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•    I Danmark er abort en rettighed, som alle kvinder har. Indtil udgangen af 12. uge er den fri, derefter og indtil 24. uge skal der søges 
om dispensation (gives til få efter 24. uge). De meget sene aborter regnes som efter 18. uge. Dispensation gives af et abortsamråd, 
og man indstilles via egen læge. (5)

•    I Danmark skal man have sine forældres tilladelse til abort, hvis man er under 18 år gammel. Man kan dog søge om dispensation 
for dette ved et abortsamråd, ligesom man kan søge om abort efter udgangen af 12. uge. (5)

•    Alle gravide piger/kvinder, der er i tvivl om deres graviditet, har ret til en støttesamtale. Den kan foregå enten hos egen læge eller 
på hospitalet. (5)

•    I forlængelse af FN’s menneskerettigheder har den internationale organisation for seksuel sundhed, IPPF, formuleret en række 
”seksuelle og reproduktive rettigheder”. Rettighederne er blandt andet retten til abort, retten til seksualoplysning, retten til sin 
egen seksualitet, retten til at bestemme over sin egen krop og så videre. Læs mere om de seksuelle rettigheder på www.ippf.org. 
(6) 

•    De mest brugte præventionsformer blandt unge er p-piller og kondomer. (1) 

•    Hvis en dreng og en pige har samleje i skeden, er kondom den eneste form for prævention, der beskytter både mod uønsket gra-
viditet og sexsygdomme. (5) 

•    Ud af de seksuelt aktive piger/kvinder har over halvdelen brugt nødprævention én eller flere gange. (1)

•    Nødprævention uden recept skal tages inden for 72 timer efter ubeskyttet sex. Med recept fra lægen skal nødpræventionen tages 
senest 120 timer (5 døgn) efter ubeskyttet sex. (5)  

•    De fleste unge er veloplyste om sex, seksualitet, prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet, men det betyder ikke, at de 
handler herefter. (2 og 3) 

•    De unge har først og fremmest deres viden om sexsygdomme og uønsket graviditet fra jævnaldrende, selv om uddannelsen og 
forældrene også spiller en betydelig rolle. Men der er også en relativt stor gruppe, der slet ikke taler med nogen om sexsygdom-
me eller graviditet. (1 og 4) 

•    Mange unge ved ikke, at deres fertilitet eller frugtbarhed falder med alderen. (5)

•    Sexsygdomme som klamydia og gonoré kan føre til infertilitet eller ufrivillig 
      barnløshed. (5) 

•    Over 1 % af alle danskere er infertile. (5)  

•    Mellem 16-25 % af alle par, der har forsøgt at blive gravide, har eller har haft nedsat frugtbarhed. (5) 
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