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Sorg, mit barn - om at miste et ufødt barn Lisa Meisner Kofoed Hent PDF Forlaget skriver: Som oftest er en
graviditet forbundet med glæde, forventninger og drømme om den lykkelige familieforøgelse. Glæden kan

dog slukkes med et fingerknips, når en rutinescanning viser, at noget er galt.

Med nutidens muligheder for fosterdiagnostik opstår der ikke sjældent et etisk dilemma, når det lille
menneske i maven er sygt. Hvor naturen ville gå sin gang uden menneskelig indblanding, bliver vi nu stillet

over for nogle valg og beslutninger, som vi gerne ville være foruden.

Sorg, mit barn er forfatteren Lisas egen fortælling om den alt for tidlige fødsel af hendes datter Smilla.
Fortællingen om et forløb, hvor Lisa mod sin vilje blev herre over sin egen datters liv og død. For Smilla ville

måske kunne bæres graviditeten ud, men hun ville ikke kunne leve.

Lisas historie er langt fra unik. Flere og flere bliver stillet over for de umenneskelige beslutninger, som skal
træffes, når videnskaben møder det menneskelige sind.

Sorg, mit barn er langt mere end blot en trist historie om et kort liv. Gennem interviews med fagpersoner –
blandt andre en jordemoder, en antropolog, en filosof, en præst og flere psykologer – får forfatteren sat ord og

følelser på svære begreber som skam, eksistens og etiske overvejelser.

Bogen vil kunne bruges af alle, der har prøvet at miste et ufødt barn – og deres pårørende, men også af
fagpersoner i berøring med de familier, der bliver stillet over for de svære beslutninger.
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