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SAMMANFATTNING 

 

 

 

Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelse av att genomgå en sen inducerad 

medicinsk abort. 

 

Metoden som användes var en allmän litteraturstudie där totalt femton artiklar inkluderades 

från länderna; Sverige, England, Israel, Frankrike, Portugal, USA och Nederländerna. 

Artikelsökningen genomfördes i databaserna PubMed, PsycINFO och CINAHL. Både 

kvalitativa och kvantitativa studier som kvalitetsgranskats ingår i studien. 

 

I resultat framkom två huvudteman; psykisk upplevelse av sen abort och fysisk upplevelse av 

sen abort. Det framkom fyra underteman; behov av stöd, sorg, stress och smärta.  

 

Slutsatsen av studien var att kvinnor som genomgår en sen inducerad medicinsk abort 

upplever ett stort behov av stöd. Det är en socialt oacceptabel typ av sorg som minskade över 

tid. Det är saker som triggar igång sorgen såsom påminnelser om graviditeten. Det fanns en 

stress över att gå snabbt från en diagnos till ett avbrytande och den stressen var större ju 

längre gången i graviditeten kvinnan var. Kvinnor upplever en fysisk smärta när de genomgår 

en sen medicinsk abort. Upplevelse av en sen abort var ofta relaterat till smärtan. Kvinnor 

upplevde att de var oförberedda på den fysiska delen av en abort.  

För en klinisk tillämpbarhet är förhoppningen att barnmorskor som möter kvinnorna kan få en 

förståelse för vad kvinnorna upplever och se dem som individer med olika bakgrunder och att 

det är en unik situation för kvinnan. Fortsatt forskning bör fokuseras på bättre smärtlindring 

för kvinnorna och vilket stöd kvinnor behöver när de genomgår sena medicinska inducerade 

aborter 
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ABSTRACT 

 

Aim of this study was to explore women’s experiences of a termination of pregnany in the 

second trimester. 

The method that was conducted was a literature review and 15 scientific articles were 

included from following countries; Sweden, England, Israel, France, Portugal, USA and the 

Netherlands. The search for articles was performed in the databases PubMed, PsycINFO and 

CINAHL. Both qualitative and quantitative articles were included and the author to this study 

performed a qualitative audit on all of the articles. 

In the result two main themes emerged: mental experience of late abortion and physical 

experience of late abortion. Four subthemes emerged; need for support, sadness, stress and 

pain.   

The conclusion of the study was that women undergoing a late induced medical abortion 

experience a great need for support. It's a socially unacceptable type of sadness that decreased 

over time. However, there are things that trigger the sorrow, such as reminders of the 

pregnancy. There was a stress about moving quickly from a diagnosis to a discontinuation and 

that stress was greater the longer the time the woman was pregnant. Women experience a 

physical pain when they undergo a late medical abortion. Experience of a late abortion was 

often related to the pain. Women perceived that they were unprepared for the physical part of 

an abortion. 

 

For clinical applicability, the hope is that when midwives meet women they can gain an 

understanding of what women experience and see them as individuals with different 

backgrounds and that it is a unique situation for the woman. Continued research should focus 

on better pain relief for women and what support women need when they undergo late 

medical induced abortions 

 

Keywords: Abortion, Second trimester, Experience, Women. 
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INTRODUKTION 

Det genomförs cirka 56 miljoner aborter globalt varje år. Detta innebär att cirka en fjärdedel 

av alla graviditeter avslutas genom en inducerad abort (World Health Organisation [WHO], 

2016).  År 2015 genomfördes 38 071 aborter, i Sverige, varav 2517 (6,6 procent) utfördes 

efter tolfte graviditetsveckan och räknas som sena aborter (Socialstyrelsen, 2016). Abort är en 

av de vanligaste medicinska behandlingarna i Sverige idag. Grundläggande för alla som 

arbetar inom området sexuell och reproduktiv hälsa är att ha kunskap om abort. Vidare är det 

är viktigt för alla som arbetar inom området att kunna den svenska abortlagen och 

handläggning av abortbehandling samt ha kännedom om vilka komplikationer som kan uppstå 

(Gemzell Danielsson, 2016).  

 

För kvinnan kan valet att göra en sen inducerad abort vara svårt. Anledningar till att det blir 

ett avbrytande i sen graviditet kan vara många. Det kan tagit lång tid att besluta sig om att 

avbryta, ekonomiska skäl, ej haft graviditetstecken förrän sent i graviditeten, förnekelse om 

att hon är gravid, svårt att ta sig till sjukhus, oförståelse om var och hur en abort går till, 

oregelbunden mens eller misstänkt missfall tidigare i graviditeten. (Janiak, Kawachi, 

Goldberg & Gottlieb, 2014). En del kvinnor ser abort som ett avslutande av en graviditet, ser 

det som att det är ett barn, foster eller början på ett liv. Många kvinnor beskriver väntetiden 

för aborten som svår då de upplever att graviditeten fortsätter att utvecklas (Stålhandske, 

Makenzius, Tydén & Larsson, 2012).  

BAKGRUND 

Historisk utveckling av abort i Sverige 

Under 1800-talet var aborter olagliga i Sverige och straffet för abort var döden för kvinnan. 

När kvinnor började förvärvsarbeta utanför hemmet ökade även kravet på kvinnans 

rättigheter. Rösträtten för kvinnan infördes år 1921 och då mildrades även straffet för abort till 

fängelsestraff. I slutet av 1940-talet kunde vissa undantag medges för abort såsom 

medicinska, humanitära och eugeniska (rashygieniska) skäl (Gemzell Danielsson, 2016). I 

början av 1960-talet inträffade talidomikatastrofen (Neurosedyn) vilket innebar att foster 

föddes med grava missbildningar efter att kvinnor tagit talidomid under graviditeten (Rane, 

2014). Talidomid var ett läkemedel som först användes för att behandla influensa sedan 

började det användas som sedativa och till slut för att behandla illamående och kräkningar hos 

gravida kvinnor. I efterdyningarna av talidomikatastrofen blev det stora förändringar i 

användningen av terapeutiska läkemedel under graviditeten (Lancaster, 2011). I Sverige 

utökades undantag i abortlagen ytterligare efter denna katastrof till att tillåta abort även på 

fosterskadeindikation (Gemzell Daniellson, 2016). Exempel på sådana skäl kunde vara att 

fostret kommit till skada under graviditeten och förväntades lida av en svår skada eller 

missbildning, till exempel om modern använt talidomi, haft rubella eller utsatts för strålning 

under graviditeten (SOU 2005:20).  

Ett skriftligt tillstånd från två läkare behövdes för kvinnan för att kunna genomgå en abort. 

Kvinnan var tvungen att först genomgå en omfattande utredning som bestod av kontakt med 

kurator, psykiatriker och gynekolog. Vid en eugenisk indikation behövde kvinnan även 

genomgå sterilisering. Utredningen var tidskrävande och vid mitten av 1960-talet var 

medelgraviditetslängden vid legal abort 17 veckor mot dagens medellängd som ligger på tio 

veckor. Trots att lagen tillät aborter på vissa indikationer ökade illegala aborter och resurser 
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gick till vård av komplikationer till dessa osäkert utförda aborter. Därför tillsattes en 

abortkommitté år 1965 som utarbetade förslag till en ny abortlag (Gemzell Daniellson, 2016). 

Abort globalt 
 

I en studie av Boland (2010) som studerat lagar i 191 länder när det gäller abort i andra 

trimestern visar att det är några länder som enbart tillåter abort om det är hot mot kvinnans 

hälsa (Tabell 1). Förutom Irland är det i de mest befolkningstäta och fattigaste länderna i 

världen, som flest osäkra aborter utförs. I Australien, Mexico och Kina regleras lagarna olika 

inom länderna. Där är det individuella stater som reglerar lagen. Det är inte alla länder som 

har en övre gräns för i vilken graviditetsvecka som abort får genomföras och det skiljer sig 

från 16 graviditetsveckor som i till exempel Botswana och upp till 32 graviditetsveckor som i 

Montenegro.  Det är inte alla länder som tillåter abort på grund av missbildningar men de som 

gör det tillåter det också om graviditeten är ett hot mot kvinnans liv eller hälsa. I en del länder 

ges tillstånd till abort om anledningen är våldtäkt eller incest. Men i en del av dessa länder 

räcker det inte med kvinnans yttrande om att graviditeten är till följd av en våldtäkt eller 

incest, till exempel i Bolivia måste ett åtal ha väckts. Alla länder som tillåter abort på socio-

ekonomiska grunder tillåter det även på andra skäl som hot mot kvinnans liv eller hälsa, 

missbildning och till följd av våldtäkt eller incest. I en del länder måste kvinnan ha tillstånd 

från två olika läkare. I några länder måste minderåriga ha föräldrars tillstånd innan en abort 

och i några krävs makes tillstånd om kvinnan är gift (Boland, 2010).  

 

Tabell 1. Abort globalt och lagar 
 

Orsak till abort Tillåter abort 

N=191 

Länder som inte 

tillåter abort 

oavsett orsak 

Exempel på länder som ej 

tillåter abort 

Hot mot kvinnans liv 188 58 Chile, Nicaragua, El Salvador 

Hot mot kvinnans 

hälsa 

113  Afghanistan, Nigeria, Myanmar, 

Filippinerna, Tanzania och 

Uganda 

Abort på grund av 

missbildning 

69  Algeriet, Argentina, Bolivia, 

Egypten och Malaysia. 

Abort till följd av 

våldtäkt eller incest. 

49  Pakistan, Peru och Polen 

Abort på socio-

ekonomiska grunder 

32  Spanien, Zimbabwe och Tunisien 

 

Cirka 41 procent av osäkra aborter sker i lågresursregioner bland unga kvinnor med oönskade 

graviditeter och där säkra aborter ej erbjuds eller är lagliga. Kvinnorna får gå till oskickliga 

utövare av abort och risken för komplikationer är stor (Mark, Wolf, Edelman & Castleman, 

2015). Erfarenheter från en del länder har påvisat att om aborter skulle legaliseras skulle 

mödradödligheten minska markant (Ranji, 2012). 

Ett exempel på detta är Sydafrika. När landet fick en mer liberal abortlag år 1997 minskade 

förekomsten av infektioner efter aborter med 52 procent (Sedgh, Henshaw, Singh, Åhman & 

Shah, 2007). 

 

Aborter genomförda efter graviditetsvecka 12 utgör en relativt liten del av aborter i områden 

där säker abort är mer lättillgängligt. Emellertid där abort är begränsat har kvinnor en större 

sannolikhet att genomgå abort efter vecka tolv. Många riskfaktorer för en abort i andra 

trimestern inkluderar låg ålder, ekonomiska svårigheter, våld i hemmet och sent erkännande 

av graviditeten. Vid osäkra aborter i andra trimestern är kvinnor mer benägna att drabbas av 

allvarliga komplikationer och dödlighet (Mark et al., 2015) 
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I muslimska samhällen och speciellt i länder där regler och förordningar har sina rötter i de 

muslimska lärorna är abort tillåtet under de första fyra månaderna om fostret har fosterskador 

eller om moderns liv är hotat. För att få tillåtelse till abort måste tre specialister bekräfta att 

fostret har allvarliga skador eller att modern har ett livshotande tillstånd. Efter fyra månader 

får fostret en själ enligt den islamska läran och då är abort förbjudet (Ranji, 2012). Vissa 

afrikanska kulturer ser negativt på abort. Deras syn på abort influeras till stor del av religion, 

kultur, och moraliska värderingar. Av de 54 länderna på Afrikas kontinent har de flesta en 

restriktiv abortlag. Det finns ett bortfall av vetenskap och kunskap om abortlagarna hos de 

afrikanska kvinnorna och tillsammans med en dålig tillgång till hälso- och sjukvård ger 

resultat av att kvinnorna får tillgodose sig med olaglig abortvård och därmed ökar risken för 

komplikationer (Oduro & Otsin 2014). 

 

Den katolska kyrkan har en mycket strikt syn på abort. I den katolska tron är abort 

totalförbjudet även om moderns liv hotas av graviditeten. De ser fostret som en ett liv och 

abort som mord (Steinberg, 2003). I länder som Irland och Polen där katolska kyrkan har en 

stark ställning har de även restriktiva abortlagar då de ser abort som ett brott mot den 

fundamentala rättigheten till liv, vilket enligt den katolska kyrkan börjar vid konceptionen 

(Siller & Hochleitner, 2017).  

 

Sveriges abortlag  

Sedan år 1975 har Sveriges nuvarande abortlag SFS1974:595 funnits.  Den svenska 

abortlagen innebär att abort får utföras före utgången av artonde havandendeskapsveckan och 

att stödsamtal ska erbjudas före genomförandet. (SFS 1974:595). En kvinna kan göra abort 

senare än graviditetsvecka 18 fram till vecka 21 plus sex dagar, men bara efter tillstånd från 

Socialstyrelsens Rättsliga råd (Socialstyrelsen, 2016). Efter denna gräns beviljas inte abort 

även om graviditeten innebär allvarlig fara för kvinnans liv eller hälsa. Tillstånd kan dock 

beviljas om fostret har bedömts att ej vara livsdugligt. Efter graviditetsvecka 22 om fostret 

bedöms som livsdugligt men graviditeten innebär fara för kvinnans liv eller hälsa beviljas 

istället ett avbrytande av havandeskapet. Målsättningen är då att rädda både kvinnan samt 

barnets liv (Gemzell Danielsson, 2016). 

 

Kvinnors skäl till abort 

I Sverige prövar Socialstyrelsens Rättsliga råd ansökningar om abort efter den 18:e 

graviditetsveckan.  De fattar sitt beslut mot bakgrund av den medicinska och den psykosociala 

utredning som bifogas med ansökan. Skäl till en sen abort kan till exempel vara att fostret har 

en skada eller att kvinnan har en mycket svår social situation (Axelsson, Rynning & Sandén, 

2014). År 2015 var det 35,7 procent av alla aborter efter graviditetsvecka 18 som 

genomfördes på grund av sociala skäl (Socialstyrelsen, 2015).  

I en amerikansk studie av Finer, Frohwirth, Dauphinee, Singh och Moore (2005) tar de upp att 

sociala skäl kan vara ett skäl till abort. Det kan vara att en relation tagit slut och kvinnan ej är 

redo för att vara en ensamstående mor. Det kan vara att kvinnan är i en relation som upplevs 

vara dålig eller skadlig. Ekonomiska skäl kan vara en faktor till att göra en abort, att kvinnan 

ej har resurser att ta hand om ett barn på grund av till exempel studier eller arbetslöshet. 

Kvinnan känner sig inte redo emotionellt för att kunna ta hand om ett barn eller känner att hon 
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ej kan ta hand om ytterligare ett barn då hon redan har tillräckligt många sedan tidigare (Finer 

et al, 2005).   

En studie i England identifierade skäl till att en abort genomförs sent. Det kunde vara att det 

tog tid för kvinnan att bestämma sig för om abort var det rätta beslutet, att kvinnan inte visste 

att hon var gravid tidigare på grund av oregelbundna blödningar eller att kvinnan trodde att 

hon var i en tidigare graviditetsvecka än vad hon faktiskt var. Andra orsaker var att kvinnan 

inte trodde hon var gravid då preventivmedel användes eller att en relation förändrades eller 

tog slut. Det kunde även vara att det tog tid att kunna boka ett besök hos en doktor för att 

kunna göra en abort (Lee och Ingham, 2010).  

En amerikansk studie identifierade de vanligaste skälen till sen abort i USA som var 

svårigheter att bestämma sig om att behålla graviditeten, ekonomiska barriärer och att kvinnan 

sent uppfattat att hon var gravid (Janiak et al, 2014).  I Sverige är missbildningar och 

kromosomavvikelser det största skälet till att sena aborter genomförs (Socialstyrelsen, 2016). 

   

Samvetsfrihet och abortmotstånd 

Samvetsfrihet är en vägran att utföra en juridisk roll eller ansvar på grund av en personlig 

övertygelse. Inom sjukvården innebär det att vårdpersonal kan vägra att utöva en viss 

behandling på grund av att det är emot ens moral eller samvete (Shanawani, 2016).  I Norge 

har vårdpersonal rätt att neka till att utföra och assistera vid aborter om det går emot deras 

religion eller moral. Det finns en konflikt emellan hälsopersonalens rättigheter å ena sidan och 

andra sidan patienters rättigheter å andra sidan (Nordberg, Skribekk & Magelssen, 2014).   En 

studie av Harries, Cooper, Strebel och Colvin (2014) handlar om samvetsfrihet i Sydafrika, 

där samvetsfrihet är lagligt. De kom fram till att samvetsfrihet användes som ett medel för att 

motsätta sig abort på väldigt breda grunder. Ett flertal sjukhus samt personal som inte direkt 

var involverade i abortvården vägrade eller satte upp onödiga hinder för de som ville ge 

abortvård. Till exempel ville en del apotekare inte lämna ut tablett Misoprostol.  

Vårdbiträden vägrade att servera dryck till patienterna och operationssjuksköterskor vägrade 

att förbereda operationssal för de som behövdes opereras på grund av komplikationer till en 

abort.  Negativa attityder till abort kan ofta vara associerade med en konservativ syn på när 

livet börjar, en syn på kvinnans sexuella beteende och hennes roll i samhället. En uppfattning 

om att abort är onödigt (Mikolajczak & Bilewicz, 2014).  

För den abortsökande kvinnan kan samvetsfrihet innebära att hon ej får gå till sin vanliga 

läkare eller att kvinnan bokat ett besök och sedan ej blivit remitterad till en annan som 

erbjuder abort (Nordberg et al., 2014). Samvetsfrihet innebär att kvinnans tillgång till 

abortvård blir försvårad och speciellt i länder där sjukvården är begränsad. Det kan vara ett 

hot mot kvinnans hälsa och speciellt för fattiga, unga etniska minoriteter och andra utsatta 

grupper av kvinnor som har mindre alternativ för att få sjukvård. Det skapar barriärer för 

kvinnan när hon söker abort vilket kan leda till dröjsmål då hon inte vet vart hon skall vända 

sig till. I fattigare länder leder det även till att kvinnor gör mer osäkra aborter (Johnson, 

Kismödi, Dragoman & Temmerman, 2013).  
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Metoder för fosterdiagnostik 

En anledning till att göra fosterdiagnostik är för att bedöma om fostret har en 

kromosomavvikelse. Om fostret har ett felaktigt antal kromosomer kan detta leda till 

missbildning och utvecklingsstörning. Det finns ett flertal metoder för att diagnostisera 

kromosomavvikelser både icke-invasiva och invasiva metoder (SBU, 2006).  

År 2015 var det 65 procent av alla aborter efter graviditetsvecka 18 som genomfördes på 

grund av fosterskada eller missbildning (Socialstyrelsen, 2016). 

 

Icke-invasiva metoder 

 

I Sverige erbjuds alla gravida kvinnor mellan graviditetsvecka 16 och 20 en 

ultraljudsundersökning då avvikande fynd kan upptäckas. Tidigare i graviditeten kan det vara 

svårt att bedöma organen hos fostret. Vid cirka en procent av alla ultraljudsundersökningar 

som genomförs hittas fynd som är avvikande, vilket kan tyda på missbildningar hos fostret. 

Vid avvikande fynd görs ibland ytterligare undersökningar för att utesluta eller säkra fyndet. 

Anledningen till att en ytterligare undersökning görs är för att det kan vara svårt att hitta 

avvikelser i hjärta och mag-tarmkanalen hos foster men lättare att hitta avvikelser på hjärna 

och ryggmärg (SBU, 2006).   

 

Sedan år 2011 kan non-invasive prenatal testing (NIPT) användas inom fosterdiagnostik. 

Genom att undersöka den gravida kvinnans blod kan DNA fragment från fostret i kvinnans 

plasma spåras (Bianchi & Wilkins-Haug, 2014). Anledningen till att göra NIPT är för att 

upptäcka kromosomavvikelser. Det som studeras är kromosompar där det finns tre kopior av 

en kromosom istället för det normala antalet som är två. På detta sätt kan kromosomavvikelser 

hittas som till exempel trisomi 13 (som leder till Patus syndrom), trisomi 18 (som leder till 

Edward syndrom) och trisomi 21 (som leder till Downs syndrom). NIPT kan utföras från 

graviditetsvecka nio till tio (SBU, 2015).   

 

En del landstig i Sverige erbjuder den gravida kvinnan ett kombinerat ultraljud och blodprov 

från modern (KUB, kombinerat ultraljud och biokemi) i graviditetsvecka 11–13. KUB görs 

för att bedöma sannolikheten för att fostret har en kromosomavvikelse. Det räknas ej som en 

diagnostisk metod men den kan med en hög säkerhet (cirka 85–90 procent) ge besked om 

fostret har till exempel Downs syndrom eller andra kromosomförändringar som är mer 

ovanliga (SBU, 2006).  

 

Invasiva metoder 

 

Amniocentes (fostervattenprov) kan göras från graviditetsvecka 15. Då tas ett prov från 

fostervattnet som omger fostret i uterus. En tunn nål förs in genom bukväggen och in i uterus 

och fostersäcken och några milliliter fostervatten sugs upp. Sedan analyseras vätskan och 

celler som stötts bort av fostret. I cellerna analyseras kromosomerna och på så sätt 

diagnoserna kromosomavvikelser. Analystiden är mellan en till tre veckor (SBU, 2006).  

 

Korionvillibiopsi (CVS, choronic villi sampling, moderkaksprov) kan göras från 

graviditetsvecka 11 (SBU, 2006). Då tas ett prov från placentan via en ultraljudsledd 

transabdominal punktion. Provet granskas sedan i mikroskop för att göra en kromosomanalys 

av fostret (Marsal & Malcus, 2014). CVS görs även för att spåra ärftliga sjukdomar (SBU, 

2006).  



  

  

6 

 

 

Genomförande av abort 

 

En sen inducerad abort definieras som ett avbrytande av graviditeten efter vecka 12 

(Socialstyrelsen, 2017). För en kvinna som avbryter sin graviditet kan det innebära en 

komplex situation med både känslomässiga och existentiella behov (Andersson, Christensson 

& Gemzell Danielsson, 2014a). Avbrytandet av en graviditet efter graviditetsvecka 12 

genomförs på sjukhus (Gemzell Danielsson, 2016). Först administreras en tablett Mifegyn ® 

(FASS, 2015) med verksamma substansen mifepriston. Mifepriston är den enda 

antiprogesteron som är godkänd för induktion av abort. Den binder sig med 

progesteronreceptorer och på så sätt hämmar effekten av progesteron. Progesteron är 

hormonet som gör att graviditeten kvarstannar i livmodern och det förhindrar att cervix 

mjuknar och dilateras.  

Efter 24–48 timmar återvänder kvinnan till sjukhuset för att ta Cytotec® (FASS, 2012) med 

verksamma substansen misoprostol. Det är ett prostaglandin som gör att cervixkanalen 

mognar samt ger starka uteruskontraktioner och leder till att graviditeten stöts ur uterus. 

Dosen av misoprostol varierar och ofta behövs upprepade doser för att ge en effekt vid en sen 

abort.  

 

Det finns vissa kontraindikationer till en medicinsk abort och det är om kvinnan haft en 

ektopisk graviditet tidigare, tidigare allergisk reaktion till mifepriston eller misoprostol, om 

kvinnan har kronisk njursvikt eller en hemorragisk koagulationsrubbning. Det behövs även 

visas försiktighet om kvinnan har en svår anemi eller hjärt- och kärlsjukdom (Gemzell-

Daniellson och Lalitkumar, 2008) Att ta första tabletten av mifepriston kan för en del kvinnor 

upplevas som svårt då det är en definitiv åtgärd och tankar över liv och död kan uppkomma, 

även känslor av skuld kan förekomma (Andersson, Christensson & Gemzell Danielsson, 

2014b)  

 

Smärta är en vanlig del av den medicinska abortprocessen. Smärta från magen är den mest 

vanliga biverkningen av tablettbehandlingen. Smärta efter att ha tagit misoprostol kommer 

vanligtvis efter några timmar efter påbörjad behandling. Biverkningar kan vara illamående, 

yrsel, kräkningar och diarréer då prostaglandin påverkar gastrointestinalkanalen.  

Svårare komplikationer som uterusruptur, större blödningar eller cervixbristningar är mer 

ovanliga (Gemzell-Daniellson och Lalitkumar, 2008). För en del kvinnor kan smärtan vara 

intensiv. Utöver smärtan från uterus kan passagen av fostret genom cervixkanalen utöka 

smärtan hos kvinnan (Jackson & Knapp, 2011). Under tablettbehandlingen av misoprostol är 

behovet av effektiv smärtbehandling stort i de flesta fall. (Gemzell Danielsson, 2016).  Att ge 

kvinnan optimal smärtlindring under sen abort är en utmaning för personalen och stark smärta 

under aborten kan vara svår att behandla. Smärtan kan vara både fysisk och emotionell 

(Andersson, Benson, Christensson & Gemzell-Danielsson, 2016). I en studie av Gammeltoft, 

Tran, Nguyen och Nguyen (2008) beskriver de smärtan vid en abort som väldigt intensiv och 

den jämförs med förlossningssmärta. I en studie av Slade, Heke, Fletcher och Stewart (2001) 

fann de att en medicinsk abort var en psykisk påfrestning och en bidragande faktor var den 

smärta kvinnor upplever. Omvårdnaden när kvinnan hade ont var viktigt för kvinnorna och att 

personalen hade en förståelse för den fysiska biten av abort. De fann även att det var viktigt 

med information om smärta då många kvinnor var ovetande om att det skulle göra ont eller att 

smärtan var värre än vad de förväntat sig (Slade et al., 2001). Smärta är subjektivt och hur 

individen upplever smärta är olika. För att utvärdera och följa upp insatt behandling finns ett 

flertal metoder tillgängliga. Ett enkelt mått är att skatta smärta med visuell analogskala, VAS 

(Lundberg, Holmner, Hugoson, Gustafsson & Larsson, 2003). 
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Vanliga metoder för att lindra smärtan under sen abort är en kombination av Alvedon ® 

(FASS, 2016) och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och vid svårare 

smärta används opiater och paracervicalblockad (PCB) (Andersson et al., 2016). PCB är en 

nervblockad som blockerar smärtan genom att en injektion med lokala analgetika ges i 

området runt cervix. Där effekten varar runt fyra timmar (Phair, Jensen & Nichols, 2002). En 

studie av Vargas och Dietrich (2009) har kommit fram till att yngre kvinnor, kvinnor i andra 

trimestern samt de som har haft längre väntetid till induktion har påvisats behöva mer 

smärtlindring än äldre kvinnor, de som tidigare varit gravida och multipara kvinnor. 

 

Feticid förekommer på många ställen runtom i världen. Det är för att en legal abort inte skall 

resultera i en levande födsel. Då abortmetoden är medicinsk så är läkare eller kliniken legalt 

bundna till att vara säkra på att fostret är dött vid tidpunkt för avbrytandet. Detta är särskilt 

viktigt vid graviditeter som avslutas efter vecka 21 (Gemzell-Daniellson & Lalitkumar, 2008). 

För att fostret ej skall födas levande sprutar läkare in kaliumklorid in i fostrets hjärta med 

guidning av ultraljud och på så sätt slutar fostrets hjärta att slå (Isada et al., 1992). Innan 

vecka 21 gör kontraktionerna att fostret dör (Gemzell-Daniellson & Lalitkumar, 2008) 

 

I en del länder kan en abort göras kirurgiskt upp till 15 gestationveckor genom att vacuum 

exeres (VE) utförs. Efter vecka 15 kan inte enbart VE utföras då fostret är för stort.  

Då kan en kirurgisk abort genomförs genom dilation och aspiration (D&E).  Med instrument 

så dilateras cervix och sedan kan fostret aspireras ut genom att genomföra en VE (Kelly, 

Suddes, Howel, Hewison och Robson, 2010) 

 

Vård vid abort 

 

Enligt barnmorskans etiska kod (1999) skall kvinnans rätt till val respekteras av barnmorskor. 

De skall arbeta med kvinnor och stödja deras rätt att delta aktivt i beslutsfattande om sin vård. 

De skall vara lyhörda för de psykiska, fysiska, emotionella och andliga behoven hos kvinnor 

som söker hälso- och sjukvård, oberoende av deras omständigheter. 

 

När kvinnan beslutat sig för abort är den första kontakten oftast med en barnmorska där 

kvinnan får komma på ett mottagningsbesök. Vid det besöket tar barnmorskan en anamnes 

och utför en undersökning, provtagning för infektionsscreening samt ultraljudsdaterar 

graviditeten. Preventivmedelsrådgivning och eventuell förskrivning ingår i detta besök.  

Om kvinnan har klamydia, gonorré eller bakteriell vaginos ökar risken för endometrit efter 

aborten (Gemzell Danielsson, 2016). Vården vid sena aborter är baserad på komplexa 

aspekter som det kan vara en utmaning för vårdpersonal att möta. Kvinnor som avbryter sin 

graviditet kan bära på existentiella tankar om liv, död, mening med livet och även moraliska 

aspekter på abort (Stålhandske et al., 2011). Det erfordras en vård baserad på erfarenhet och 

empati. Svåra situationer kan uppstå under processen och det kan vara lättare att hantera med 

ökad kunskap och erfarenhet. Vårdpersonal som arbetar med denna patientgrupp behöver 

mentorskap och stöd från kollegor för att kunna få en hanteringsstrategi i sitt vårdande av 

patienter som genomgår en sen abort. Debriefing och etiska diskussioner med erfarna kollegor 

och kuratorer kan hjälpa personalen att växa i sin professionella roll (Andersson et al., 2014a). 

Vården när sena aborter genomförs bör utföras med empati och en icke-dömande attityd hos 

vårdpersonalen. Kvinnan behöver kontinuerlig information och stöd under genomförandet av 

aborten (Andersson et al., 2014b).  
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Partnerns roll 

För en del kvinnor är det viktigt att känna att beslutet om att göra abort är deras eget, 

oberoende av vad en partner tycker och känner. I de flesta fall har beslutet tagits tillsammans 

med partnern, även om det enligt abortlagen är kvinnan som har rätt att själv besluta om 

aborten. En sorg över att avsluta en graviditet delas med partnern speciellt när anledningen till 

aborten är fosterskador.  De allra flesta kvinnor har sin partner, en släktning eller en vän med 

sig vid genomförandet och känner att detta är till hjälp för dem i denna situation (Andersson 

et al., 2014b). I en studie av Halldèn och Christensson (2010) har partnern till kvinnorna som 

genomfört en abort intervjuats. Resultatet visade att känslor hos partnern var att de kände sig i 

vägen och bortglömda samtidigt som de ville hjälpa till, de visste inte vad de skulle göra för 

att underlätta situationen. 

 

Problemformulering 

 

En inducerad sen abort är en komplex situation för kvinnan dels för att det krävs sjukhusvård 

och dels för att risken för komplikationer är större för kvinnan ju senare i graviditeten aborten 

genomförs. Det är ofta olika känslor inblandade i situationen och vårdpersonalen, som 

kvinnan möter, behöver därför ha ett empatiskt bemötande.  

Komplexiteten består även i att kvinnor kan uppleva starka känslor av motstridighet över 

anledningen till varför de vill genomföra aborten. Anledningar till att kvinnor genomför en 

sen inducerad abort är olika. Exempel på anledningar kan vara att graviditeten är ett hot mot 

kvinnans hälsa, fosterskador eller kromosomavvikelser. En oplanerad/oönskad graviditet kan 

även vara en anledning till att kvinnor genomför en sen abort. Det är kvinnans legala rätt att få 

genomföra abort upp till graviditetsvecka 18 utan att behöva ange skälet till detta.  

 

Enligt barnmorskans etiska kod (1999) är det viktigt att kunna möta kvinnan i hennes 

situation. För att kunna göra det är det viktigt att få en uppfattning vad en inducerad sen abort 

har för påverkan på kvinnan både psykiskt samt fysiskt. Föreliggande studie genomfördes för 

att belysa kvinnors upplevelse av sen inducerad abort för att få en djupare förståelse och för 

att kunna identifiera kvinnors behov av stöd när de går igenom denna komplexa situation. 

SYFTE 

Syftet var att belysa kvinnors upplevelse av att genomgå en sen inducerad medicinsk abort.   

 

Frågeställningar 

 

Hur mår kvinnor fysiskt vid en sen inducerad abort? 

Hur mår kvinnor psykiskt vid en sen inducerad abort?  
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METOD 

 

Design 

 

Den metod som valdes för att besvara föreliggande studies syfte var en litteraturöversikt.  

Metoden innebär enligt Forsberg och Wengström (2015) att genom ett systematiskt, metodiskt 

och kritiskt förhållningssätt granska litteratur utifrån det vetenskapliga syftet.  Den litteratur 

som användes utgörs av vetenskapliga artiklar från vetenskapliga tidskrifter.  En 

litteraturstudie syftar till att åstadkomma en syntes av data från tidigare genomförda empiriska 

studier och bör fokusera på aktuell forskning inom det valda området (Forsberg & 

Wengström, 2015) 

 

Urval 

 

Inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar som publicerats mellan åren 2007 till 2017, 

skrivna på engelska eller svenska språket och peer reviewed. För att bygga studien på aktuell 

forskning valdes artiklar enbart publicerade de senaste tio åren (Forsberg och Wengström, 

2015). Språket som behärskas av författaren till föreliggande studie är engelska och svenska 

därför valdes detta som ett inklusionskriterium. Även för att referenser i databaserna 

MEDLINE och PubMED är till 75 procent av skrivna på engelska (Forsberg & Wengström, 

2015).  Artiklarna skulle vara peer reviewed, vilket innebär att artiklarna skulle vara kritiskt 

granskade av ämnesexperter innan de publicerades i en vetenskaplig tidskrift (Polit & Beck, 

2017). Exklusionskriterier var studier som saknar etiska överväganden. När människor 

används som studiedeltagare är det viktigt att deras rättigheter skyddas, i enlighet med Polit 

och Beck (2017). Studier som fokuserar på barnmorskor och annan vårdpersonals syn 

exkluderades för att syftet med studien var att belysa kvinnans upplevelse. 

 

Genomförande 

 

Databaserna Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL complete),  

Pub Med, Medical Literature On-Line (MEDLINE) och Psychology Information (PsykINFO) 

användes för att söka efter artiklar som besvarar föreliggande studies syfte. Vid sökning i 

CINAHL complete användes så kallad CINAHL headings, som är ett verktyg för att få fram 

underrubriker relaterat till ämnet för att på så sätt få ytterligare sökord relaterat till ämnet 

(Beck & Polit, 2012). Sökord som användes i CINAHL complete var abortion, induced, 

second trimester, experience, psycological och attitudes to abortion. Sökord som användes i 

Pub Med var second trimester termination, social factors, psychological, experience, second 

trimester abortion och experience. I Medline användes Medical Subject Heading Terms 

(MeSH termer) induced abortion tillsammans med sökordet second trimester. MeSH termer är 

standardiserade sökord som används vid sökningar i databasen MEDLINE (Jacobsson, 2011).  

En sökning gjordes även i databasen psychINFO, där en artikel hittades.  

 

Den insamlade data inleddes med en bedömning av studiernas relevans, det vill säga hur väl 

de uppfyller inklutionskriterierna (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014). 

Med sökorden hittades 62 artiklar. Under genomläsningen av samtliga artiklar föll 48 artiklar 

bort då de ej uppfyllde syftet eller handlade om tidiga inducerade aborter. Kvar fanns 14 

artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna och besvarade föreliggande studies syfte och 

frågeställningar och därför användes i resultatredovisningen (Tabell 1). Tekniken som 

användes för att söka efter artiklar kallas boolesk sökteknik. Det finns olika sök-operatorer i 

det booleska systemet (Östlund, 2006).  
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Den booleska sök-operatoren AND användes för att kombinera sökorden för att få fram så 

mycket relevanta artiklar som möjligt (Jacobsson, 2014). På så sätt kopplades två sökord ihop 

och en söksträng som styr databasen att söka på dokument som till exempel både handlar om 

induced abortion och second trimester (Östlund, 2006).  

 

Tabell 2. Presentation av databassökning 

  

Manuell sökning 

En manuell sökning genomfördes genom att granska aktuella artiklars referenslistor. Enligt Forsberg 

och Wengström (2015) kan en manuell sökning göras genom att söka i referenslistan på en relevant 

artikel som rör problemområdet. Detta resulterade i att ytterligare två artiklar inkluderades; 

Mukkavaara, Öhrling och Lindberg (2012) och Rocca, Kimport, Roberts, Gould, Neuhaus och Foster 

(2015). Totalt inkluderas 15 vetenskapliga artiklar i föreliggande studie.  

 

 

 

 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffa

r 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

Cinalh 

complete 

170410 

Induced abortion AND second trimester AND 

experience 

14 14 7 2 

Cinalh 

complete 

170410 

Induced abortion AND second trimester AND 

psychological 

128 50 12 2 

Cinalh 

complete 

170410 

Induced abortion AND attitude to abortion 324 56 15 1 

PubMed 

170410 

Second trimester termination AND social 

factors 

6 6 2 1 

PubMed 

170410 

Second trimester termination AND 

psychological 

21 10 3 2 

PubMed 

170410 

Second trimester termination AND experience 38 30 1 1 

PubMed 

170410 

Second trimester abortion AND experience 74 65 16 2 

Medline 

170410 

Abortion, induced (Mesh term) AND second 

trimester 

57 46 3 1 

PsycINF

O 

Induced abortion AND second trimester 29 20 3 1 

TOTALT 2412 297 62 13 
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Databearbetning 

Artiklar som uppfyllde satta inklusions- och exklusionskriterier samt besvarade föreliggande 

studies syfte, kvalitetsgranskades med hjälp av 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), (Bilaga 2). 

Dataanalys 

Studier som bedömts vara relevanta analyserades med hjälp av en integrerad analys, där 

artiklarnas resultat inte redovisas var för sig utan vävs ihop och analyseras för att få ett nytt 

perspektiv och på så sätt kan ny kunskap genereras (Jacobsson, 2011). Det första steget i 

analysen var en genomläsning av de artiklar som inkluderas i resultatet för att identifiera 

likheter och skillnader i artiklarna. Det andra steget var att identifiera kategorier som 

sammanfattar resultat i de olika artiklarna som relaterar till varandra (Kristensson, 2014). 

Detta gjordes genom att läsa studiernas resultat ett flertal gånger och färgmarkerades i texten 

det som sammanföll med studiens frågeställningar. Sedan gjordes en sammanställning av 

dessa markeringar och hittade likheter och olikheter i texterna och då identifierades mönster 

som bildade två huvudteman samt fyra underteman. För att förstå texten ordentligt användes 

Google translate för att få en noggrann översättning till svenska. Tredje steget var en 

sammanställning i form av en matris (Bilaga II) (Kristensson, 2014).  

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik behandlar olika etiska aspekter av forskning. Det är en viktigt att studierna har 

ett etiskt godkännande för att genomföra sina studier. Deltagarna skall ha fått tillräckligt med 

information om studien för att kunna göra ett informerat val att deltaga. Det etiska kravet 

finns för att deltagarna skall slippa inkluderas i forskning de uppfattar som för riskabel och de 

ej vill vara med i. De skall även ha rätt att närsomhelst kunna ta tillbaka sitt samtycke utan att 

behöva ge några skäl. Deltagarna skall ej riskeras någon fysisk, ekonomisk, social eller 

psykologiskt skada Deltagarna har en rättighet att inte utsättas för psykisk skada, obehag eller 

stress. Inga deltagare skall känna sig tvungna att delta i studier eller bli lurade till att 

medverka. Deltagarna skall vara informerade om vad studien innebär och medvetna om vad 

syftet med studien är. Alla svar skall hanteras konfidentiellt (Helgesson, 2006). 

Därav är det viktigt för författaren till föreliggande studie håller sig neutral till den litteratur 

som inkluderats i studien då det är forskares etiska ansvar ligger till grund för all 

forskningsetik. Det innebär att forskaren ej skall fabricera, förfalska eller plagiera 

vetenskapliga data. Det ligger även på forskarens ansvar att forskning skall vara av god 

kvalitet och moralisk (Codex, 2017). Studier skall ha ett godkännande från en etisk kommitté 

eller där ett noggrant etiskt övervägande gjorts. Forsberg och Wengström (2015) tar upp att 

alla resultat skall redovisas. Både det som stödjer och det om ej stödjer hypotesen. Det är ett 

oetiskt förfarande att enbart göra en presentation av de artiklar som stödjer forskarens egna 

åsikt. Därför har det varit viktigt för författaren att vara mycket kritisk till den litteratur som 

innefattar studien. Författaren har hållit sig neutral till de artiklar som har hittats.  
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RESULTAT 

Ur analysen framkom två huvudteman samt fyra underteman, se Tabell 3.   

 

Tabell 3. Presentation av resultatet  

Huvudteman 

Psykisk upplevelse av sen abort Fysisk upplevelse av sen abort 

 

Underteman  

Behov av stöd Stress 

Sorg Smärta 

 

 

Psykisk upplevelse av sen inducerad abort 

Behov av stöd 

I en svensk studie av Mukkavaara, Öhrling och Lindberg (2011) har sex svenska kvinnor 

intervjuats efter att ha genomgått en sen medicinsk inducerad abort. Det framkom i studien att 

information och stöd genom hela abortprocessen var viktigt för kvinnorna.  

En del av kvinnorna upplevde det svårt att prata om beslutet att göra abort med sin partner 

men att de hade behov av deras närvaro under hela processen. Kvinnorna önskade dela sina 

känslor och tankar med andra kvinnor som gått igenom liknande händelser. Stöd i processen 

krävdes för att det fanns en brist av förståelse hos kvinnan av hur ett avbrytande gick till. 

Många kvinnor ville mötas av förståelse och en icke dömande attityd hos vårdpersonalen 

(Mukkavaara et al., 2011).  

Erhålla stöd från en partner var viktigt för att kunna gå igenom en abort (Lafarge, Mitchell & 

Fox, 2013; Lotto, Armstrong & Smith, 2016; Maguire et al., 2015; Mukkavaara et al., 2011; 

Nazaré, Fonesca & Canvarro, 2012; & Ramadaney, Hashmi, Monga, Carter & Czerwinski, 

2015). Kvinnor uppger att största stödet de behöver när de genomgår en abort i andra 

trimestern är det stöd de får ifrån sin partner. För en del kvinnor, genom att stödja partnern 

under proceduren och fokusera på deras partners rädsla och smärta, hjälpte det kvinnan att 

lätta deras egna (Lafarge et al., 2013).   

 Lika viktigt som stöd från en partner var att erhålla stöd från vårdgivarna. Stödet kunde 

innebära att vårdgivarna bara var där och höll en hand eller lät kvinnan gråta ut (Fisher & 

Lafarge, 2014; McCoyd, 2009; Lafarge et al, 2013; Lotto et al, 2016). Stödet från vårdgivarna 

upplevdes som en viktig del. Att bemötas av empati var viktigt för kvinnorna. Detta kunde 

visas på olika sätt, till exempel att någon var närvarande under framfödandet av fostret eller 

att personalen var uppmuntrande och stödjande till att kvinnan hade gjort rätt beslut. Det som 

kvinnorna var mest tacksamma över var att vårdpersonalen var snälla mot kvinnan, partnern 

och visade respekt för fostret (Fisher & Lafarge, 2014).  
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Stöd från olika personalgrupper var viktigt för kvinnor. Att det fanns ett tydligt samarbete 

mellan sjuksköterskor, barnmorskor, läkare, kurator och psykolog. Kvinnor ville bli bemötta 

individuellt av vårdpersonalen som de mötte då detta var en unik situation för dem. Det var 

viktigt för vissa kvinnor att samma personal följde dem genom hela förloppet, från att ha fått 

en oväntad diagnos på fostret till ett avbrytande. Stöd kunde även vara att kvinnan mötte 

personal som ej skuldbelade kvinnan för hennes beslut. Kvinnan ville bli lyssnad på och få tid 

att bearbeta information som gavs. Kvinnorna ville få tid till att tänka på hur en sen abort 

skulle påverka deras liv och att de ej skulle ångra aborten (McCoyd, 2008). 

I en svensk studie av Asplin, Wessel, Marions och Georgsson Öhman (2013) intervjuades 

elva kvinnor som genomgått ett avbrytande på grund av fostermissbildningar. Det framkom i 

studien att många kvinnor upplevde att de ville bli sedda som individer och stödet från 

vårdpersonalen bör vara influerat av detta. Ett stort värde i stödet från vårdpersonal var att bli 

sedd, förstådd och mötas med värdighet. Stöd behövdes för att få kontroll över situationen, att 

få tid till frågor och funderingar. Tid under möten med vårdpersonal var en viktig del för att 

kunna komma till ett accepterande av situationen. Kvinnorna behövde både verbal och 

skriftlig information. Ett annat stöd var att möta kvinnor i liknande situation. Bra stöd 

upplevdes genom att bli mött både empatiskt och strukturellt efter ett avbrytande. Det var 

även viktigt för kvinnorna att de fick stöd tiden efter och det fanns en plan för dem. En del 

kvinnor upplevde att stödet efter ett avbrytande var dåligt eller inte fanns (Asplin et al., 2013)   

I en amerikansk studie av Ramadaney et al. (2015) där 30 kvinnor fick fylla i frågeformulär 

vid två olika tillfällen. Första tillfället var sex veckor efter avbrytandet och det andra var efter 

tre månader. De ville identifiera vilket slags stöd kvinnor behöver vid ett avbrytande av en 

graviditet till följd av fosterskada. 

De kom fram till att deltagarna hade fått information om olika stöd som erbjuds men hälften 

av deltagarna visste själva inte vilket behov de har av stöd. Deltagarna upplevde att deras 

behov av stöd var beroende på hur svårt själva abortbeslutet var. Det största källan till stöd var 

hos familj och vänner. Tre av deltagarna uppgav att de skulle söka stöd hos en kurator eller 

psykolog. Åtta av deltagarna förväntade sig inte behöva något stöd medan en deltagare kände 

sig för överväldigad för att ens överväga vilket stöd hon behövde (Ramadaney et al., 2015). I 

en studie från England av Lotto et al. (2016) beskrev kvinnorna en upplevelse av isolering. De 

hade svårt att förstå den fysiska proceduren och kände sig oförberedda trots information. 

Kvinnorna upplevde att en närvarande barnmorska som stöd var en stor faktor som hjälpte 

dem under avbrytandet. Men kvinnor uttryckte även att de inte förtjänade stöd eller hade rätt 

till det.  

 En amerikansk intervjustudie av McCoyd (2009) som baseras på 30 kvinnor som genomgått 

en abort i andra trimestern på grund av fosterskador beskriver att en del av stöd som de 

erhåller kommer från kuratorer, sjuksköterskor och socialarbetare och att de ofta har en 

överlappande roll när det kommer till patientens upplevelse av trauma och sorg. De söker sig 

även till stödgrupper och upplever att det är ett stöd att prata med andra som genomgått 

samma procedur. Fisher och Lafarge (2014) tar upp att stödgrupper var en viktig del i att få 

information men även att de gav ett emotionellt stöd. De hjälpte kvinnor att inte känna sig 

isolerade. 
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Stöd i sin upplevelse av en sen abort kunde vara få en möjlighet att säga farväl till sitt barn. 

För en del föräldrar kunde ett farväl vara att hålla i sitt barn efter aborten (Graham, Mason, 

Rankin och Robson, 2009; Hunt, France, Ziebland, Field, Wyke, 2009; Ramadaney et al., 

2015). Förutom att hålla barnet efter aborten kunde det även upplevas som stöd att få 

organisera en begravning, att få foton, göra fot- och handavtryck, att döpa barnet, att klä på 

barnet, att göra en minnesbok.  För några kvinnor var det ett stöd att få se fostret med egna 

ögon och kunna se missbildningen och det gav dem ett stöd i att beslutet att avbryta 

graviditeten var det rätta beslutet (Hunt et al., 2009). 

 

Sorg 

En amerikansk studie av Maguire et al. (2015) har i en studie intervjuat 13 kvinnor om deras 

sorg efter en inducerad kirurgisk och medicinsk abort i andra trimestern där fostret har en 

missbildning. De kom fram till att det var olika saker som påverkade kvinnorna i deras sorg. 

Många deltagare beskrev en skuld över diagnosen. Att det var något de själva orsakat Kvinnor 

som upplevde en skuld i deras sorg beskrev känslor som att vara överväldigad över att behöva 

göra det slutgiltiga beslutet att avsluta en graviditet. En social isolering påverkade känslan av 

sorg. En kvinna beskrev det som att det var en socialt oacceptabel typ av sorg vid en abort och 

därför hade svårt att tala med andra människor i sin närhet om vad som inträffat. Sorgen 

minskade över tiden trots att vissa upplevelser triggade igång känslor av sorg. Det kunde vara 

att blir påmind om graviditeten av att se babykläder eller att se gravida kvinnor och barn 

vilket ledde till att kvinnorna kände sig förstörda på nytt (Maguire et al., 2015).  Hjälp till att 

acceptera sorgen var att kvinnan fick tid till diskussion med vårdgivarna. Att få kontroll 

hjälpte kvinnor att anpassa sig till sorgen och acceptera förlusten. Sorg och frustration var en 

del av reaktioner hos kvinnorna. En sorg kom av känslan av att överge barnet (Asplin, 2013). 

Kvinnorna upplever förutom sorg även en sårbarhet i situationen (McCoyd, 2008).  

En del kvinnors sorg kom från att de kände att de dödat ett liv och kunde aldrig glömma att 

graviditeten var över. De fann att det var onaturligt att göra en abort och upplevde känslor av 

skuld och skam. Det var svårt för kvinnor att förutse hur de skulle må efter aborten. Det var 

svårt att förutse sorgen som kom av att göra en abort. En del kvinnor hade inte förväntat sig 

att de skulle uppleva en sån djup sorg efteråt som de gjorde. Sorgen kom oftast när de kommit 

hem från sjukhuset när de gjort avbrytandet. En del kvinnor hade känt påtryckning av sina 

partners att göra abort och de upplevde en större och djupare sorg. För kvinnan ledde detta till 

svårigheter att sova, känsla av brist på kontroll och ilska.  Kvinnor upplevde att de var 

ensamma i sin sorg och en del berättade inte för sin omgivning vad de genomgått och 

isolerade sig. En del kvinnor hade behov av att dela sina känslor med kvinnor som genomgått 

samma procedur som dem själva. Upplevelsen av sorg varierade mycket hos kvinnorna 

beroende på vilken emotionell anknytning på graviditeten kvinnan hade, eller om kvinnan 

redan har barn sedan tidigare. Ju senare i graviditeten kvinnan var desto djupare sorg 

upplevde kvinnan (Mukkavaara et al., 2011). 

Lafarge et al. (2013) kom fram till att kvinnor hade fyra olika coping strategier för att kunna 

hantera sorgen efter ett avbrytande; minne av barnet, få och ge emotionellt stöd, undvika och 

se mot framtiden. Att komma ihåg barnet, genom att prata om barnet med sin partner, vänner 

och familj upplevde många kvinnor som lindrande. Att ha någon sorts minnesceremoni som 

till exempel en begravning gav en känsla av avslut. För en del kvinnor var en ceremoni en 
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smärtfylld upplevelse som gjorde att känslan av förlust ökade. Minnen av barnet var en viktig 

del och många kvinnor hade gjort en minnes box som kunde vara fyllda med foton av barnet, 

brev till barnet, dikter, hand- och fotavtryck, leksaker, kläder eller andra symboliska saker. 

Undvikande kunde manifesteras genom att distraktion, att åka bort direkt efter avbrytandet 

eller när barnet beräknades skulle födas, att flytta, börja arbeta direkt och hålla sig upptagna. 

Att inte tänka att på barnet eller att inte umgås med gravida kvinnor eller kvinnor med 

nyfödda barn var andra strategier. De flesta kvinnor upplevde att tänka på framtiden hjälpte 

dem med deras känsla av sorg och förlust. Det första steget var att få tillbaka en känsla av 

normalitet, att komma tillbaka till vardagsrutiner, komma tillbaka till arbetet, att fungera 

normalt (Lafarge et al, 2013.  

Många kvinnor beskrev sorgetiden som ojämn där det blev jobbigare vid vissa tidpunkter som 

till exempel när barnet skulle ha fötts eller när barnet skulle ha haft sin första födelsedag 

(Lafarge et al, 2013).  

I en studie från Portugal av Nazaré et al. (2012) där de intervjuat både kvinnor och män 

visade att paren hade likvärdiga sorg reaktioner på en abort i andra trimestern men att 

kvinnorna hade en betydligt mer intensiv sorg reaktion. Där en stabil relation fanns så hade 

kvinnan lättare att hantera sorgen. 

Fysisk upplevelse av sen inducerad abort 

Stress 

I studie från England av Lafarge et al. (2013) har de undersökt 27 kvinnors upplevelse av 

coping strategier vid en sen abort. De kom fram till att en abort är en stor emotionell 

påfrestning och det är en stress över många beslut som skall beslutats om innan, under och 

efter aborten. Det var en del av kvinnorna som blev stressade över att det gick snabbt från att 

få en diagnos till ett avbrytande. Tid var viktigt för att kunna få en balans över att kunna 

samla information om diagnosen, förfarandet och för att kunna komma fram till ett beslut som 

kändes rätt för kvinnan. En del av kvinnorna tyckte dock att när beslutet var fattat var det 

jobbigt att behöva vänta på att genomföra aborten. Stress kunde även vara att kvinnan var 

långt gången i graviditeten och behövde göra ett beslut om att avsluta eller behålla 

graviditeten innan den legala tiden för abort gått ut. Det gjorde att de kände sig påskyndade 

till att göra ett beslut (Lafarge et al., 2013).  

En studie av Hunt et al. (2009) gjord i England där de intervjuat individuella mödrar och par 

som avslutat en graviditet på grund av missbildningar beskrevs erfarenheten som väldigt 

stressfull. Det var många smärtsamma beslut som skulle göras och de beskrev det som att 

många av dessa beslut var de oförberedda inför att göra. Det kunde vara om de skulle se 

fostret, hålla fostret, omhändertagandet om fostret, skulle fostret kremeras eller begravas. Det 

var stressande att många beslut hade en tidstämpel medan andra kunde de vänta med.  

En stress kom även från att ta första tabletten till att behöva vänta för att ta den andra. De 

beskrev väntetiden emellan som en evighet (Lafarge et al., 2013; Lotto et al., 2016). 

Enligt studien av Mukkavaara et al. (2012) var det svårt att ta första tabletten för kvinnor då 

de visste att de inte kunde ångra sig. Det var ett definitivt beslut och de blev konfronterade 

med tankar om det var det rätta beslutet. En del kvinnor behövde mer tid att besluta sig för att 

ta den första tabletten då de inte var helt säkra på om det var det rätta beslutet. De hade svårt 
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att göra beslutet själva och upplevde att det hade varit lättare om doktorn eller kuratorn 

beslutat åt dem. Att sedan vänta 48 timmar svar svårt för kvinnorna och upplevde väntan som 

lång och tröttsam men när det var dags att ta resterande tabletter upplevdes det som lättare för 

då kändes det som att abortprocessen var påbörjad och det var för sent att ändra sig 

(Mukkavaara et al., 2012).   

Stress kan även komma från en känsla av att förlora kontroll, oro, mental stress (Freeman et 

al., 2016). En studie från Nederländerna har de studerat de psykologiska konsekvenserna, av 

en abort på grund av missbildningar hos fostret. De har studerat 147 kvinnor och hur de 

upplever det fyra, åtta och 16 månader efter ett avbrytande. Resultatet visade att 46 procent av 

kvinnorna visade symptom på post traumatiska stress symptom fyra månader efter ett 

avbrytande dessa siffror minskade vid 16 månader till 20,5 procent (Korenromp et al, 2009).  

I en studie från Frankrike har de studerat posttraumatisk stress och psykologisk stress efter 

medicinsk och kirurgisk abort hos 86 kvinnor där kvinnorna fått fylla i frågeformulär några 

timmar efter aborten och sex veckor efter. Det rapporterades att 38 procent av kvinnorna 

visade ha en potentiell PTSD sex veckor efter aborten. Det visade även på att en signifikant 

minskning av oro och ångest hos kvinnorna (Rosset, Brulfert, Séjourné, Goutaudier & 

Chabrol, 2012). 

I en studie från USA av Rocca et al. (2015) där syftet var att ta reda på hur kvinnor i USA 

påverkades emotionellt efter en inducerad abort. De kom fram till att den emotionella 

intensiteten minskade över tiden hos kvinnorna. Tre år efter avbrytandet upplevde kvinnorna 

att intensiteten i av känslor och tankar om aborten minskat. De som hade önskade graviditeter 

hade svårare att hantera det känslomässiga utfallet efter en abort.  

Smärta 

Kvinnor kunde uppleva en fysisk smärta när de genomförde en sen medicinsk abort, och 

vanligast var ont i magen. De kunde även uppleva huvudvärk, ryggvärk. Andra fysiska 

symptom såsom yrsel, illamående eller diarréer var även vanligt (Freeman et al., 2016). En 

sen abort upplevdes som en utmaning inte bara emotionellt utan även fysiskt. Kvinnors 

upplevelse av en sen abort var ofta relaterat till hur stor smärta de upplevde. Negativa 

erfarenheter av en sen abort var ofta relaterat till smärtbehandlingen, om de blivit tillräckligt 

smärtlindrande och fått rätt sort av analgetika. Kvinnor upplevde att om de erhållit tillräckligt 

med smärtlindring och kunnat undvika smärtan hade det lindrat kvinnans lidande. Många 

kvinnor upplevde att de ej fått en god smärtlindring under avbrytandet och uttryckte en 

besvikelse över detta. De fann att de upplevt en onödig smärta som kunde undvikits om de fått 

bättre smärtlindring. Kvinnor upplevde att ha tillgång till analgetika, speciellt morfin, var 

mycket viktigt. En del kvinnor upplevde dock negativa bieffekter av den givna analgetikan 

som till exempel blodtrycksfall. Kvinnor upplevde att det var viktigt att få olika alternativ till 

smärtlindring och hur mycket som gavs. Detta kunde ge kvinnorna en känsla av kontroll i en 

situation som de flesta inte hade någon kontroll över (Fisher & Lafarge, 2014). 

I studien av Lafarge et al. (2013) beskrev en del av kvinnorna att användande av analgetika 

var ett sätt att avskärma sig från allt. De blev avdomnade av analgetikan och på så sätt 

distanserade de sig ifrån proceduren. En del av kvinnorna upplevde det som ett misslyckande 

att använda analgetika medan andra ville ej använda smärtlindring för att straffa sig själva. 

För en del kvinnor var det viktigt att skydda sig själva från den fysiska smärtan så mycket 
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som möjligt medan andra kvinnor menade att smärtan var ett sätt att föda ut fostret på ett så 

normalt sätt som möjligt och skapa ett band med sitt barn. Sätt för kvinnan att distansera sig 

från smärtan var att titta på tv, läsa tidningar eller gå på promenader (Lafarge et al, 2013).   

I studien av Mukkavaara et al. (2011) beskrev några kvinnor smärtan som den värsta i deras 

liv, värre än vid tidigare förlossningar. Smärtan lindrades med analgetika, värmekuddar och 

massage. En del kvinnor upplevde att den psykologiska smärtan var värre då de kände det 

som att de dödat sitt barn.  

Smärtan beskrevs som väldigt stressande och blev mer intensiv på grund av att kvinnan kände 

sig emotionellt omtumlad. Kvinnor upplevde att de var oförberedda på den fysiska delen av 

en abort. Även om muntlig och skriftlig information var given så upplevde de att de inte var 

förberedda för den fysiska aspekten (Lotto et al., 2016).   

I en studie genomförd i Sverige upplevde kvinnor att de skulle kunna få en bättre 

smärtbehandling på en förlossningsavdelning än en gynekologiskavdelning. (Asplin et al, 

2014). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Design 

Denna studie om hur kvinnor upplever att genomgå en sen inducerad medicinsk abort har 

utförts som en litteraturöversikt. Det är en bra metod då det ger en aktuell sammanställning av 

tidigare gjorda studier och enligt Forsberg och Wengström (2015) ger det ett brett resultat från 

en stor population och detta kan anses vara en styrka.  

För att uppfylla syftet med studien kunde en kvalitativ intervjustudie genomförts för att kunna 

få liknande resultat eller till och med andra resultat. Anledningen till att en intervjustudie ej 

genomfördes var tidsbrist då tiden var begränsad för denna studie. Det som hade varit en 

styrka med en intervjustudie är att författaren då kunde ha frågat alla deltagare liknande 

frågor. Den skulle baserats i Sverige och då kunde en bra klinisk tillämpbarhet göras.  Det 

som hade varit en styrka i att göra intervjuer var att författaren till studien har en förförståelse 

i av att träffa denna patientgrupp då hen är en erfaren sjuksköterska på en gynekologisk 

avdelning. Det som skulle varit negativt är att om en intervjustudie skulle genomföras skulle 

det bli en sammanställning på få deltagare, och tolkningen av insamlade data skulle baseras på 

ett fåtal. Det hade varit svårt att tillämpa resultatet på en större befolkning.  

Majoriteten av valda studier som resultatet baseras på är kvalitativa då dessa studier var mest 

relevanta för att få klarhet i hur kvinnorna upplever en sen abort och enligt Forsberg och 

Wengström (2015) genom att ha en kvalitativ ansats så blir förhållningssättet 

förutsättningslöst och det blir en helhetsförståelse av en unik situation 

Urval 

Det som var negativt var att trots att sökordet second trimester användes kom det fram många 

artiklar som fokuserade på tidig abort. Detta gjorde att artikelsökningen var tidskrävande.  

Huvuddelen av resultatet är baserat på sena aborter där anledningen var på grund av 
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fosterskador, vilket kan bli vinklat. Det som var negativt under artikelsökningen var att 

artiklar inte uppfyllde syftet, tidigare forskning fokuserade på själva genomförandet och 

tablettbehandlingen, inte lika många fokuserade på kvinnans upplevelse.  

Kvinnans ålder har ej tagits med som exklution eller inklusionskriterier. Det kan ha givit ett 

annat resultat om åldersgruppen var yngre och fler artiklar inkluderades med kvinnor från 15 

års ålder. Det kan ha varit en annan upplevelse för kvinnan som är 15 år än för en kvinna som 

är 30 år och som har mer livserfarenhet.  Majoriteten av alla artiklar fokuserade på kvinnor 

över 18 år det var enbart tre artiklar som hade med kvinnor som var yngre; Rocca et al., 

(2015); Rousset et al., (2012); och Mukkavaara et al., (2012).  

Många av artiklarna var genomförda i samband med avbrytandet. Det kan ha visat ett annat 

resultat med studier där intervjuer istället genomförts ett par månader efter aborten. 

Kvinnorna kan ha haft svårt att prata om upplevelsen och detta kan ha färgat deras svar.  

Det var även ett flertal artiklar som fokuserade på både på kvinnan och partnerns upplevelse 

av aborten. Dessa artiklar granskades noggrant och det var klart och tydligt vem som sade vad 

i dessa studier. Det har varit viktigt att bara ta med det som kvinnan upplevt ej partnern för att 

studiens syfte skulle uppfyllas.    

För att bygga studien på aktuell forskning valdes artiklar som publicerats de senaste tio åren. 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör forskningen vara aktuell och det ideala 

tidsperspektivet är mellan tre till fem år. I denna studie har majoriteten av artiklarna 

publicerats under de senaste fem åren och det är fem artiklar som publicerats inom tio år.  

Om alla studier varit publicerade inom de senaste fem åren så kan ett mer aktuellt resultat 

kommit fram men det hade varit ett magrare utbud av artiklar och resultatet hade blivit 

mindre. Det anses som en fördel att ha ett större spann på när artiklarna publicerades då det 

blir ett större urval.   

Genomförande 

Det som upplevdes som negativt med sökningen av studier var att det var många artiklar som 

fokuserade på abort i både första och andra trimestern. Det var även flera artiklar som 

exkluderades då de ej specificerade vilken vecka aborten genomfördes. Det var en artikel; 

Freeman (2016) som tog upp aborter i både första och andra trimestern. Denna inkluderades 

efter noggrann granskning och togs med då det klart och tydligt diskuteras att de ej kom fram 

till någon skillnad i resultatet beroende om kvinnan genomgick en abort i första eller andra 

trimestern. Studien av Rocca et al., (2015) togs med där de gjorde en jämförelse av aborter i 

första och andra trimestern. Där har studieresultatet som enbart avsåg aborter i andra 

trimestern tagits med.  I artiklarna från USA; Rocca et al., (2015); Ramadaney et al., (2015); 

Maguire et al., (2015) och artikeln från Nederländerna; Korenromp et al. (2009) och Israel; 

Freeman et al. (2016) tar de upp att den övre gränsen för abort är i vecka 24 av graviditeten. 

Det svarar på syftet då de tar upp aborter i andra trimestern men i Sverige genomförs aborter 

upp till vecka 22. Resultatet kan variera när det är olika veckor en sen abort genomförs.  Två 

artiklar från England fokuserar på kvinnor som gjort abort i tredje trimestern. Lafarge & 

Fisher, (2014) tar upp kvinnor som gjort abort upp till vecka 35 och studien av Lafarge et al., 

(2013) där den övre gränsen är vecka 30. Dessa två artiklar har granskats extra noga och 

enbart de resultat som rör kvinnor som genomgått abort i andra trimestern har tagits med i 

denna litteraturöversikt.  
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Majoriteten av de vetenskapliga artiklarna hittades främst i databaserna Cinahl complete och 

PubMed. De artiklar som ej fanns tillgängliga via Sofiahemmets högskola beställdes via 

Karolinska Universitetssjukhusets bibliotek vilket gjorde att relevanta artiklar ej har uteslutits 

ur denna studie. Små studier med enbart ett fåtal deltagare i studien inkluderades vilket kan 

påverka denna studies kvalitet och reliabilitet. Dessa inkluderades då resultatet ansågs svara 

på denna studies syfte.   

Det var lätt att hitta artiklar. Det var många artiklar vars abstract lästes igenom som ansågs 

lämpliga att granska men ej fanns gratis tillgång till från Sofiahemmets hemskola utan 

behövdes beställas och betala för. Dock fick författaren tillgång till dessa genom sitt arbete på 

Karolinska sjukhuset och genom sitt jobb kunde författaren läsa alla artiklar i fulltext. Detta 

ansågs vara en fördel då inga artiklar exkluderades på grund av att de inte kunde läsas utan att 

betala för dem. 

Det var endast ett av sökorden, abortion, induced, i sökmotorn PubMed som var en MeSH-

term vilket kan ses som en svaghet. Sökorden som användes i studien ansågs vara relevanta 

till studiens syfte. Det som visades vara positivt med använda och kombinera sökorden var att 

studien fokuserade på sena aborter och om sökorden second trimster ej användes kom det upp 

mycket forskning på aborter i första trimestern. Användning av booleska sök-operatoren AND 

användes för att kombinera sökorden för att få fram så mycket relevanta artiklar som möjligt 

men det hade kunnat vara en fördel om sök-operatorn NOT även inkluderats för att mycket 

studier fokuserar på aborter i första trimestern.  

Enligt Jacobsson (2014) används operatorn NOT för att modifiera sökningen och finna 

artiklar som ej innehåller vissa ord. Det hade kunnat göra sökningen mer specificerad. 

Manuell sökning genomfördes genom att granska artiklars referenslistor och på så sätt utöka 

sökningen. Enligt Forsberg och Wengström (2015) är detta en fördel.   

Databearbetning 

Kvalitén på artiklarna har bedömts med hjälp av Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag enligt bilaga 1. Kvalitén på studierna i artiklarna ligger på medel mot 

den högre klassificeringen. Att ej inkludera forskning med låg kvalitet anses som en fördel då 

studien då får större evidens enligt Forsberg och Wengström (2015) 

 

Det har varit svårt att granska artiklarna då det varit endast en person som läst igenom 

samtliga artiklar. Vid tveksamhet om kvalitén på artikeln valdes den bort i resultatet. Detta 

kan göra att artiklar som uppfyllt resultatet till studien kasserats trots att de kanske varit av 

medelkvalitet. En otillräcklig erfarenhet av att göra kvalitetsbedömningar av artiklar kan ha 

påverkat studiens resultat och reliabilitet. När en studies kvalitet bedömdes vara mellan två 

bedömningsnivåer har den lägre valts för att bringa tillförlighet till studien. Enligt Codex 

(2017) är det på forskarens ansvar att forskningen skall vara av god kvalitet och moralisk. 

 

Dataanalys 

De studier som bedömdes vara relevanta analyserades med hjälp av en integrerad analys och 

resultatet vävdes ihop för att på så sätt få ett nytt perspektiv och ny kunskap kan genereras 

(Jacobsson, 2011). Det första steget av analysen var att identifiera likheter och skillnader i 

artiklarna och detta var ett stort arbete då artiklarna fokuserade på olika saker och de använde 
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olika ord för samma sak beroende på vilket land studien kom ifrån. Alla artiklar i denna studie 

är publicerade på engelska och har under dataanalysen översatts av författaren till svenska 

vilket ökar risken för feltolkningar och fel vid översättningar.  

Det fanns även uttryck som var svåra att översätta till svenska. Översättningen till svenska var 

inte speciellt svår när artiklarna lästs igenom ett flertal gånger. Google translate användes där 

det varit svårigheter att förstå. Det som var en svårighet i att direkt översätta texter från 

engelska är att meningsuppbyggnaderna skiljer sig åt från det svenska språket. Då har 

ytterligare genomläsning gjorts för att få en korrekt översättning för att få fram vad studien 

säger. Eftersom engelska inte är författarens modersmål kan detta vara en svaghet då 

förståelsen av vissa ord kan missas. Sedan är flera studier genomförda i Sverige och då har det 

först gjorts en översättning till engelska sedan i denna studie har det översatts till svenska igen 

det kan anses som en nackdel. Viktig betydelse av ord kan ha tappats i översättningarna. Att 

följa en analysmetod och redovisa analysförfarandet anses viktigt för att visa på trovärdighet 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012). 

Forskningsetiska överväganden 

Alla artiklar som togs med i resultatet hade någon form av etiskt godkännande. Detta kan ses 

som en styrka i studien. Författaren har försökt hålla sig neutral till den litteratur som 

inkluderats och försökt att alla studier som inkluderats skall hålla en god kvalitet genom att 

granska artiklarna noggrant. Det är ett flertal artiklar som exkluderats då de ej haft något 

etiskt godkännande, eller fört någon diskussion angående den etiska aspekten av sin 

forskning. Alla resultat har redovisats men detta kan vara svårt då det endast varit en 

författare till arbetet och andra resultat kan ha påvisats om det varit fler författare. Det kan ha 

varit så att om fler författare varit inblandade i litteraturöversikten så skulle fler studier 

inkluderats eller exkluderats. Författaren har varit kritisk till den litteratur som innefattar 

studien och försökt hålla sig neutral till artiklar som hittats.  

Globalt perspektiv 

Studien inkluderar artiklar från hela världen vilket kan påverka resultatet. Det är ett flertal 

länder som tillåter aborter i senare veckor än i Sverige och då kan kvinnors upplevelse vara 

starkare. Det kan ses som en nackdel att ha med artiklar från andra länder då olika länder 

tillåter abort på grund av olika anledningar. Detta kan ses som en nackdel var för att uppfylla 

syftet ville författaren ta med artiklar där kvinnors anledning till abort var på grund av olika 

skäl. Dock hittades inte många artiklar där skälet var på grund av sociala skäl eller artiklar 

som preciserade att det var på grund av sociala skäl. Detta kan vara för att i många länder 

tillåts inte abort på grund av sociala skäl. Att artiklarna ej preciserar vilket skäl aborten 

genomfördes på, kan bero på att olika länder tillåter abort på olika skäl och detta blir till en 

nackdel om resultatet skall överföras till svenska förhållanden.   

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kvinnors upplevelse av att genomgå en sen 

inducerad medicinsk abort. I analysen framkom två huvudteman; den psykiska upplevelsen av 

sen inducerad abort och den fysiska upplevelsen av sen inducerad abort. Vidare framkom det 

fyra underteman; behov av stöd, sorg, stress och smärta.  
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Kvinnorna upplevde stöd från sin partner, (Lafarge, Mitchell & Fox, 2013; Lotto, Armstrong 

& Smith, 2016; Maguire et al., 2015; Mukkavaara et al., 2011; Nazaré, Fonesca & Canvarro, 

2012; & Ramadaney, Hashmi, Monga, Carter & Czerwinski, 2015), familj, vänner (Lafarge et 

al., 2013), vårdpersonal (Fisher & Lafarge, 2014; McCoyd, 2009; Lafarge et al, 2013; Lotto et 

al, 2016), kuratorer, psykologer samt från kvinnor som genomgått samma procedur. Behovet 

av stöd var beroende på hur svårt själva abortbeslutet var (McCoyd, 2008). Behovet av stöd 

upplevs vara en stor del av en medicinsk abort och kvinnor söker stöd från olika grupper. I en 

tidigare studie av Slade, Heke, Fletcher och Stewart (2001) uttryckte kvinnor att omvårdnaden 

från personalen var viktigt och trots att det överlag upplevdes positivt var det områden som 

kunde förbättras. Förbättringsområden kunde vara att kvinnorna fick mer tid till frågor och att 

få ett större stöd när de kände oro. Viktigaste stödet från personalen var att de visade 

omtänksamhet och empati. Stödet från personalen var viktigt för att hjälpa kvinnan att känna 

sig så avslappnad som möjligt i en stressfull situation (Slade et al, 2001). Genom att förstå att 

varje kvinnas situation är unik och möta individen kan barnmorskor identifiera det stöd 

kvinnor behöver när hon genomför en sen medicinsk abort. 

Det upplevdes vara en socialt oacceptabel typ av sorg när kvinnan genomförde en sen 

medicinsk abort och det var svårt att tala med människor i kvinnans närhet (McCoyd, 2008). 

Detta stödjs av tidigare forskning som visar att kvinnor upplever det som ett socialt stigma att 

genomföra en abort. De oroar sig över att mötas av kritik över sitt beslut från omgivningen det 

gör att de isolerar sig från sin omgivning (Cockrill, Upadhyay, Turan & Greene Foster, 2013)     

Sorg minskade över tid men det fanns saker som triggade igång den som påminnelser om 

graviditeten. Sorgen kom oftast när de kommit hem från sjukhuset när de gjort avbrytandet. 

(Maguire et al.,2015). Tidigare studier visar att många kvinnor inte får information om hur de 

kommer känna efter en sen abort och att det hade varit till hjälp om de fått information om 

vart de skall vända sig för emotionell hjälp (Slade et al, 2001).   

Kvinnor upplevde en fysisk smärta.  Det kunde vara ont i magen, huvudvärk, ryggvärk när de 

genomgår en sen medicinsk abort (Freeman et al., 2016).  Kvinnors upplevelse av en sen 

abort var ofta relaterat till hur stor smärta de upplevde. Negativ erfarenhet av en sen abort är 

ofta relaterat till smärtbehandlingen (Fisher & Lafarge, 2014). Användande av analgetika var 

ett sätt att avskärma sig från proceduren Lafarge et al, 2013). Smärtan upplevdes som väldigt 

stressande och blev mer intensiv på grund av att kvinnan kände sig emotionellt omtumlad. 

Kvinnor upplevde att de var oförberedda på den fysiska delen av en abort (Lotto et al., 2016). 

Tidigare forskning visar att den mest stressfulla aspekten av en sen abort var det som var 

oväntat. Kvinnor hade inte förvänt sig hur ont det faktiskt blev eller den mängd blödning som 

kom. De hade inte fått någon information om vilken smärtlindring som kunde ges eller vilka 

biverkningar läkemedel gav (Slade et al, 2001).  

När kvinnan genomför abort kommer det viktigaste stödet ifrån partnern (Lafarge et al., 2013; 

Lotto et al., 2016; Maguire et al., 2015; Mukkavaara et al., 2011; Nazaré et al 2012; & 

Ramadaney et al., 2015).  Stöd är viktigt för att kvinnan ej skall känna sig isolerad. När 

kvinnor genomför en sen abort så har de oftast tagit beslutet till en abort tillsammans med 

partnern och det är viktigt att ej förbise partnern. Samtidigt som tidigare studier visar på att 

partnern känner sig i vägen och bortglömd. Partnern ville hjälpa till men de visste inte vad de 

skulle göra för att hjälpa till (Halldèn & Christensson, 2010). Så även om det är kvinnans 
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beslut att genomföra aborten är det även viktigt att se partnern under avbrytandet då det är det 

största stödet kvinnan har.  

Kvinnor upplever att de behövde bli sedda som individer, bli sedda och förstådda och mötas 

med värdighet (Asplin et al., 2013). Tidigare studier visar på att kvinnan behöver bli sedda av 

vårdpersonalen. Detta var en essentiell del av vården. Att bli sedd gav en känsla av förståelse 

och säkerhet (Jones, Baird & Fenwick, 2017). Kvinnor genomgår sena aborter på grund av 

många olika skäl, det kan vara sociala, fostret har missbildningar, ekonomiska eller att de inte 

vetat att de varit gravida (Lee & Ingham, 2010). Att graviditeten gått långt kan även vara på 

grund av barriärer i vården som till exempel samvetsfrihet då kvinnan ej vetat vart hon skulle 

vända sig (Johnsson et al., 2013). Att ha en förståelse över att alla kvinnor har olika skäl och 

kulturella inställningar till sen abort kan hjälpa kvinnan att få en individanpassad vård 

(Gammeltoft, Tran, Nguyen & Nguyen, 2008). En individanpassad vård för kvinnan kan 

skapa en säkerhet. Detta kan uppnås genom att kvinnan känner sig trygg med den omvårdnad 

hon får och känner sig avslappnad i vad som kan vara mycket stressfull situation.  

En del kvinnor upplevde att stödet efter ett avbrytande var dåligt eller ej fanns (Asplin, 2013). 

Detta stöds av tidigare forskning som visar på att kvinnor ofta känner sig utan stöd från 

vårdgivarna och känner sig övergivna (Koponen, Laaksonen & Vehkakoski, 2013). Det var 

kvinnor som upplevde att de inte vet vilket behov av stöd de har och för en del var det att 

kvinnan upplevde att hon ej förtjänar eller har rätt till stöd (Lotto et al, 2016).  Tidigare 

studier visar att kvinnor har en känsla av skuld för att de gör abort (Cockrill et al, 2013; 

Sommerseth & Sundby, 2010). Kvinnors känslor av skuld och sorg tog över processen 

(Sommerseth & Sundby, 2010). Det innebär att det stöd som kvinnan kan erhålla måste bli 

bättre. Kvinnan har rätt att inte känna sig övergivna av vården.    

Ett stöd var även att kvinnan ej blev mött av en fördömande attityd från personalen. Kvinnan 

ville bli lyssnad på. Att få tid att bearbeta information och hur det kommer att påverka deras 

liv (McCoyd, 2008). Enligt barnmorskans etiska kod (1999) skall barnmorskan vara lyhörd 

för de psykiska, fysiska, emotionella behoven hos kvinnor som söker hälso- och sjukvård. 

Tidigare forskning visar på att kvinnor värderar en empatisk och stödjande vård från 

vårdgivarna. De upplever en tacksamhet när de bli vårdade med en icke-fördömande attityd 

(Andersson et al., 2014b). Att ej fördöma patienter i deras situation är en essentiell del i all 

vård. Kvinnor som genomför sena aborter har rätt att känna att de blir lyssnade på och mötas 

av empati i deras situation. 

Ett stöd kunde vara att få hålla sitt barn efter aborten, för en del föräldrar kan det vara en 

välkommen möjlighet att säga farväl till barnet (Graham et al., 2009; Hunt et al., 2009; 

Ramadaney et al., 2015). Tidigare forskning visar på att kvinnor upplever att när de tar 

beslutet att abortera ett foster så dödar de sitt barn. De visade sorg över sitt beslut och kände 

att de övergav sitt barn (Jones et al, 2017). Enligt studien av Slade et al (2001) upplevde 

kvinnor att se fostret efter aborten var svårt. Hälften av kvinnorna i studien upplevde negativa 

känslor i samband med att se fostret efter ett aborterande. Det kunde ge känslor som stress, 

sorg och att de kände sig chockerade (Slade et al, 2001). Enligt studien av Andersson, 

Christensson och Gemzell-Danielsson (2014) var möjligheten att se fostret efter en abort en 

oväntad möjlighet för en del kvinnor. En del kvinnor hade ej förstått att fostret var utvecklat 

eller att de hade möjligheten att titta på fostret efter aborten. Att se fostret var för en del 

kvinnor ett sätt att försäkra sig om att fostret ej fortfarande lever (Andersson et al, 2014).  
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För barnmorskor som arbetar med aborter kan det vara bra att förbereda kvinnor som 

genomför en sen abort på att fostret är fullt utvecklat och möjligt att se. Eftersom det finns en 

individuell variation bland kvinnor om de vill eller inte vill se fostret efter aborten måste detta 

vara ett personligt val för kvinnan.  

Resultatet i denna studie visar på att kvinnor känner en skuld och känslor av att vara 

överväldigad av att göra det slutgiltiga beslutet att avsluta en graviditet (Maguire et al., 2015). 

De upplever att de överger sitt barn (Asplin et al., 2013). Sorgen visade sig minska över tiden 

(Maguire et al., 2015). Detta stöds av tidigare studier. De flesta kvinnor upplevde att det varit 

det rätta beslutet att göra en abort och efter en tid återfått en emotionell och psykisk balans 

(Gammeltoft et al, 2008).  En del kvinnor upplever att det inte är ett foster som aborteras, utan 

att det är deras barn (Stålhandske et al 2011). Detta är en viktig del i vården av kvinnan att ge 

henne den tid det krävs för att ta farväl för de kvinnor som önskar det och få ett bra avslut. 

Abort är en stor emotionell påfrestning och det finns en stress över många beslut som skall 

beslutas om innan, under och efter aborten. Det är en stress över att det går snabbt från att få 

en diagnos till ett avbrytande, när fostret har en missbildning (Lafarge et al., 2013).  En 

tidigare studie kom fram till att kvinnors förberedelse för att få information är begränsad för 

att de genomgår en kris. Kvinnors känslor som skuld och sorg överväldigade dem och gjorde 

att det var svår att ta till sig information (Sommerseth & Sundby, 2008). Det betyder att 

kvinnor behöver få ta sig tid att kunna göra ett beslut som känns rätt för dem och i denna 

krissituation har de rätt att ej känna sig pressade till att behöva göra beslut utan få den tid de 

behöver.  

Studien av Hunt et al. (2009) beskriver det som stressfullt över de många smärtsamma beslut 

som skulle göras och de beskrev det som att många av dessa beslut var de oförberedda inför 

att göra. Det kunde vara om de skulle se fostret, hålla fostret, omhändertagandet om fostret, 

skulle fostret kremeras eller begravas. Det var stressande att många beslut hade en tidstämpel 

medan andra kunde de vänta med (Hunt et al., 2009). Kvinnan behöver tid för att kunna göra 

besluten så de ej känner sig oförberedda och de behöver information om vad för beslut de 

måste göra.  

En stress kom även från att ta första tabletten till att behöva vänta för att ta den andra. De 

beskrev väntetiden emellan som en evighet (Lafarge et al., 2013; Lotto et al., 2016). Att ta 

första tabletten var svårt för kvinnor då de visste att de inte kunde ångra sig. Det var ett 

definitivt beslut och de blev konfronterade med tankar om det var det rätta beslutet. En del 

kvinnor behövde mer tid att besluta sig för att ta den första tabletten då de inte var helt säkra 

på om det var det rätta beslutet. De hade svårt att göra beslutet själva och upplevde att det 

hade varit lättare om doktorn eller kuratorn beslutat åt dem (Mukkavaara et al., 2012). 

Tidigare studie av Gammeltoft et al (2008) tar upp att många kvinnor anklagade sig själva när 

fostret hade en diagnos. De letade efter orsaker till skadan hos sig själva. De funderade om de 

tagit något läkemedel, om det var något de ätit eller deras arbetsmiljö som orsakat diagnosen. 

Många kvinnor hade funderingar över varför det skulle hände dem, vad de kunde göra i 

framtiden för att förhindra att det skulle hända igen (Gammeltoft et al, 2008). Det är ett 

definitivt beslut att ta första tabletten och kvinnor behöver tid för att ta tabletten. Det är svårt 

att ta tabletten då det startar processen. Det behövs utrymme för kvinnan skall känna att det är 

det rätta beslutet för henne.  
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Kvinnor upplever en fysisk smärta när de genomgår en sen medicinsk abort, och vanligast var 

ont i magen. De kan även uppleva huvudvärk, ryggvärk. Andra fysiska symptom så som yrsel, 

illamående eller diarréer var vanligt (Freeman et al., 2016). Utöver den emotionella smärtan 

upplever kvinnan många fysiska besvär. Att ha en insikt i hur kvinnor mår när de genomgår 

en sen medicinsk abort gör att barnmorskor kan erbjuda det rätta stödet för kvinnan.  

Kvinnors upplevelse av en sen abort var ofta relaterat till hur stor smärta de upplevde. 

Negativa erfarenheter av en sen abort är ofta relaterat till smärtbehandlingen, om de blivit 

tillräckligt smärtlindrande och fått rätt sort av analgetika. Detta gav kvinnorna en känsla av 

kontroll i en situation som de flesta inte hade någon kontroll över (Fisher & Lafarge, 2014). 

Att smärtbehandlingen påverkar upplevelsen av hur kvinnan upplevde sin abort är ett viktigt 

fynd. Många gånger kan det vara svårt att lindra en emotionell smärta och det kan vara att tid 

är det kvinnan behöver. Men en fysisk smärta kan lindras med smärtlindring. Att kvinnor ej 

upplever att de få bra smärtlindring vid en abort är något som behövs bemötas. Tidigare studie 

tar upp att den emotionella smärtan sammanfogas med den fysiska smärtan. Det gör att en sen 

abort uppfattas av kvinnor som både emotionell och fysiskt påfrestande (Gammeltoft et al, 

2008). Att kvinnan behöver tillräcklig med smärtlindring är en essentiell del av vården.  Det 

kan behövas nya riktlinjer för dessa kvinnor. Det behövs en utvärdering på vilken 

smärtlindring som kvinnorna behöver och erfordrar.  

För en del av kvinnorna var användande av analgetika var ett sätt att avskärma sig från allt. 

De blev avdomnade av analgetikan och på så sätt distanserade sig ifrån proceduren (Lafarge 

et al, 2013). Att avskärma sig från smärtan stöds av tidigare forskning (Jones et al., 2017). 

Tidigare studier tar även upp att den fysiska smärtan även var ett sätt att distrahera sig från 

den emotionella smärtan (Gammeltoft et al, 2008). Det finns olika sätt kvinnor ser på 

smärtlindring och barnmorskor behöver möta dessa kvinnor som individer och se till varje 

situation. Ingen kvinna ska behöva se det som ett misslyckande att använda analgetika om de 

har ont. De skall inte behöva straffa sig själva.  

Kvinnor beskrev smärtan som den värsta i deras liv, värre än vid tidigare förlossningar 

(Mukkavaara et al., 2011).  Smärtan beskrevs som väldigt stressande och blev mer intensiv på 

grund av att kvinnan kände sig emotionellt omtumlad. Kvinnor upplevde att de var 

oförberedda på den fysiska delen av en abort. Även om muntlig och skriftlig information var 

given så upplevde de att de inte var förberedda för den fysiska aspekten (Lotto et al., 2016).  

Tidigare forskning visar att kvinnor upplever fysisk och emotionella smärta (Gammeltoft et 

al., 2008, Andersson et al 2014b)). Kvinnor beskriver att smärtan är som den värsta smärtan i 

deras liv kan göra med att det inte bara är en fysisk smärta de känner utan även emotionellt 

smärta. Det kan vara svårt för kvinnorna att inte vara förberedda för den fysiska aspekten och 

kvinnorna behöver få information om vad en medicinsk abort innebär och vilka 

smärtlindringsmetoder som finns att tillgå. De skall känna sig förberedda för vad den fysiska 

delen av en abort innebär för att på bästa sätt kunna möta smärtan.  
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Slutsats 

Kvinnor som genomgår en sen inducerad medicinsk abort upplever ett stort behov av stöd. De 

upplever stöd från partner, familj, vänner, kuratorer och psykologer. Det är en socialt 

oacceptabel typ av sorg när kvinnan genomför en sen inducerad medicinsk abort men som 

minskade över tid. Det är dock saker som triggar igång sorgen som påminnelser om 

graviditeten. Ofta var det efter avbrytandet som sorgen kom. Det fanns en stress över att gå 

snabbt från en diagnos till ett avbrytande och den stressen var större ju längre gången i 

graviditeten kvinnan var.  De som avslutade önskade graviditeter hade svårare att hantera det 

känslomässiga utfallet efter en abort. Kvinnor upplever en fysisk smärta som ont i magen, 

huvudvärk, ryggvärk när de genomgår en sen medicinsk abort.  

Upplevelse av en sen abort var ofta relaterat till hur stor smärta de hade.  Användande av 

analgetika var ett sätt att avskärma sig från proceduren. Smärtan upplevdes som väldigt 

stressande och blev mer intensiv på grund av att kvinnan kände sig emotionellt omtumlad. 

Kvinnor upplevde att de var oförberedda på den fysiska delen av en abort.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Denna studie ger en insikt i hur kvinnor upplever sena inducerade medicinska aborter och 

förhoppningen är att det gör att barnmorskor som möter kvinnorna kan få en förståelse för vad 

kvinnorna upplever och se dem som individer med olika bakgrunder och att det är en unik 

situation för kvinnan. Barnmorskor bör vara ett stöd för kvinnan genomförförandet. Fortsatt 

forskning bör fokuseras på bättre smärtlindring för kvinnorna och vilket stöd kvinnor behöver 

när de genomgår sena medicinska inducerade aborter 
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Bilaga 1. 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 väl genomförd 

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 väl genomförd 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 väl 

genomförd 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 kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet 

 



    

 

Bilaga II Artikel matris 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

(Typ) 

Armstrong, 

Lotto, 

Lucy. 

 

2016. 

 

 

England. 

 

Care provision  

During termination 

of pregnancy  

following diagnosis  

of a severe  

congenital anomaly 

– A qualitative study  

of what is important 

to parents. 

Att förstå kvinnor och deras 

partners erfarenheter efter 

beslutet av att avsluta en 

graviditet där fostret har en 

svår medfödd missbildning. 

 

Semistrukterade 

intervjuer som  

analyserades med   

en kvalitativ  

innehålsanalys 

 

n=18 

 

(n=2) 

 

Det övergripande temat som framkom var att 
"falla i klyftan", där vården inte motsvarade 
behoven hos kvinnor och deras partner. 
Specifikt framträdande var det vid tre punkter. 
När beslutet togs, under själva avbrytandet och 
tiden efter avbrytandet. 
 

 

I 

(K) 

Asplin, 

Georgsson  

Öhman,  

Marions, 

Wessel. 

 

2014 

 

Sverige 

Pregnancy 

termination  

due to fetal 

anomaly:  

Women’s reactions,  

satisfaction and  

experiences of care. 

Att utforska vad kvinnor,  

som avslutat en graviditet 

på grund av fosterskada,  

upplever är viktigt i 

mötet med vårdpersonal  

för att främja deras hälsa  

och välbefinnande 

Semistrukterade 

intervjuer som  

analyserades med   

en kvalitativ  

innehålsanalys 

 
n=11 

Fördjupad förståelse och medkänsla är viktigt för 

att ge en känsla av stöd. Vårdgivare måste kunna 

kommunicera en känsla av ansvar, hopp och 

respekt för att kvinnorna skulle kunna få en god 

vård och behandling. En rad negativa känslor 

upplevde kvinnorna och de identifierade en 

emotionell ångest som fanns kvar hos dem 

åtminstone de tre följande månaderna efter 

avbrytandet.  En del hade positiva reaktioner 

eftersom de upplevt empati och en välorganiserad 

vård.  

I 

(K) 



    

 

Författare 

Årtal 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

(Typ) 

Ben-Meir, 

Freeman, 

Porat, 

Rojansky, 

Winograd. 

 

2016  

 

Israel 

 

Psysical symptoms  

and emotional  

responses among  

women undergoing  

induced abortion  

protocols during the 

second trimester. 

Att jämföra den fysiska 

och den emotionella effekten av två 

olika  

medicinska behandlingar  

vid inducerad abort i 

andra trimestern. 

Randomiserad  

kontrollerad  

studie.  

 

Strukturerade  

frågeformulär 

till två grupper 

Grupp ett: 

Mifepristone plus 

Oxytocin n=68 

Grupp två: 

Mifepristone plus 

Misoprostol n=67 

 

n=145 

 

 

Grupp ett n =6 

Grupp två n =4 

Ingen skillnad i grupperna vad det 

Gäller fysiska eller emotionella variabler 

fanns. Kvinnorna i gruppen där de fick 

Misoprostol hade större chans att  

uppleva diarré och skakningar 

  I 

(RCT) 

Brulfert, 

Chabrol, 

Goutaudier, 

Rousset, 

Séjourné. 

 

 2011 

 

Frankrike 

 

 

 

 

 

 

Posttraumatic stress  

disorder and  

psychological  

distress following  

medical and  

surgical abortion. 
 

 

Att bedöma och förutspå 

post traumatiska stress  

symptom efter en abort. 

Samt att utvärdera om  

den metod som valdes 

att göra abort påverkade 

kvinnans upplevelse. 

Enkäter 

Deltagarna fick 

fylla i sju olika 

frågeformulär,  

några timmar  

efter aborten samt 

sex veckor efter. 

 

n=86 

 

 

n=16 

Sex veckor efter aborten rapporterade 38 procent 

av kvinnorna en potentiell PTSD. En signifikant 

minskning av oro lyftes fram. 

Jämfört med kirurgisk abort var medicinsk abort 

associerad med att öka risken för 

 att utveckla en möjlig PTSD 

 

I 

(P) 

  



    

 

Författare 

Årtal 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

(Typ) 

Canavarro 

Fonesca, 

Nazaré. 

 

 2012 

 

Portugal 

Grief following  

termination of  

pregnancy for fetal  

abnormality: does  

marital intimacy  

foster short-term  

couple congruence 

Att jämföra kvinnor och 

mäns skillnader i sorg  

respons och förekomst av 

kliniska relevanta sorg 

reaktioner efter en abort 

vid fosterskador. Utvärdera 

hur den äktenskapliga 

intimiteten främjar sorg 

responsen. 

 

  

Deltagarna fick  

fylla i två 

frågeformulär 

en till sex 

månader efter  

avbrytandet. 

Deltagarna  

uppdelades i två 

grupper via en  

bedömning om 

paret bedömdes 

vara likvärdiga  

eller ej. 

Baserad på ett 

stort antal  

olika faktorer. 

 

  
n=124 

 

 

(n=62) 

Majoriteten av paren visade sig visa likvärdiga sorg 

reaktioner. Kvinnor hade betydligt mer intensiva sorg 

reaktioner.  Par som är olika kan signalera svårigheter 

att anpassa sig till förlusten 

Äktenskapsintimitet är en resurs för kvinnor som bör 

främjas i kliniska ingrepp 

 

II 

(CCT) 

Carter, 

Czerwinski, 

Hashmi, 

Monga, 

Ramdaney. 

 

2015 

 

USA 

Support desired by 

women following 

termination of 

pregnancy for a 

fetal anomaly 

Att identifiera vilket slags 

stöd kvinnor behöver vid 

ett avbrytande av en  

graviditet vid fosterskador. 

Deltagarna fick 

Fylla i 

frågeformulär  

vid två olika  

tillfällen 

Det första sex 

veckor efter  

avbrytandet,  

det 

andra tre 

månader efter 

avbrytandet.  

n=30 

 

(n=21) 

Kvinnor söker stöd hos familj och vänner.  

Kvinnor känner sig oförberedda för de psykologiska 

konsekvenserna av ett avbrytande. Söker stöd av sin 

religion.  

II 

(K) 

  



    

 

Författare 

Årtal 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

(Typ) 

Dalton, 

Kerns, 

Kuppermann, 

Light, 

Maguire, 

Steinauer. 

 

2015 

 

 

USA 

Grief after second- 

trimster termination  

for fetal anomaly:  

a qualitative study 

Att utvärdera faktorer 

som medverkar till och 

lindrar sorg associerat 

till ett avslutande av en  

graviditet på grund av  

fostermissbildning 

och hur sorgen förändras 

med tiden 

Kvalitativ  

intervjustudie 

Tre intervjuer  

genomfördes vid 

tre tillfällen. 

 Första intervjun 

gjordes en  

till tre veckor  

efter aborten  

Andra intervjun 

tre månader efter 

Tredje intervjun 

efter ett år. 

N=19 

 

(N=6) 

Teman som påverkade sorg processen inkluderade 

skuld för  

diagnosen, skuld över beslutet,  

social isolation, sorg triggat av  

påminnelser av graviditeter. 

Social support och tid är 

mekanismer som lättar 

sorgen 

I 

(K) 

Field, 

France, 

Wyke, 

Ziebland. 

 

2008 

 

England 

 

My brain couln’d  

move from planning 

a birth to a fundral: 

A qualitative study  

of parent’s  

experiences of  

decision’s after  

ending a pregnancy  

for fetal  

abnormality 

Att beskriva upplevelsen av 

oväntade beslut som 

människor måste göra  

direkt efter ett avbrytande av 

en graviditet på grund av 

fostermissbildning. 

 
 

Kvalitativ 

intervjustudie 

med semi  

strukterade  

frågor 

N=48 Föräldrar som gjort ett avbrytande 
av en graviditet på grund av 
en fostermissbildning beskrev deras 
erfarenhet att många beslut skulle göras så fort de 
bestämt sig för abort. De var ofta stressfyllda och 
smärtsamma beslut som de kände sig oförberedda 
för. Ofta hade de ej blivit informerade om vad som 
skulle beslutas om eller vilka val som fanns. 

I 

(K) 

Fisher, 

Lafarge.  

 

2014 

 

England 

 

 

 

 

Women’s experience 

of care when  

undergoing  

termination of 

pregnancy for fetal  

anomaly in England 

Att undersöka kvinnors 

erfarenheter av vård när  

de avslutar en graviditet 

på grund av  

fostermissbildning, för att 

vårdpersonal skall kunna 

ge en optimal vård. 

Kvalitativ 

enkätstudie 

Deltagarna fick 

fylla i ett  

frågeformulär 

online.  

 
n=379 

(n=51 

Kvinnors erfarenhet av vården varierade. Teman 

identifierades som grund för vad kvinnor ansåg "god 

omvårdnad": att bry sig om i en miljö som känns rätt. 

Få rätt vårdnivå  

Sjukvårdspersonalens och stödorganisationernas roll  

Erkänna kvinnors särskilda omständigheter. Göra 

möjligt för kvinnan att göra val.  

I 

(K) 



    

 

Författare 

Årtal 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

(Typ) 

Fox, 

Lafarge, 

Michell. 

 

2013 

 

England 

Women’s  

Experiences of  

Coping With  

Pregnancy  

Termination for  

Fetal Abnormality 

Att undersöka  

copingstrategier hos  

kvinnor efter en abort 

i andra trimestern vid  

fostermissbildningar 

 

 

Kvalitativ  

Intervjustudie 

med öppna  

frågor 

n=27 För att hantera ett avbrytande byggdes 

copingstrategier på att få stöd, att acceptera, att 

undvika och att ha en mening. 

 

I 

(R) 

Gerald, 

et al. 

 

2009 

 

Nederländerna 

 

 

Adjustment to  

termination of  

pregnancy for fetal 

anomaly: a  

longitudinal study 

in women at 4, 8, 

and 16 months 

Att undersöka psykologiska 

utfall efter en abort på 

grund av fostermissbildning  

Deltagarna fick 

Fylla i 

frågeformulär  

vid 

tre olika  

tillfällen: 4,8 och  

16 månader efter  

avbrytandet 

  

n=147 

(n=70) 

Fyra månader efter avbrytandet visade 46 procent av 

kvinnorna symptom på post traumatiska stress 

symptom som efter 16 månader visade avtagande av 

dessa symptom hos kvinnorna. En minskning av 

depression visades även efter fyra månader. Ett 

avbrytande av graviditet på grund av 

fostermissbildning har signifikanta konsekvenser för 

upp till 20 procent av kvinnor upp till ett år efter 

avbrytandet.   

I 

(K) 

Graham, 

Mason, 

Rankin, 

Robson. 

 

2009 
 
England 

The role of feticide 

in the context of late 

termination of  

pregnancy:  

a qualitative 

study of health  

professionals’ 

and parents’ views 

Att ge en djupare förståelse 

för hur rollen av feticid 

påverkar ett sent  

avbrytande 

Kvalitativ 

intervjustudie  

med semi 

strukterade  

frågor 

 
n=35 

Två nyckelteman identifierades 

-feticid är erkänt som en nödvändig 

klinisk procedur. 

-Proceduren är som koncept svår men  

nödvändig.  

 

 

I 

(K) 

Mukkavaara, 

Öhrling, 

Lindberg. 

2012 

 

 

Sverige  

 

 

 

Women’s  

experiences after  

an induced second  

trimester abortion 

Att beskriva kvinnors 

upplevelse av en abort 

i andra trimestern 

Kvalitativ  

intervjustudie 

med semi- 

strukterade 

frågor 

 

 
n=6 

Fyra kategorier identifierades: att överväga och 

acceptera beslutet. Sakna förståelse om 

abortförfarandet. Behov av stöd och information Att 

ha minnen för livet. Resultat visar att information och 

stöd under hela abortprocessen är viktig. Kvinnor 

tyckte det var svårt att fatta beslutet och gå igenom en 

abort ger kvarstående minnen för livet. 

 
 

I 

(K) 

Författare Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 



    

 

Årtal 

Land 

(bortfall) (Typ) 

McCoyd 

 

2009 

 

USA 

What do women  

want? Experiences  

and reflections of  

women after  

prenatal diagnosis  

and termination  

for anomaly 

Att beskriva kvinnors  

upplevelse av en abort 

på grund av  

fostermissbildning 

Kvalitativ 

intervjustudie 

med semi- 

strukturerade  

frågor 

n=30 Teman som identifierades var förberedelsen inför  

avbrytandet, tillgänglighet och barriär i vården. 

Viktigt av att få empati och stöd av vårdpersonal.  

I 

(K) 

Rocca, 

Kimport 

Roberts, 

Gould, 

Neuhaus, 

Foster. 

 

2015 

 

USA 

Decision rightness  

and emotional  

responses to abortion: 

A longitudinal study 

Syftet med denna studie var 

att ta reda på hur kvinnor i  

USA påverkades emotionellt 

efter en inducerad abort.  

Två grupper av kvinnor  

jämfördes; en grupp kvinnor 

som utförde abort i första  

trimestern samt en grupp  

kvinnor som utförde abort i 

sent skede (två veckor innan  

den lagliga gränsen för sent  

avbrytande under graviditet). 

Kvalitativ  

intervjustudie 

n= 956 (289) Över 99 % av deltagarna rapporterade att abort var 

rätt beslut vid alla tidpunkter under förfrågningarna 

under 3 års tid. Det finns inga skillnader i upplevelsen 

av vare sig negativa eller positiva känslor mellan de 

kvinnor som gjorde tidig respektive sen abort. Den 

emotionella intensiteten minskade över tiden hos 

kvinnorna. 

I 

CCT 

 


