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SAMMANFATTNING 

 

Abort kan vara spontan, eller inducerad som innebär att en abort framkallas. Aborten kan ske 

antingen medicinskt eller kirurgiskt. Förr i tiden var abort straffbart i Sverige och kunde 

innebära döden för den som utförde aborten. Den nuvarande svenska abortlagen som trädde i 

kraft år 1975, ger kvinnan rätt att bestämma fram till vecka 18 + 0. Därefter krävs ett tillstånd 

från Socialstyrelsen. I Sverige skedde år 2015 ca 38 000 aborter hos kvinnor i åldrarna 15–44. 

Det flesta aborter sker före graviditetsvecka 12 och kallas då tidig abort. Efter vecka 12 

räknas aborten som sen. En oönskad graviditet är globalt sett ett hotande tillstånd för kvinnors 

hälsa och liv, då aborten utförs illegalt under osäkra förhållanden och av outbildad personal. 

En halv miljon kvinnor dör varje år i världen i samband med graviditet och förlossning och 

där hälften dör av konsekvenser efter illegal abort. Det kan finnas många skäl till att en kvinna 

väljer att genomföra en abort. Några skäl kan vara problem i relationen, försämrad ekonomi, 

ålder och karriären. Även när det finns missbildningar hos fostret kan det vara en anledning 

till avbrytande av graviditeten. Oftast handlar det om att kvinnan vill ha ett planerat 

föräldraskap och beslutet är oftast taget redan vid konstaterad graviditet. Även om kvinnan är 

säker på sitt beslut kan detta resultera i blandade känslor som lättnad och skuld. Under 

aborten så ska barnmorskan vara öppen för kvinnans behov och se till att kvinnans önskemål 

tillgodoses. Barnmorskan ska ha en humanistisk människosyn där kvinnans autonomi, 

integritet och värdighet respekteras.  

 

Syftet med denna studie var att belysa hur barnmorskor och sjuksköterskor upplever att ge 

vård till kvinnor som genomgått sen inducerad abort.  

 

En allmän litteraturöversikt genomfördes som metod, med 15 vetenskapliga artiklar som 

grund vilka besvarade studiens syfte. Dessa artiklar var <10 år gamla, peer-reviewed och hade 

fått tillstånd från etiska kommittéer. Datainsamling genomfördes i databaserna PubMed, 

CINAHL och PsycINFO.  

 

Resultatet genererade två stora teman, Upplevelser och erfarenheter i samband med abort och 

Behov. Barnmorskorna/sjuksköterskorna upplevde det som emotionellt påfrestande att arbeta 

med abort men upplevde ändå att de gjorde något bra för kvinnan. Detta kunde leda till inre 

konflikter hos barnmorskan/sjuksköterskan. I arbetet var de professionella och uteslöt egna 

värderingar. Barnmorskorna/sjuksköterskorna med längre arbetslivserfarenhet fann det 

enklare att arbeta med abort men stötte ändå på emotionella hinder. I resultatet framkom även 

att kvinnors abortbeslut stöttades men att abortpersonal fann missnöje i att kvinnor gjorde 

upprepade aborter. Den svåraste aspekten var hanteringen av fostren och det var framförallt 

när fostren visade livstecken. Det var lättare att hantera aborten om fostret hade en 

missbildning som inte var förenat med liv.   

 

Som slutsats i denna studie framgår att barnmorskorna/sjuksköterskorna upplever i de flesta 

fall en tung känslomässig börda vid vårdandet av kvinnor som genomgått sen inducerad abort. 

Trots detta uppgav barnmorskorna/sjuksköterskorna att de kände sig stolta och såg det som ett 

bidrag för samhället och kvinnan. Barnmorskan bör vara flexibel, lyhörd och se abort som en 

del av sin profession. Ett stort behov av att prata öppet om sitt arbete med kollegor, bekanta 

och familjen var ett betydande fynd men även att mer forskning behovs för att tillhandahålla 

en god och säker abortvård. 

 

Nyckelord: Inducerad abort, foster, barnmorskor, sjuksköterskor, upplevelser 

 



  

 

ABSTRACT 

Abortion means termination of pregnancy and may be spontaneous or induced. It can either be 

done medically or surgically. In former days, abortion was a punishable offence in Sweden 

and could mean death for the one who performed the abortion. The present Swedish abortion 

law, which came into force in 1975, gives women the right to decide until week 18 + 0. After 

this point of time, the woman requires an approval from the National Board of Health and 

Welfare. In 2015 about 38 000 abortions occurred in Sweden, among women aged 15 to 44. 

Most abortions occur before week 12 and are termed an early abortion. After 12 weeks of 

gestation, the abortion is considered late. An unwanted pregnancy is a global threatening 

condition for women’s life and health, due to the abortion often being illegal and performed 

under unsafe conditions. Every year, half a million women die in connection to pregnancy and 

childbirth. Half of them die from consequences given by unsafe abortions. There are many 

reasons why women choose to make an abortion; some reasons are problems in the 

relationship, severe economies, age and career. Even when there are abnormalities in the fetus 

can be a reason for termination of pregnancy. The most common reason is the women’s desire 

to plan their start of a family and the decision is usually taken at the time when the pregnancy 

is confirmed. Even if the woman is sure about the decision, she can perceive mixed feelings, 

often relief and guilt. During the abortion, the midwife should be aware of the women’s needs 

and ensure that the women’s wishes are met. The midwife should have a humanistic view of 

the human being and respect the women’s autonomy, integrity and dignity. 

The aim of this thesis was to illustrate how midwives and nurses perceive to provide care to 

women undergoing late induced abortion. 

 

As a method, this study uses a general literature review, which was conducted by 15 scientific 

articles that responded to the aim of the study. These articles were not older than 10 years, 

were all peer-reviewed and had received permission from ethical committees. The data 

collection was conducted in the databases PubMed, CINAHL and PsycINFO. 

 

The result generated two major themes; Experience with abortion and Needs. The 

midwives/nurses experienced an emotional stress working with abortion, but still felt that they 

were doing something good for the woman. This could lead to internal conflicts of the 

midwife/nurses. In their work, the midwives/nurses were professional and excluded their own 

values. Midwives/nurses with long work experience found it easier to work with abortion, but 

experienced emotional difficulties nonetheless. The result showed that women's abortion 

decisions were supported, but the abortion providers found dissatisfaction when women made 

repeated abortions. The most difficult aspect was the management of the fetus, especially 

when the fetus showed signs of life. It was easier to deal with abortion if the fetus had a birth 

defect that was not associated with life. 

 

In conclusion, this study shows that the midwives/nurses are experiencing a heavy emotional 

burden when caring for women undergoing late induced abortion. Despite this, 

midwives/nurses stated that they felt proud and that they conduced to society and women. A 

midwife should be flexible, sensitive and see abortion as a part of their profession.  

A great need of debriefing with colleagues, acquaintances, and family was a substantial 

finding, and more research is needed to provide a good and safe abortion care. 

 

Key words: Induced abortion, fetus, midwives, nurses, experiences 
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BAKGRUND 

Aborthistorik  

Abort kan vara spontan, det vill säga missfall eller inducerad som innebär att en abort 

framkallas. Oavsett om aborten sker spontant eller är inducerad så avbryts graviditeten 

(Odlind, Bygdeman & Milsom, 2010). Att kunna bestämma över sin kropp och ha rätt till 

att göra abort har inte alltid varit en självklarhet. Under många år var det straffbart i 

Sverige att göra abort vilket reglerades genom olika lagar. Den som hjälpte en kvinna att 

genomföra en abort kunde straffas med döden. År 1921 ändrades straffet till mellan sex 

månader och två års fängelse. Om graviditeten hotade moderns liv kunde abort godkännas 

(Statens offentliga utredningar [SOU], 2005:90). 

Den första svenska abortlagen kom 1938 och från 1946 var det möjligt att göra abort på 

strikta medicinska indikationer som prövades av Medicinalstyrelsen. Om kvinnan hade 

någon sjukdom, fysisk avvikelse till exempel missbildning eller svaghet som utsatte henne 

för fara kunde detta vara en indikation för abort. Även abort av humanitär grund där 

våldtäkt och incest varit inblandat kunde godkännas som skäl. Eugenisk indikation, det vill 

säga om sinnessjukdom, sinnesslöhet eller en ärftlig sjukdom kunde överföras till fostret 

godkändes som skäl till abort (Knudsen et al., 2003). Kvinnan kunde även göra legal abort 

av socialmedicinsk anledning eller på indikation fosterskador. De två sistnämnda 

indikationerna uppkom åren 1946 respektive 1963 (SOU, 2005:90). Under 1960-talet 

ökade antalet aborter som genomfördes och beviljades. Orsaken till detta var att samhället 

fick en förändrad syn på abort och sexualitet vilket ledde till att både sexualitet och abort 

blev mindre stigmatiserade och mer liberal (Gemzell Danielsson, 2015; Socialstyrelsen, 

2012). 

Den svenska abortlagen 

I den nuvarande abortlagen från 1975 (Svensk författningssamling [SFS], 1974:595) har 

kvinnan rättigheten att själv välja att göra abort till och med den 18:e graviditetsveckan. 

Har kvinnan passerat den 18:e graviditetsveckan krävs särskilt tillstånd från Rättsliga rådet 

för att göra abort. Enligt nuvarande lagstiftning ska tillstånd från Socialstyrelsen ges 

oavsett graviditetslängd om graviditeten utsätter kvinnans liv för fara. Aborten ska inledas 

på allmänt sjukhus eller en annan sjukvårdsinrättning som är godkänd av Inspektionen för 

vård och omsorg [IVO]. Efter den 18:e graviditetsveckan krävs det en läkarbedömning och 

en kuratorsutredning för att besluta om aborten beviljas eller inte. I 2 § av abortlagen med 

ändring år 1995 framhävs att kvinnan ska erbjudas stödsamtal innan aborten sker. Vidare 

skrivs att de som är ansvariga för verksamheten eller inrättningen där aborten utförs, ska 

tillgodose detta (SFS, 1974:595). 

Den aktuella abortlagen har haft stor betydelse för den svenska kvinnans hälsa och 

livskvalitet. En av landstingets skyldigheter är att erbjuda abort till hela befolkningen då 

detta ingår i den svenska hälso- och sjukvården (Knudsen et al., 2003). Under 2008 gjordes 

en revidering av abortlagen och då blev det möjligt för utländska kvinnor att komma till 

Sverige och göra abort fram till 18:e graviditetsveckan utan en utredning eller prövning 

från Socialstyrelsen. Genom denna lagändring blir Sverige idag det enda landet som tillåter 

abort till den 18:e graviditetsveckan utan särskilda villkor (SFS, 1974:595).  

Abortstatistik 

Fler graviditeter upptäcks i tidigare skede och detta tros ha sin grund i att 

ultraljudstekniken har utvecklats. Även nya medicinska metoder har framtagits för att 

utföra aborter vilket har haft en stor betydelse för kvinnans rätt till abort i tidig graviditet. 

År 2015 genomfördes cirka 38 000 aborter i åldrarna 15–44 år (Socialstyrelsen, 2015). 
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Under 2015 rapporterades uppgifter till Socialstyrelsen om att cirka 50 procent av 

aborterna genomfördes före vecka 7 och 90 procent före vecka 12. Dessa siffror tycks ha 

stigit jämfört med 2014 men motsvarar dock insamlade data från perioden 2009–2012 

(Socialstyrelsen, 2015). 

I en rapport från Socialstyrelsen (2011) redovisades att sena aborter legat relativt konstant 

det senaste 30 åren. En intressant anmärkning som påvisats i denna rapport är att 

födelsetalet varit densamma från år 2010 och 10 år bakåt i tiden (Socialstyrelsen, 2011). I 

Gissler et al. (2012) forskning framkom att avbrytande av graviditet i andra trimester var 

vanligare i Spanien och Finland med respektive 11,8 procent och 7,3 procent. Andelen 

sena aborter var lägre i länderna Tjeckien, Italien, Frankrike, Estland och Slovakien.  

Abort ur ett globalt perspektiv 

 

Abortlagstiftning 

Ett av de vanligaste och globalt sett största hoten mot kvinnors hälsa och liv är en oönskad 

graviditet (Gemzell Danielsson, 2014). Inom Norden kan kvinnan göra abort om hon 

önskar det men gränsen för till vilken vecka detta är tillåtet varierar mellan länderna. I 

Sverige är det tillåtet att göra abort fram till 18:e graviditetsveckan medan det i Danmark 

och Norge tillåts abort fram till den 12:e graviditetsveckan. Finland och Island har något 

mer restriktiva regler gällande abort då det endast kan beviljas av en läkare. Det som är 

gemensamt för de nordiska länderna är att sena aborter medges av nationell myndighet 

(Knudsen et al., 2003).  

 

I en studie av Gissler et al. (2012) undersöktes hur abortlagen såg ut i 27 olika länder inom 

EU. Abortlagen skiljer sig åt i de länderna där abort är tillåtet men även gränsen för fri 

abort är olika. I vissa länder råder totalt förbud dock vissa undantag finns när graviditeten 

utgör en risk för kvinnan. Sedan 1851 har det varit förbjudet att göra abort i Irland förutsatt 

att moderns liv inte är i fara. Malta har haft totalt förbud sedan 1724 medan i Polen tillåts 

abort endast om fostermissbildningar, våldtäkt, incest eller hälsorisker hos mamman 

förekommer. I Spanien och Luxemburg är abort tillåtet sedan 1985 respektive 1978 med 

vissa revideringar för Spanien från 2010 där kvinnan har rätt till fri abort fram till den 14:e 

graviditetsveckan. I Luxemburg är aborten laglig om det föreligger en risk att den psykiska 

och fysiska hälsan drabbas. När det gäller Finland, Cypern och Storbritannien accepteras 

abort om psykiska, fysiska eller socioekonomiska indikationer relaterade till hälsan 

föreligger. Nordirland tillåter endast abort när fostermissbildningar inte är förenat med liv 

eller när moderns liv är i fara. I 19 olika länder tillåts avbrytande av graviditeten i första 

trimestern utan särskilda villkor där ingen rättslig indikation krävs, bland annat Österrike, 

Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Estland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, 

Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien och 

Sverige. Graviditetsvecka för fri abort ligger mellan 10:e till 14:e graviditetsveckan i dessa 

länder, utom i Sverige som har fri abort fram till vecka 18, se tabell 1.   
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Tabell 1. Abort inom EU 

 

Gemensamt för EU-länderna är att inget tillstånd krävs från registrerad partner. Däremot 

ska föräldrarna ge sitt samtycke för utförande av abort om det gäller minderåriga barn i 13 

olika länder, bland annat Tjeckien, Danmark, Estland, Grekland, Ungern, Italien, Lettland, 

Litauen, Luxemburg, Polen, Portugal, Slovakien och Sverige (Gissler et al., 2012). 

Osäkra aborter 

Under flera generationer och inom olika kulturer har oönskade graviditeter avbrutits 

genom säkra eller osäkra metoder. Cirka 50 miljoner inducerade aborter genomförs i 

världen och av dessa uppskattas nästan 20 miljoner vara osäkra. Dessa sker oftast under 

osäkra omständigheter med outbildad personal eller metoder som inte är medicinskt 

beprövade (Gemzell Danielsson, 2014; Socialstyrelsen, 2012). Enligt World Health 

Organization [WHO] (2012) leder restriktiva abortlagar sällan till minskad abortrelaterad 

mortalitet och morbiditet. Snarare ses en ökning av kvinnor som dör i samband med 

aborter ju mer strikta reglerna blir. Innan abortlagen trädde kraft i Sverige 1975 förekom 

en stor del av osäkra aborter som kostade många kvinnors liv. Detta sker fortfarande i 

många länder där abort inte är en självklarhet för alla kvinnor. Att kunna genomföra legal 

abort under säkra förhållanden är av stor vikt för kvinnans reproduktiva hälsa men även för 

den biologiska, emotionella och mentala hälsan (SOU, 2005:90).  

Osäkra aborter i låginkomstländer har visat sig vara en avgörande orsak till ökad 

abortrelaterad mortalitet och morbiditet. Enligt Socialstyrelsens rapport (2012) dör 

omkring 500 000 kvinnor i världen i samband med graviditet och förlossning. I samma 

rapport påvisas att cirka 30 till 50 procent av dessa kvinnor dör av konsekvenser av osäkra 

aborter. Socialstyrelsen (2011) uppskattar att ungefär 37 procent av världens kvinnor lever 

i länder där det är förbjudet eller straffbart att utföra abort. I många av dessa länder är abort 

ingen rättighet för kvinnan och avbrytandet av graviditeten kan endast utföras om 

medicinsk indikation eller våldtäkt föreligger. I en studie av Shahbazi (2012) framkom det 

att osäkra aborter kunde orsaka negativa konsekvenser av psykisk, fysisk, socio-politisk 

samt juridisk karaktär. De fysiska konsekvenserna innebar att aborten utfördes i en osteril 

miljö med outbildad personal och osäkra metoder. Det kunde leda till att kvinnor 

drabbades av komplikationer efter aborten på grund av bristande postoperativ information.  

 

 

 

Fri abort mellan i veckorna 10-14 Österrike, Belgien, Bulgarien, Tjeckien, 

Danmark, Estland, Frankrike, Tyskland, 

Grekland, Ungern, Italien, Lettland, 

Litauen, Nederländerna, Portugal, 

Rumänien, Slovakien, Slovenien. 

 

Fri abort till vecka 18 Sverige 

Totalt förbud med vissa undantag om 

graviditeten utsätter kvinnans liv för fara 

Malta 

Polen 

Irland 
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Kvinnorna i studien drabbades av skuldkänslor efter aborten som påverkade det dagliga 

livet med sömnsvårigheter och mardrömmar. Ingreppet kunde ur ett socio-politiskt 

perspektiv innebära att kvinnan förblev ogift. Juridiska konsekvensen handlade om att 

kvinnan kunde bli stämd för att ha utfört en förbjuden handling (Shahbazi, 2012). 

 

Förutom dödsfall som utgör den största komplikationen i samband med osäkra aborter, har 

kroniska smärtor, urinvägsproblem, fistlar, infektioner och infertilitet visat sig vara vanligt 

förekommande problem hos dessa kvinnor. Oftast blir dessa besvär långvariga och har stor 

påverkan på kvinnans livskvalitet, hennes familj men även för samhället. När det gäller 

samhället kan detta resultera i ekonomiska förluster för sjukvården såsom ökat antal 

inläggningar, behov av operationer, intensivvård, blodtillförsel och mediciner (Benson, 

Okoh, KrennHrubec, Lazzarino & Johnston, 2012; Johnston, Akhter & Oliveras, 2012; 

Vlassoff, Fetters, Kumbi & Singh, 2012).  

Eftersom det råder okunskap och brist på information och kommunikation finns det 

fortfarande ett mörkertal bland kvinnor i vissa länder som utför osäkra aborter trots en 

existerande abortlag. I länder där detta förekommer är Indien, Bangladesh, Nepal och 

Sydafrika. Oftast lever dessa kvinnor under fattiga förhållanden och saknar de resurser som 

behövs för att genomföra legal abort (SOU, 2005:90). I Latinamerika utförs flest osäkra 

aborter och därefter kommer Afrika med 24 osäkra aborter per 1000 kvinnor i åldrarna 15 

till 44 år. Afrika anses vara den kontinent som har högst mödradödlighet vid osäkra aborter 

med förekomst av 140 dödsfall per 100 000 levande födda barn. Medan i Sydamerika 

uppskattas siffran till 40 dödsfall per 100 000 levande födda barn (SOU, 2005:90). 

Vårdbehov efter osäker abort 

I en iransk studie av Ranji (2012) framkommer att 83,7 procent av deltagarna drabbades av 

svåra komplikationer i samband med sin osäkra abort som krävde inläggning på sjukhus. 

Inkomplett abort förekom hos 67 procent av kvinnorna. Medan hälften fick kraftiga 

blödningar och en fjärdedel drabbades av infektion. Ett signifikant fynd i denna studie var 

att när aborter utfördes av barnmorskor, obstetriker eller läkare rapporterades lägre antal 

komplikationer än när aborten genomfördes av icke medicinsk kunniga personer. Ranji 

(2012) bekräftar även sin studie att de mest vanligaste orsakerna till att kvinnorna 

genomförde en osäker abort var ekonomiska problem i familjen, att familjen inte önskade 

ha fler barn eller att kvinnan inte kände sig redo för föräldraskap. 

I studien av Rasch och Kipingili (2009) framhävs att abortlagen i Tanzania är restriktiv och 

tillåter endast abort om det är en fara för kvinnans liv. Deltagarna i studien hade sökt 

läkarvård på två olika sjukhusinrättningar för påstådda missfall där det framgick att 

kvinnorna hade genomfört osäker abort. Kvinnor använde sig av olika hjälpmedel för att 

framkalla missfall, till exempel rötter och örter. Rötter och örter kunde tas oralt eller 

tillföras vaginalt i syfte att åstadkomma sammandragningar av livmodern. De som utförde 

aborten var outbildade, healers, familjemedlemmar eller kvinnan själv. 

 

Samvetsklausul 

Sedan abortlagen kom har det varit på tal om att införa en samvetsklausul i Sverige. Denna 

samvetsklausul skulle innebära att vårdgivare har rätt att avsäga sig vissa arbetsuppgifter 

om den inte vill. Detta skulle gå emot Hälso-och Sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) 

och även riskera patientsäkerheten då i denna lag står att alla som söker ska erbjudas vård 

på samma lika villkor.  
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Inom de 25 EU- medlemsländer finns i nuvarande läge 21 länder som har samvetsfrihet. 

Även Norge och Schweiz ingår i dessa länder med samvetsfrihet fast de inte är EU-länder. 

De länderna som inte har en samvetsklausul och därmed ingen rättighet att neka utförande 

av abort är: Sverige, Finland, Bulgarien och Tjeckien. Tillgång till abort i dessa länder med 

samvetsfrihet skiljer sig kraftigt åt och i de flesta fall riskeras kvinnornas liv när de blir 

nekade abort i sina hemländer. I Portugal visade det sig att under 2008 avstod 80 procent 

av gynekologerna att utföra abort. Det har påvisats att i Österrike finns nästan ingen 

personal som utför abort (Heino, Gissler, Apter & Fiala, 2013). Minerva (2015) har i sin 

forskning undersökt hur den befintliga samvetsklausulen i Italien påverkar vårdpersonals 

inställning till abort. Den italienska abortlagen ger vårdpersonal möjlighet att undanber sig 

att utföra aborter. Genom att tillämpa samvetsklausul är det upp till 70 % av 

gynekologerna som avstod att utföra abort och detta har lett till att möjligheten för kvinnor 

att få genomföra abort är inskränkt (Minerva, 2015). 

Året 1995 blev Sverige en del av Europiska Unionen [EU] och därmed blev 

Europakonventionen svensk lag. Sverige åtog sig plikten att följa de reglerna som EU hade 

och därmed fullföljs de till punkt. Om Sverige inte följer dessa regler som EU fattat beslut 

om kan Sverige hamna inför EU-domstolen. EU-regler ligger över svenska lagar och dessa 

ska anpassas vid skapande av nya lagar vid uppkomst av nya direktiv från EU.  

Abortfrågan har varit aktuell i flera diskussioner och frågan om att införa en 

samvetsklausul i abortlagen har diskuterats. Om denna lagändring går igenom kan detta få 

konsekvenser för kvinnan och går emot kompetensbeskrivningen för barnmorskor som 

innefattar att barnmorskan ska stödja kvinnan i alla situationer utan att ifrågasätta henne 

(EU-upplysningen, 2010). I en rapport från riksdagen skrivs att Sverige har ett helt annat 

resonemang angående införandet av samvetsklausul och menar att personer som inte kan 

utföra eller arbeta med aborter ska söka sig till andra arbeten eller yrken om dessa går emot 

personens samvetsfrihet (Motion 2007/08: K378). 

Abortmetoder 

 

Kirurgisk abort 

Kirurgisk abort görs via vakuumaspiration. Ingreppet sker i lokalbedövningsmedel så 

kallad paracervikalblockad [PCB] då läkemedlet injiceras i cervix eller med hjälp av en 

kortvarig sövning. Livmoderhalsen vidgas sedan med hjälp av ett metallstift till en 

diameter motsvarande graviditetslängden. Inför denna abortmetod förbehandlas 

livmodertappen tre timmar innan med prostaglandin för att underlätta den mekaniska 

vidgningen av cervix (SOU, 2005:90). Vacuumaspiration är inte förstahandsvalet som 

abortmetod från graviditetsvecka 12 då en ordentlig tömning av uterus försvåras ju längre 

graviditeten framskrider (Gemzell Danielsson, 2014; Socialstyrelsen, 2015). 

Komplikationer kan vara infektion, blödning och graviditetsrester i uterus. Det finns även 

en perforationsrisk av uterus under ingreppet.  Risken att drabbas av komplikationer 

beräknas vara lägre om ingreppet genomförs tidigt i graviditeten (Odlind et al., 2010). 

Fördelen med kirurgisk abort är att ingreppet tar kortare tid jämfört med medicinsk abort. 

Det upplevs vara mindre smärtsam samtidigt som kvinnan inte behöver komma i kontakt 

med vare sig foster, blödning eller känna smärtan (Gemzell Danielsson, 2015).  

I en amerikansk studie jämfördes skillnaden i effektivitet mellan kvinnor som genomgått 

medicinsk abort och kirurgisk abort. Beroende på vald abortmetod och gestationsålder 

kunde abortens resultat påverkas. De kvinnor som genomgått medicinsk abort löpte en  

50-procentig ökad risk för fortsätt graviditet ju längre graviditeten fortskred medan de 

kvinnor som gjort kirurgisk abort löpte en 60-procentig mindre risk för fortsatt graviditet 

för varje gestationsvecka (Ireland, Gatter & Chen, 2015).  
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Niinimäki et al. (2009) gjorde en jämförelse mellan kirurgisk abort och medicinsk abort i 

första trimestern rörande frekvensen av biverkningar. I samma studie beskrevs båda 

metoderna som säkra men kvinnorna som hade genomgått en medicinsk abort hade en fyra 

gånger högre biverkningsfrekvens än de kvinnor som gjort kirurgisk abort. Hos kvinnorna 

som genomförde tidig medicinsk abort var riklig blödning och inkomplett abort det 

vanligaste komplikationerna. Det framgick även att efter kirurgisk abort så var risken 

högre att drabbas av biverkningar som krävde kirurgisk åtgärd (Niinimäki et al., 2009). 

Fördelarna med medicinsk abort är att det känns mer som ett missfall, som något naturligt 

att gå igenom. Kvinnan upplever kontroll över situationen och undviker att utsätta sig för 

de risker som narkos och kirurgi innebär. En annan fördel är att denna metod kan användas 

tidigt i graviditeten och anses ge mindre komplikationer än kirurgi (Gresh & Maharaj, 

2011; Maternowska et al., 2015).  

 

Slade, Heke, Fletcher och Stewart (2001) fann i sin studie att majoriteten av kvinnorna som 

genomgått medicinsk abort upplevde det som psykiskt påfrestande och bidragande faktorer 

var smärta, blödningar samt att de såg fostret. Däremot var kvinnorna som genomgått 

kirurgisk abort mer nöjda men upplevde det som påfrestande att behöva vänta på sin tur till 

operation. Efterförloppet var dock lika för båda grupper. Det framkom även att båda 

grupper var nöjda med vården generellt men önskade få mer information angående de 

emotionella känslorna efter aborten (Slade et al., 2001). 

 

Sen inducerad medicinsk abort  

År 1992 kom en svensk innovation då kombinationen prostaglandinanalog misoprostol och 

antiprogesteron mifepriston upptäcktes (Gemzell Danielsson, 2015). Från vecka 12 + 0 till 

vecka 21 + 6 används i Sverige endast medicinsk metod. Denna metod går ut på att 

kombinera ett antiprogesteron, mifepriston med en prostaglandinanalog, misoprostol 

(Gemzell Danielsson, 2014; Socialstyrelsen, 2015). Läkemedlet åstadkommer att cervix 

mjukas upp, stimulerar till uteruskontraktilitet och ökar känsligheten i myometriet för 

tillförda prostaglandiner (Odlind et al., 2010). Misoprostol skapar uteruskontraktioner som 

resulterar i att graviditeten stöts ut (Gemzell Danielsson, 2014; Socialstyrelsen, 2015). 

Dessa läkemedel har biverkningar såsom illamående, kräkning, diarré, feber, frossa samt 

buksmärta. Mifepriston får endast ges på sjukhusinrättningar som blivit godkända av 

Socialstyrelsen att utföra aborter (Odlind et al., 2010).  

 

Enligt Nissi, Santala, Immonen och Talvensaari-Mattila (2016) är denna metod den mest 

effektiva då 92 procent av kvinnorna aborterade inom 24 timmar. De anser även att det är 

den säkraste metoden med få komplikationer som följd. Tidsintervallet för aborter under 

andra trimestern är i regel 6,5 timmar från misoprostoldosen till utstötning, men aborten 

kan även bli långdragen och vara från några timmar till flera dagar. Aborttiden anses öka 

med graviditetslängden och är relaterat till tidigare barnafödande. I samma studie framkom 

att aborttiden var kortare för kvinnor som hade fött barn tidigare (Nissi et al., 2016). 

Blödningsmängd är varierande under abortens gång och rikliga blödningar betyder inte en 

fullständig eller komplett abort (Gemzell Danielsson, 2015).  

 

Komplikationsfrekvensen vid sen inducerad medicinsk abort anses vara låg då 

tablettbehandling oftast är skonsam för kroppen och ger en snabbare induktion av 

värkarbetet vilket styrks av Lalitkumar, Bygdeman och Gemzell Danielsson (2007) och 

Maternowska, Mashu, Moyo, Withers & Chipato (2015). Dock kan misoprostolbehandling 

ge upphov till smärtor och illamående som bieffekter. Att skatta smärta är inte lätt då det 

betraktas som en subjektiv upplevelse och varierar mellan individer.  
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Oftast är rekommendationerna att förse kvinnan med adekvat mängd NSAID-preparat i 

profylaktiskt syfte (Gemzell Danielsson, 2015). Komplikationer vid medicinsk abort är 

endometrit, vilket drabbar cirka 0,03 procent men även hypotoni kan inträffa. 

Blödningsintervallet efter abort ligger mellan 11 till 14 dagar men kan även vara längre 

(Gemzell Danielsson, 2015). 

 

I en amerikansk kohortstudie av Bryant, Grimes, Garrett och Stuart (2011) undersökte 

författarna skillnaden i komplikationer och effektivitet när det gäller abortmetoder i andra 

trimestern. Abortmetoderna var antingen medicinsk eller genom D & E (dilatation och 

evakuering). Kvinnorna som var i andra trimestern (vecka 13–24) hade valt att avbryta 

graviditeten på grund av fostermissbildning eller fosterdöd. I studiens resultat framkom att 

de kvinnor som använde sig av medicinsk metod hade en högre komplikationsfrekvens och 

lägre effektivitet än kvinnorna som gjorde D & E vilket innebär att författarna bedömde D 

& E som säkrare och effektivare (Bryant et al., 2011). Gissler et al. (2012) nämner i sin 

forskning att avbrytande av graviditeten med medicinsk metod inte är tillåtet i länder som 

Ungern, Litauen, Polen, Rumänien och Slovakien utan att där använd endast kirurgisk 

metod. Harries, Lince, Constant, Hargey och Grossman (2012) hade som syfte att 

undersöka hur vårdpersonal såg på sitt arbete med att hjälpa kvinnor genomgå abort i andra 

trimester. Majoriteten av deltagarna i studien uttryckte att abortmetoden D & E krävde mer 

medverkan av vårdpersonal och detta ledde till att medicinsk behandling som abortmetod 

föredrogs. Det som framkom i studien var att det fanns brist på vårdpersonal som kunde 

genomföra D & E vilket ledde till att privata instanser fick ta hand om dessa patienter. 

Trots denna brist så upplevde vårdpersonalen att efterfrågan på D & E-metoden ökade 

vilket ledde till att vårdpersonal inte kunde leva upp till dessa krav (Harries et al., 2012).  

 

Orsaker till abort 

 

Sociala orsaker 

Kvinnans skäl till abort handlar oftast om ett planerat föräldraskap. Oftast är beslutet taget 

redan vid konstaterad graviditet. Även om kvinnan är säker på sitt beslut kan detta 

resultera i blandade känslor som lättnad och skuld. Några skäl till abort kan vara problem i 

relationen, försämrad ekonomi, ålder och karriären (Ekstrand, Tydén, Dari & Larsson, 

2009; Gemzell Danielsson, 2014). Att förebygga graviditet anses vara kvinnans ansvar 

enligt en studie av Ekstrand et al. (2009). Även bristande kommunikation med partnern 

rörande preventivmedel framkom i studien. Andra skäl kan vara att kvinnorna inte hittat 

lämplig preventivmetod. Även felaktigt användande av befintlig preventivmetod har 

påvisats vara en orsak. I samma forskning påpekas även att sociala normer och negativa 

attityder från familj och vänner kan ha en stark påverkan på kvinnans beslutsfattande. 

Kvinnor som var ambivalenta kände sig tvingade till att avbryta graviditeten och ångrade 

sig över det tagna beslutet. Yngre kvinnor uttryckte aborten som psykiskt påfrestande dock 

ångrade de inte sitt beslut (Ekstrand et al., 2009). 

 

Orsaker till sent avbrytande 

Under perioden 2006–2010 har antalet ansökningar till Socialstyrelsen för avbrytande av 

havandeskap efter 18+0 fullgångna veckor växlat mellan 350 till 500, varav cirka 75 till 95 

procent blev godkända för abort (Socialstyrelsen, 2011). Orsakerna till abort kan i 45 

procent av fallen röra sig om sociala problem och cirka 53 procent vara skador eller 

kromosomavvikelser hos fostret. Resterande skäl kan vara psykiska eller kroppsliga 

sjukdomar hos kvinnan (Socialstyrelsen, 2011). 
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 Lee och Ingham (2010) skriver i sin studie att den främsta anledningen till sent avbrytande 

av graviditeten är kvinnans oro relaterat till att göra abort vilket leder till att kvinnan 

skjuter på beslutsfattandet. I en brittisk studie av Ingham, Lee, Clemens och Stone (2008) 

studerades vilka andra orsaker till varför olika kvinnor avbryter graviditeten sent under 

andra trimestern. Kvinnor som hade gått längre än 18 veckor i sin graviditet visade på att 

det tog längre tid för de att upptäcka graviditeten jämfört med de kvinnorna som hade 

avslutat sin graviditet i tidigare veckor. Skälen till det sena avbrytande visade sig variera 

mellan dessa kvinnor men det fanns gemensamma orsaker som majoriteten uppgav. Bland 

annat att kvinnan fortsatte menstruera trots graviditeten, fördröjningar i att uppsöka vård på 

grund av ambivalenta känslor i fortsättning av graviditeten, relationsproblem eller 

osäkerhet kring fler önskade barn (Ingham et al., 2008). 

 

 Barnmorskans roll i abortvården 

 

Midwife, det engelska ordet för barnmorska betyder “med kvinnan” vilket exemplifierar 

relationen som barnmorskan ska ha med kvinnan som är i behov av hjälp. Det innebär att 

barnmorskan ska vara öppen för kvinnans behov genom att ta del av hennes situation så att 

kvinnans önskemål tillgodoses (Lundgren & Berg, 2016). Som barnmorska ska en 

helhetssyn och etiskt förhållningssätt tillämpas. Detta innebär en humanistisk människosyn 

där patientens autonomi, integritet och värdighet respekteras (Svenska 

barnmorskeförbundet [SBF], 2006). En professionell barnmorska innehar flera olika roller 

till exempel att vara rådgivare, pedagog vid förlossningen, ledare i olika positioner samt 

kunna utbilda kollegor (Bourgeault, Luce & MacDonald, 2006). 

 

Kvinnans rätt till självbestämmande gentemot det ofödda barnets rätt till fortsatt liv kan 

leda till en etisk konflikt (Socialstyrelsen, 2011). Abortlagen i Sverige ger kvinnan 

rättigheten att själv ta beslutet då det är dennes kropp som hon bär rätt till (Socialstyrelsen, 

2011). I kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska från SBF (2006) är sexuell och 

reproduktiv hälsa ett av tre kompetensområden inom yrket. Det innebär bland annat att 

barnmorskan ska ha kunskap om aborter och komplikationer som kan uppkomma samt att 

kunna vårda dessa patienter. En barnmorska ska respektera kvinnans val och ge stöd 

utifrån det val kvinnan har gjort enligt (Mariutti, de Almeida & Panobianco, 2007; SBF, 

1999). I en svensk studie av Hammarstedt, Jacobsson, Wulff och Lalos (2005) stärks det 

som sägs i kompetensbeskrivningen för barnmorskor, det vill säga att barnmorskan ska 

stötta kvinnan och finnas vid hennes sida oavsett vilket beslut kvinnan fattar. Barnmorskan 

bör vara lyhörd, förberedd för etiska dilemman och ambivalenta känslor från den 

abortsökande kvinnan. Ekstrand et al. (2009) tar upp att neutralt stöd från vårdpersonal 

uppskattades av kvinnorna då graviditet och abort betraktas vara personligt.  

 

Att ha en positiv syn på kvinnans rätt och självbestämmande samt att vara henne behjälplig 

bör vara grundstenar inom abortvården (Gemzell Danielsson, 2014). Gemzell Danielsson 

(2015) menar att barnmorskan behöver vara erfaren och ha tillgång till handledning och 

stöd för att kunna erbjuda kvinnan ett gott omhändertagande vid genomförandet av 

aborten.  

 

Omvårdnad vid abort 

När kvinnan kommer till barnmorskan ska graviditetslängd och graviditetens läge 

fastställas för att säkerhetsställa att graviditeten sitter i livmodern. Detta görs med hjälp av 

vaginalt ultraljud men även med hjälp av bimanuell palpation (WHO, 2012).  
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En barnmorska med kompetens i ultraljudsundersökning kan fastställa graviditetslängd och 

på detta sätt avgöra vilken abortmetod som är lämpligast för kvinnan (Kopp Kallner, 

Gomperts, Salomonsson, Johansson, Marions & Gemzell-Danielsson, 2015). Barnmorskan 

kan därmed ge adekvat information och rådgivning anpassad till kvinnan så att hon kan 

fatta ett beslut som grundar sig på ett informerat val. Hos barnmorskan får kvinnan lämna 

blodprover, Hb samt Rh-immunisering inför aborten. Barnmorskan tar kvinnans 

medicinska bakgrund där fokus ligger på den gynekologiska anamnesen. När kvinnan har 

beslutat vilken abortmetod hon vill använda sig av är det viktigt att aborten sker inom kort 

tid efter besluttagandet. En del av barnmorskans arbetsuppgift efter aborten är att ha samtal 

med kvinnan om preventivmedel för att förhindra oönskad graviditet i framtiden (WHO, 

2012). I en svensk studie av Kopp Kallner et al. (2015) önskade författarna undersöka om 

abortvården skiljer sig gentemot om en läkare eller barnmorska ansvarar för aborten. 

Studiens resultat visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna 

rörande smärta, blödning, information och preventivmedelsrådgivning. 

 

Etiska överväganden i abortvården 

 

Etik handlar om att göra rätt, det vill säga att veta vad som är gott i livet och hur en individ 

kan arbeta eller handla för att göra det rätta och det goda. Etik inom vården är ett begrepp 

som oftast ställer krav på vårdgivarna som ställs inför olika val där etiska principer och 

normer står på spel. Etisk kompetens tillämpas oftast inom abortvården som innebär 

förmågan att kunna agera på ett visst sätt i etiska situationer. Den är även kopplad till den 

enskilda etiska kompetensen som individen har. Den enskilda etiska kompetensen 

utvecklas genom förmågan att resonera kring rättvisa och omsorg i vårdandet.  Etiska 

värden och principer inom vården baseras på att lindra lidande, öka välbefinnande, 

respektera självbestämmande och integritet, respektera värdighet och människovärdet. 

Normer och principer betraktas som regler och används som en vägledning för hur 

människor bör handla i olika situationer. Inom vården är målet att göra gott för andra 

människor och därför går etik och vårdandet ihop. Det är sällan att en vårdsituation uppstår 

utan att etiskt ställningstagande och övervägande görs (Sandman & Kjellström, 2013). 

 

Enligt Statens Medicinsk Etiska Råd [SMER] (2008) ska fostrets skyddsvärde värnas om 

samtidigt som kvinnas rättighet ska respekteras. Detta kan vara motsägelsefullt i 

abortfrågan utifrån ett humanistiskt synsätt. Den mest centrala aspekten i en människosyn 

är att alla människor har lika värde och varje individ har rättigheten att bli bemött utifrån 

dennes förutsättningar. Det är varje individs rätt att bli behandlad med respekt och 

vårdgivaren bör utgå ifrån det höga värde människan har. Människosynen är en viktig del 

av livsskådningen och livsskådningen är oftast de svaren på de stora frågor som varje 

människa har. Det finns ett flertal teorier om när, var och varför livet uppstod. Oftast möts 

de olika åsikterna inom religionen, etik, biologin och humanismen om var börjar livet och 

när ett foster anses vara en människa och därmed rätt till livet. De motstridiga åsikterna 

leder oftast till etiska konflikter inom abortfrågan. Gemensamt för de flesta teorier är att ju 

längre graviditeten framskrider desto större rättskydd har fostret (SMER, 2008). 

 

I studien av Cignacco (2012) tas det upp två etiska principer som ligger i konflikt med 

varandra under ett graviditetsavbrytande. Den första principen handlar om att den gravida 

kvinnans rätt till ett självbestämmande och hennes autonomi.  

Den andra principen rör det ofödda barnet. I en svensk studie av Sydsjö, Josefsson, Bladh, 

Muhrbeck och Sydsjö (2012) undersöktes svenska politikers kunskaper och attityder kring 

abortfrågor.  
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Det framkom att majoriteten av respondenterna var överens om att det är kvinnas rätt till 

beslut om att göra abort. Hälften av deltagarna uppgav en önskan om att sänka ner den 

befintliga abortgränsen till tolv veckor istället för 18 veckor. De flesta av deltagarna hade 

som åsikt att abort inte bör beviljas om graviditeten är långt fortskriden, vid 

könsselektering eller upprepade aborter som preventivmetod (Sydsjö et al., 2012). 

 

Problemformulering 

Abort är idag ett omdiskuterat ämne i världen och fortfarande förbjudet i vissa länder. Då 

abort ingår i barnmorskans arbetsuppgifter så utförs även abortvården av sjuksköterskor 

runt om i världen. Barnmorskan träffar kvinnor i alla åldrar i olika situationer, allt från att 

medverka vid en förlossning till att stötta en kvinna vid abort. I Sverige arbetar till stor del 

sjuksköterskor på gynekologiska avdelningar med sena inducerade aborter eftersom det 

råder barnmorskebrist. Tidigare forskning bekräftar att barnmorskorna och 

sjuksköterskorna är positiva till kvinnors rätt till abort men kan uppleva det känslomässigt 

svårt vid graviditeter som avbryts i andra trimestern. Stor fokus har lagts på forskning om 

hur kvinnor upplever att genomgå en abort, men sällan om hur 

barnmorskan/sjuksköterskan upplever eller känner det att ge vård vid abort. I detta arbete 

kommer fokus att ligga på barnmorskans och sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser 

i samband med sen inducerad abort.  

 

SYFTE 

Syftet med detta arbete var att belysa barnmorskor och sjuksköterskors erfarenheter och 

upplevelser av att ge vård till kvinnor som genomgått sen inducerad abort. 

 

Frågeställning 

Hur påverkades barnmorskorna och sjuksköterskorna i arbetet med sen abort efter 

graviditetsvecka 12 och upplevde de något positivt i arbetet?  

 

METOD 

Design 

Metoden som valdes till denna studie var en allmän litteraturöversikt. Detta kan även 

benämnas litteraturöversikt, litteraturgenomgång eller forskningsöversikt och kan vara 

systematisk eller inte. I denna studie tillämpades en icke systematisk allmän 

litteraturöversikt. Syftet med vald metod var att åstadkomma en översikt av tidigare 

forskning om barnmorskors upplevelse vid vårdandet av kvinnor som har genomgått sen 

inducerad abort (Forsberg & Wengström, 2016). Studien bestod av både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar då Forsberg och Wengström (2016) menar att denna insamlingsmetod 

lämpar sig bäst vid en litteraturöversikt. 

Urval 

I denna studie inkluderades vetenskapliga artiklar utifrån specifika kriterier som valdes av 

författarna vid studiens start då syftet utformades. Resultatet sammanställdes genom en 

samling av artiklar som blivit granskade det vill säga peer-reviewed. Författarna valde att 

inkludera endast granskade artiklar för att öka studiens trovärdighet (Forsberg & 

Wengström, 2016). 
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Inklusionskriterier 

Som inklusionskriterier valde författarna att inkludera studier som var högst 10 år gamla. 

Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska då det är språk som författarna 

behärskar. Abstracten skulle finnas tillgängligt och kunna erhållas i fulltext. Artiklarna 

skulle vara peer-reviewed av experter innan publicering och fått tillstånd från etiska 

kommittéer. Författarna valde att inte ha en geografisk begränsning vid sökning av 

resultatmaterial. Därför har studier från olika länder inkluderats för att få en bredare 

överblick i ämnet.  

Artiklarnas innehåll skulle beröra barnmorskors/sjuksköterskor upplevelse vid vårdandet 

av kvinnor som genomgått abort i andra trimestern samt behovet av stöd från sin 

arbetsplats då både barnmorskans och sjuksköterskans upplevelser lyfts upp i flera studier. 

Då barnmorskan och sjuksköterskans arbetsuppgifter inom abortverksamheten är 

likvärdiga och detta skiljer sig mellan länder. 

Exklusionskriterier 

Som exklusionskriterier uteslöts studier som var äldre än 10 år gamla då dessa inte berör 

aktuell forskning. Författarna valde att inte inkludera artiklar där abstract inte fanns 

åtkomligt eller var skrivna på andra språk än svenska och engelska. Artiklar som nämnde 

abort vid första trimestern utelämnades då dessa inte motsvarade syftet. 

 

Datainsamling 

 

En litteratursökning genomfördes i databaserna Public Medline [PubMed], The Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature [CINAHL] och PsycINFO. PubMed är en 

bred databas med vetenskapliga artiklar som innefattar medicin, omvårdnad och 

odontologi. Databasen CINAHL består bland annat av veteskapliga artiklar men även 

doktorsavhandlingar som täcker omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. För att få ta 

del av psykologisk forskning användes PsycINFO vilket innehåller psykologiska aspekter 

inom medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Inför datasökningen i PubMed användes Karolinska Institutets hemsida för att få fram 

original MeSH på engelska i syftet att underlätta sökningen. Därefter genomfördes 

sökningen med hjälp av PubMeds advanced search builder med MeSH-termerna Nurse 

midwives, midwifery, abortion induced. Dessa MeSH-termer kombinerades tillsammans 

med fritextorden midwife, midwives och induced abortion. För att utöka sökningen i 

databasen tillämpades de booleska sökoperatorerna OR och AND. Då det inte fanns någon 

MeSH-term för upplevelse användes MeSH-Subheading psychology. Orden experience 

och experiences kombinerades med psychology. Denna sökning kombinerades ihop med 

den ovanstående sökningen vilket gav ett hanterbart resultat att arbeta vidare med. Inga 

begränsningar sattes från start då det eventuellt kunde innebära färre resultat men gjordes 

ändå medvetet.  

 

I CINAHL användes CINAHL-headings nurse midwives, midwives, induced abortion samt 

fritextsökning med orden midwife, midwives och midwifery. Dessa sökningar 

kombinerades med booleska sökoperatorerna OR och AND. I denna databas användes 

begränsningar såsom att artiklarna skulle vara peer-reviewed, vara research article och inte 

vara äldre än 10 år för att få en specifikare sökning.  
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Liknande sökning genomfördes i PsycINFO med fritextsökning med orden midwife, 

midwifes, abortion och induced abortion med booleska sökoperatörerna OR och AND. Till 

studiens resultat inkluderades 15 artiklar. 

Resultatet av sökningarna presenteras i tabell 2 med respektive databas. En del av 

artiklarna dök upp i alla tre databaser men redovisas bara en gång i tabell 2. 

Tabell 2. Sököversikt i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO 

Databas  Datum Sökord Antal träffar Antal 

lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

PubMed 31/1-17 Nurse midwives OR 

midwifery [MeSH 

Terms] OR midwife 
OR midwives AND 

abortion induced 

[MeSH Terms] OR 

induced abortion AND 
Psychology [MeSH 

Subheading] OR 

experience OR 

experiences 

135 135 40 6 

CINAHL 31/1-17 (midwife OR midwives 

OR midwifery) OR 
(MH “Nurse 

midwives” OR (MH 

“Midwives”) AND 

(MH “Abortion, 
Induced”), med 

begränsningarna 

research article, peer 

reviewed, <10 years 

48 30 20 6 

PsycINFO 31/1-17 Induced abortion AND 

midwife OR midwives 

40 30 20 3 

TOTALT:   223 195 80 15 

Dataanalys 

 

Databearbetningen påbörjades genom att välja ut artiklar vars titel tycktes vara relevant för 

studiens ämne. Därefter lästes abstrakten och de studier som antogs besvara syftet lästes i 

sin helhet. Artiklarna lästes noga igenom av båda parter vid flera tillfällen och det 

kontrollerades att de uppfyllde arbetets inklusionskriterier. För att bedöma studiernas 

kvalitet genomfördes en granskning enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsmall för 

vetenskaplig klassificering. Denna bedömningsmall är modifierad utifrån Berg, Dencker 

och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) (bilaga 1). 

Bedömningsmallen utgår från tre kvalitetsnivåer, som delas upp i låg, medel och hög. 

Artiklar av låg kvalitet exkluderades medans artiklar av mellan och hög kvalitet 

inkluderades.  

För att underlätta analysen av insamlat material användes färgmarkering motsvarande 

studiens frågeställningar. Detta gjorde att uppdelningen och kategoriseringen av fakta som 

framkom blev enklare att sortera. Huvudkategorierna blev ”Upplevelse/Erfarenhet” och 

”Behov”. Artiklarna som valdes till resultatet redovisades noggrant i en artikelmatris för att 

ge en överblick över inkluderade artiklar, se bilaga 2.  
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Reliabilitet/Validitet 

Reliabilitet innebär tillförlitlighet i en upprepad mätning av samma fenomen vid olika 

tillfällen. Forsberg och Wengström (2016) menar att samma studie ska kunna genomföras 

med samma metod och ge samma resultat vilket ger studien en hög reliabilitet.  

Validitet går ut på att mäta det som ska mätas. I en litteraturöversikt kan validitet tillämpas 

genom att författarna kontrollerar att studiens syfte besvaras i resultatet. Förförståelse är ett 

annat begrepp som oftast förekommer vid datatolkning inom kvalitativ forskning. Med 

förförståelse menas den tidigare kunskapen som författarna besitter inom det valda 

området som ska studeras (Forsberg & Wengström, 2016). Förförståelse kan därmed 

påverka studiens resultat enligt Kristensson (2014). I denna studie har författarna varit 

noggranna med att verifiera reliabilitet och validitet på inkluderade artiklar så att resultatet 

inte bli präglat av författarnas förförståelse.  

Forskningsetiska överväganden 

För att hålla en god forskningssed så bör inte fabricering, förvanskning eller plagiering 

påträffas (Helgesson, 2015). Det innebär att författarna inte har hittat på eller förfalskat 

forskningsresultatet så att det ändras, eller kopierat någon annans arbete. Studier som 

inkluderades i resultatet ska ha fått tillstånd från etiska kommittéer eller föregåtts av 

noggranna etiska överväganden (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

RESULTAT 

Majoriteten av de 15 inkluderade artiklarna var kvalitativa och berörde hur barnmorskor 

och sjuksköterskor upplever att ge vård till kvinnor som genomgår sen inducerad abort. 

Merparten av artiklarna hade deltagare som uppgav att de stödjer kvinnans rätt till 

självbestämmande men upplevde det emotionellt svårt vid hanteringen av fostret. 

Barnmorskorna uppgav även att de var stolta över sin profession och såg abort som en del 

av sin plikt dock ledde detta till en inre kamp mellan personliga värderingar och etiska 

åtaganden. Artiklarna lästes noga igenom och redovisas i en matris (se tabell 2). 

Författarna kom fram till två huvudkategorier, barnmorskors/sjuksköterskors upplevelser 

och erfarenheter och barnmorskors/sjuksköterskors behov. Under 

barnmorskors/sjuksköterskors upplevelse och erfarenheter hittades sex underkategorier 

Inre konflikt, Undertryckta känslor, Erfarenheter och upplevelser, Stolthet och plikt, 

Hantering av foster och Barnmorskans förhållningssätt, se tabell 3. Under 

barnmorskors/sjuksköterskors behov hittades tre underkategorier Dela erfarenheter, 

Samhället och omgivningens syn på abortvård och Behov av medicinsk kompetens.  

Tabell 3. Resultattabell 

Barnmorskors/sjuksköterskors 

upplevelse och erfarenheter 

Inre konflikt 

Undertryckta känslor 

Erfarenheter och upplevelser 

Stolthet och plikt 

Hantering av fostret 

Barnmorskans förhållningssätt 

Barnmorskors/sjuksköterskors behov Dela erfarenheter 

Samhället och omgivningens syn på 

abortvård 

Behov av medicinsk kompetens 
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Barnmorskors/sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter i samband med abort 

 

Inre konflikt 

I en italiensk studie av Mauri, Ceriotti, Soldi och Guerrini Contini (2015) undersökte 

författarna hur barnmorskorna upplevde att vårda kvinnor som genomgått abort efter vecka 

16. I denna kvalitativa studie använde författarna sig av semistrukturerade intervjuer och 

17 barnmorskor blev intervjuade. Författarna kom fram till att trots existerande 

samvetsklausul i Italien som tillåter barnmorskor att avstå från att ge vård till kvinnor som 

vill göra abort så påverkade inte detta deras vilja att ge vård till dessa kvinnor. Dock 

upplevde barnmorskorna en inre konflikt när de vårdade kvinnorna och det oftast 

förknippades med sorg vilket bekräftades av Mizuno (2011).  

Barnmorskorna menade att de alltid fanns där för kvinnan utan att lägga in sina egna 

värderingar. De uppgav att de delade kvinnans känslor och kämpade för att hitta balansen 

mellan empati och förtvivlan. Det var svårt för barnmorskorna att närvara vid avbrytandet 

när de visste att fostret skulle dö och detta gav en känsla av otillräcklighet (Mauri et al., 

2015).  

Mizuno (2011) studerade hur barnmorskorna upplevde arbetet med förlossning och sent 

avbrytande av graviditeten. Semistrukturerade intervjuer tillämpades och 11 barnmorskor 

deltog i studien. Deltagarna uppgav att det fanns ett etiskt dilemma när det gällde att 

identifiera deras yrkesroll. Deras professionella identitet drabbades när de var tvungna att 

byta roll från förlösande barnmorska till assisterande barnmorska vid abort. 

Respondenterna tyckte att det var svårt att veta hur de skulle förhålla sig när de växlade 

mellan abort och förlossning. En barnmorska framförde att hon hade svårt att säga ”grattis 

till det nyfödda barnet” när hon precis hade gråtit med en annan patient som aborterade i 

rummet bredvid. Detta upplevdes som stark känslomässigt betungande att växla mellan 

sorg och glädje vilket gjorde att barnmorskorna kände sig deprimerade (Mizuno, 2011). 

Undertryckta känslor 

Generellt hävdade de flesta barnmorskorna att kvinnans ångest och smärta i samband med 

aborten överfördes till dem och detta kunde ibland upplevas som ohanterbart. En 

barnmorska uppgav att det inte var hennes sak att kritisera vad kvinnan beslutat utan det 

var kvinnans rättighet att välja. Det var svårt att inte bli involverad och inte kunna visa sina 

känslor (Mauri et al., 2015). I en av intervjuerna i Mizunos (2011) studie uppgav en 

barnmorska detta: ”It's the woman's decision. I'm there to help her. So, that´s what I 

do…and I do it for the woman; I´m providing a service for her. That´s what I´m there for.” 

(Mizuno, 2011, s.504). Merparten fann det svårt att handskas med sina egna tankar och 

begränsningar och samtidigt sina värderingar på abortvård och förlossning upplevdes 

påfrestande. Barnmorskorna var överens om att vården inte bör skilja sig mellan en 

aborterande och en födande kvinna då personcentrerad omvårdnad ska ges oavsett vilken 

situation kvinnan befinner sig i (Mizuno, 2011).  

Barnmorskorna visade en tendens att undertrycka sina känslor i samband med aborten 

(Mizuno, 2011). Detta kunde kopplas till sena aborter då abortförloppet kunde bli utdraget 

(Lindström, Wulff, Dahlgren & Lalos, 2011). De uttryckte sina inre konflikter över det 

faktum som innebär en förlust av liv. De kunde till och med kalla fostret för ”baby”. Några 

deltagare sa att de kände sig tvungna att utföra sina arbetsuppgifter och undvek att prata 

om privata känslor och sina uppfattningar i samband med abort (Lindström, Jacobsson, 

Wulff & Lalos, 2007).  
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I en fransk enkätstudie av Garel, Etienne, Blondel och Dommergues (2007) rapporterades 

att majoriteten av barnmorskorna upplevde en känsla av ensamhet och svårighet att ge 

psykologiskt stöd till paret vid sent avbrytande. En av frågorna som barnmorskorna fick 

svara på i denna studie var vad barnmorskorna tyckte om vårdandet av kvinnan. Detta var 

starkt associerat med arbetslivserfarenhet. Barnmorskorna med längre erfarenhet fann det 

enklare att arbeta med aborterade kvinnor men träffade ändå på emotionella hinder som 

sorg och medkänsla (Garel et al., 2007; Mauri et al., 2015). I Andersson, Gemzell-

Danielsson och Christenssons (2014) intervjuades 21 sjuksköterskor/barnmorskor i syfte 

att ta reda på sjuksköterskor/barnmorskors erfarenheter vid omhändertagandet av kvinnor 

som genomgått sent avbrytande. I studien framkom bland annat att abortpersonal med 

mindre erfarenhet överförde sin ångest och osäkerhet till patienterna vid akuta situationer.  

Att se kvinnan genomlida ett förlossningsarbete utan glädjen att få ett barn berörde 

barnmorskorna. Ett positivt fynd i studien var att barnmorskorna kände att de varit till hjälp 

för paret och arbetade som ett team under abortens gång. Hälften av barnmorskorna var 

överens om att arbeta med sena aborter var känslomässigt överväldigande men försökte 

dölja sina känslor inför paret (Garel et al., 2007). Detta bekräftades även av Mizuno (2011) 

som menade att den känslomässiga bördan ledde till sorg, förvirring och oro.  

En enkätundersökning användes och författarna hade för avsikt att analysera hur olika 

stressfaktorer påverkade livskvalitet hos barnmorskor/sjuksköterskor. Stressfaktorn '' 

oförmåga att acceptera abortvård som ett jobb '' förekom hos nästan alla deltagare. 

Majoriteten av deltagarna visade på en signifikant relation mellan olika stressfaktorer och 

livskvalitet. De olika stressfaktorerna kunde röra sig om svårigheter att hantera privata 

känslor vid abort samt övertygelsen om att foster har rätt till liv. Denna övertygelse om rätt 

till liv påverkade negativt deras stöd till kvinnan (Mizuno, Kinefuchi, Kimura & Tsuda., 

2013). 

I en amerikansk studie studerades abortpersonalens hälsa och välmående under en ettårs 

period och en enkät om livskvalitet delades ut. En jämförelse mellan olika specialiteter 

inom vården och abortpersonal genomfördes. Stigmatisering runt abort visade sig variera 

under studiens gång, då två mätningar genomfördes vid två olika tillfällen. 

Abortpersonalen rapporterade en högre medkänsla och tillfredsställelse med sitt jobb 

jämfört med annan vårdpersonal (Martin, Debbink, Hassinger, Youatt & Harris, 2014). 

I Möller, Öfverstedt och Siwe (2012) forskning framkom att en av deltagarna  uttryckte att 

hon inte kände sig bekväm med att utföra aborter då hon såg det som mord. Dock angav 

hon att hennes strategi för att handskas med abort var att hålla sina inre känslor för sig 

själv för kvinnans skull. Ett överraskande fynd som underströks i en studie av Möller et al. 

(2012) var deras missnöje med kvinnor som sökte abort vid upprepade tillfällen och 

missbrukade detta som preventivmedel eller familjeplaneringsmetod. Deltagarna blev 

intervjuade med semistrukturerade frågor med syfte att ta reda på vilka åsikter, attityder 

och upplevelser gynekologer och sjuksköterskor hade i arbetet med abort. 

Sjuksköterskorna uttryckte en stark frustration att bemöta kvinnor med multipla aborter när 

det inte fanns medicinsk anledning eller om kvinnan hade genomgått fertilitetsbehandling 

för att kunna bli gravid (Möller et al., 2012; Nicholson, Slade & Fletcher, 2010).  

Könsselektiv abort uppfattades som känslomässigt påfrestande för de flesta 

respondenterna. Sjuksköterskor uttryckte en oförmåga att kunna erbjuda en etisk vård till 

dessa kvinnor eftersom detta gick mot deras etiska värderingar. Trots detta satte 

sjuksköterskorna kvinnans behov främst (Möller et al., 2012). 
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Ett behov av att tillhandahålla aborttjänster till dessa kvinnor bedömdes ändå vara av vikt 

när sociala och ekonomiska skäl påverkade beslutet till abort. Medvetenheten om de 

svårigheter som dessa kvinnor möter ledde till frustration och känsla av hjälplöshet bland 

de svarande (Möller et al., 2012).  

Erfarenheter och upplevelser 

Mauri et al. (2015) anmärkte i sin forskning att några barnmorskor upplevde positiva 

minnen från avbrytandet av graviditeten då kvinnan visade tacksamhet. Nicholson et al. 

(2010) poängterade att de flesta sjuksköterskor uttryckte att abort ingår i de arbetsuppgifter 

som utförs på en gynekologisk avdelning.  

Vidare hävdades den positiva känslan av att göra rätt för kvinnan genom att tillhandahålla 

henne en tjänst vid oönskad graviditet. Detta eftersom en kvinna som blir nekad abort kan 

utföra den under osäkra förhållanden vilket kan leda till komplikationer. Eftersom 

oönskade barn som föds kan utsättas för misshandel ansåg sjuksköterskorna att de gjorde 

rätt i att stödja kvinnans beslut till abort (Nicholson et al., 2010). Det som sjuksköterskorna 

gjorde för att känna tillfredsställelse i sitt arbete var att säkerhetsställa att kvinnan fått all 

information så att hon kunde fatta ett beslut (Andersson et al., 2014). Sjuksköterskorna 

använde sig av sina sociala och rådgivande färdigheter och sin förmåga att inte vara 

dömande, utan vara empatisk, omtänksam och snäll (Nicholson et al., 2010). 

 

Terapeutisk användning av professionell närvaro kunde även användas för att lära känna 

och de identifiera de specifika behoven hos kvinnan. En barnmorska menade att de 

utvecklat en förmåga att kunna förstå och fånga upp kvinnans tankar genom icke verbal 

kommunikation och på detta sätt skapa en närmre kontakt och anpassa omvårdnaden efter 

den specifika individen (Andersson et al., 2014; McLemore et al., 2015). Genom att vara 

närvarande, lyhörd och bibehålla en professionell kommunikation bidrog det till lindring 

av smärtan (Andersson et al., 2014). Vidare menar de att denna förmåga hade utvecklats 

genom många års erfarenhet och gav dem redskap och färdighet att kunna identifiera 

kvinnans personlighet och därmed använda sig av en personcentrerad vård.  Det framkom 

också att barnmorskor/sjuksköterskor hade lättare att etablera kontakt och skapa en 

närmare relation till sina patienter om de inledde mötet genom att lätta stämningen, berätta 

någon personlig livserfarenhet eller ge kroppskontakt. Genom att 

barnmorskor/sjuksköterskor visade sig vara öppna med sina egna erfarenheter eller 

upplevelser och använde detta till sin fördel för att skapa en personligare kontakt ledde det 

till att kvinnan vågade visa sina känslor (Andersson et al., 2014; McLemore et al., 2015). 

Stolthet och plikt 

Deltagarna i studien av Möller et al. (2012) visade på en stolthet över att jobba med abort. 

Deras stolthet påverkades av deras syn på abort och vilken inverkan deras insats hade på 

kvinnors livskvalitet och minskade mödradödlighet. Gallager, Porock och Edgley (2010) 

undersökte sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med abort. De flesta deltagare 

upplevde en positiv känsla över den hjälp de gett till kvinnorna och det faktum att kvinnor 

har rätt till abort. Hos sjuksköterskorna påvisades blandade känslor men majoriteten av 

deltagarna var överens om att erbjuda abort till kvinnan var till nytta och räddade liv. I 

Möllers et al. (2012) forskning poängterade respondenterna att jobbet med abort ingick i 

deras plikt och var en del av deras jobb.  
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I en amerikansk rapport där författarna ville undersöka stigma hos abortpersonal med hjälp 

av en enkätundersökning framkom att hälften av deltagarna rapporterade stolthet mestadels 

av tiden över att arbeta i abortvården. Medan cirka en tredjedel uppgav att de oftast kände 

sig stolta. Majoriteten av deltagarna uttryckte att deras arbete bidrog positivt till samhället. 

Mer än hälften av respondenterna oroade sig för att bli dömda och ifrågasatta som 

abortpersonal från sin omgivning. Några av deltagarna hade upplevt trakasserier, verbala 

och fysiska angrepp från abortmotståndare.  

Trots detta var flertalet deltagare stolta över sin insats inom abortvården (Martin, Debbink, 

Hassinger, Youatt, Eagen-Torkko & Harris, 2014).  

 

Hantering av fostret 

Att hantera fostret efter aborten ansågs vara en av de svåraste aspekterna i vårdandet av 

aborterande kvinnor (Andersson et al., 2014). Det uppkom moraliska konflikter av 

personliga, kulturella eller religiösa skäl, vilket en fjärdedel av barnmorskorna betraktade 

som ett bekymmer i vårdandet och hanteringen av fostret (Garel et al., 2007). Deltagarna 

behandlade fostret med respekt och värdighet och i de fall där fostret visade livstecken 

kunde de inte överge fostret utan väntade tills de tecknen hade försvunnit helt (Andersson 

et al., 2014). Detta bekräftades även i studierna av McLemore, Kools och Levi (2015) och 

Yang et al. (2016).  Barnmorskorna kände skuld över fostret och uttryckte att frågorna 

kring det betraktades vara svårast att prata om (Mizuno, 2011). I en annan japansk studie 

av Mizuno (2013) rapporterade barnmorskorna/sjuksköterskorna att de mest stressiga 

aspekterna av att arbeta inom abortvården var kopplade till det aborterade fostret. 

Christensen, Christiansen och Petersson (2013) forskade hur barnmorskor uppfattade sin 

roll i arbetet med sena aborter men även hur detta arbete påverkade deras professionella 

identitet. Majoriteten av deltagarna nämnde ett behov av att involvera föräldrarna i 

hanteringen av fostret, till exempel hade de som förslag att fostret bör placeras hos 

föräldrarna tills det dör. Nicholson et al. (2010) påpekade att sjuksköterskorna beskrev 

känslan av att beröra fostret med ord som ovärdigt, obehagligt, svårt, fruktansvärt och 

sorgligt. Vidare poängterade Garel et al. (2007) att barnmorskorna rapporterade det som 

något svårt att klara av vissa moment i samband med hantering av foster. Förberedelserna 

inför visning av fostret för paret kunde innebära att barnmorskorna fick tvätta av, klä på 

samt hjälpa till vid fotograferingen av fostret.  

 

Sena aborter som inducerades på grund av fostermissbildning bedömdes vara en mer 

komplicerad process men ansågs lättare att acceptera när anomalin inte var förenat med liv 

(Lindström et al., 2011; McLemore et al., 2015). I en studie av Yang, Che, Hsied och Wu 

(2016) undersöktes sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med sena inducerade aborter i 

Taiwan. Studien hade en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. En stor del av 

sjuksköterskorna poängterade att om aborten utfördes på grund av att missbildningar 

påvisats under rutinultraljudet upplevdes det positivt att delta vid aborten. Däremot sågs 

det som mord och gav en negativ upplevelse om fostret var friskt (Yang et al., 2016). Dock 

menade Garel et al. (2007) i sin studie att barnmorskorna såg feticid vilket innebär att 

aktivt avsluta fostrets liv som ett hjälpmedel som underlättade hanteringen av fostret. Yang 

et al. (2016) beskrev hur sjuksköterskorna trodde att spöket från friska foster skulle komma 

och hemsöka de inblandade i aborten. Abort på friska foster sågs som ett slöseri med liv. 

Deltagarna jämförde aborterande kvinnor med friska foster med de som hade haft 

infertilitetsproblem och kämpat i flera år för att få ett barn (Andersson et al., 2014). Dock 

presenterades i forskning av Andersson et al. (2014) att erfarna 

barnmorskor/sjuksköterskor var rädda för att deras egna döttrar skulle drabbas av 

missbildningar eller fosterskador under graviditeten.  
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De deltagarna som var i fertil ålder hade lättare att identifiera sig med sina patienter vilket 

skapade oro hos barnmorskorna som var gravida inför deras ultraljudsscreening. Några 

uttalade att de kunde föreställa sig hur de hade reagerat om de hade varit i samma situation 

(Andersson et al., 2014). 

Lindström et al. (2011) utforskade barnmorskor/sjuksköterskors upplevelse och 

uppfattningar av sena medicinska inducerade aborter. Forskarna använde sig av 

fokusgrupper där deltagarna utbytte erfarenheter. Ett intressant fynd i denna forskning var 

att barnmorskorna/sjuksköterskorna upplevde det mer känslomässigt betungande att 

medverka vid abort efter vecka 18 när de hade vetskapen att foster räddas från vecka 22 

(Lindström et al., 2011). 

Barnmorskor/sjuksköterskor hade egna strategier vid hantering av fostret för att möta sina 

egna känslor och tankar när fostret visade livstecken. Deltagarna upplevde det som 

obehagligt och svårt att handskas med trots deras professionella inställning. Situationen 

kunde förvärras när föräldrarna bad om att få se fostret (Andersson et al., 2014). En 

deltagare uttryckte detta om hantering av fostret vid framfödandet:” I have strategies, for 

example, I never look at the fetus, I look at the umbilical cord when it comes out in order 

not to see” (Andersson et al., 2014, s. 463).  

Som en strategi för att kunna hjälpa kvinnan att genomgå avbrytandet var barnmorskorna 

medvetna om vilket språk de använde sig av vid beskrivandet av abortens 

tillvägagångssätt. Några av deltagarna undvek att benämna fostret med ord som baby då 

det uppfattades som ångestladdat (Gallager et al., 2010). Vid oönskad graviditet upplevde 

barnmorskorna en skyldighet att ta hand om fostret tills det dog. De var överens om att 

dessa situationer ställde orimliga krav samt att ett stort ansvar läggs på barnmorskorna 

(Christensen et al., 2013). 

Barnmorskans förhållningssätt 

I en amerikansk kvalitativ studie av McLemore et al. (2015) använde sig författarna av 

semistrukturerande intervjuer för att undersöka vilka etiska problem som kan uppstå hos 

sjuksköterskor i abortvården. I studiens resultat kom författarna fram till att visa sig ledsen 

eller rädd inför patienten betraktades som ett misslyckande eller bristande förmåga att 

utöva sitt yrke på ett professionellt sätt. En deltagare uttryckte att det fanns en enorm 

skillnad om hon jobbade inom abort eller förlossningsvård. Jobbet inom förlossningsvård 

förknippades med positiva känslor, glädje och lycka medan jobbet med abort innebar oftast 

ambivalenta känslor som gör det hela mer komplicerat. En av deltagarna nämnde att det 

var svårt för henne att inte blanda in sina egna känslor med jobbet. Hon uttryckte att det 

ibland var som att sätta en gräns mellan det professionella förhållningssättet och de privata 

känslorna (McLemore et al., 2015). Detta formulerades såhär:  

I can´t speak for everybody, but I think most of us are trying to deal with like,”I 

don´t want to bring my personal feelings into here, or my personal upbringing into 

my professional life.” I´m sure at some point it can have influence, like for me, 

maybe years ago, I would be “No way.” But at the point when I´m a nurse, I´m 

like, “Okay, I need to be- I need to learn, okay, what is it that I need in order to be 

able to provide professional care for these patients and without bringing my own 

background? 

                                                                               (McLemore et al., 2015, s. 224). 
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Mizuno (2011) påpekade även att barnmorskorna kände sig oftast otillräckliga och 

missnöjda med deras insats och detta kunde påverkas av utstående faktorer som försvarade 

omvårdnaden. Otillräcklig utbildad personal, bristande kunskaper inom abort eller lägre 

bemanning bidrog till stress och otillfredsställde hos deltagarna. Vidare menade författarna 

att de japanska barnmorskorna poängterade att det var svårt för de att erbjuda en god miljö 

till alla kvinnor. Till exempel nämnde de att det kändes ironiskt att springa mellan rummet 

där ett barn välkomnades till världen medan hon sprang till rummet bredvid för att tysta 

livet på ett annat barn. Detta ledde till missuppfattning av sin egen roll, barnmorskorna 

visste inte vad deras roll var eller hur de skulle uppföra sig i varje situation. Att dela sorgen 

med föräldrarna från det aborterande fostret och samtidigt känna glädje med kvinnan som 

nyligen fått sitt barn uppfattades som något kontroversiellt (Mizuno, 2011). 

 

Barnmorskors/sjuksköterskors behov 

 

Dela erfarenheter 

Deltagarna delgav i studien av Nicholson et al. (2010) vikten av att dela med sig sin 

erfarenhet till andra och att kommunikationen mellan kollegor var av stor betydelse. De 

diskuterade även vikten av att berätta sina erfarenheter utanför arbetsplatsen. 

Barnmorskorna uppgav att en av de viktigaste stödmekanismerna var samarbetet mellan 

kollegor. Detta samarbete kollegor emellan innebar att delge sin kunskap till varandra 

(Mauri et al, 2015). Det var viktigt att diskutera öppet tillsammans med kollegor som 

förstod och varit med om liknande händelser (Gallager et al., 2010). Stöd från kollegerna 

och tid för reflektion betraktades vara nödvändigt för den professionella och personliga 

utvecklingen i abortrelaterade frågor. Egentid för personliga reflektioner sågs som en 

möjlighet att kunna utveckla förmågan att hitta egna lösningar för att handskas med abort 

(Andersson et al., 2014). En deltagare uppgav detta: “The most important thing is to talk 

about it, especially with my colleagues” (Andersson et al., 2014, s. 463).    

Mizuno et al (2013) framhävde i deras forskning att abortpersonalen visade signifikant 

högre risk för utbrändhet och trötthet. Av den anledning påpekades vikten av 

uppmärksamma övrig vårdpersonal och andra direktiv om att abortpersonal är en utsatt 

grupp som behöver psykologisk interprofessionellt stöd. Respondenterna uttryckte ett 

behov om att prioritera åtgärder inom abortvård för att minska ångest och förvirring hos 

abortpersonal eftersom flera av barnmorskorna var tvungna att ha en rotationstjänst mellan 

förlossning och abort (Mizuno et al., 2013). 

Samhällets och omgivningens syn på abortvård 

Gallager et al., (2010) beskrev i sin studie hur sjuksköterskorna kände sig ifrågasatta om 

den valda arbetsplatsen. Sjuksköterskorna blev påverkade av omgivningen och deras 

värdering i abortfrågan. Vissa av deltagarna kände sig ambivalenta till att berätta för 

omgivningen vad de arbetade med. En deltagare uppgav att hon brukade lära känna 

personen innan hon berättade om hennes jobb.  

En sjuksköterska fick höra en kommentar från en bekant där hon blev anklagad att ”döda 

barn” för att försörja sig (Gallager et al., 2010). Deltagarna uttryckte en stark önskan om 

att bli tillfrågade av andra om hur de mådde och vad dem jobbade med. En sjuksköterska 

uttalade att hon inte vågade tala öppet om sitt jobb trots att hon uppskattade att kunna prata 

fritt med andra utan att känna skam, skuld eller bli ifrågasatt (McLemore et al., 2015).  
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Några av deltagarna påpekade att den negativa bilden som finns av abort kan bero på hur 

media framställer synen på abort (Gallager et al., 2010). En sjuksköterska som försökt bli 

gravid men inte lyckats blev anklagad och ifrågasatt av andra familjemedlemmar, bekanta 

och vänner för att hon jobbade inom abortvården. Hon försvarade sig med att kommentera 

att hennes privatliv inte påverkades av andras beslut gällande fertilitet och barnafödande. 

Nästan varje sjuksköterska talade om deras brist på stöd från vänner, sina egna 

familjemedlemmar och andra bekanta, såsom lärare eller föräldrar på sina barns skolor. 

Sjuksköterskor fastslog att de inte kunde prata fritt om sitt arbete i abortvård, av respekt för 

andra människor med olika åsikter eller för att undvika konflikt (McLemore et al., 2015). 

Att diskutera abortämnet med andra var otänkbart. Barnmorskorna ville inte bli påminda 

om deras jobb eftersom de ansåg att det var deras skyldighet som barnmorska (Mizuno, 

2011). En av barnmorskorna uttalade det såhär: “I don’t want to talk with others about 

induced abortion . . . because . . . I don’t want to be reminded about aborted babies . . . I’ve 

been wrong.” (Mizuno, 2011, s. 505). 

Behov av medicinsk kompetens 

Det fanns även en önskan om ökad kunskap och tillgänglig teknisk utbildning för att få 

högre kompetens vid omvårdnad situationer. Många av deltagarna i studien uttryckte en 

känsla av maktlöshet när de inte kunde erbjuda rätt smärtlindring till kvinnan under 

aborten. Några hade framfört ett önskemål om att få bredare kompetens och utbildning för 

att kunna lägga PCB-bedövning i syfte att erbjuda en mer optimal smärtlindring till 

kvinnorna. Oftast var denna behandlingsmetod endast utförs av läkare vilket resulterade i 

långa väntetider för patienten och högre svår smärta att behandla (Andersson et al., 2014).  

Möller et al. (2012) betonade i sin studie hur missnöjda abortpersonalen var med 

abortvården och hur det kunde riskera kvinnans liv. De menade att det krävdes mer insatser 

och mer forskning för att utveckla abortvården och en bredare kompetensutveckling för 

personalen. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att få en insikt i hur barnmorskor och sjuksköterskor upplever 

sitt arbete inom abortvården med sena inducerade aborter efter vecka 12. Som 

frågeställning hade författarna för avsikt att undersöka hur barnmorskorna och 

sjuksköterskorna upplevde arbetet med sen inducerade aborter efter vecka 12 men även att 

studera om barnmorskorna/sjuksköterskorna fann något positivt med detta arbete.  

Frågeställningar sågs som ett hjälpmedel som underlättade inhämtandet av resultatmaterial. 

Men även till fördel för avgränsning av syftet som bedömdes vara ganska brett från början. 

Som metod valdes en allmän litteraturstudie med syftet att göra en sammanställning av 

aktuell forskning (Forsberg & Wengström, 2016). Denna metod ansågs vara lämplig då det 

låg i författarna intresse att ta del av den senaste forskningen inom det valda ämnet.  

I denna studie har syftet varit att undersöka upplevelser, erfarenheter, känslor och tankar 

hos barnmorskorna och sjuksköterskorna, och i enlighet med Segesten (2012) är kvalitativ 

forskning lämplig för att öka förståelsen av det valda problemområdet. Därför har 

författarna eftersträvat att huvudsakligen inkludera vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

metod till studien.  
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Med en litteraturöversikt stärks den fakta som redan har forskats på inom ett visst ämne 

(Polit & Beck, 2017), vilket i sin tur kan ses som en fördel då kunskapsbrister inom det 

valda ämnet uppmärksammas. En förutsättning för att kunna göra en sådan studie är att det 

finns tillräckligt mycket forskat. 

En annan metod som skulle kunna vara relevant är en intervjustudie, vilken skulle kunna 

ge en mer konkret och beskrivande bild av hur barnmorskor i Sverige upplever att arbeta 

med sena aborter. En begränsning som bidrog till att en intervjustudie inte var möjligt att 

genomföra var att tidsutrymmet inom ramarna för en magisteruppsats inte ansågs vara 

tillräckligt. Detta kan ses emellertid som en svaghet i studien då en intervjustudie skulle ha 

gett författarna en djupare inblick av hur barnmorskor/sjuksköterskor upplever vårdandet 

av kvinnor som genomgått sen inducerad abort. En intervjustudie skulle ha fokuserat på 

svenska förhållanden vilket skulle ha varit intressant att undersöka och lättare att applicera. 

Dock anser författarna att denna metod som användes till detta arbete gav en bredare 

inblick i hur abortvården upplevs av barnmorskorna/sjuksköterskorna från olika länder 

men påminde även om hur olika religioner, kulturer och levnadssätt skiljer sig åt och kan 

påverka synen på abort.  

Både kvalitativa och kvantitativa studier har inkluderats och representerande länder var 

Sverige, Japan, Storbritannien, Taiwan, Italien, Frankrike, Nepal, Danmark och USA. Från 

början hade författarna för avsikt att endast inkludera studier som var gjorda inom Europa 

för att undvika stora skillnader avseende religion kultur och levnadssätt som finns i världen 

och som kunde ha påverkat resultatet. Efter några sökningar beslutade författarna att inte 

ha någon begränsning då utbudet av artiklar som besvarade studiens syfte och 

frågeställning inte var tillräckligt inom EU.  

Även en artikel från utvecklingsländerna ingår i denna studie då denna ansågs svara på 

syftet och överensstämde med resten av artiklarna. En svaghet med insamlat material var 

att inkludera artiklar från olika länder runt om i världen. Eftersom abort är fortfarande 

förbjudet i många länder och i vissa länder är det tillåtet men med restriktiva direktiv är det 

uppenbart att skillnader gällande religion och kultur påverkar synen på abort. Detta kan ses 

som en svaghet i studiens resultat då det blir svårt att generalisera och dra några slutsatser 

när så många olika länder var inblandade samt upplevelser och känslor är subjektiva 

fenomen. Dock anser författarna att detta var något positiv att ha inkluderat dessa studier 

för att fånga upp så många erfarenheter och upplevelser som möjlig. Trots att författarna 

var medvetna om att religiösa, kulturella och existentiella skillnader kan påverka synsättet 

på abort så innefattades dessa länder vilket gör att resultatet fick större perspektiv på 

barnmorskans roll och upplevelser vid vårdandet av sen inducerade aborterande kvinnor.  

Majoriteten av artiklarna i studien var kvalitativa där barnmorskor och sjuksköterskor 

blivit intervjuade och beskrivit sina upplevelser kring abort. Författarnas önskemål var att 

inkludera så många kvalitativa studier som möjligt i syfte att beskriva 

barnmorskors/sjuksköterskor personliga erfarenheter, uppfattningar och upplevelser vid 

abortvård. Studiernas metoder skilde sig åt och innehöll både enkäter med flervalssvar 

kombinerade med öppna frågor och intervjuer. Studierna som hade enkäter med förvalda 

flervalssvar utan utrymme till egna kommentarer anser författarna vara missvisande eller 

kunde leda till feltolkningar eftersom deltagarna väljer ett av de alternativen som kanske 

inte överensstämmer helt med deras situation. Detta tycker författarna kan ha påverkat 

studiens resultat.  
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Artiklarna var publicerade mellan åren 2007 till 2016 för att få så aktuell forskning som 

möjligt vilket var ett kriterium författarna hade inför införskaffandet av material. Det var 

endast två av de inkluderade artiklarna som var tio år gamla. Alla artiklar var skrivna på 

engelska vilket var det språk som författarna behärskade. Detta kan vara en svaghet då 

intressanta artiklar med relevant material kan ha gått miste om då författarna endast kunde 

läsa artiklar som var skrivna på svenska eller engelska. Till de studier som författarna 

upplevde som svårtolkade användes lexikon till hjälp. Eftersom engelska inte är 

författarnas modersmål finns det en risk att feltolkningar har inträffat trots noggrann 

översättning. För att undvika feltolkningar lästes artiklarna i sin helhet vid flera tillfällen 

och granskades noggrant avseende språk och innehåll vilket enligt Polit och Beck (2017) 

minskar risken för feltolkningar. En av inklusionskriterierna som författarna hade var att 

artiklarna skulle finnas tillgängliga i fulltext. Att ha både inklusions- och 

exklusionskriterier bedömdes vara nödvändigt för att träffa rätt material som besvarades 

studiens syfte/frågeställning. Då Sophiahemmet högskola har begränsad tillgång till 

vetenskapliga artiklar genomfördes artikelsökning på Karolinska Universitetssjukhuset 

Huddinge där alla artiklar gick att få i fulltext.  

Datainsamlingen påbörjades med att göra en sortering av de artiklar vars titlar besvarade 

studiens syfte. Därefter lästes abstrakten och de studier som antogs svara på syftet lästes i 

sin helhet. Detta kan ha gjort att författarna gått miste om relevant material och detta kan 

ha påverkat studiens tillämpbarhet. Materialinsamling genomfördes i databaserna PubMed, 

CINAHL och PsycINFO för att få ett brett utbud av artiklar vilket ger högre validitet och 

reliabilitet då de tre databaserna belyser olika områden inom forskning. Sökningen fick 

anpassas med de olika MeSH-termer som tycktes vara relevanta liksom midwives, 

midwife, midwifery och nurse-midwife som kombinerades med MeSH-subheadings 

psychology då ordet upplevelse inte fanns som MeSH-term. Detta försvårade sökningen 

och kan därmed ha påverkat antalet hittade artiklar som besvarade studiens syfte.  

Artiklarna som valdes var peer reviewed för att säkra en hög validitet i studien vilket 

betyder att de blivit granskade av andra forskare vilket också ger en styrka i arbetet 

(Forsberg & Wengström, 2016). Författarna valde att även inkludera nurse-midwife i syfte 

att få en bredare sökning då det i Sverige och andra länder kan vara både sjuksköterskor 

och barnmorskor som jobbar inom abortvård. Trots att både kompetensen och arbetssättet 

skiljer sig åt mellan sjuksköterska och barnmorska i de olika länderna så är det ett faktum 

att många sjuksköterskor jobbar inom abortvården på en gynekologisk avdelning och 

därför inkluderades termen nurse för att breda ut sökning. Av denna anledning ansåg 

författarna att det var relevant att inkludera även sjuksköterskans upplevelser och 

erfarenheter.   

Abstract lästes till de artiklar som verkade lämpliga och därefter lästes artiklarna i sin 

helhet där kategorier och subkategorier växte fram. Dessa kategorier och subkategorier har 

presenterats i Tabell 3. Inkluderade artiklar har läst och blivit noggrann granskade i sin 

helhet av både författare vid flera olika tillfällen för att minimera risken för misstolkningar 

eller att relevant information förloras. Detta bedömer författarna vara en fördel till denna 

litteraturöversikt då enligt Polit och Beck (2017) minskar risken för subjektiva tolkningar 

om det är minst två personer som tolkar/granskar. Artiklarnas fynd har diskuterat och 

analyserats för att jämföra vilka skillnader och likheter framkom.  

 

  



  

23 

 

Priebe och Landström (2012) menar att förförståelse, det vill säga, dessa kunskaper som 

författarna redan besitter kommer inte bara från skolan eller universitet utan även från 

erfarenheter och värderingar från livet utanför skolan. Detta innebär att studiens resultat 

har tolkats utifrån vetenskapliga utgångspunkter men kan även ha blivit influerats av 

författarnas egen förförståelse då båda författarna till denna studie har erfarenheter av att 

arbeta med sena inducerade aborter. 

Artiklarna som studiens resultat baseras på höll medelhög till hög kvalitet enligt 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering och kvalitet 

avseende studier med kvantitativa och kvalitativ metodansats av Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). I rådande brist på kunskap i 

granskning och klassificering av vetenskapliga artiklar anser författarna att felbedömningar 

kan ha förekommit i bedömning av de integrerade artiklar vilket betraktas som en svaghet. 

Av de 15 artiklar som studien innehöll, hade 13 fått godkännande från etiska kommittéer. 

De andra två var studier där författarna gjort noga etiska överväganden och noggrant 

informerat deltagarna om anonymitet vilket bekräftar att studien har gått till på korrekt sätt. 

Detta anses vara en styrka i denna studie enligt Forsberg och Wengström (2016) som 

menar att en studies trovärdighet och validitet ökar om insamlat material har fått etisk 

godkännande.  

Trots att författarna valt ett högst aktuellt ämne som diskuteras runt omkring i världen, 

upplevde författarna under studiens gång svårigheter med att hitta material som 

överensstämde helt och besvarade studiens syfte. Många studier som hittades benämnde 

gynekologers upplevelse eller abort inom första trimestern. Dock kan författarna se det 

som en svaghet att inte ha inkluderat tidig medicinsk abort då det utbudet var mer 

lättillgängligt. Författarna har valt att inte inkludera eller fokusera på abort i första 

trimestern vilket baserades på tidigare arbetslivserfarenheter från båda författarna. Abort i 

första trimestern ansågs av dessa inte vara lika känslomässigt betungande som abort som 

framkallas under andra trimestern.  

Resultatdiskussion 

Det som var gemensamt för de flesta deltagarna och samtidigt ett intressant fynd i denna 

studie var att både barnmorskor och sjuksköterskor upplevde det som känslomässigt 

påfrestande att ta hand om kvinnor som vårdats för en sen inducerad abort efter vecka 12. 

Två studier (Mauri et al., 2015; Mizuno, 2011) belyser i sina resultat att 

barnmorskan/sjuksköterskan ofta hamnar i en inre konflikt mellan sina personliga 

värderingar gentemot deras plikter att vara professionell. Trots detta så upplevde 

barnmorskorna i studien av Lindström et al. (2007) att arbeta med abort gav en positiv 

erfarenhet hos deltagarna.  

Att finnas för kvinnan genom att respektera hennes autonomi och självbestämmande utan 

att lägga in egna värderingar ansågs vara av stor betydelse under hela abortgenomförandet. 

Barnmorskorna kände sig otillräckliga och det kunde innebära att deras rädsla, osäkerhet 

och ångest överfördes till kvinnan. Mauri et al. (2015) och Mizuno (2011) hävdade att allt 

detta hade en signifikativ påverkan på barnmorskor/sjuksköterskor och ledde oftast till ett 

etiskt dilemma mellan yrkesrollen och deras personliga identitet. Det fyndet anses vara av 

stor relevans i denna studie. Tidigare forskning har huvudsakligen haft fokus på 

kvinnornas upplevelser i samband med sena inducerade aborter medan det sällan skrivits 

om hur barnmorskorna upplever vårdandet av dessa.  
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Det krävs betydligt mer forskning och resurser som fokuserar på abortpersonalens hälsa 

och välbefinnande för att öka förståelsen och stärka dem i sitt arbete. Det finns 

förmodligen ett samband mellan hur barnmorskorna känner sig/upplever vårdandet av 

aborterande kvinnor i sent skede och kvaliteten på vården som ges då samspelet mellan 

barnmorskan och kvinnan är komplext, ofta nära och intimt. Barnmorskan har förmodligen 

förmågan att identifiera sig med kvinnan i olika situationer i olika åldrar, till exempel vid 

barnafödande eller vid abort då de oftast innebär att kvinnan känner sig utsatt och i 

underläge vilket kan försvåra interaktionen mellan barnmorskan och kvinnan.   

Ett annat intressant fynd som framkom i studiens resultat var att de flesta deltagarna var 

överens om att vården till den aborterande kvinnan inte bör skilja sig från vården vid andra 

omständigheter (Mizuno, 2011). Det ingår i barnmorskans kompetensområde att ta hand 

om aborterande kvinnor oavsett om det är ett tidigt avbrytande eller en sen inducerad abort 

vilket borde vara en självklarhet för alla barnmorskor. En sak som är intressant att 

diskutera från studiens resultat är hur fördelning och vårdandet av aborterande och födande 

kvinnor skiljer mellan Japan och Sverige. I den japanska studien av Mizuno (2011) 

framfördes att det vårdas födande och aborterande kvinnor i princip på samma avdelning 

och barnmorskorna att tvungna att vårda båda kvinnor vid samma tillfälle. Detta förklarar 

varför barnmorskorna i Japan upplever det som svårt och känslomässigt förvirrande att 

säga ”grattis till det nyfödda barnet” när de precis varit i rummet bredvid och assisterat en 

kvinna som genomgått ett sent avbrytande. I Sverige kan däremot barnmorskorna ha en 

rotationstjänst vilket enligt författarna till denna studie anses vara utmanande och 

utvecklande för svenska barnmorskor. Något annat som är anmärkningsvärt att påpeka är 

att trots att barnmorskorna rapporterade motstridiga känslor som ledde till en inre konflikt 

mellan personliga värderingar och plikt poängterades att det viktigaste av allt var att finnas 

där för kvinnan. Detta bekräftar författarnas förutfattade meningar om att barnmorskans 

alltid sätter kvinnan i första hand med största fokus på omvårdnad och bemötande oavsett 

vilka omständigheter det handlar om. 

Det verkade finnas ett samband mellan stressfaktorer relaterade till hantering av aborterat 

fostret vilket visade sig vara den mest svåra aspekten i omvårdnaden. Barnmorskorna 

visade en tendens att undertrycka sina känslor och föredrog att inte prata om det eller 

blanda in personliga åsikter vid vårdandet av aborterande kvinnor (Lindström, 2007.) 

Christensen et al., 2013 menade att barnmorskorna formulerade det som orimligt att 

behöva stanna hos fostret tills det dog och att detta genererade att moraliska konflikter 

uppstod där kulturella, personliga och religiösa skäl var inblandade. Barnmorskorna 

utsattes för en stor stressnivå när de ansåg att fostret ”hade rätt till livet” och det kunde ha 

stark negativ påverkan på deras inställning till kvinnan. Positiva känslor bland 

barnmorskorna uttrycktes på olika sätt. När barnmorskan kände att hon gjorde rätt för 

kvinnan genom att stödja henne i beslutet att göra abort förknippade 

barnmorskorna/sjuksköterskorna det med en positiv och givande handling (Mauri et al., 

2015; Nicholson et al., 2010). I den taiwanesiska studien av Yang et al. (2016) hade 

barnmorskorna lättare att acceptera aborten om fostret hade påvisats med missbildningar 

men svårare att stödja kvinnan vid abort om fostret var friskt. Deltagarna i denna studie 

påpekade hur rädda de var för att de aborterade fosters spöke skulle komma och hemsöka 

dem som hade medverkat vid aborten. De hade stark religiös tro och var helt övertygade 

om att abort kunde ses som slöseri med liv när det inte fanns en medicinsk anledning. 

Detta fynd talar för hur religiös övertygelse, olika kulturer och levnadssätt kan ha inverkan 

på abort trots en befintlig abortlag.     
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En regerande abortlag ska ge kvinnan rätt till att bestämma över sin kropp och sitt liv utan 

att hon ska behöva bli ifrågasatt eller anklagad för sina handlingar men detta verkar inte 

väga tyngre än samhällets syn på abort. Det är känt att i det i de flesta religioner finns 

motsättningar mot abort och att opinionen i samhället blir påverkad är det ingen tvekan 

om. Deltagarna i den taiwanesiska studien (Yang et al., 2016) uttrycker tydligt sina åsikter 

att religionen, i detta fall buddismen, har påverkat deras inställning till abort och därmed 

deras övertygelse om att aborterade foster har rätt till liv. Den västerländska synen på abort 

bortsett från Katolicismen skiljer sig från Buddismen och Islam även när det gäller abort 

men betraktas ändå vara mer liberal i många aspekter som rör abort och kvinnans 

rättigheter. Därför ansåg författarna det intressant att inkludera dessa artiklar från 

heterogena länder för att lyfta upp vilka konstraster det kan bli när religion och kultur är 

involverade.  

Barnmorskorna kände ett djupt missnöje om aborten var relaterad till fostrets kön eller när 

abort missbrukades som ett preventivmedel alternativ en familjeplaneringsmetod (Möller 

et al., 2012). En viss stolthet fanns ändå hos vårdpersonal i denna studie av Möller et al. 

(2012) när de var till hjälp för kvinnorna och tillhandhöll aborttjänst trots att könsselektiv 

abort gick emot deras etiska värderingar. 

 Det fanns en medvetenhet hos barnmorskorna om att deras insats hade en betydande 

inverkan på kvinnans livskvalitet och bidrog till minskad mödradödlighet. En slutsats som 

kan dras från Möller et al. (2012) forskning är att omfattande preventivmedelsrådgivning 

är avgörande för att förhindra oönskade graviditeter. I den svenska legitimationen för 

barnmorska ingår förskrivningsrätt och barnmorskan besitter bred kunskap om 

familjeplanering och preventiva åtgärder. Barnmorskan bör se till att kvinnan är 

välinformerad om olika preventivmetoder och bör på bästa sätt tillämpa en individanpassad 

personcentrerad omvårdnad för att kvinnan ska fatta ett beslut grundat på ett informerat 

val. En anmärkning från denna studie är att utifrån ett globalt perspektiv är det viktigt att 

förhindra oönskade graviditeter för att undvika osäkra aborter som fortfarande sker i 

många andra länder trots en befintlig abortlag. Det är ett faktum att abortvården och 

barnmorskans kompetensområde inte är detsamma i många länder men att kvinnan alltid 

bör vara i fokus oavsett ålder, livssituation, händelse, religion eller kultur är en 

självklarhet.  

Det poängterades att barnmorskorna var tvungna att sätta en gräns mellan det 

professionella förhållningssättet och deras privata känslor för att inte blanda ihop arbetet 

och privatlivet men även för att de känslor som uppkom i samband med aborten inte skulle 

överföras till kvinnan. Om barnmorskan hade längre erfarenhet kunde känslorna hanteras 

på ett annat sätt och denna erfarenhet användes till fördel för att skapa en närmare 

patientcentrerad relation. Terapeutisk användning av professionell närvaro i kombination 

med lyhördhet var till stor hjälp för barnmorskorna vid vårdandet av aborterande kvinnor 

(Andersson et al., 2014; McLemore et al., 2015) En tydlig slutsats som författarna kommit 

fram till var att barnmorskan har goda förutsättningar att skapa en närmare och 

personligare kontakt med kvinnan om hon visar intresse, lyssnar aktivt, närvarar inne hos 

kvinnan och respekterar hennes åsikter och beslut. En barnmorska besitter en bred kunskap 

inom kvinnans anatomi och fysiologi som hen inhämtar under utbildningen. Barnmorskan 

ska vara beredd på att träffa kvinnor i olika åldrar och i olika situationer och utifrån sina 

kunskaper och erfarenheter anpassa vården till kvinnan beroende på som krävs i en viss 

situation. På detta sätt har barnmorskan goda förutsättningar att skapa en god och närmare 

relation till kvinnan med respekt till hennes autonomi och integritet.     
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Barnmorskorna/sjuksköterskorna uttryckte hur de upplevde det att inte få stöd eller kunna 

prata öppet om abort med familj, vänner eller kollegor. Författarna hade som preliminär 

frågeställning i studiens början att hitta relevant material som påvisade vilka behov av stöd 

barnmorskorna/sjuksköterskorna hade i samband med att ge vård vid abort (Andersson et 

al., 2014; Gallager et al., 2010; McLemore et al., 2015; Nicholson et al., 2010). Efter 

insamlandet av allt material ansåg författarna att studierna inte innehöll underlag för att 

kunna inkludera denna frågeställning.  

Snarare framkom hur barnmorskorna/sjuksköterskorna hade det eller hur de mådde dock 

inte specifik vilka behov de hade. Av denna anledning fick författarna anpassa 

frågeställningarna och därmed resultatet. Barnmorskorna/sjuksköterskorna kände ibland att 

de bar på skam och skuld för de blivit anklagade och ifrågasatta angående deras syn och 

val till att jobba med abort. Att kunna ventilera ut tankar, funderingar, frågor och tragiska 

händelser var nödvändigt för dem, särskilt med kollegor. De insåg att bristande 

kommunikation i arbetsplatsen och mellan kollegorna var ett faktum. De uttryckte generellt 

en önskan att ses av andra som ”normala människor med normala jobb” och inte bli 

bemötta av fördomar som ”du är en mördare” eller ”en syndare” (Gallager et al., 2010; 

McLemore., 2015).  

Barnmorskorna/sjuksköterskorna upplevde det som negativt och kände sig otillräckliga och 

i många fall inkompetenta när de inte kunde lägga en PCB för att smärtlindra kvinnan. Det 

visade sig finnas en hierarki inom abortvårdspersonalen där barnmorskan inte fick lägga 

PCB-bedövning trots hon hade kunskap om det, utan hon skulle invänta en läkare. 

Konsekvensen blev att kvinnan fick lida av smärtan och vänta flera timmar på läkare. 

Barnmorskorna önskade att de kunde ingripa och därför kände de sig frustrerade över detta 

(Andersson et al., 2014).  

Detta bedömde författarna vara av intresse då det bekräftade hur viktigt det är att 

barnmorskorna får vara med kvinnan från början till slut vid abort för att bådas upplevelser 

ska bli så bra så möjligt. Abort är vanligt förekommande arbetsuppgift inom barnmorskans 

profession. För att kunna ge en god och etisk omvårdnad krävs det att barnmorskan får 

chans att utveckla sina kunskaper inom abortvården så att hen kan ge en patientcentrerad 

omvårdnad. Barnmorskans obstetriska kunskaper är applicerbara inom abortvården som 

kan underlätta handläggningen av aborten, t ex vaginal undersökning och amniotomi. 

Denna form av vård som en barnmorska kan ge skiljer sig från vad en allmän sjuksköterska 

kan erbjuda vilket i sin tur kan påverka barnmorskans och kvinnans upplevelse av aborten. 

Slutsats 

Som slutsats i denna studie framgår att barnmorskorna upplever i de flesta fall en tung 

känslomässig börda vid vårdandet av kvinnor som genomgått sen inducerad abort. Trots 

detta uppgav barnmorskorna att de kände sig stolta och såg det som ett bidrag för samhället 

och kvinnan. Barnmorskan bör vara flexibel, lyhörd och se abort som en del av sin 

profession. Ett stort behov av att prata öppet om sitt arbete med kollegor genom att ha 

avsatt tid för reflektionsträffar med kuratorer för ventilering och psykologiskt stöd. Dessa 

reflektionsträffar ska vara menade att vara lärtillfälle där alla känner sig sedda och får 

komma till tals. Reflektionsträffar skapar goda förutsättningar för en hållbar och sund 

arbetsmiljö där medarbetarnas hälsa och livskvalitet tas hänsyn till. Även att få stöd från 

bekanta och familj var ett betydande fynd. Mer forskning och möjlighet till utbildning 

inom vissa specifika medicintekniska moment behövs för att tillhandahålla en god och 

säker abortvård.  
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Klinisk tillämpbarhet 

I studien har påvisats att det krävs vidare forskning om hur barnmorskor och 

sjuksköterskor upplever vårdandet av kvinnor som genomgår sent avbrytande av 

graviditeten. Stor fokus ligger fortfarande i hur kvinnorna upplever sena aborter men sällan 

skrivs det hur barnmorskorna hanterar och upplever detta. Trots att det finns brist på 

forskning inom detta ämne så har författarna till denna studie fått fram relevant fakta som 

belyser hur barnmorskorna och sjuksköterskor egentligen upplever vårdandet av 

aborterande kvinnor i andra trimestern. Det är av vikt att barnmorskorna/sjuksköterskorna 

får möjligheten att ventilera sina upplevelser med kollegor och omgivningen. Det är 

uppenbart att mer forskning och kompetensutveckling krävs inom området för att garantera 

en säkrare och tryggare patientvård.  
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Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

 
 

KOD OCH KLASSIFICERING 

   

VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised controlled trial (RCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet 

eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial ( CCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal patienter/deltagare och 

adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt material som relateras 

till något som redan har inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Väl planerad och välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där avsikten är att 

studera fenomen eller tolka mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avsikten kan också vara att utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. Välbeskriven 

urvals-process; datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen 

mellan data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet

/Typ 

Lindström, M., Wulff, 

M., Dahlgren, L., & 

Lalos, A.  

2011 

Sverige 

Experiences of 

working with induced 

abortion: focus 

group discussions with 

gynaecologists and 

midwives/ 

nurses 

Denna studies syfte 

vara att belysa 

gynekologers och 

barnmorskors/ 

sjuksköterskors  

erfarenheter samt 

uppfattningar och 

interaktioner i arbetet 

med abortverksamhet. 

Deltagarna delades in i 

fokusgrupper och genomförde 

gruppdiskussioner med 

särskilda frågor. 

N=40 (0) Barnmorskorna och gynekologerna 

hade inga tvivel om att arbeta med 

abort. Trots svår situation samt 

frustration så uppgav de att det ändå 

var givande och utmanande. Det fanns 

ett samband mellan erfarenhet, 

uppfattning och utvecklandet av 

abortmetoder. 

II 

K 

Christensens, AV., 

Christiansen, AH., & 

Petersson, B. 

2013 

Danmark 

Faced with a dilemma: 

Danish midwives' 

experiences with and 

attitudes towards late 

termination of 

pregnancy. 

Syftet var att 

undersöka danska 

barnmorskors 

erfarenheter och 

attityder till sent 

avbrytande av 

graviditeten. Där fokus 

låg på hur barnmorskor 

uppfattade sin egen roll 

under avbrytandet samt 

hur deras 

professionella 

identitet påverkades. 

En kvalitativ metod med 

semistrukturerade enskilda 

intervjuer genomfördes. 

 

N=10 (0) Barnmorskorna stödde kvinnans rätt till 

att fatta abortbeslut men upplevde 

svårigheter när fostret visade 

livstecken. 

II 

K 

Mauri PA., Ceriotti 

E.,Soldi M., & 

Guerrini Contini, NN. 

2015 

Italien 

 

Italian midwives' 

experiences of late 

termination of 

pregnancy. A 

phenomenological-

hermeneutic study. 

 

Syftet var att 

undersöka hur 

barnmorskor upplevde 

att ge vård till kvinnor 

som genomgått abort 

efter vecka 16.  

En kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer. 

En fenomenologisk 

hermeneutisk design. 

N=17 (0) I resultatet framkom att barnmorskorna 

ansåg att det var viktigt att dela 

erfarenheter med kollegor och 

diskuterar fallen tillsammans med 

resten av teamet. Barnmorskorna 

uppgav en inre konflikt i vårdandet av 

kvinnor som genomgått sent 

avbrytande. De påverkades inte av 

befintlig samvetsklausul vid vårdandet. 

II 

K 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ceriotti%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25427763
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ceriotti%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25427763
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guerrini%20Contini%20NN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25427763
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Garel M., Etienne E., 

Blondel B., & 

Dommergues M. 

2007 

Frankrike 

 

French midwives' 

practice of termination 

of pregnancy for fetal 

abnormality. At what 

psychological and 

ethical cost? 

Syftet var att studera de 

kliniska, emotionella 

och moraliska 

svårigheter som 

franska barnmorskor 

möter i arbetet med 

sena avbrytanden på 

grund av 

fostermissbildningar. 

Enkätundersökning med 

flervalssvar. Deltagarna hade 

möjlighet att komplettera 

enkäten med egna åsikter. 

N=115 (28) Barnmorskorna upplevde svårigheter 

att arbeta med sena avslutande av 

graviditeter på grund av känslomässigt 

lidande och svårt att ge psykologiskt 

stöd. 

II 

P+K 

Lindström, M., 

Jacobsson, L., Wulff, 

M., & Lalos, A. 

2007 

Sverige 

Midwives   experiences 

of encountering women 

seeking an abortion. 

Syftet med studien var 

att beskriva svenska 

barnmorskors kliniska 

och emotionella 

erfarenheter av att 

arbeta med 

avbrytanden samt att 

erhålla deras syn på 

kvinnors motiv till 

abort. 

Enkätundersökning med 

intervju. Pilotstudie. 

N=258 (41) 2/3 av barnmorskorna uppgav i studien 

att arbeta med abort gav de en positiv 

erfarenhet. De uppgav också att ”Ingen 

borde bli barnmorska om man inte kan 

ta hand om kvinnor som söker abort”. 

Barnmorskorna upplevde att den 

vanligaste anledningen till abort var 

”För ung och omogen”. 

I 

RCT 

Gallager, K., Porock, 

D., & Edgley, A. 

2010 

England 

The concept of 

‘nursing’ in the 

abortion services 

Syftet med denna 

studie var att ta reda på 

hur sjuksköterskor 

upplevde att arbeta 

med abort 

Kvalitativ studie med 

intervjuer där alla deltagare 

arbetade på abortkliniker 

mellan 18 mån-30 år. 

N=9 (0) I resultatet framkom det olika teman 

hos sjuksköterskorna. Det framgick 

även vilka attityder 

barnmorskor/sjuksköterskor hade till 

abort och hur de hanterade att arbeta 

med abort. 

II 

K 

Andersson, I-M., 

Gemzell-Danielsson, 

K., & Christensson, K 

2014 

Sverige 

Caring for women 

undergoing second 

trimester medical 

termination of 

pregnancy 

Syftet med studien var 

att ta reda på 

sjuksköterskors/barnm

orskors erfarenheter av 

att ta hand om kvinnor 

som genomgått ett sent 

avbrytande 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer  

N= 21 I studien framgick att de sjuksköterskor 

och barnmorskor som hade minst 

erfarenhet i arbetet med kvinnor som 

genomgått abort kände att deras oro 

ibland projicerades till kvinnor. 

Deltagarna uppgav även att det var av 

vikt att använda tolk till patienter med 

annat modersmål som inte pratar 

svenska. Barnmorskor/sjuksköterskor 

fann även svårt att hitta en optimal 

smärtlindring och kände sig hjälplösa. 

Deltagarna tyckte att det mest 

påfrestande var att arbeta med foster 

som visade livstecken. 

I 

K 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garel%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17497750
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Mizuno, M. 

2011 

Japan 

Confusion and ethical 

issues surrounding the 

role of Japanese 

midwives in childbirth 

and abortion: A 

qualitative study. 

Syftet med denna 

studie var att ta reda på 

hur barnmorskor 

upplevde arbetet med 

både förlossning och 

sena avbrytanden av 

graviditet. 

Kvalitativ studie med 

intervjuer. Alla deltagare var 

barnmorskor i åldrarna 24-48 

med arbetslivserfarenhet 

mellan 5 till 22 år. 

N=11 (0) I studiens resultat framkom att 

barnmorskorna upplevde det moraliskt 

svårt att hantera avbrytanden. 

Deltagarna hanterade detta genom att 

undantrycka sina egna känslor. 

II 

K 

Mizuno, M., Kinefuchi, 

E., Kimura, R., & 

Tsuda, A. 

2013 

Japan 

Professional quality of 

life of Japanese 

nurses/midwives 

providing 

abortion/childbirth care 

Denna studie hade som 

syfte att undersöka hur 

olika stressfaktorer 

kunde påverka 

sjuksköterskor/ 

barnmorskor 

livskvalitet. 

Enkätundersökning N=439(184) Studiens resultat visade att arbetet med 

abort innebar en påfrestande situation 

för barnmorskorna/sjuksköterskorna. 

Det kunde innebära stresspåslag 

rörande ”om fostret förtjänade att leva” 

samt bidrog till att 

barnmorskorna/sjuksköterskorna inte 

upplevde samma medkänsla. 

I 

K 

Nicholson, J., Slade, 

P., & Fletcher, J. 

2010 

England 

Termination of 

pregnancy 

services: experiences 

of gynaecological 

nurses 

Syftet var att 

identifiera 

sjuksköterskors 

upplevelse i arbetet 

med sent avbrytande av 

graviditet. 

Enkätundersökning och 

intervju 

N=7 Det framkom olika teman efter 

transkriberingen av intervjuerna. Bland 

annat acceptans, hantering och 

strategier vid abort, samt vikten av 

personliga erfarenheter. 

II 

K 

McLemore, M., Kools, 

S. & Levi, A. 

2015 

USA 

Calculus formation: 

Nurses’ 

decision‐making in 

abortion‐related care. 

Syftet med studien var 

att beskriva 

sjuksköterskors arbete 

inom abortverksamhet 

och vilka etiska 

problem som uppstod i 

samband med det. 

Kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer 

N=25(0) Det framkom i studien att 

sjuksköterskorna fann det både 

personligt och yrkesmässigt 

påfrestande att arbeta med kvinnor som 

genomgått abort. Deltagarna uppgav ett 

behov att befinna sig mentalt på flera 

olika platser samtidigt.  

II 

K 

Yang, C-F., Che, H-L., 

Hsie, H-W. & Wu, S-

M. 

2016 

Taiwan 

Concealing emotions: 

Nurses' experiences 

with induced abortion 

care 

Syftet med studien var 

att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelse av att arbeta 

med abort på 

förlossningsenheter i 

Taiwan 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerande intervjuer 

N=26(4) Intervjuerna gav ett huvudtema med 5 

subteman. Deltagarna var överens om 

att förlossningsrummet är ett rum där 

ett nytt liv börjar men även ett rum där 

föräldrarna kan sörja. Detta innebar en 

arbetsmiljö som kretsade kring livet 

och döden. 

II 

K 
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Martin, LA., Debbink, 

M., Hassinger, J., 

Youatt, E., & Harris 

LH.  
2014  

USA 

Abortion providers, 

stigma and professional 

quality of life. 

Syftet med denna 

studie var att se om 

abortstigma förändras 

över tid och ifall 

stigmat hade något att 

göra med 

tillfredsställelse i 

arbetet. 

Diskussionsgrupp 

 

N=79 Studiens resultat visade att de som 

arbetade med abort hade högre 

tillfredsställelse i sitt arbete och löpte 
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abortpersonals 
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