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Sammanfattning 

Bakgrund 

År 1974 framförde svensk författningssamling abortlagen som gav kvinnan rättighet att 

genomgå en legal abort fram till graviditetsvecka 18. Abort innebär avbrytande av 

havandeskap som genomförs av två metoder, medicinsk och kirurgisk abort. Sjuksköterskan 

har en stor roll inom abortprocessen som innefattar tidsbokning, rådgivning, administrering av 

läkemedel, smärtlindring och efterkontroller. 

Syfte  

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och attityder av att vårda kvinnor som gör 

en planerad abort.  

Metod 

En litteraturstudie har gjorts för att kunna göra en sammanställning om de studier som finns 

inom ämnesområdet. De tillämpades elva artiklar varav nio av dessa var kvalitativa och två av 

dessa var kvantitativa. Artiklarna som valdes till studien kvalitetsgranskades enligt Forsberg 

och Wengströms (2008) beskrivningar och analyserades med hjälp av deras beskrivningar på 

hur man analyserar vetenskapliga artiklar. The middle range theory of caring har knutits an till 

studien.    

Resultat 

Utifrån artiklar som granskats i denna litteraturstudie utvecklades fem teman fram: rätt eller 

fel att göra abort, otillräckligt stöd till sjuksköterskor, att hantera sina upplevelser och 

attityder - professionellt förhållningssätt, sjuksköterskors upplevelser och attityder av att 

uppnå rättvis vård och upplevelser om att uppnå en personcentrerad vård för kvinnor.  

Diskussion 

Utifrån studien observeras det att det finns olika upplevelser kring abort som har anknytning 

till personens kulturella, religiösa och personliga åsikter om det är rätt eller fel att göra abort, 

som gör abort till ett kontroversiellt ämne där sjuksköterskor ofta blir tvungna att bemöta 

många känsloladdade och påfrestande situationer. Därför blir det viktigt med mer stöd i form 

av information, stödsamtal, rådgivning och undervisning till sjuksköterskor för att kunna 

hantera arbetssituationen och mötet med patienten på ett bättre sätt. 

Nyckelord: Induced abortion, experience, attitude och nurses. 
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Abstract 

 

Background 

In 1974 the Swedish constitution presented the abortion law that gave women the right to 

undergo a legal abortion until pregnancy week 18. Abortion is termination of pregnancy 

carried out by two methods, medical and surgical abortion. Nurses have a major role in the 

abortion process including appointment scheduling, counseling, drug administration, pain 

management and inspections.   

Aim: 

The aim was to describe nurse´s experience and attitudes of caring for women who make a 

planned abortion. 

Methods: 

A literature study has been done in order to make a compilation of existing studies in the field. 

Eleven articles was used in this study which nine of these where qualitative and two these 

were quantitative. The articles that were chosen were quality reviewed according to Forsberg 

and Wengströms (2008) descriptions and analyzed using there description of how to analyze 

scientific articles. The middle range theory of caring has been attached to the study.   

Results: 

Based on the articles that were reviewed in this study five themes was developed: right or 

wrong to have an abortion, inadequate support to nurses, to manage their experience and 

attitudes- professional approach, nurse´s experience and attitudes of achieving fair care and 

experience to achieve a person-centered care for women. 

Discussions:   

From the study it is observed that there are different experiences of abortion related to the 

person´s cultural, religious and personal opinions whether it is right or wrong to have an 

abortion, making abortion a controversial topic which nurses often had to deal with many 

emotional and stressful situations. Therefore, it becomes important to have more support in 

the form of information, counseling, advice and education to nurses to handle the work 

situation and meeting with the patient in a better way.  

Keywords: Induced abortion, experience, attitude and nurses.  
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Inledning 
 

Innebörden av aborter har sedan länge varit ett mycket laddat ord som ofta förknippas till de 

etiska, moraliska, religiösa och kulturella värderingar och normer som finns i samhället som i 

sin tur varit en grund till individens tankar om det är rätt eller fel att göra en abort (Borgfeldt, 

Åberg, Anderberg & Andersson, 2010). Personers sociala omständigheter och kulturella 

normer påverkar ens syn på exempelvis könsroller, sexualitet och födelsekontroll som i sin tur 

blir en grund för hur människor reflekterar och tolkar innebörden av abort. Utifrån dessa 

orsaker uppfattas abort som ett kontroversiellt område både i samhället och i vården då abort 

inte är en självklarhet för alla som kan ge upphov till olika känslor och upplevelser bland 

människor (Boetzkes, Robert & Swanson, 2002). Därför vill vi fördjupa oss i detta 

ämnesområde för att kunna få en klarare bild om vilka attityder och upplevelser som finns 

bland sjuksköterskor inom abortvården. Särskilt idag då det inte finns så mycket information 

och upplysning om sjuksköterskans upplevelse av att vårda kvinnor som gör en planerad 

abort. 

 

Bakgrund 

Historik 

Vid början av 1880- talet inträffade en stigning av födelseantalet som ledde till en växande 

folkökning som i sin tur ledde till fattigdom vilket ökade vikten av preventivmedlens 

betydelse (Abortkommittén, 1983). Kvinnor försökte finna andra metoder för att inte bli 

gravida såsom örter, fosfor och traditionella mediciner för att försöka framkalla missfall som 

ledde till att många dog.  De olagliga aborterna orsakade att mödradödligheten ökade med 30 

till 50 procent så sent som på 1930-talet som förekom främst inom U-länderna men även i 

västvärlden. En vanlig orsak till de illegala aborterna var att personer med brist på kompetens 

genomförde aborterna ofta med smutsiga instrument som ledde till allvarliga medicinska 

konsekvenser som kraftiga blödningar och infektioner hos kvinnan (Rakhudu, Mmelesi, 

Myburgh & Poggenpoel, 2006).   

     Odling, Bygdeman & Milsom, (2008) skriver att med den ökade mödradödligheten och 

den växande kampen för kvinnas rättigheter började det tillåtas att avbryta havandeskap i 

början av 1900 – talet, dock endast om kvinnan hade utsatts för våldtäkt, incest eller om 
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graviditeten skulle innebära ohälsa för kvinnan eller barnet om graviditeten skulle fortsätta. 

År 1938 kom den första lagen i Sverige som gav tillstånd för kvinnor att göra abort dock 

under oerhört strikta indikationer då avbrytande av havandeskap ännu var något brottsligt. Det 

som lade grunden för att kunna göra en legal abort var om det fanns medicinska, humanitära 

eller biologiska motiv för abort. De medicinska orsakerna kunde vara att havandeskapet skulle 

medföra allvarligt hot för kvinnans liv på grund av sjukdom eller orkeslöshet. De humanitära 

argumenten för abort var om personen i fråga hade blivit våldtagen eller haft sexuellt 

umgänge med någon i sin släkt som skulle tyda på incest. Andra orsaker kunde också vara om 

kvinnan var psykiskt sjuk eller hade någon utvecklingsstörning. De biologiska anledningarna 

till abort var om det fanns skäl till att tro att fostret skulle kunna drabbas av arvsanlag som 

kunde leda till något handikapp hos barnet.  

    Odling, Bygdeman & Milsom (2008) skriver att vid 1940 – talet utvecklades dessa tre 

indikationer för abort där en fjärde indikation lades in i lagen som talade för om det fanns 

socialmedicinska motiv för abort. De socialmedicinska skälen var om havandeskapet skulle 

ge upphov till kraftig utmattning och svaghet hos kvinnan och den framtida vården av barnet. 

År 1963 framställdes en femte indikation i abortlagen som kallades för 

fosterskadeindikationen som betydde att aborten fick göras om det fanns misstankar om att 

fostret under graviditeten ådragit sig allvarlig sjukdom eller skada. Under 1960 – talet 

utvecklades sexualiteten i den meningen att människor i samhället började omvärdera sina 

tankar och uppfattningar om sexualiteten där det exempelvis blev mer accepterat att ha sex 

före giftermål. Likaväl som införandet och användningen av preventivmedel blev faktorer 

som hjälpte kvinnan att själv kontrollera sin fertilitet som i sin tur öppnade upp tankesätt om 

att kvinnan bör ha rätt att bestämma över sin egen kropp som därmed indikerade till en mer 

liberal syn på sexualitetens påföljder som oönskade graviditeter. Detta blev grunden för 

utvecklingen av abortlagen som finns idag,  

Abortlagen 
 

Raadu (2010) skriver att i enlighet med utvecklingen i samhället framställdes år 1974 

abortlagen i riksdagen som gav kvinnan rättighet till att själv bestämma om hon vill göra abort 

eller inte fram till vecka 18 i graviditeten. Socialstyrelsen har sedan iordningställt regler och 

allmänna anvisningar om hur abortlagen ska appliceras. I abortlagen (1974:595) står det att 
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aborter endast får göras på sjukhus eller annan sjukvårdsanstalt som Socialstyrelsen godtagit, 

likaväl som en läkare måste vara involverad under en abort och administrera eventuella 

läkemedel. Vårdgivaren ansvarar för att patienten ska få nödvändig information kring aborten 

som medicinsk information samt möjlighet till att få preventivmedelsrådgivning. Kvinnan ska 

även erbjudas stödsamtal med en kurator både före och efter en abort. Vårdgivaren har också 

ansvar för att tillhandahålla kvinnan en efterkontroll både efter en medicinsk och kirurgisk 

abort för att kunna bekräfta att havandeskapet är slutfört. När det kommer till kvinnor under 

18 år som vill avsluta sitt havandeskap är det upp till vårdgivaren att avgöra ifall information 

ska ges till föräldrarna eller om en anmälan ska göras till Socialnämnden, om det finns 

särskilda skäl till det. I lagen om abort står det också skrivet att om havandeskapet passerat 18 

veckor får abort enbart göras om det finns särskilda anledningar till det med Socialstyrelsens 

godkännande. Godkännandet av att göra en sen abort (efter vecka 18) får dock inte göras vid 

misstanke om att fostret är livsdugligt. Utredningen till en sen abort görs individuellt och 

grundar sig på en medicinsk och psykosocial undersökning. De särskilda skälen till att få göra 

en abort efter vecka 18 kan vara deformitet hos fostret, drogmissbruk hos kvinnan, att kvinnan 

är mycket ung eller att kvinnan är äldre eller på grund av sjukdom eller kroppsfel som kan 

förorsaka allvarlig fara för kvinnans liv eller hälsotillstånd.           

   

Statistik 

Socialstyrelsen (2010) skriver att ur ett globalt perspektiv ser man att kvinnor under alla tider 

har försökt att avbryta oönskade graviditeter. På grund av olika lagstiftningar, sjukvårdsrutiner 

samt registrering och statistik av aborter blir det svårt att få en uppfattning om hur många 

inducerade aborter som görs i världen. Uppskattningsvis görs dock femtio miljoner aborter 

varje år där trettio miljoner av dessa aborter är lagliga och närmare tjugo miljoner är olagliga. 

I Socialstyrelsen rapport framkommer en jämförelse bland antal utförda aborter i Norden där 

man ser en påtaglig minskning av antalet aborter i Finland, Danmark och Norge sedan 1970-

talet. Bland de nordiska länderna är det Sverige som sedan 1900-talet har haft flest antal 

aborter per tusen kvinnor och därefter kommer Danmark, Island och Norge med ett lägre antal 

aborter per tusen kvinnor. Finland har dock haft minst antal aborter med sju till tio aborter per 

tusen kvinnor.  

      Socialstyrelsen (2012) skriver att efter att abortlagen lagstiftades skedde en ökning mellan 
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30 000 till 35 000 aborter mellan 1975 och 1985 och mellan år 1990 och 1999 minimerades 

antal aborter igen. Från 2000-talet fram till 2008 ökades antalet aborter från 30 000 till cirka 

38 000 aborter. Idag ser man att antalet aborter i Sverige är rätt så oförändrade där det görs 

18 907 aborter under det första halvåret 2012 som redovisas i Socialstyrelsens senaste 

redovisning.   

     Socialstyrelsen (2010) skriver att utifrån statistiken av utförda aborter ser man att de 

vanligaste åldersgrupperna som bestämmer sig för att avsluta ett havandeskap är mellan 20 till 

24 år. När det kommer till tonårsgraviditeter (mellan 15 till 19 år) har antalet aborter ökat från 

1995 till år 2008. Efter 2008 blev det en kraftig minskning med 78 procent som var 

procentantalet på ungdomar under 20 år som valde att göra en abort.  

 

Sjuksköterskans roll inom abortvården 

Socialstyrelsen (2008) skriver att inom abortvården arbetar olika yrkeskategorier som 

exempel gynekologer, barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer och 

psykologer. Sjuksköterskan medverkar i en stor del av abortprocessen som innefattar 

rådgivning, administration av läkemedel, smärtlindring och efterkontroller. Under den senaste 

tiden då den medicinska aborten har blivit allt vanligare har det lett till en förändring inom 

abortverksamheter då det förklaras att inom den abortvården har antalet arbetande av 

barnmorskor och sjuksköterskor ökat vid utförandet av medicinska aborter och där antalet 

gynekologer har minskat.  

      Enligt Lipp (2008b) framkommer det att barnmorskor och sjuksköterskor är i fokus och 

mer engagerad vid medicinska aborter där det visar sig att sjuksköterskor är mer involverad i 

bemötandet, vården och behandlingen av patienter vid abort.  

      Inom abortvården har sjuksköterskan en central roll som bygger på psykologisk, 

fysiologisk och klinisk kompetens som krävs för att patienten ska få en stödjande vård. Dessa 

kunskaper tillämpas av sjuksköterskor vilket visar att sjuksköterskan har en viktig funktion 

för patienten inom abortvården (Huntington, 2002).  
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Abortvården idag 
 

Huntington (2002) skriver att genomgå en abort kan väcka upp mycket känslor för kvinnan 

som kan leda till psykisk och fysisk påverkan. På detta sätt är det viktigt att vårdpersonalen 

och kuratorer stödjer den emotionella processen som kvinnan genomgår. När en kvinna har 

tagit beslutet att göra en abort bokar man tid hos en abortenhet. Vid telefonkontakt för 

tidsbokning kan kvinnan bli erbjuden om att få tala med en kurator. Vid det första besöket 

görs en gynekologisk undersökning, ett vaginalt ultraljud för att se graviditetslängden och om 

graviditeten är normal. Utifrån detta informeras kvinnan om abortmetoder och rådgivning ges 

om preventivmedel. Kvinnan kan få välja abortmetod tillsammans med sin läkare eller 

barnmorska där beslutet är beroende på graviditetslängden, kontraindikationer och patientens 

säkerhet.  Det sista beslutet om vilken metod som ska användas ligger hos läkaren. Vid 

medicinsk abort ordineras och utskrivs läkemedel för att utföra aborten och vid kirurgisk abort 

bokas det en annan tid inom kort. Efter att abortprocessen är utförd ska patienten ha ett 

återbesök för att fastställa att aborten har skett (Socialstyrelsen, 2008). 

Abortmetoder  
 

Borgfeldt, Åberg, Anderberg, & Andersson (2010) skriver att förr i tiden vid sen graviditet 

användes hysterotomimetoden som är ett operativt ingrepp i bukhålan där livmodern öppnas 

genom ett tvärsnitt i nedre delen och fostret och moderkakan utskaffas. Idag används andra 

metoder såsom medicinsk och kirurgisk metod. Den medicinska metoden innebär att 

graviditeten avbryts med läkemedelsbehandling som utförs fram till och med graviditetsvecka 

nio. Medicinsk abort utförs av två olika preparat, Mifepriston och Prostaglandin. Mifepriston 

är ett preparat som hindrar graviditetens fortsättning genom att den hämmar 

progesteroninsöndringen från äggstockens gulkropp. Detta preparat intar patienten på 

mottagningen och två dagar senare får patienten ett prostaglandinslidpiller som ger 

livmodernsammandragningar som avbryter graviditeten. Denna metod genomförs genom att 

man för in ett slidpiller i slidan med en prostaglandinanalog som aktiverar 

livmoderkontraktioner vilket gör att fostret stöts ut. Enligt Socialstyrelsen (2008) kan 
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prostaglandinslidpiller tas hemma där förutsättningarna är att barnmorskan eller 

sjuksköterskan ska finnas tillgänglig per telefon dygnet runt. Efter cirka 14-28 dagar görs ett 

kontrollbesök för att vara säker att aborten har skett och att den är fullständig (Borgfeldt, 

Åberg, Anderberg & Andersson, 2010). Vid medicinska metoden kan det uppkomma några få 

komplikationer såsom smärta och illamående (Socialstyrelsen, 2008).  

     Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, (2010) skriver att den kirurgiska metoden 

genomförs via vakuumaspiration så kallad utsugning eller via utskrapning (exeres) av 

graviditeten genom livmoderhalsen. Innan ingreppet mjukar man upp livmoderhalsen med ett 

slidpiller och sedan förs instrumentet in i livmoderhålan som tömmer innehållet. Utsugning 

kan användas upp till 12:e veckan. Komplikationer som kan uppkomma vid kirurgisk abort är 

rikliga blödningar och infektionsrisk (Socialstyrelsen, 2008).  

Middle range theory of caring 
 

Wojnar (2010) skriver att Middle range theory of caring fokuserar sig på att skapa en optimal 

miljö där sjuksköterskan ska kunna ge en god vård och omsorg på ett empatiskt sätt till 

patienten under den fas i livet som personen befinner sig i. Med hjälp av tidigare forskning 

har intresset för ”caring in nursing” både utvecklats och ökat där forskare försökt att definiera 

teorin caring. Redan under 1900 – talet beskrev Florence Nightingale att nyckeln till att ge en 

god omsorg (caring) till patienten grundar sig på att visa förståelse till patienten och dess 

miljö. Swanson var en forskare som särskilt intresserade sig för caring konceptet och kvinnors 

upplevelser av missfall som resulterade till forskarens två studier som var The human 

experience of miscarriage model och The caring model som blev grunden till Swanson´s 

middle range theory for caring. 

     Swanson (1993) skriver att caring modellen som Swanson utvecklade baserade sig på 

intervjuer av 20 kvinnor som intervjuades som under den senaste tiden fått missfall för att 

kunna identifiera vilka typer av caring förhållningssätt som dessa kvinnor ansåg var mest 

hjälpsamma. Utifrån detta framställde Swanson fem caring processer som bestod av: 

Maintaining belief, knowing, being with, doing for och enabling. Benämningen maintaining 

belief menar på att sjuksköterskan ska sträva efter att ha en hoppfylld attityd till patientens 

kapacitet att ta sig genom den situation som personen befinner sig i. Knowing handlar om att 

skaffa sig en inre förståelse till patientens behov för att kunna stötta patienten på ett bra sätt. 
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Being with syftar på att kunna ge ett emotionellt stöd till individen genom att sjuksköterskan 

ska vara lätt tillgänglig och lyhörd inför patientens känslor och upplevelser dock med 

varsamhet så att vårdgivaren inte riskerar att förskjuta sina egna känslor och uppfattningar på 

patienten. Termen doing for talar om att vården som ges ska vara lindrande, tröstande och 

beskyddande, där den bakomliggande tanken hos sjuksköterskan ska präglas av hur 

vårdgivaren själv skulle vilja bli vårdad och behandlad utifrån det som är möjligt att göra ifall 

rollerna var ombytta, med mål att bevara patientens värdighet. Enabling handlar om att kunna 

identifiera det som är besvärligt för patienten för att sedan kunna hitta andra alternativa 

åtgärder som skulle kunna vara hjälpsamma för patienten som tillräckligt med information 

och stöd som kan vara faktorer som underlättar patientens egenvård. 

      Wojnar (2010)  beskriver att caring är en central faktor i vårdrelationen som leder till att 

caring processen blir något som sjuksköterskan ofta kan behöva använda sig av i mötet med 

patienten med mål att patienten slutligen upplever välbefinnande. Wojnar (2010) skriver att 

Swanson´s middle range theory of caring är lätt använd på grund av teorins klarhet, enkelhet 

och dess lätta tillämplighet i utbildning, studier och i praktiken. Denna teori kan exempelvis 

vara användbar inom abortvården då caring processen kan understödja mötet mellan 

sjuksköterska och patient eftersom avbrytande av havandeskap kan framkalla mycket 

känslomässiga tankar och upplever hos patienten.  Caring processen kan hjälpa 

vårdpersonalen att stödja kvinnan i den emotionella period som personen genomgår. 

Problematisering 
 

Det finns mycket internationella studier om abort som ger en förförståelse om attityder som 

finns både för och emot abort. Dock finns det inte mycket upplysning och information om just 

sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av att vårda kvinnor som gör en planerad abort. 

Trots det faktum att sjuksköterskor har en central roll som bygger på både psykologisk, 

fysiologisk och klinisk kunskap och kompetens som krävs för att patienten ska få en stödjande 

vård inom abortvården, då det finns en medvetenhet om att en abort kan väcka upp mycket 

känslor för kvinnan som kan leda till psykisk och fysisk påverkan. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskor stödjer den emotionella process som kvinnan genomgår. Detta talar för att 

sjuksköterskor har en viktig funktion inom abortvården särskilt idag då antalet medicinska 

aborter ökat där man ser att allt fler sjuksköterskor arbetar inom abortvården som därmed har 
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lett till att sjuksköterskor blir mer involverade i vården vad gäller bemötandet och 

behandlingen av patienter vid abort. Eftersom abort är ett kontroversiellt område då det har 

anknytning till människors personliga värderingar och normer om det är rätt eller fel att göra 

abort blir det viktigt att belysa detta problem särskilt i dag då förekomsten av medicinska 

aborter blir allt vanligare som leder till att sjuksköterskan blir allt mer involverad i 

abortvården.  

Syfte 
 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och attityder av att vårda kvinnor som gör 

en planerad abort. 

Metod 

En litteraturstudie har gjorts för att kunna göra en sammanställning om de studier som finns 

inom ämnesområdet för att kunna belysa det väsentliga inom kunskapsområdet över tid. Målet 

med en litteraturstudie är att identifiera, utse, bedöma och noggrant undersöka relevant 

forskning som finns inom kunskapsområdet (Forsberg & Wengström, 2008). Fokus på denna 

studie var att finna främst kvalitativa artiklar där den kvalitativa forskningen syftar på 

informationsöverföringen som sker mellan människor via tal eller text, där målet är att 

försöka beskriva och förstå mänskliga företeelser och fenomen samt att bilda teorier, teman 

och mönster som sedan beskrivs i löpande texter eller figurer. Den kvalitativa forskningen 

fokuserar också främst på personens subjektiva tolkningar som ger en djupare inblick och 

förståelse i patienters upplevelser, erfarenheter, förväntningar eller behov. Detta görs ofta med 

hjälp av empiriska studier som innebär att deltagarna i studien intervjuas med syfte att i detta 

fall få fram sjuksköterskans upplevelser till att vårda kvinnor som gör abort (Backman, 2008).  

Etiska överväganden 
 

Raadu (2010) skriver att enligt lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor står det beskrivet att studier som gjorts bör vara godkända vid en etikprövning där 

ordentliga etiska överväganden har utformats med hänsyn till deltagarnas sekretess, 

tystnadsplikt, information och samtycke, med syfte att visa respekt för människovärdet samt 
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att skydda individen vid forskning. Med beaktande för ovanstående text har de artiklar som 

valts i denna studie fått tillstånd av etisk kommitté att genomföra sin studie. Författarna har 

även varit noggranna vid behandling av referenser och uppgett tydliga tillvägagångssätt i 

metoddelen för att kunna återge de fynd som upptäckts på ett tydligt och pålitligt sätt, samt 

bearbetat texten på ett objektivt sätt. Forsberg och Wengström (2008) beskriver att det är 

oetiskt att framställa studier som enbart grundar sig på forskarens egna synpunkter.  

Urval och datainsamling 
 

Det gjordes en explorativ litteratursökning för att säkerställa att det fanns tillräckligt med 

studier av god kvalité som kan användas som underlag i denna studie. Därefter gjordes en 

pilotsökning för att få en uppfattning om vilka sökord som gav bäst resultat, exempelvis 

gjordes ämnessökningar med synonymer till både induced abortion och experience som 

termination of pregnancy (TOP), perception, caring, nursing och nurs med dess olika 

ändelser. Med hjälp av författarnas syfte begränsades sedan kunskapsområdet för att kunna få 

en mer begränsad mängd väsentlig forskning. Det hittades främst kvalitativa artiklar med 

undantag från två artiklar som var kvantitativa. För att få fram vetenskapliga artiklar användes 

databaserna CINAHL och PubMed där ämnessökningar gjordes. Sökord som användes var: 

induced abortion, experience, attitudes, nurses, midwife och caring som söktes upp via 

svensk Mesh. Dessa sökord kombinerades för att få fram tydliga artiklar om ämnet. Vid val 

om vilka sökord som skulle användas utgick man från studiens syfte (se bilaga 1). Utifrån 

författarnas sökningar lästes ungefär 197 rubriker, 43 abstracts och 21 artiklar där 11 av dessa 

artiklar användes till resultatet.  

Kriterier för inklusion/exklusion  
 

Inklusionskriterier i studien inriktade sig på kvalitativa och kvantitativa artiklar med fokus på 

sjuksköterskans upplevelser och attityder vid vårdandet av aborter oberoende av orsak eller 

graviditetslängd. I studien tittades det på länder där det är lagligt att göra abort. De artiklar 

som iakttogs var skrivna på engelska och peer reviewed som publicerats mellan år 1994 till 

2012 med ingen specifik åldersgrupp.  
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Kvalitetsgranskning 
 

Forsberg och Wengström (2008) beskriver att en kvalitetsgranskning ska inkludera 

originalarbeten som är lätt åtkomliga genom att det exempelvis lätt kan hittas i olika databaser 

och är pålitliga där dessa artiklar kritiskt granskats utifrån experter inom forskningsområdet. 

Artiklarna ska även innehålla en bruklig form och struktur med inledning, bakgrund, syfte, 

metod, resultat och diskussion. De artiklar som används i denna studie har kritiskt granskats, 

var lätt tillgängliga samt tillförlitliga.  

Dataanalys 
 

Att analysera artiklar innebär att man på ett stegvist och systematiskt sätt kategoriserar 

kunskap och information som samlas utifrån syfte och eventuellt frågeställningar för att kunna 

identifiera betydelsefulla teman och mönster i de studier som lästs för att kunna framställa en 

aktuell bearbetad kunskap inom ämnesområdet (Forsberg & Wengström, 2008). Artiklarna i 

denna studie lästes noga igenom ett flertal gånger utifrån författarnas syfte för att kunna få en 

ordentlig uppfattning om vad som presenteras i artiklarna. Efter att artiklarna noggrant 

analyserats sammanfattades alla artiklar där meningar och citat plockades fram utifrån dessa 

sammanfattningar för att kunna få fram relevant information utifrån studiens syfte. Det citat 

och meningar som plockades fram blev en vägledning för att kunna kategorisera det 

väsentliga som de olika artiklarna tar upp för att sedan kunna utveckla teman som studierna 

handlar om.  

Resultat 
 

Utifrån de artiklar som granskats i denna litteraturstudie utvecklades fem teman som på ett 

övergripligt sätt inkluderar de resultat som de olika artiklarna tar upp om sjuksköterskans 

upplevelser och attityder att vårda kvinnor som gör abort. Dessa teman är:  

 Rätt eller fel att göra abort 

- Negativa upplevelser kring abort 

- Accepterande och positiva upplevelser kring abort 
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 Otillräckligt stöd till sjuksköterskan 

 Att hantera sina upplevelser och attityder - professionellt förhållningssätt 

 Sjuksköterskans upplevelser och attityder av att uppnå rättvis vård 

 Upplevelser om att uppnå en personcentrerad vård för kvinnor  

 

Rätt eller fel att göra abort   
 

Inledningsvis till resultatet i studien har vi kommit fram till att resultaten i de olika artiklarna 

visar att det fanns vissa faktorer i vården som var mer kopplade till de negativa upplevelser 

kring abort lika väl som det fanns faktorer i abortvården som var anslutna till en mer 

accepterande och positiva upplevelser kring att göra abort. Orsaker till abort som var mer 

negativa bland sjuksköterskorna var sena aborter (efter vecka tolv), medicinska aborter, 

minderåriga som gör abort, upprepande aborter och abort på grund av att patienten inte tagit 

eller inte vill ta preventivmedel. Andra faktorer som också påverkade sjuksköterskors till mer 

negativa upplevelser till abort var beroende på hur länge de arbetat på ett gynekologiskt klink 

samt om de var religiöst troende där sjuksköterskors bakgrund, nationalitet, sociala och 

kulturella tankar också kunde påverka deras syn till abort mer negativt.  Situationer där det 

var mer positiva och accepterade upplevelser kring abort var i fall graviditeten skulle kunna 

riskera att påverka kvinnans fysiska eller psykiska hälsa eller om kvinnan eller fostret hade 

något handikapp eller om kvinnan hade blivit gravid på grund av våldtäkt (Gallagher, Porock 

& Edgley, 2010; Nicholson, Slade & Fletcher, 2010; Parkes, Green & Turner, 2005). 

 

Negativa upplevelser till abort 

Många sjuksköterskor upplever att abortvården är en komplex situation där många känslor 

som obehag och obestämdhet uppkommer som ofta har anknytning till individens religiösa 

och moraliska värderingar och normer om vad som är rätt eller fel (Gallagher, Porock & 

Edgley, 2010). En sjuksköterska uttrycker sig och säger ”its one area which many nurses 

struggle with the conflict between their personal convictions and their professional duty,” 

(Parkes, Green & Turner, 2005, s.17) som kan leda till att sjuksköterskor kan känna sig osäkra 
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att vara involverade i abortvården. En orsak som kan påskynda upplevelsen av obehag och 

osäkerhet är att abortvården är kontroversiell där sjuksköterskor kan ha svårigheter att förstå 

hur dynamiken av att ge en god vård kan innefattas inom abortvården där man avbryter 

graviditeter istället för att rädda liv.  Dessa upplevelser var starkare hos sjuksköterskor med en 

religiös tro som gjorde det särskilt besvärligt för dem att vara involverade i abortvården, som 

ledde till att dessa sjuksköterskor tog ett steg tillbaka från den personcentrerade vården för att 

kunna kvarstå som professionella eftersom de inte kunde ge en stödjande och icke dömande 

vård (Gallagher, Porock & Edgley, 2010). Detta var en orsak till att vissa sjusköterskor endast 

gjorde det medicintekniska arbetet och struntade i att möta upp patienten och ge en 

omsorgsgivande vård som många av patienterna behöver i det stadiet på grund av att det gick 

emot deras religiösa och moraliska värderingar.       

När det kom till sena aborter efter vecka tolv uppkom negativa upplevelser, en sjuksköterska 

säger ”Emotionally it is very hard, you save lives at 22-23 gestational weeks and so, there is 

so short time between.” (Lindström, Wulff, Dahlgren & Lalos, 2011, s. 545). Dessa 

upplevelser grundar sig i att sjuksköterskan är medveten om att fostret vid de senare aborterna 

börjar utvecklas alltmer till en levande varelse som gör det svårare för sjuksköterskan att 

hjälpa till vid de sena aborterna (Marchall, Gould & Roberts, 1994). De förklarar även att de 

upplever obehag och sorg när ett foster bortkastas som är väl utvecklad där man kan känna 

fingrar, tår och se ögon. Utifrån de sena aborterna upplever vissa sjuksköterskor ilska över de 

kvinnor som genomgår en abort särskilt när de tidigare har fertilitetsbehandlats för att blir 

gravida (Nicholson, Slade & Fletcher, 2010).   

     Genom att de medicinska aborterna blivit allt vanligare under de senaste åren har det också 

lett till att fler sjuksköterskor blir involverade inom abortvården med ett större ansvarsområde. 

Detta har haft sina negativa effekter då många sjuksköterskor blivit mer känslomässigt 

involverade i vården som kan bli svårt att hantera likaväl som många upplever att patienter 

som gör kirurgiska aborter inte får se abortprocessen på samma sätt som vid de medicinska 

aborterna. En sjuksköterska säger ”Having given them the tablets they see the bleeding, they 

see the products, because they go to the toilet and some people look and they are so upset 

because it’s a perfectly formed little baby and they don’t expect it to be like that. ” (Lipp, 

2008a, s. 15).         

      För sjuksköterskor var det svårt att begripa att vissa kvinnor inte tog preventivmedel och 
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riskerade att bli gravida ett antal gånger och valde abort som en utväg istället för att ta 

preventivmedel. Detta fick sjuksköterskor att känna sig arga och frustrerade samtidigt som de 

upplevde att de slösade sin tid med deras arbete då de ansåg att kvinnan inte tog ansvar för sin 

hälsa (Parkes, Green & Turner, 2005). I en annan studie beskrevs också dessa upplevelser 

bland sjuksköterskorna där sjuksköterskorna förklarar att varje kvinna har ett ansvar för sin 

sexuella hälsa då dessa kvinnor inte ska se abort som en utväg utan istället använda 

preventivmedel regelbundet för att kunna skydda sig från att bli gravida (Nicholson, Slade & 

Fletcher, 2010).   

      Underåriga patienter som ville avbryta sin graviditet fick sjuksköterskor ofta att uppleva 

att de hade behovet att försäkra med patienten om hon verkligen var säker på sitt beslut och se 

till att den minderårige personen hade någon att tala med om detta dilemma (Lindström, 

Wulff, Dahlgren & Lalos, 2011). Sjuksköterskor tar också upp att det vid bemötandet av dessa 

yngre patienter hade svårigheter med att veta om de skulle behandla personen som ett barn 

eller en vuxen individ (Parkes, Green & Turner, 2005).  

     Det visade sig även att sjuksköterskor som arbetat på en gynekologisk avdelning hade en 

mer negativ syn till abort särskilt om de hade jobbat där sex år eller längre (Marshall, Gould 

& Roberts, 1994).  

 

Accepterande och positiva upplevelser till abort  

Tillfällen och tillstånd som var mer ”accepterade” och där sjuksköterskor hade positiva 

upplevelser till att avbryta ett havandeskap var när aborterna var ”nödvändiga” för att kunna 

skydda kvinnan eller fostret från allvarliga skador. Det kunde handla om att graviditeten 

skulle kunna orsaka fysisk eller psykisk ohälsa hos patienten, om kvinnan eller fostret hade 

någon form av missbildning eller om det fanns ekonomiska eller sociala själ till aborten som 

incest eller våldtäkt, (Marshall, Gould & Roberts, 1994). Dessa orsaker till abort fick ofta 

sjuksköterskor att uppleva mer empati för patienten på samma gång som vården blev mer 

omsorgsfull och patientcentrerad.   

Otillräckligt stöd till sjuksköterskan 
 

Brist på information och stöd leder till att arbetet känns stressigt och frustrerande där 

sjuksköterskor upplever att de blir utelämnade av andra yrkeskategorier såsom gynekologer 
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och barnmorskor som leder till att sjuksköterskorna får en stor del av ansvaret på sig samtidigt 

som de utför allt runt omkring patienten både fysiskt och psykiskt. En sjuksköterska 

säger: ”The doctor has nothing to do with you, you actually do everything on your own, he 

prescribes it and you do everything .” (Parkes, Green & Turner, 2005, s.20). Sjuksköterskorna 

beskriver även att de kände sig oförberedda för de ofta förekommande känsloladdade möte 

med patienten som gjorde att de inte kunde ge den kvalité av vård och stöd som de skulle vilja 

eftersom sjuksköterskorna saknade kompetens i att ge de emotionella och existentiella stöd 

som patienten är i behov av, då sjuksköterskorna förklarar att de inte fått tillräckligt med 

utbildning och träning i detta, (Stålhandske, Makenzius, Tydén & Larsson, 2012).   

      I en studie där sjuksköterskorna intervjuades påpekade de att de personligen påverkades 

av abortsituationer där de upplevde att tillstånden bildade en tung känslomässig belastning.   

Lipp (2011) skriver att sjuksköterskorna upplevde att för att kunna hantera arbetssituationen 

blev de tvungna att finna ” egna copingmekanismer” som kunde vara att de valde att inte bli 

för emotionellt involverad med patienten eller försöka att hålla tillbaka sina tankar och åsikter 

om kvinnans beslut till abort för att kunna utföra sina arbetsuppgifter samt stödja patienten. 

Eftersom om sjuksköterskorna har sina personliga upplevelser i åtanken kan de avstyra det 

stöd kvinnan behöver. Dessa upplevelser varierade mellan olika personal eftersom vissa 

sjuksköterskor upplevde att de kunde vårda patienten utan att tänka för djupt i frågan om det 

är rätt eller fel att göra abort som gjorde det lättare för sjuksköterskan att vårda patienten. 

Medan vissa upplevde att abortvården ger en tung känslomässig belastning där personalens 

egna värderingar och normer kolliderar med sjuksköterskans professionella ansvar. 

Sjuksköterskor upplever att de behöver mer stöd i form av stödsamtal, rådgivning och 

undervisning om exempelvis stress och coping för att kunna hantera arbetssituationens 

påfrestningar på ett bättre sätt samt visa respekt för patientens integritet i abortvården 

(Cignacco, 2002). Exempelvis med hjälp av självreflektion som visade sig vara en viktig del i 

arbetet för att kunna hantera svåra situationer som sjuksköterskorna fick bemöta som ledde till 

att de fick en ökad känsla av inre styrka och självkännedom (Debra, 2005).  Att kunna ha ett 

understödjande team där sjuksköterskor fick möjlighet att kommunicera, dela med sig av sina 

upplevelser och diskutera olika arbetssituationer var av värde då sjuksköterskorna kunde 

stödja varandra. En sjuksköterska säger ”It’s good to have somebody that you can actually 

bounce things off any issues that come we can talk together and we actually do our own 
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conselling, if you like” (Gallagher, Porock & Edgley, 2010, s. 853). 

Att hantera upplevelser och attityder - professionellt förhållningssätt  
 

Enligt Cignacco (2002) förklarar sjuksköterskorna att abort på grund av ett patologiskt 

tillstånd av fostret upplevdes som en normal förlossning som är en del av deras arbete. 

Processen var känslomässigt påfrestande där vissa sjuksköterskorna upplevde sorg och oro 

medan andra sjuksköterskor tyckte att det var deras yrkesplikt som är en integrerad del av 

obstetrik och behörighetsområdet. Vissa sjuksköterskor förklarar att oavsett vad kvinnan har 

för orsak till sitt beslut ska sjuksköterskan hjälpa henne, ” it´s the womens decision. I´m there 

for helping her, and so that´s what I do. And I do it for women, I´m providing a service for 

her. That´s what i´m there for” (Cignacco, 2002, s.185). I studien framkommer kvinnans rätt 

till självbestämmande, som handlar om oavsett vad kvinnan har för orsak till abort ska 

sjuksköterskan acceptera och utföra sina arbetsuppgifter. Sjuksköterskan ska inte bli påverkad 

av sina egna attityder till abort utan oavsett orsak ska de ge god vård till patienten (Lipp, 

2011). En sjuksköterska säger ” i think those children also have a right to life. But if when i´m 

working I start thinking that it´s wrong to abort the fetus I just can´t get on with my work. When a 

woman comes to me who´s taken that decision I simply have to accept it. And when i´m working if I 

think no, that´s wrong, I can´t give the women the support she need, I can´t help her” (Cignacco, 

2002, s187). På detta sätt påverkas inte sjuksköterskorna av sina egna värderingar utan de 

kunde utföra sina arbetsuppgifter samt ge det stöd kvinnan behöver. Sjuksköterskorna beskrev 

att deras attityder och beteende är en viktig faktor för patienten där patienten kan påverkas 

både positivt och negativt av personalens attityder inför abortprocessen. Personalens 

interpersonella, rådgivningskompetens och förmåga att vara icke-dömande leder till en 

tillfredställande vård hos både patienten och sjuksköterskan (Nicholson, Slade & Fletcher, 

2010).   

Sjuksköterskans upplevelser och attityder av att uppnå rättvis vård 
 

Enligt sjuksköterskorna innebär rättvis vård att alla kvinnor ska behandlas ”lika” som 

genomgår en abort oavsett om de känner mer sympati för andra kvinnor eller inte. 

Sjuksköterskorna förklarar att de vill ge en rättvis vård till alla utan att diskriminera eller 
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favorisera någon bortsett vilken orsak till abort kvinnan har. Sjuksköterskorna har olika 

strategier för att kunna uppnå en rättvis vård samt dölja sina negativa attityder då en 

sjuksköterska förklarar att hon behandlar alla lika genom att hon har en förståelse om hur 

kvinnor kan vara oroliga inför en abort. När sjuksköterskorna döljer sina negativa attityder 

och är rättvis mot alla kvinnor leder de till en omsorgsfull och tillfredsställande vård (Lipp, 

2011).  

      Sjuksköterskorna förklarar att ”some are quite blasé and others come in and they are 

genuinely upset and you´ve just got to treat them all the same although deep down you have 

more empathy for certain ones” (Lipp, 2011 s. 896). De talade om att de blev upprörda när 

patienterna inte brydde sig om den situation som de befann sig i då sjuksköterskorna vill hålla 

tillbaka sina känslor, stänga av och ta bort situationen samtidigt som de döljer sina attityder så 

att kvinnan inte ska bli påverkad ut av det. Detta innefattar begreppet själbevarelsedrift som 

sjuksköterskorna använde i sitt arbete för att hantera olika situationer (Lipp, 2011).   

Upplevelser om att uppnå en personcentrerad vård för kvinnor  
 

 Trots de faktum att abortvården ibland upplevdes som problematisk och som för många 

sjuksköterskor orsakade en inre konflikt mellan ens egna personliga åsikter och ens 

professionella ansvarsområde fanns ändå viljan till att ge en god personcentrerad vård för 

kvinnor som genomgår en abort. Lipp (2008a) skriver att sjuksköterskan försökte sätta sina 

personliga åsikter och värderingar vid sidan för att kunna visa respekt för patientens beslut 

samt kunna förstå och möta upp patientens behov då personen befinner sig i en sårbar 

situation. Detta utfördes genom att sjuksköterskan försökte stödja patienten till att ta det 

beslut som kändes bäst för personen utifrån dennes omständigheter, där sjuksköterskan ville 

underlätta men inte påverka kvinnans beslut av dess egna åsikter kring abort (Lipp & 

Fothergill, 2009). Det kunde handla om att sjuksköterskor vid samtal om abortbehandling var 

väldigt försiktiga med deras ordval där de exempelvis var försiktiga med att inte 

kalla ”fostret” för ett ”barn” ifall att de skulle ge upphov till mer ångest eller oro till patienten 

och att de vid samtal med patienten försökte skapa en icke dömande miljö där patienten kunde 

känna sig trygg (Gallagher, Porock & Edgley, 2010 ). En sjuksköterska säger ”You are very 

mindful of the situation, or their circumstances and very mindful of what you are saying to 

these women because number one you don’t  want to influence their decision and number two 
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upset them anymore and make the decision any harder than it is in the first place” (Lipp, 

2008a, s. 13). Vid svårare förhållanden som vid sena aborter då det kunde vara särskilt svårt 

för vissa sjuksköterskor att vara direkt involverade i vården sågs det till att en annan 

sjuksköterska som är mer bekväm med situationen fick ta över. Med mål att inte riskera att 

patientens vård blir drabbad på ett negativt sätt på grund av vårdgivarens personliga 

upplevelser för att på så vis kunna ge en god personcentrerad vård (Gallagher, Porock & 

Edgley, 2010).  

Diskussion 

Metoddiskussion  
 

Anledningar till att databaserna Cinahl och Pubmed valdes var att de är omfattande och 

innehållsrika databaserna med inriktning på medicin, omvårdnad och hälso- och sjukvård som 

motiverade oss till att använda dessa två databaser. Genom att endast två databaser valdes gav 

de oss möjligheten att kunna göra noggranna ämnessökningar där ämnesord kombinerades 

med dess olika synonymer för att noggrant kunna undersöka och identifiera ämnesområdet för 

att kunna få en bra uppfattning om relevant forskning som finns inom kunskapsområdet. 

Samtidigt kan det ses som en nackdel att endast två databaser valdes, dock var den 

begränsande tiden en orsak till att fler databaser inte utnyttjades.  

     Med hjälp av pilotsökningen fick vi en bättre uppfattning om vilka sökord som gav 

relevanta artiklar utifrån studiens syfte där synonymer söktes till de olika ämnesorden. 

Exempelvis visade pilotsökingen att induced abortion gav mer träffar än termination of 

pregnancy likaväl som caring gav fler träffar en nursing och experience gav fler träffar än 

perception. Detta blev en vägledning för oss att få en uppfattning om vilka sökord som var 

relevanta att använda för att kunna finna resultat som besvarar syftet i studien.  

     Artiklarna begränsades utifrån inklusions och exklusions kriterier för att få fram väsentlig 

information om studiens syfte. Att ha begränsningar i studien kan leda till att vissa artiklar 

avlägsnas och missas som leder till att viss kunskap och information inte tas med. De 

begränsningar som inkluderades i studien var sjuksköterskans upplevelser vid vårdandet av 

aborter oberoende av orsak eller graviditetslängd utan en specifik åldersgrupp.  Anledningen 

till att de valdes artiklar som inte var beroende av kvinnans orsaker till abort eller hennes 
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graviditetslängd var att vi ville få en större uppfattning om sjuksköterskans upplevelser kring 

abort, då kvinnors olika orsaker till abort har en påverkan för sjuksköterskors upplevelser. I 

artikelsökningen ville vi inte fokusera oss på någon specifik åldersgrupp eftersom de skulle 

leda till ett väldigt begränsad resultat samtidigt som vi ville få en generell uppfattning om 

sjuksköterskornas upplevelser kring abort i alla åldersgrupper. I studien inkluderades endast 

artiklar från länder där det är lagligt att göra abort eftersom i länder där det är olagligt har de 

ofta en annan syn på abort som påverkas av landets religiösa och kulturella normer och 

värderingar (Boetzkes, Robert & Swanson, 2002). Dessa illegala aborter utförs dessutom ofta 

av icke professionella personer som skulle ge upphov till andra upplevelser och därmed leda 

till andra resultat.  

     Att artiklar valdes som var publicerade mellan år 1994 till 2012 kan både ha styrkor och 

svagheter. Användning av ny forskning kan vara en fördel eftersom att med 

samhällsutvecklingen utvecklas också attityder och upplevelser kring abort där man med hjälp 

av ny forskning kan framställa färsk aktuell information som kan ge ett påtagligt stöd till 

syftet. I denna studie användes dock äldre artiklar som skrivits år 1994, 2002 och 2005, något 

som kan ses som en svaghet eftersom det kan påverka studiens förmåga att framställa och 

förmedla det absolut senaste som finns inom ämnesområdet. Däremot har detta varit ett 

kunskapsområde som det inte skrivits och uppdaterats så mycket studier om, som varit en 

orsak till att vi blivit tvungna att använda oss av äldre artiklar. En blandning är äldre och 

färskare studier har sammanställts för att kunna uppnå viktig och betydelsefull information 

inom ämnesområdet över tid.  

     Utifrån sökningarna hittades elva artiklar varav nio av dessa var kvalitativa och två var 

kvantitativa. Trots det faktum att kvalitativa artiklar på ett bättre sätt kan få fram individens 

subjektiva upplevelser i en kontext inkluderades två kvantitativa artiklar i arbetet. Dessa två 

kvantitativa artiklar, trots dess objektiva observationer och mätningar, användes 

mätinstrument i olika skalor där deltagarna i studien fick möjlighet att uppskatta sina 

upplevelser kring vårdandet av kvinnor som gör abort. Med hjälp av dessa mätinstrument blev 

det lättare för oss att kunna tolka och förstå deltagarnas upplevelser kring abort trots de 

numeriska och statistiska presentationerna i studierna, vilket var en orsak till att dessa två 

kvantitativa studier inkluderades i arbetet. Användningen av två kvantitativa studier kan även 
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vara en styrka eftersom dessa två olika metoder kan komplettera varandra och ge en större 

överblick och mer förståelse inom ämnesområdet.  

     I denna studie kvalitetsgranskades artiklarna utifrån Forsberg och Wengström (2008) 

beskrivningar där de förklarar vad en kvalitetsgranskning ska inkludera. De beskriver att 

artiklarna ska vara pålitliga som kritiskt granskas utifrån experter inom forskningsområdet 

samt att artiklarna ska innehålla en bruklig form och struktur. Vi använde ingen mall för att 

granska artiklarnas kvalitet i studien då vi ansåg att Forsberg och Wengströms beskrivningar 

var tillräckliga. Dock kan man inte bortse ifrån att en kvalitetsgranskningsmall kan ge en mer 

strukturerat granskning av artiklarnas kvalitet.  

     Studien analyserades med hjälp av Forsbergs och Wengströms (2008) beskrivningar där 

artiklarna lästes igenom för att kunna få en uppfattning om väsentlig kunskap inom 

ämnesområdet som sedan tematiserades. Artiklarna lästes igenom utifrån författarnas syfte för 

att få en ordentlig uppfattning om vad som presenteras i artiklarna. En fördel med denna 

analys var att artiklarna analyserades på ett stegvist och systematiskt sätt där kunskap 

kategoriserades för att få fram betydelsefulla teman som resulterade till en tydlig bearbetad 

kunskap och data.  

Resultatdiskussion 
 

De teman som identifierades i studiens resultat var rätt eller fel att göra abort, otillräckligt 

stöd till sjuksköterskan, att hantera sina upplevelser och attityder - professionellt 

förhållningssätt, sjuksköterskans upplevelser och attityder av att uppnå rättvis vård och 

upplevelser om att uppnå en personcentrerad vård för kvinnor. Utifrån dessa fem teman 

framställdes olika aspekter och grundorsaker som var kopplade till sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda kvinnor som gör en planerad abort. De fynd som hittades som främst 

var kopplade till kvinnors negativa respektive positiva upplevelser till abort var sena aborter, 

upprepande aborter och om sjuksköterskan var religiöst troende. Förhållanden där det var mer 

positiva upplevelser till abort var i fall graviditeten skulle kunna riskera att påverka kvinnans 

fysiska eller psykiska hälsa eller om kvinnan eller fostret hade något handikapp (Marshall, 

Gould & Roberts, 1994). Många sjuksköterskor upplevde även att abortsituationen kunde 

skapade en tung känslomässig belastning som hade anknytning till det otillräckliga stödet i 

form av information, stödsamtal, rådgivning och undervisning om exempelvis stress och 
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coping. Något som sjuksköterskorna tyckte det fanns brister i samtidigt som det upplevdes 

som nödvändiga insatser för att kunna hantera arbetssituationens påfrestningar på ett bättre 

sätt (Cignacco, 2002). Studiens resultat visade även på att trots de negativa upplevelser som 

abortvården väcker, fanns ändå viljan hos många sjuksköterskor att kunna hantera 

arbetssituationen på ett bra och professionellt sätt för att kunna ge en god och personcentrerad 

vård för kvinnor som genomgår abort. Sjuksköterskorna försöker sätta sina personliga åsikter 

och värderingar åt sidan för att kunna visa respekt för patientens beslut samt kunna förstå och 

möta upp patientens behov då personen befinner sig i en sårbar situation (Lipp & Fothergill, 

2009).  

    Utifrån tidigare forskning uppvisas det i en studie där syftet var att ta reda på 

sjuksköterskors attityder till inducerad abort samt antalet sjuksköterskor som inte vill delta vid 

inducerade aborter. Där det uppmärksammades att allt fler sjuksköterskor var villiga att 

medverka vid en abort i det syfte att aborten gjordes på grund av missbildning hos barnet då 

procentantalet var högre (Marek, 2004). Lipp (2008) ger också stöd till detta då hon beskriver 

i sin studie att sjuksköterskorna visar mer medkänsla för kvinnor som genomgår en abort när 

deras hälsa är i risk fysiskt eller psykiskt eller vid fostermissbildning. I studien 

uppmärksammades det också att desto senare aborterna gjordes sjönk procentantalen på 

mängden sjuksköterskor som var beredda att delta vid en abort (Marek, 2004). Detta är något 

som vi även har observerats i denna i studie, som enligt ovanstående text kan ha anknytning 

till att sjuksköterskan vid de sena aborterna är medvetna om att fostret börjat utvecklas alltmer 

till en levande varelse som gör det svårare för sjuksköterskor att hjälpa till vid de sena 

aborterna. Samtidigt kan upplevelsen av att delta vid de sena aborterna bli mer känsloladdat 

då foster kan bortkastas som man kan känna fingrar och tår på (Lindström, Wulff, Dahlgren & 

Lalos, 2011). Problemet med det otillräckliga stödet uppmärksammades också då vi menar att 

sjuksköterskor inom abortvården behöver mycket mer stöd, exempelvis i form av stödgrupper 

där möjlighet ges till sjuksköterskor att i en icke dömande miljö kunna prata och diskutera om 

deras känslor och upplevelser med varandra (Marek, 2004). Även Lipp (2008) beskriver i sin 

forskning att vårdpersonal som arbetar inom abortvården ska vara uppmärksamma på sina 

egna och sina arbetskollegors förmåga att brännas ut eftersom abortvården är ett ansträngande 

arbete som kräver mycket av sjuksköterskorna. Detta ger en djupare förståelse om hur viktigt 

det är med stödsamtal där det måste finnas utrymme och tid för sjuksköterskor att dela med 
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sig av sina upplevelser och få rådgivning av varandra. Detta är en väsentlig del av vården i 

och med att sjuksköterskan med hjälp av mer stöd och utbildning får mer kompetens för att 

sedan kunna ge en mer patientcentrerad och omsorgsfull vård som patienten ofta behöver då 

kvinnan befinner sig i en emotionell och sårbar situation (Gallagher, Porock & Edgley, 2010). 

I en annan studie där syftet vara att beskriva sjuksköterskors upplevelser kring abort, 

upptäcktes det att sjuksköterskors som var religiöst troende kunde ha det extra svårt att visa 

respekt till patientens beslut till abort då det strider mot personens religiösa och moraliska 

värderingar. Detta ledde till att dessa sjuksköterskor hade svårigheter att vara involverade 

inom abortvården då de inte kunde ge en stödjande och icke dömande vård till patienten 

(Poggenpoel, Myburgh & Gmeiner, 1998). Vi anser att abortvården är komplex och upplevs 

ibland som problematisk som för många sjuksköterskor innebär en inre konflikt mellan ens 

egna personliga åsikter och ens professionella ansvarsområde, kan det ökade stödet hjälpa 

sjuksköterskor att kunna särskilja och hantera ens egna personliga åsikter och religiösa tankar 

ifrån det professionella ansvarsområdet. Sjuksköterskorna ska få träning i att sätta sina 

värderingar åt sidan så att de inte påverkas av sina egna attityder till abort för att kunna ge en 

rättvis vård med respekt för personens autonomi och beslut till abort (Lipp, 2008). Kane 

(2009) förklarar också i sin studie att sjuksköterskorna försökte ge en god vård till kvinnor i 

abortvården genom att dölja deras personliga attityder, respektera patientens beslut för att 

kunna utföra sina arbetsuppgifter utifrån deras yrkesplikt. 

 

Diskussion i förhållande till teori 

 Middle range theory of caring ger stöd till vår studie då teorin fokuserar sig på att skapa en 

optimal miljö där sjuksköterskorna ska kunna ge en god vård på ett empatiskt sätt till 

patienten. Caring är en central faktor i vårdrelationen som leder till att caring processen blir 

något som sjusköterskan ofta kan behöva använda sig av i mötet med patienten. Teorin kan 

exempelvis vara användbar inom abortvården då caring processen kan tillämpas som ett 

understödjande och vägledande hjälpmedel för sjuksköterskors i deras möte med patienten. 

Caring processen kan även vara ett lämpligt verktyg för vårdpersonal att använda sig av för att 

kunna stödja kvinnan i den emotionella period som patienten genomgår eftersom avbrytande 

av havandeskap kan framkalla mycket känslomässiga tankar och upplevelser hos patienten 

(Wojnar, 2010). Utifrån resultatet observerades det att många sjuksköterskor trots deras 
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negativa attityder strävade efter att kunna ha ett professionellt förhållningssätt för att kunna ge 

en rättvis och omsorgsfull vård till patienten. Exempelvis kan sjuksköterskan använda sig av 

caring processen being with som syftar till att kunna ge ett emotionellt stöd till patienten 

genom att sjuksköterskan ska vara lätt tillgänglig och lyhörd inför patientens känslor och 

upplevelser. Dock med varsamhet så att vårdgivaren inte riskerar att förskjuta sina egna 

attityder och upplevelser på patienten eftersom sjuksköterskans attityder och beteende spelar 

en stor roll för hur patienten kommer att påverkas av den givna vården, både på ett positiv och 

negativt sätt (Nicholson, Slade & Fletcher, 2010). Genom att sjuksköterskan är lyhörd inför 

patientens känslor och upplevelser får personen i fråga även en inre förståelse för patientens 

behov för att sedan kunna stödja patienten på ett bättre sätt som innefattar caring processen 

knowing. Caring processerna kan därefter vägleda sjuksköterskor till att inte påverkas av deras 

personliga åsikter och upplevelser för att på ett bättre sätt kunna visa respekt till kvinnans 

beslut och ge det emotionella stöd som patienten är i behov av (Stålhandske, Makenzius, 

Tydén & Larsson, 2012).  

Slutsats 
 

 Utifrån studien observeras det att det finns olika upplevelser kring abort som har anknytning 

till personens kulturella, religiösa och personliga åsikter om det är rätt eller fel att göra abort, 

som gör abort till ett kontroversiellt ämne där sjuksköterskor ofta blir tvungna att bemöta 

många känsloladdade och påfrestande situationer. Därför blir det viktigt med mer stöd i form 

av information, stödsamtal, rådgivning och undervisning till sjuksköterskor för att kunna 

hantera arbetssituationen och mötet med patienten på ett bättre sätt. Särskilt idag då de 

medicinska aborterna blir vanligare som leder till att allmän sjuksköterskan blir allt mer 

delaktig och involverad i abortvården. Detta blir en ytterligare faktor som talar för att det 

behövs utföras mer forskning kring detta ämne för att kunna belysa och utveckla 

sjuksköterskans kompetens utifrån evidensbaserad vetenskap. Forskning som kan vara av 

värde för att kunna utveckla kunskap och kompetens inom detta område kan vara att erbjuda 

extra stöd och vägledning till grupper av sjuksköterskor inom abortvården för att sedan kunna 

analysera om vården och upplevelserna bland sjuksköterskor blir bättre.   
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Bilaga 1, Sökmatris 
 

Kombinationssökning i Cinahl 

Kombinationssökning Begränsningar Antal träffar Valda artiklar 

Induced abortion + 

Work experience 

Peer review 

Engelska 

1994 - 2012 

6 1 

Induced abortion + 

Attitude 

Peer review 

Engelska 

1994 - 2012 

36 - 

Induced abortion + 

Work experience + 

Nurses 

Peer review 

Engelska 

1994 - 2012 

2 1 

Induced abortion + 

Attitude + Nurses 

Peer review 

Engelska 

1994 - 2012 

0 - 

Induced abortion + 

Caring 

Peer review 

Engelska 

1994 - 2012 

6 - 

Induced abortion + 

Nurse attitudes 

Peer review 

Engelska 

1994 - 2012 

40 7 

Induced abortion+ 

Midwives 

Peer review 

Engelska 

1994-2012 

41 1 

Induced abortion + 

midwives+ work 

experience 

Peer review 

Engelska 

1994-2012 

1 - 

 

Kombinationssökning i Pubmed 

Sökord Begränsningar Antal träffar Valda artiklar 
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Induced abortion+ 

Experience 

”Life change events” 

(mesh) 

Peer review 

Engelska 

1994 - 2012 

36 1 

Induced abortion + 

Attitude 

”attitude of health 

personnel” (Mesh) 

Peer review 

Engelska 

1994 - 2012 

29 - 

Induced abortion+ 

Experience ”Life 

change events” 

(Mesh) +  Nurses 

“Nurses aides” 

(Mesh) 

Peer review 

Engelska 

1994 - 2012 

0 - 

Induced abortion + 

Attitude ”Attitude of 

helath personnel” 

(Mesh) + Nurses 

“Nurses aides” 

(Mesh) 

Peer review 

Engelska 

1994 - 2012 

0 - 
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Bilaga 2, resultatmatris 
 

Matris över slutligt urval av artiklar till resultat 

 

Författare Titel År, land och 

tidsskrift 

Syfte Metod, urval 

och analys 

Resultat 

1, Cignacco, 

E 

Between 

professional 

duty and ethical 

confusion: 

Midwives and 

selective 

termination of 

pregnancy 

2002, 

Switzerland, 

Nursing 

ethics   

Beskriva 

barnmorskors 

upplevelser i 

samband med 

abort för 

fosterskador och 

deras 

professionella 

och etiska 

ställning 

Kvalitativ studie 

där tretton 

barnmorskor 

intervjuades 

med hjälp av en 

innehållsanalys.  

Kvalitativa studien 

beskriver barnmorskans 

upplevelser i samband 

med abort för fosterskador 

och deras professionell 

och etiska ställning. 

Tretton barnmorskor 

intervjuades där det 

uppkom olika åsikter om 

det etiska dilemmat om 

kvinnans rätt till 

självbestämmande och 

barnets rätt till liv. 

Resultatet innefattade 

mindre kategorier utifrån 

syftet som bestod av 

intervjuer av 

sjuksköterskor och 

barmorskor. 

2, Debra, H 

 

The lived 

experience of 

moral distress: 

nurses who 

assisted with 

elective 

abortions 

2005, 

USA 

Research and 

theory for 

nursing 

practice: An 

international 

journal 

Att definiera 

begreppet 

moralisk stress 

och upptäcka 

väsentliga 

egenskaper av 

begreppet 

moralisk stress. 

Undersöka 

sjuksköterskorna

s upplevelser att 

medverka i en 

abort 

Intervjuer i tre 

steg där 10 

sjuksköterskor 

intervjuades 

med en  

kvalitativ 

fenomenologisk 

analys.  

I studien förekommer de 

att abort är en moralisk 

stress där sjuksköterskorna 

upplever obehag, oro, 

illamående och nervositet 

av åtgärder. De förklarar 

olika typer av smärta i sina 

upplevelser av moralisk 

stress där smärtan 

uppkommer av chock och 

ångest vid abort. 
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3, Gallagher, 

K., Porock, 

D., & Edgley, 

A.  

 

The concept of 

“nursing” in the 

abortion 

services.  

 

2010, UK, 

Journal of 

anvanced 

nursing.  

 

Sjuksköterskors 

upplevelser att 

arbeta inom 

abortvården. 

Kvalitativa 

semistrukturerad

e studier där nio 

sjuksköterskor 

inom tre olika 

gynekologiska 

kliniker 

intervjuades, där 

en tematisk 

analys användes. 

 

Två större teman 

identifierades 1) Attityder 

2) Coping mekanismer. 

4, Lindström, 

M., Wulff, 

M., Dahlgren, 

L., & Lalos, 

A. 

 

Experiences of 

working with 

induced 

abortion: focus 

group 

discussions with 

gynaecologists 

and 

midwives/nurses 

2011, 

Sverige, 

Scandinavian 

journal of 

caring 

sciences. 

Att beskriva 

gynekologers och 

barnmorskor/sjuk

sköterskors 

upplevelser av att 

arbeta I 

abortvården. 

Kvalitativ studie 

där 25 

gynekologer och 

15 

sjuksköterskor 

intervjuades på 

tre olika 

sjukhus. 

Fenomenologisk 

analys. 

Både gynekologer och 

sjuksköterskor beskrev 

abortvården som svår och 

komplex där de upplevde 

otillräckligt stöd i form av 

vägledning och utbildning. 

Särskilt vid de medicinska 

aborterna där 

sjuksköterskan fick 

mycket av ansvaret.      

5, Lipp, A 

 

Self-

preservation in 

abortion care: a 

grounded theory 

study 

2011, UK 

Journal of 

clinical 

nursing 

 

Att söka en 

förklaring till 

varför 

sjuksköterskor 

beviljar men 

döljer sina 

attityder mot 

kvinnor som 

genomgår abort 

Kvalitativ studie 

med intervjuer 

där 5 

sjuksköterskor 

intervjuades. 

Grounded 

theory.  

 

Olika aspekter av 

abortvården klargjordes till 

varför sjuksköterskor 

beviljade och dolde sina 

attityder. De framkom att 

vissa sjuksköterskor 

behandlade kvinnor 

samma och några behandla 

olika men alla strävade 

efter en rättvis vård.  

Självbevarelsedrift 

användes av 

sjuksköterskor när de 

mötte kvinnor som 

genomgår en abort. 

Självbevarelsedriften var 

ett viktigt fenomen till 

varför sjuksköterskor 

beviljade men dolde sina 

attityder. 

6, Lipp, A A woman 

centred service 

in termination of 

pregnancy: A 

2008, UK, 

Contemporar

y Nurse. 

Syftet var att 

utforska hur 

sjuksköterskor 

och barnmorskor 

Kvalitativ studie 

där en grundad 

teori använts 

som metod. 

Resultatet delades upp i 

fyra teman 1) 

Underlätta/stödja kvinnans 

beslut. 2) Uppskatta 
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grounded theory 

study. 

upplever sin roll i 

vårdandet av 

kvinnor som 

genomgår abort 

samt hur de 

hanterar deras 

ökade inbladning 

med dessa 

kvinnor. 

Brev skickades 

till alla 

sjuksköterskor/b

arnmorskor i 

Wales och UK 

som arbetar 

inom 

abortvården. 27 

personer ville 

delta i studien 

där tolv av dessa 

blev valda att 

delta då de haft 

10-30 års 

erfarenhet. 

Feministisk 

metodologi med 

komparativ 

analys av data. 

 

kvinnan bakgrund, det vill 

säga att vårdgivaren ska 

visa förståelse och respekt 

till kvinnans 

självbestämmande och val. 

3) Hantering av de 

medicinska aborterna. 4) 

Främja en kvinnocentrerad 

vård.    

7, Lipp, A., 

& Fothergill, 

A 

 

Nurses in 

abortion care: 

identifying and 

managing stress 

2009, UK 

Contemporar

y Nurse 

Syftet är att 

undersöka hur 

sjuksköterskor 

och barnmorskor 

upplever sin roll 

med kvinnor som 

genomgår en 

abort och hur 

sjuksköterskor 

hanterar sitt 

engagemang vid 

abort. 

Först skickades 

brev till alla 250 

sjuksköterskor 

som arbetar 

inom 

abortvården. 27 

visade intresse 

att delta och 12 

rekryterdes till 

studien. 

Individuella 

intervjuer 

utfördes. 

Grounded 

theory. 

Abort är en livsförändrad 

beslut där kvinnan och 

sjuksköterskan måste se 

till att beslutet är rätt för 

kvinnan och för hennes 

omständigheter. 

Sjuksköterskorna ska 

underlätta men inte 

påverka kvinnan av sina 

egna åsikter. Abortvården 

ger en psykologisk effekt, 

sjuksköterskorna använder 

olika copingstategier som 

hjälp för att undvika 

utbrändhet i framtiden. 

Sjuksköterskor som 

arbetar inom abortvården 

ska få kognitiv, 

känslomässig och andligt 

stöd. 

8, Marshall, 

S., Gould, D., 

& Roberts, J. 

 

Nurses attitudes 

towards 

termination of 

pregnancy 

1994, 

England, 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

attityder till 

abort. 

 

Kvantitativ 

studie där data 

insamlades 

utifrån enkäter 

som skickats till 

157 

sjusköterskor. 

 Resultat visar att 

sjuksköterskor som arbetar 

på en gynekologisk klinik 

har sämre upplevelser till 

abort särkilt om de arbetat 

där längre är sex år, 

sjuksköterskor med en 
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Samt fem öppna 

frågor så att 

deltagarna ska 

kunna uttrycka 

egna attityder. 

Dataanalys 

genom Mann-

Whitney och 

Kruskal-Wallis-

test.  

 

religiös tro hade en mer 

negativ attityd till abort, 

det var sårare för 

sjuksköterskor att 

acceptera sen aborter.  

9, Mayers, 

M., Parkers, 

B., Green, B., 

& Turner 

Experience of 

registered 

midwives 

assisting with 

termination of 

pregnancies at a 

tertiary lever 

hospital. 

2005, Syd 

Afrika, 

Health Sa 

Gesondheid 

Syftet med 

studien var att 

utforska 

barnmosrskors/sj

uksköterskors 

upplevelser att 

assistera vid en 

abort. 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

studie där tre 

sjuksköterskor 

intervjuades. 

Där deltagarna 

skulle ha arbetat 

i en 

gynekologisk 

klinik i minst 

sex månader, 

talar flytande 

engelska och 

som är öppna 

för att dela med 

sig av sina 

upplevelser.    

Resultatet delades upp i 

fem teman: 1) Hinder som 

barnmorskorna/sjuksköters

korna upplevde, 2) 

Känslor som dök upp i 

abortvården, 3) Konflikter 

som uppkom, 4)  Coping 

mekanismer som 

användes, 5) behovet att 

ett stödjande system. 

10,Nicholson, 

J., Slade, P., 

& Fletcher, J 

 

Termination of 

pregnancy 

services: 

experiences of 

gynaecological 

nurses 

2010, 

UK, 

journal of 

advanced 

nursing 

Att identifiera 

upplevelser av 

gynekologiska 

sjuksköterskor 

som arbetar med 

abort 

Kvalitativ studie 

där det gjordes 

intervjuer och 

enkät av sju 

gynekologiska 

sjuksköterskor. 

Fenomenologisk 

analys.  

 Resultatet var uppdelat i 

åtta övergripande teman 

som framkom av analysen: 

(1) ovillkorlig acceptans 

och förståelse för abort, (2) 

strategier för att hantera de 

krav och utmaningar, (3) 

vad vi gör för patienter 

och arbetstillfredsställelse 

(4) utmaningar för 

ovillkorlig acceptans, (5) 

jämförelse av behov och 

krav av patienter (6) den 

mest krävande aspekten av 

rollen (7) innebörden av 

personalens upplevelser 

och (8) tjänst 

sammanhang. Dessa teman 

var i termer mellan stress, 
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coping och kontextuell 

bearbetning. Termerna 

besvarades av 

gynekologiska 

sjuksköterskor om deras 

åsikter och tankar utifrån 

dessa åtta teman.    

11,Stålhands

ke, M., 

Makenzius, 

M., Tyden, 

T., & 

Larsson, M 

Extential 

experiances and 

needs related to 

induced 

abortion in an 

group of swdish 

women: a 

quantitative 

investigation. 

2012, 

Sverige, 

Journal of 

psychosomat

ic obstetrics 

and 

gynecology. 

Syftet var att 

undersöka 

kvinnors 

existentiella 

upplevelser och 

behov vid 

genomförandet 

av en abort. 

Kvalitativ studie 

där data 

insamlades från 

499 kvinnor som 

vill göra abort. 

Enkäter 

skickades med 

51 

flervalsfrågor. 

Komponent 

analys.  

Resultatet visar att 61% av 

kvinnorna hade 

existentiella upplevelser 

om liv och död där 

religion och personens 

egna moraliska 

värderingar hade betydelse 

för kvinnans upplevelser, 

67% av kvinnorna såg 

fostret som en levande 

varelse. Kvinnorna hade 

även svårigheter att välja 

om de skulle göra abort 

eller inte som påverkade 

kvinnorna psykiskt. 

 

 

 

 


