NYHETER

DAGEN - tirsdag 21. februar 2012

7

Etterlyser forskning
på abortårsaker
Færre tenåringer tar abort,
mens tallet øker blant
kvinner i slutten 20-årene.
- Bekymringsverdig, mener
organisasjonen Menneskeverd. Også bruk av langtidsvirkende prevensjon øker.

8.-11.mars

Mann 2012, 25+
Shannon Kapp, Hogne Schie,
Thor Øyvind Hansen m/ ﬂ.
Livsnær undervisning
og barske vintergleder!
Kitekurs , isklatring, topptur,
skiheisen, snøscooter mm

Silje Rognsvåg
redaksjonen@dagen.no

Til tross for at ungdom er blitt
mer seksuelt aktive, har forekomsten av tenåringsaborter
aldri vært lavere. Det viser Helsedirektoratets årsrapport for
helsesektoren.
Fra 2009 til 2010 sank andelen
tenåringsaborter fra 15,9 til 14,1
per 1.000 kvinner. Dette er det
laveste tallet siden registreringen startet i 1979. Forekomsten
av tenåringssvangerskap holder
seg også stabilt. Dette til tross for
at tenåringers debutalder synker,
og at den seksuelle aktiviteten
øker, opplyser Helsedirektoratet.

22.-25 mars

Damenes, 25+
Gunnhild Hals, Irene Aa m/ ﬂ
Prøv hundekjøring,
topptur, Via Ferrata mm.
30.mars – 4.april

Påsketreﬀ, 20+

Bekymret for unge voksne

Torbjørg Oline Oustorp,
Hogne Schie mm
Ferie med påfyll.

– Vi er glade for at færre tenåringer tok abort i 2010, sier informasjonsansvarlig Julie Kristine
Floberg i Menneskeverd
til
Dagen.
Organisasjonen er derimot
bekymret over
at antall aborter
hos unge voksne
økte fra 21,9 per 1.000 kvinner i
2009 til 23,2 per 1.000 kvinner i
2010. Dette gjelder kvinner i alderen 25 til 29 år.
– Det er bekymringsverdig at
antallet aborter i denne aldersgruppen øker, sier Floberg.
Til sammen ble det utført
nærmere 16.000 svangerskapsavbrudd i 2010. Aborttallene er
høyest i aldersgruppen 20-24 år,
med forekomst 29,2 per 1.000
kvinner. Nivået for denne aldersgruppen har ligget stabilt de
fire siste årene.

13.-20.april

Hjertefokus, 18+
Ei investèring i livet.
Samarbeid m/ UIO.
20.-22.april

Unge Par weekend II
Mari og Yngve Kolltveit
12.-17.juni

Sommerdugnad
8.juli – 3.aug

Opptur, 20+
Fjellbibelskolekurs
19.-24.aug

Fjelluke for seniorer
Anﬁnn Skaaheim
Alder: 60+

Ønsker abortforskning
– Vi håper det blir innvilget ressurser til å forske på årsakene til
abort. Bare på den måten kan
vi best mulig møte den enkelte
kvinnen i en vanskelig situasjon,
og som følge se en varig nedgang
i de høye aborttallene. På dette
tidspunkt innvilges minimalt
med penger til dette type arbeid.
Prevensjon er et iverksatt tiltak,
men forebygging trenger flere
ben å stå på. Dessuten er prevensjonstiltak rettet mot tenåringer. Det er blant unge voksne i
alderen 20-24 år at aborttallet er
absolutt størst. Lite gjøres i forhold til denne gruppen, mener
Floberg.
Salget av nødprevensjon har
gått tilbake de siste tre årene.
Dette til tross for at tilgjengeligheten ble bedre ved at nødprevensjon ble tilgjengelig i enkelte
dagligvarebutikker og bensinstasjoner, i tillegg til apotekene.
Bruk av de langtidsvirkende

PREVENSJON: – Det er positivt at bruken av implantat øker og gledelig at bruken av kobberspiral
går ned, sier Ingrid Hardang i Norges Kristelige Legeforening, som ser på befruktede egg som
spirende menneskeliv. FOTO: DM-arkiv

prevensjonsmetodene er blitt
mer populært.
De siste fem årene har flere
enn tidligere valgt å bruke hormonspiral eller implantat. Bruken av kobberspiral har derimot
gått ned.

Etisk problematisk
– Det er positivt at antallet tenåringsarborter går ned. Kanskje skyldes det at bruken av
implantat øker. Det er gledelig at bruken av kobberspiral
går ned, sier Ingrid Hardang i
Norges Kristelige Legeforening,
som ser på befruktede egg som
spirende menneskeliv med menneskeverd. Ifølge produsenten
av implantater hemmes eggløsning, slik at man heller ikke

får befruktning. Kobberspiral,
derimot, hemmer befruktning i
mindre grad og implantasjon i
større grad. Implantasjon er prosessen der befruktede egg fester
seg i livmorshinnen.
– Effekten av bruk av kobberspiral er etisk problematisk,
mener Hardang, men ønsker
ikke å kommentere økt bruk av
hormonspiral.
– Det er et spørsmål om hvordan hormonspiral fungerer. Hos
noen hemmer det eggløsning,
hos andre hindrer det at sædcellene kommer opp i livmoren,
noe som er positivt ettersom befruktning da hemmes. Men det
kan også hende at den hemmer
implantasjon. DAGEN/NTB

10.sept – 18.nov

TimeOut, 20+
Fjellbibelskolekurs

Prins Charles
kommer til Norge
■■Prins Charles og hertuginne
Camilla kommer til Norge på
offisielt besøk 20. til 22. mars.
Besøket finner sted i anledning
dronning Elizabeth IIs feiring av
60 år på tronen, opplyser Slottet. I Oslo skal paret blant annet
på middag på Slottet, besøke
statsminister Jens Stoltenberg
og møte norske ungdomsorganisasjoner. Det britiske tronfølgerparet skal under besøket
også møte ungdom som var på
Utøya 22. juli. På besøkets andre
dag skal prins Charles og hertuginne Camilla besøke Bergen. NTB

23.-25.nov

Par weekend
Ekteskapsdialog
24.nov – 8.des

Sprek Israelstur, 20+
6.-9.des

Adventsretreat, 20+
Mer info/ påmelding:
Tlf: 32 06 23 60
www.krikhoyfjellssenter.no
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