af os,” siger 

Karin.

Efter mange udredninger og tre spontane 

aborter, har de stadig ikke fået nogen forklaring på, 

hvorfor de har mistet flere gange. Frederik har fået 

foretaget en sædanalyse hos SPZ Lab for at få svar 

på, om dna én i sædcellerne er skrøbelig. Hans tal 

er forhøjede, og det kunne indikere, at det måske er 

der, problemet skal findes. Parret afventer lige nu en 

ny test. 

Vi føler, vi har mistet vores børn
 Karin og Frederik har valgt at stå frem med deres 

historie, fordi de har oplevet at føle sig enormt 

alene. Som Karin udtrykker det, så er det som om, 

at aborter ikke er noget, man må tale om. Samtidig 

eksisterer der i samfundet en holdning om, at tidlige 

spontane aborter er noget, man hurtigt kommer 

over. Selv i vennekredsen har hun oplevet et misfor-

stået hensyn.

”Selv nære venner har sagt til os, at vi ikke behø-



ver at tale om det, hvis det gør os kede af det. Men 

for os er det vigtigt, at det er noget, vi må tale om, for 

deri ligger der også en anerkendelse af vores sorg og 

oplevelse. Vi føler ikke, vi har mistet en graviditet. 

Vi føler faktisk, at vi har mistet et barn. Det kan være 

rigtig svært for andre at forstå,” fortæller Karin. 

Derfor gør det også ondt, når folk forsøger at 

komme med velmenende råd om, at de ”bare skal 

prøve igen”, og ”nu ved de i det mindste, at de kan 

blive gravide.” 

”Man bliver faktisk ked af det. Vi har ikke brug for 

et andet barn. Vi ville faktisk rigtig gerne have det 

her barn, vi lige har mistet,” forklarer Karin. 

Insister på at tale om det
Selvom gentagne aborter kan være forbundet med 

berøringsangst og tabu, så mener Karin, at man 

skal insistere på retten til at tale om det. Parret har 

også talt meget om det derhjemme, selvom de har 

reageret forskelligt på forskellige tidspunkter. Og 

både Karin og Frederik er overbeviste om, at det er 

grunden til, at de er kommet igennem det, og stadig 

er sammen. Derfor lyder opfordringen til andre i 

samme situation, at man skal tale om det, både med 

sin partner, men også med familie og nære venner. ●

Karin har oprettet en profil 
på Instagram, hvor hun 
skriver om parrets forløb. 

Den kan findes her:

@karinelisabethipsen


