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Sammanfattning 
Bakgrund: Abort innebär att en redan etablerad graviditet avbryts. Planerad abort avser 

en abort som är framkallad. Livmodern utryms via läkemedelsinducerad metod eller med 

ett kirurgiskt ingrepp. Abort styrks av abortlagen som innebär att abort får utföras till och 

med graviditetsvecka 18. Efter graviditetsvecka 18 krävs ett godkännande från 

Socialstyrelsen. Moraliska aspekter kan knytas an till abort och kvinnor som söker abort 

kan vara moraliskt plågade av vad som är rätt och fel. Sjuksköterskor medverkar i en stor 

del av abortprocessen som innefattar rådgivning, administration av läkemedel, 

smärtlindring och efterkontroller. Sjuksköterskor får inte påverka kvinnans beslut till 

abort. 

 

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av 

att vårda kvinnor som genomgår en planerad abort. 

 

Metod: En litteraturöversikt i enlighet med Friberg har gjorts. Åtta vetenskapliga artiklar 

valdes. Samtliga visade sig vara av kvalitativ forskning och design.  

 

Resultat: Sjuksköterskor upplevde abortvården som utmanande, både emotionellt och 

moraliskt. Återkommande och sen abort är något som tycks påverka sjuksköterskor. Trots 

detta så strävar sjuksköterskor efter att driva en kvinnocentrerad vård med fokus på 

kvinnan som patient och inte fostret. De accepterar och stödjer kvinnans beslut och 

förhåller sig till att det är kvinnans rättighet att få en önskad abort utförd. Brist på stöd 

och support upplevdes, samtidigt som sjuksköterskor upplevde att de går mot en mer 

aktiv roll med ökad involvering inom abortvården.  

 

Diskussion: Metod och resultatet diskuteras och utvärderas. Resultatet diskuteras utifrån 

nya  artiklar  samt  med  förankring  i  Joyce  Travelbee’s  omvårdnadsteori.   

 

Nyckelord: abort, sjuksköterskor, upplevelser, vårda, kvinnor



  
 
 

 

Abstract  
Background: Abortion implies that an established pregnancy is terminated. An abortion is 

performed by a drug-induced method or by a surgical intervention whereby the uterus is 

deflated. Abortion is legally attainable up until and including the 18th week of pregnancy, 

after which an abortion is subject to a required approval from the National Board of Health 

and Welfare. However, ethical aspect is associated with the concept of abortion; women 

pursuing abortion are exposed to the risk of being morally tormented owing to the nature of 

their conduct. Nurses participate in an extended part of the abortion process, including 

counseling, drug administration, pain management, and post-abortion examinations. 

However, nurses are not allowed to influence the decision of whether to pursue abortion. 

 

Aim: The aim of the present literature review was to describe the nurses’ experience of caring 

for the woman undergoing a planned abortion.  

 

Method: The literature review was performed in accordance with Friberg. Eight articles were 

studied and all of them were based on a qualitative research design. 

 

Results: Nurses perceived abortion care as challenging, both emotionally and morally. 

Recurrent and late abortion seemed to affect nurses. Nevertheless, nurses strived to provide a 

women-centered care, with focus on the woman as a patient, not the fetus. Accordingly, 

nurses accepted and supported the decision of the women, as justified by the right of the 

women to receive the abortion treatment. However, with nurses increased involvement and 

therefore increased involvement in the abortion care, lack of support was experienced. 

 

Discussion: The method and result were discussed and evaluated. The result was discussed 

based  on  new  articles  and  anchored  in  Joyce  Travelbee’s  nursing  theory. 

 

Keywords: abortion, nurses, experiences, caring, women 
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1  Inledning 
Jag som författare till denna litteraturöversikt har ett genuint intresse för sjuksköterskors 

upplevelse av att vårda kvinnor som genomgår en planerad abort. Intresset har väckts under 

tidigare arbete som undersköterska med för tidigt födda och sjuka spädbarn. Där arbetade jag 

i team med bland annat tidigare yrkesverksamma sjuksköterskor inom gynekologisk vård. I 

denna arbetsgrupp fanns ett öppet samtalsklimat om abortvård samt vad som avgör gränsen 

mellan liv och död. Detta eftersom att för tidigt födda spädbarn kan räddas från och med en 

allt tidigare graviditetsvecka på grund av att forskningen inom neonatologi har gått framåt. 

Var gränsen går för att anta att ett foster är livsdugligt var också ett diskussionsämne som 

förekom. Detta eftersom att det finns yrkesverksamma som anser att säkerhetsmarginalen 

mellan den övre abortgränsen och gränsen för livsduglighet ligger nära varandra.   

 

2  Bakgrund   
Bakgrunden kommer att presentera begreppet abort, historik kring abort, abortlagen, 

abortmetoder, kvinnan i abortprocessen, sjuksköterskors roll inom abortvården samt abort 

utifrån moraliska aspekter.  

 

2.1 Abort  
Abort innebär att en etablerad graviditet avbryts (Odlind, Bygdeman & Milsom, 2008). 

Begreppet abort används när graviditeten av olika skäl avbryts innan fostret är livsdugligt 

utanför livmodern (Austveg, 2006, refererad i Jerpseth, 2011). Abort kan komma att ske 

spontant och cirka 10-20% av alla konstaterade graviditeter avbryts på grund av spontan 

abort, även kallat missfall (Borgfeldt et al., 2010). Abort kan även framkallas, detta avser 

begreppet planerad abort. Om en planerad abort sker efter den tolfte graviditetsveckan kallas 

det för sen abort (Jerpseth, 2011). Vid abort utryms livmodern antingen med hjälp av 

läkemedelsbehandling eller kirurgiskt ingrepp.  

 

2.1.1 Historik i Sverige  
I de äldre västgötalagarna från 1200-talet förbjöds abort, eller fosterfördrivning som det i 

denna tid kallades för (Odlind et al., 2008). I 1734 års lag påbjöds dödsstraff för den som 

avbröt havandeskapet. En ny lag infördes år 1864 där straffet mildrades till 6 års straffarbete. 

Under början av 1900-talet växte kampen för kvinnans rättigheter och i samband med att 

kvinnor fick rösträtt år 1921 mildrades straffet till mellan 6 månader eller 2 års fängelse. År 

1938 stadgades den första lagen som tillät abort, om än med en fortsatt kontroversiell, 
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kriminaliserad syn på abort. Enligt Odlind et al. (2008) tilläts då abort endast på mycket 

stränga indikationer. År 1946 infördes nya socialmedicinska indikationer som innebar att 

abort fick utföras om kvinnans krafter allvarligt skulle nedsättas genom graviditeten, 

förlossningen och av den framtida vården av barnet. En femte indikation tillkom år 1963, som 

innebar att graviditeten fick avbrytas om det fanns skäl att anta att det väntade barnet under 

graviditeten ådragit sig svårartad sjukdom eller skada.  

     Odlind et al. (2008) beskriver att det var i samband med att synen på sexualiteten 

omvärderades som det blev allmänt accepterat att man hade sex före äktenskapet. Därmed 

blev även synen på sexualitetens följder att råka ut för oönskad graviditet mer liberal. 

Kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp och på så sätt även kunna bestämma om 

avbrytande av en graviditet blev allt mer förespråkat. En statlig utredning tillsattes därför för 

att arbeta fram en ny abortlag i den nya tidens anda.  

 

2.2 Abortlagen  
Den svenska abortlagen utfärdades år 1974 (SFS 1974:595,§1). Lagen innebär att om en 

kvinna begär att hennes graviditet ska avslutas får abort utföras om åtgärden vidtas före 

graviditetsvecka 18 är fullgången. Abortlagen (SFS 1974:595), §3 beskriver att efter utgången 

av graviditetsvecka 18 får abort utföras endast om Socialstyrelsen lämnar kvinnan tillstånd till 

abort. Tillstånd får endast lämnas om synnerliga skäl föreligger, om anledning finns att anta 

att fostret är livsdugligt får tillstånd inte lämnas. Abortlagen (SFS 1974:595), 6§ styrker 

däremot att tillstånd får lämnas trots utgång av graviditetsvecka 18 om graviditeten på grund 

av sjukdom eller kroppsfel hos kvinnan kan medföra allvarlig fara för hennes liv eller hälsa. 

Sverige har en mer liberal abortlagstiftning än någon av sina grannländer (Sydsjö, Josefsson, 

Bladh, Muhrbeck & Sydsjö, 2012).  

 

2.3 Abortmetoder 
Den senaste abortstatistiken finns från år 2012 (Socialstyrelsen, 2012). År 2012 har drygt 

37300 planerade aborter utförts i Sverige. Majoriteten av aborterna skedde i tidig graviditet, 

det vill säga innan graviditetsvecka tolv. Vid beslut om abort diskuteras lämplig abortmetod 

med hänsyn till graviditetens längd och kvinnans önskemål (Halldén, 2010). Desto tidigare i 

graviditeten aborten görs, desto enklare och riskfriare metoder kan användas (Borgfeldt et al., 

2010). Kvinnans upplevelse av abortingreppet är mindre svår om ingreppet utförs tidigt i 

graviditeten (Odlind et al., 2008).  
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     För att avbryta graviditet kan läkemedelsinducerad metod eller kirurgisk metod användas. 

Efter abort oavsett vilken metod, så blöder kvinnan några dagar upp till en vecka efteråt.   

Enligt Socialstyrelsen (2008) inkluderar båda metoderna efterkontroll. Enligt Odlind et al. 

(2008) görs efterkontrollen genom en gynekologisk undersökning, ultraljud eller med ett 

graviditetstest.  

 

2.3.1 Läkemedelsinducerad abort 
Läkemedelsinducerad abort innebär en medicinsk metod som tillämpas med läkemedel 

innehållande substansen mifepriston som är en progesteronhämmare och benämns i 

tablettform som mifegyne (Borgfeldt et al., 2010). Läkemedlet hämmar graviditeten genom 

progesteroninsöndringen från äggstockens gulkropp. Läkemedlet ges i tablettform som 

kvinnan får inta på abortverksamheten. Två dagar senare ges ett prostaglandinslidpiller vilket 

ger livmodersammandragningar som spontant stöter ur graviditeten. Det kliniska förloppet vid 

medicinsk abort liknar det vid ett spontant missfall (Odlind et al., 2008). Kvinnan börjar oftast 

blöda inom 1-2 dygn efter mifepriston, och efter intaget av prostaglandin tillkommer 

smärtsamma uteruskontraktioner. 

     Enligt Socialstyrelsen (2008) kan kvinnan vid medicinsk abort få avslutande 

läkemedelsbehandling i hemmet. Denna metod kallas för tvåstegsmetod. Första dosen ges på 

abortverksamheten och andra dosen tas i hemmet två dagar efter första dosen. Medicinsk 

abort i hemmet har blivit allt vanligare (Engman, 2011, 7november). Fler kvinnor väljer att 

avsluta aborten i hemmet, men det är däremot inget som erbjuds alla kvinnor. Det görs en 

bedömning av kvinnan huruvida hon är lämplig att utföra en medicinsk abort i hemmet. Om 

kvinnan bedöms olämplig att göra aborten i hemmet så kan det bero på otillräckligt bra 

nätverk, välmående eller att hon har en påtaglig oro.  
     Läkemedelsinducerad metod har blivit den mest dominerade metoden både för tidiga och 

sena aborter och oavsett graviditetsvecka (Borgfeldt et al., 2010). Under år 2012 användes 

läkemedelsinducerad metod vid 83% av samtliga utförda aborter (Socialstyrelsen, 2012). 
När det gäller medicinsk metod kan denna komma att kompletteras med fullständig utrymning 

av fostret, en skrapning för att avlägsna eventuella rester, även kallad exeres.  
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2.3.2 Kirurgisk abort  
Kirurgisk abort innebär en metod som kan utföras genom vakuumaspiration och utskrapning 

av graviditeten genom livmoderhalsen (Borgfeldt et al., 2010). Innan ingreppet så uppmjukas 

och vidgas livmoderhalsen, cervix med ett slidpiller innehållande prostaglandinanalog, sedan 

förs instrumenten in i livmoderhålan som utryms på sitt innehåll. Fram till graviditetsvecka 

tolv så kan vakuumaspiration användas. Utskrapning kan användas fram till graviditetsvecka 

14. Vid tidig graviditetsvecka kan ingreppet göras i lokalbedövning, vid sen graviditetsvecka 

krävs som regel narkos.  

     Ytterligare en kirurgisk metod är hysterotomi, där avlägsnas graviditeten genom en 

bukoperation (Borgfeldt et al., 2010). Denna metod tillämpas exempelvis på mycket unga 

kvinnor i långt framskriden graviditet. När graviditetslängden har överskridit graviditetsvecka 

14 så är vakuumaspiration samt uppmjukning av cervix riskfyllt och komplicerat (Odlind et 

al., 2008). Därför rekommenderas metoder som stimulerar till värkarbete som leder till 

utstötning av foster och placenta.  

     Kirurgisk abort som utförs med narkos kan leda till att kvinnan upplever att hon inte är 

personligt närvarande och delaktig vilket kvinnor kan uppleva som en lättnad (Halldén, 

Christensson & Olsson, 2009). När de vaknar upp ur narkosen så är det över och de kan 

återvända tillbaka till vardagen igen. De upplever lättnad över att det inte är kvinnan själv 

som aborterar fostret utan någon annan som gör det för en. De beskriver att det är skönt att 

veta att man inte behöver se fostret med egna ögon, utan istället tilldela ansvaret till 

vårdpersonalen 

 

2.4 Abort utifrån moraliska aspekter 
Hos vårdpersonal finns en strävan att skydda och bevara liv, särskilt svagt och utsatt liv som 

är i behov av stöd och vård (Sundström, 1994). Samtidigt finns en strävan och en stark känsla 

för att en gravid kvinna bör få bestämma själv huruvida hon vill göra abort. Det kan 

förekomma delade sympatier mellan kvinnan och fostret med utgångspunkt i fostrets 

moraliska status. Moralisk status innebär rätten att leva som unik individ och bygger på idén 

om människovärdet (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). En grundposition är att betrakta 

fostrets rätt till liv redan som ett befruktat ägg (Hermerén, 2000). En annan grundposition är 

att det befruktade äggets rätt till liv ökar i takt med att det befruktade ägget blir alltmer lik en 

mänsklig varelse, samt får allt fler av de karaktäristiska egenskaper som förknippas med 

människor. Det finns även ett biologiskt kriterium där fostret anses vara mänskligt först när 

det är livsdugligt. 
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     Moral innebär en strävan efter att låta sitt handlande styras av förnuftet, att göra det som 

det finns bäst skäl till att göra (Rachels & Rachels, 2010).Moralen består av regler som 

människor förväntas acceptera (Sundström, 1994). Förbudet mot att döda är onekligen en av 

våra allra viktigaste moralregler enligt Rachels & Rachels (2010). Däremot är det få 

människor som anser att det alltid är fel att döda och de flesta tycker att undantag ibland är 

berättigade. 

 

2.4.1 Rätt eller fel  
Faxelid & Gemzell-Danielsson (2009) beskriver att abort kan ses som moraliskt fel. Kvinnor 

som har valt att göra abort kan vara moraliskt plågade av de val de gör (Sundström, 1994).  

Det finns många skäl till att en kvinna önskar avbryta sin graviditet (Odlind et al., 2008). 

Bakomliggande orsaker och vanliga skäl till abort kan vara relationsproblem, dålig ekonomi 

och exempelvis pågående utbildning. Valet att avbryta en graviditet kan även vara 

åldersrelaterat.  

     Vissa kvinnor som väljer att utföra planerad abort funderar över vad som är rätt eller fel 

(Faxelid & Gemzell-Danielsson, 2009). Exempelvis på funderingar kan vara om det är rätt att 

avbryta ett liv, om rätten att föda ett barn man inte kan ta hand om, att föda ett barn som 

aldrig exempelvis kommer få träffa sin pappa. Ställningstagandet till valet att utföra abort 

lämnas helt och hållet över till den gravida kvinnan, och ingen får påverka henne i detta 

beslut.  

 

2.5 Kvinnan i abortprocessen 
Abortverksamhet i Sverige skall ske på allmänt sjukhus eller annan vårdinrättning som 

Socialstyrelsen godkänner (Socialstyrelsen, 2008). En del av socialstyrelsens hanterande av 

ansökningar från olika vårdgivare är huruvida verksamheten uppfyller abortlagen, 

Socialstyrelsens föreskrifter, samt om verksamheten upprättat relevanta instruktioner för 

säkerställande av att abortverksamheten kan bedrivas med en god kvalité.  
     Enligt Socialstyrelsen (2008) börjar abortprocessen vanligtvis med att man gör ett första 

besök på en abortmottagning där en gynekologisk läkarundersökning görs. Detta kan även 

inkludera ultraljudsundersökning för fastställande av graviditetslängd. Information ges om 

tillämpliga abortmetoder, stödsamtal samt rådgivning om preventivmedel. Slutligen bokas tid 

för abort. Under hela abortprocessen före och efter utförd abort har kvinnan rätt till 

stödsamtal. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd bör stödsamtal ges av en yrkesutövare med 

beteendevetenskaplig kompetens. 
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     Avbrytandet av en graviditet väcker tankar och kan stöta på eventuella motstånd 

(Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2010). Kvinnan som söker en abortmottagning 

går sällan dit med klar övertygelse om att beslutet är rätt utan oftast har kvinnan ambivalens, 

en osäkerhet inför det beslut hon måste fatta (Weström, Åberg, Anderberg & Andersson, 

2005). Kvinnor beskriver att de vill kunna identifiera sig med ett kommande moderskap för 

att kunna fatta beslutet om att fortsätta graviditeten (Purcell, Cameron, Caird, Flett, Laird, 

Melville & McDaid, 2014). Vissa kvinnor vill att en graviditet ska vara planerad och bör ske 

inom en pågående relation och vara i enlighet med de ideal de föreställt sig om kommande 

moderskap. För kvinnor i beslutsfattandeprocessen ansågs moraliska överväganden vara 

centralt och de agerade utifrån sina egna individuella moraliska ramar (Hoggart, 2012). När 

kvinnor resonerade utifrån moraliska överväganden upplevdes handlingsfrihet och känslan av 

att vara autonom.  

     Kvinnor som genomgått en planerad abort har upplevt att sjukvårdspersonal inte var 

ifrågasättande gentemot beslutet om abort (Stålhandske, Ekstrand & Tydén, 2010). Detta 

upplevde vissa som positivt, medan andra kvinnor upplevde att sjuksköterskor ansåg att en 

abort skulle vara det givna beslutet för kvinnan. Abort kan upplevas emotionellt svårt, särskilt 

två processer upplevs komplicerat, beslutsprocessen innan abort och processen att finna 

socialt stöd efteråt (Kimport, Foster & Weitz, 2011).  Kvinnor som upplever brist på stöd har 

större risk att förvärra en redan svår abort upplevelse än de kvinnor som upplever att de fått 

tillräckligt bra socialt stöd.  

      Den abortsökande kvinnan skall i enskilt samtal få möjlighet att utan press från 

utomstående diskutera sin livssituation och tankar inför ett abortingrepp (Weström, Åberg, 

Anderberg & Andersson, 2005). Stöd skall ges oberoende av vilken väg kvinnan väljer att 

fullfölja eller avsluta graviditet. Väljer kvinnan abort skall hon i detalj informeras om det 

förestående ingreppet. Den abortsökande kvinnan och eventuellt medföljande parter har 

samma rätt som andra patienter i vården att bli vänligt bemött av den personal hon träffar i 

samband med aborten (Faxelid & Gemzell-Danielsson, 2009).  

 

2.6 Sjuksköterskors roll  
De yrkeskategorier som finns representerade på de flesta vårdenheter som utför abort är 

barnmorskor, sjuksköterskor och gynekologer (Socialstyrelsen, 2008). I landstingsstyrd 

abortverksamhet finns ofta även en kurator eller psykolog knuten till enheten. 
     Sjuksköterskor medverkar i en stor del av abortprocessen som innefattar rådgivning, 

administration av läkemedel, smärtlindring och efterkontroller (Socialstyrelsen, 2008). 
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Sjuksköterskornas roll i abortverksamheten varierar beroende på kliniker, men många av 

arbetsuppgifterna motsvarar barnmorskornas. Sjuksköterskor är inte certifierade att utföra 

aborter, därför föreligger inte det yttersta medicinska ansvaret hos denna profession 

(Lindström, 2007). Detta innebär att sjuksköterskor inte alltid är delaktig under själva 

abortingreppet, men ansvarar för omvårdnaden av patienten i dess förlopp. Tidigare forskning 

har visat att sjuksköterskorna upplever hög involvering i att stödja kvinnan inom abortvård 

(Huntington, 2002). Det finns riktlinjer för hur sjuksköterskor inom abortvård ska vara 

stödjande till kvinnans beslut att avsluta graviditet (Faxelid & Gemzell-Danielsson, 2009). 

Personal bör inte ha en fördömande eller avvisande attityd. En grundläggande princip vid 

upplevelsen av att ha vårdat kvinnan för abort är att de accepterat kvinnans rätt att fatta beslut 

om sin hälsa, välbefinnande och fertilitet (Huntington, 2002).  

  

2.7 Problemformulering   
Det finns en stark strävan efter att en gravid kvinna själv ska få bestämma huruvida hon vill 

göra en abort, samtidigt finns en strävan att skydda och bevara liv inom sjukvården. Abort ses 

därför som ett ämne som kan stöta på moraliska tveksamheter och det finns människor som 

har en kluven attityd gentemot abort.  

     Den abortsökande kvinnan har rätt att bli vänligt bemött från den sjukvårdspersonal hon 

träffar i samband med aborten. Personal bör inte ha en fördömande eller avvisande attityd. 

Trots en accepterande syn till abort så kan det vara påfrestande att arbeta inom abortvård. 

Därför har författaren valt att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda kvinnor för 

planerad abort. 

 
3 Syfte 
Denna litteraturöversikt syftade till att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

kvinnor som genomgår en planerad abort.   
 

4  Omvårdnadsteoretisk  utgångspunkt 
Till att diskutera litteraturöversiktens resultat kommer en omvårdnadsteoretisk utgångspunkt 

att användas. En omvårdnadsteori syftar till att skapa riktlinjer för den kliniska 

omvårdnadsutövningen (Kirkevold, 2000). Kriterier för en omvårdnadsteori är förmågan att 

bidra till identifierandet av mål för omvårdnaden samt att hjälpa sjuksköterskor att ordna eller 

tolka omvårdnadssituationer.  
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4.1  Joyce  Travelbee’s  omvårdnadsteori    
Enligt Travelbee (1971) är syftet med omvårdnad att hjälpa en individ att förebygga eller 

hantera upplevelsen av sjukdom och lidande, samt finna mening i sin situation. Syftet med 

omvårdnad uppnås om det etableras en så kallad mellanmänsklig relation mellan patient och 

sjuksköterska, där både sjuksköterska och patienten uppfattar och förhåller sig till varandra 

som unika individer. Det unika i varje individ kan tydligare uppfattas om man är empatisk. 

Förmågan att vara empatisk bestäms av graden av likhet till vad individen upplever. Det är 

även möjligt att empatisera utan att ha positiva känslor gentemot individen. En förutsättning 

för att etablera en hjälpande mellanmänsklig relation är att sjuksköterskan blir emotionellt 

involverad. Empati kan underlätta att hjälpa individen att förebygga sjukdom och lidande. 

Travelbee (1971) menar att sjuksköterskor alltid måste sträva efter att empatisera gentemot 

individen. 

     Omvårdnadsbehoven möts om sjuksköterskor innehar och använder ett disciplinerat 

intellektuellt förhållningssätt att närma sig människan (Travelbee, 1971). Detta 

förhållningssätt kräver kunskap och förståelse för begrepp och principer för det naturliga, 

fysiska, biologiska och beteendemässiga vårdandet, samt för den medicinska vetenskapen, 

och förmågan att omsätta detta i vårdandet av andra. Kunskap och förståelsen för de begrepp 

och principerna samt omsättningsförmågan utgör ett logiskt sätt att närma sig problem. 

Användningen av begrepp och principer inkluderar möjligheten att översätta teori till praxis 

och möta omvårdnadsbehoven hos individen. 

 

4.1.1 Fem steg till att nå fram till målet 
Sjuksköterskan och patienten går igenom flera steg för att nå fram till att etablera en 

mellanmänsklig relation (Travelbee, 1971;Travelbee 1966, refererad i Meleis 2012). Varje 

steg innebär olika uppgifter, utveckling av relationen sker genom att bemästra varje uppgift. 

1) Uppgiften i det första steget innebär att inte kategorisera människan som patient och istället 

försöka uppfatta människan bakom patientrollen (Travelbee 1966, refererad i Meleis 2012). 

Målet är att man ska bryta den förutfattade meningen om individen framför sig. Inom detta 

steg läggs grunden för relationen. 

     2) Uppgiften i det andra steget är att separera sig själv och sina egna erfarenheter från 

människan man möter (Travelbee 1966, refererad i Meleis, 2012). Detta inkluderar att man 

inte ska använda sig själv som ett verktyg när man bemöter andra. Inom detta steg så kan man 

exempelvis möta förhinder genom ovilja att investera känslomässigt i människan man möter 

eller att man har ett bristande intresse för den andra. 
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     3) Uppgiften i det tredje steget är att bemöta människans psykiska tillstånd och visa 

förståelse för den andres känslor (Travelbee 1966, refererad i Meleis, 2012). Detta samtidigt 

som man ska hålla sig på avstånd från att dela känslor med den andre. Full förståelse för 

känslor är inte etablerad. Förståelse för den andra personen växer fram om man har förmågan 

att förutse känslomässiga reaktioner hos människan.  

     4) Uppgiften i det fjärde steget är att sjuksköterskan involverar sympati vid utförandet av 

omvårdnadsåtgärder (Travelbee 1966, refererad i Meleis, 2012). Ömsesidig förståelse är i 

detta steg etablerad.  

     5) Det femte och sista steget innebär att fläta samman alla steg och därmed uppnår man 

stadiet i relationen där känslor, tankar och attityder gentemot den andra är fullt tydliggjorda 

(Travelbee 1966, refererad i Meleis 2012). När den mellanmänskliga relationen är etablerad 

kan sjuksköterskan hjälpa patienten att acceptera och finna mening i situationen. 

 

4.1.2 Konsensusbegrepp 
Omvårdnadsvetenskapen utmärks av ett så kallat metaparadigm, det som vård och omvårdnad 

alltid kommer att handla om (Hall 2012, refererad i Wiklund Gustin & Lindwall 2012). Det är 

runt allmängiltiga begrepp som bestämts inom disciplinen som är avgörande för dess 

intresseområde (Bergbom, 2012 refererad i Wiklund Gustin & Lindwall 2012). Begreppen 

som ingår benämns som konsensusbegrepp och dessa är människa, miljö, hälsa och vårdande.  

      Travelbee (1971) beskriver att för identifierandet och bemötandet av behoven hos 

individen så krävs en förmåga hos sjuksköterskor att se och analysera individen genom att se 

människan utifrån en helhetsbild. Till   Joyce   Travelbee’s   omvårdnadsteori   kan   därför 

konsensusbegreppet människa kopplas. Om patienten ses som människa hjälper det 

vårdrelationen att etableras och syftet med omvårdnad kan uppnås. Människa definieras enligt 

Travelbee som en unik tänkande, biologisk, social organism som är en oersättlig individ som 

påverkas av arv, miljö, kultur och upplevelser. Kvalitén på omvårdnaden som ges beror på 

sjuksköterskans uppfattning om den unika människan och avgör hur mycket värde 

sjuksköterskan ser i människan.  

 
5  Metod 
För att skapa en översikt över aktuellt kunskapsläge inom valt ämnesområde har en 

litteraturöversikt gjorts enligt Friberg (2012a). Översikten har baserats på ett systematiskt val 

av vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet och åtta vetenskapliga artiklar valdes (se bilaga 

2). Samtliga artiklar som identifierades visade sig vara av kvalitativ forskning och design. 
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Kvalitativ forskning ger enligt Friberg (2012b) en förbättrad förståelse för ett valt fenomen. 

Kvalitativ design har sitt ursprung i den holistiska traditionen och avser bland annat att 

studera personers levda erfarenheter av ett fenomen (Henricson & Billhult, 2012).   

 

5.1 Datainsamling  
5.1.1 Sökvägar och sökord 
För att få fram vetenskapliga artiklar användes artikeldatabasen Cinahl plus with fulltext och 

PubMed (se bilaga 1). Artikeldatabaserna Cinahl och PubMed var tillräckliga för antalet 

träffar i informationssökningen. Svensk Mesh användes för att finna de rätta sökorden och 

dess engelska motsvarighet. Sökorden identifierades för sökningen vilket reducerades till att 

bli dessa: Induced abortion, working with, work experience, experiences, nurses, och 

attitudes. Sökorden kombinerades genom avancerad sökning och med hjälp av booelsk 

söklogik som innebär att kombinering av orden utifrån vilket samband sökorden ska ha till 

varandra (Östlundh, 2012). För denna söklogik användes AND funktionen, den vanligaste 

funktionen som används för att koppla ihop två sökord.  

 

5.2 Urval 
5.2.1 Kriterier för inklusion och exklusion  
Kriterier för inklusion inriktade sig på kvalitativa och kvantitativa artiklar av 

vårdvetenskaplig karaktär. Fokus riktades mot att besvara syftet att beskriva sjuksköterskors 

upplevelse av att vårda kvinnor vid planerad abort. Detta oberoende av graviditetsvecka eller 

orsak till planerad abort. Valda artiklar har blivit etiskt godkända genom prövning i en etisk 

kommitté, vilket också var ett kriterium för inklusion.    

     Avgränsningsfunktion har tillämpats. Detta underlättar urvalet genom att sortera bort 

dokument som inte tillhör intresseområdet (Östlundh, 2012). Avgränsningar som använts i 

sökningen är fulltext, tillgängliga referenser samt tillgängligt abstrakt. Författaren valde 

abstrakt som tillgängligt eftersom att det krävs för att kunna läsa en komprimerad redovisning 

av artikeln för att sedan avgöra om det är värt att läsa resten. Enligt Olsson & Sörensen (2011) 

är abstrakt förekommande om artikeln är vetenskaplig. Språkavgränsning har gjorts till att 

enbart inkludera svenskspråkiga samt engelskspråkiga artiklar, detta för att författaren skulle 

behärska språket. Författaren exkluderade artiklar skrivna före år 2000. Detta för att få en 

relativt aktuell forskningsöversikt. 
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     Författaren valde primärt att endast söka artiklar från Europa. Dock ändrades detta på 

grund av ett otillräckligt antal studier för litteraturöversikten. En sekundär sökning gjordes 

och en artikel valdes som kom ifrån USA.  

 

5.3 Kvalitetsgranskning 
För att granska studiernas kvalitet har tog författaren hjälp av ett frågeformulär som kan 

användas för granskning av kvalitét enligt Friberg (2012a). Kriterier som författaren valde att 

granska utifrån frågeformuläret var att det i artiklarna ska finnas ett tydligt problem 

formulerat och avgränsat, det ska finnas en teoretisk utgångspunkt beskriven och ett klart 

formulerat syfte för att kunna anta dess kvalitet.  

     Författaren har strävat efter att tillämpa en objektiv syn och ett kritiskt förhållningssätt vid 

analysering av valda studier. Detta för att minska risken för selektivt urval samt hålla 

förförståelsen för ämnet på avstånd. Enligt Olsson & Sörensen (2011) så skall forskning 

präglas av objektivitet för att bli trovärdigt. Detta innebär att de ställningstaganden som tas 

och de slutsatser som dras ska vila på en saklig argumentation. 

 

5.4 Dataanalys 

Studierna har analyserats enligt Fribergs (2012b) analysmodell som innehåller fem steg för att 

nå fram till resultatet utifrån valda artiklar. För att få en överblick över det som ska analyseras 

har en sammanställning gjorts av varje studie.  

     Valda artiklar med tillhörande studier har lästs igenom flera gånger. Detta för att det enligt 

Friberg (2012b) bildar en uppfattning för vad de handlar om. Det har i sin tur hjälpt 

författaren att identifiera övergripande områden och skapat en förståelse för hur de valda 

artiklarnas innehåll svarade till litteraturöversiktens syfte. Samtliga artiklar är skrivna på 

engelska och ord som författaren inte har behärskat har översatts till svenska med hjälp av 

lexikon.   

     En sammanställning av studiernas resultat har gjorts, utifrån denna har författaren 

identifierat likheter och skillnader. Identifikation av likheter och skillnader är en struktur för 

att granska och jämföra studier som behandlar samma område (Friberg, 2012a). Författaren 

har fört samman studiernas likheter och identifierat det som är mest framträdande i resultatet, 

med hänsyn till att likheterna besvarar syftet med litteraturöversikten. Sammanförandet av 

likheter är en metod för att relatera de olika studiernas resultat till varandra (Friberg, 2012b). 

Därmed har det även bidragit till formulerandet av övergripande teman som också utvecklats 

till underteman.  
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6 Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetik är de etiska överväganden som görs inför och under genomförandet av ett 

vetenskapligt arbete (Kjellström, 2012). Etiska principer tillämpas vid prövning för att öka 

sannolikheten att säkerhet, välbefinnande och rättigheter hos deltagarna i studien kan 

garanteras. Grundläggande etiska principer omnämns i svensk lagstiftning och lyder enligt 

lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) och 

personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Lagstiftningen syftar till att skydda den enskilda 

människan och respekten för människovärdet vid forskning.  

     Av åtta valda vetenskapliga artiklar för denna litteraturöversikt har sju blivit etiskt prövade 

och godkända av kommittéer inom etik. I den artikeln som inte blev prövad i etisk kommitté 

så beskriver artikelns författare att ett etiskt övervägande tagits genom att deltagarna i dess 

studie gett skriftligt informerat samtycke. Detta har dock granskats med ett kritiskt 

förhållningssätt eftersom att informerat samtycke kan tolkas fundamentalt olika och är inte ett 

helt oproblematiskt begrepp (Kjellström, 2012). Det finns svårigheter att bedöma vilken grad 

av delaktighet deltagarna haft i studier där forskningsetiken baseras på skriftligt samtycke.  

     Då samtliga artiklar var skrivna på engelska krävdes noggrann översättning för att undvika 

egna tolkningar av texten. Författaren är medveten om sin förförståelse i ämnet, därför har 

studiernas resultat studerats med öppenhet för att inte anta resultatet i förväg.  

  

7  Resultat 
Utifrån de artiklar som granskats i denna litteraturstudie har fem teman utvecklats som alla 

presenterar sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter som utför planerad abort. Detta 

resultat utgår främst utifrån abort som utförs på avdelning. Endast ett fåtal av sjuksköterskors 

upplevelser är riktade till de aborter som utförs enligt tvåstegsmetod i hemmet. 

 

Följande teman framkom:  

 Sjuksköterskors upplevelse av acceptans 

 Sjuksköterskors upplevelse av att bemöta kvinnan 

 Sjuksköterskors upplevelse av att hantera utmaningar 

 Sjuksköterskors upplevelse av moralisk stress 

 Sjuksköterskors upplevelse av ökad involvering i abortvård  
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7.1 Sjuksköterskors upplevelse av acceptans  
Inledningsvis till resultatet visar det sig att sjuksköterskor upplevde sig vara accepterande 

gentemot kvinnor som utför abort (Gallagher, Porock & Edgley, 2010; Nicholson, Slade & 

Fletcher, 2010; Vinggard-Christensen, Hjöllund-Christensen & Petersson, 2013). 

Acceptansen som sjuksköterskorna upplevde bygger på att man accepterade kvinnans beslut 

att göra abort oavsett vem kvinnan var och vad orsaken till beslutet grundade sig i. De hade en 

individuellt integrerad ståndpunkt i att det är kvinnans rätt att ha möjligheten till att välja 

abort. Sjuksköterskor hade även en förståelse för att detta är en del av den gynekologiska 

vården, och de stödjer den abortvård som de tillhandahöll i sitt arbete.  

     Acceptansen innebar för sjuksköterskor som ingår i studien studerad av Lipp (2010) att de 

tillämpade en fördomsfri vård, vilket upplevdes som ett mantra inom abortvården. Fördomar 

förekom bland sjuksköterskor inom abortvård, men detta var något som de höll för sig själv 

och dolde vid vårdandet av kvinnan. 

     Utifrån ett sjuksköterskeperspektiv visade det sig att de upplevde att kvinnor som sökte för 

abort förväntade sig fördomar eller hade föreställningar om hur sjuksköterskors attityd skulle 

kunna vara när de togs emot för att utföra planerad abort (Gallagher et al., 2010).   

 

7.2 Sjuksköterskors upplevelse av att bemöta kvinnan 

I flera resultatartiklar beskrevs det hur sjuksköterskor upplevde sitt bemötande av kvinnan 

som utförde planerad abort (Gallagher et al., 2010; Lindström et al., 2007; Lipp, 2008; Lipp, 

2009; Lipp, 2010; Nicholson et al., 2010). 

     Sjuksköterskor upplevde sig vara tvungna att tillhandahålla emotionellt stöd (Lipp, 2009). 

Detta eftersom att kvinnans planerade abort kunde infinna sig samtidigt som hon gick igenom 

något annat svårt i hennes livssituation. Däremot upplevdes osäkerhet hur de skulle 

tillhandahålla emotionellt stöd. Sjuksköterskor drog därför ofta gränser om hur emotionellt 

involverad de valde att vara i kvinnans svårigheter, för att behålla deras integritet. Nicholson 

et al. (2010) beskriver att sjuksköterskor upplevde att om känslor visades inför kvinnan så 

innebar det inte att detta hjälpte kvinnan.   

      Vid aborter som utfördes enligt tvåstegsmetod där aborten avslutades i hemmet så 

upplevde sjuksköterskor att det optimala vårdandet utfördes då man träffat kvinnan i 

verksamheten först och fått en klar bild över kvinnans situation (Lindström et al., 2007). Detta 

för att kunna känna tillit till att aborten utfördes i enlighet med riktlinjerna för abort i hemmet, 

och för att säkerhetsställa att allt stod rätt till med kvinnan.  
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     Sjuksköterskor ville att kvinnan skulle få en förståelse för vad som skulle hända under 

abortprocessens förlopp, eftersom att de ansåg att kvinnan då kunde hantera aborten bättre 

(Lipp, 2010). För abort som utfördes på avdelning hade sjuksköterskor en strävan om att 

patienten inte skulle lida på grund av smärta. De försökte även förhindra kvinnan som sökte 

abort att få ett ytterligare stresspåslag än vad hela processen normalt innefattade (Gallagher et 

al., 2010). Sjuksköterskor ansåg att detta förhindrades genom att de använde sig av rätt språk 

inför kvinnan. Vissa undvek tillexempel att kalla fostret för barn och andra ville klargöra 

utifrån användandet av språket att kvinnorna inte skulle skämmas över att ha tagit beslutet om 

att utföra en abort.  

  

7.2.1 Beslutsfattandeprocessen  
Sjuksköterskorna ville underlätta kvinnans beslutsfattande istället för att anta att abort var det 

rätta beslutet. Detta eftersom att de upplevde att kvinnor kunde vara ambivalenta gentemot 

beslutet att göra abort (Gallagher et al., 2010; Lipp, 2008; Nicholson et al., 2010). 
Sjuksköterskor försökte undvika att påverka beslutet utifrån sina egna åsikter (Lipp, 2009) 

Enligt Gallagher et al. (2010) och Nicholson et al. (2010) upplevde sjuksköterskorna att deras 

roll inom abortvården är att vara stödjande gentemot patientens individuella beslut och behov. 

Samt säkerställa att det beslut som togs är baserat på det som är rätt för kvinnan som individ. 

 

7.2.2 Kvinnocentrerad vård 

En hanteringsstrategi som tillämpades av sjuksköterskor när de bemötte kvinnan var att hålla 

fokus på att det är kvinnan som är patient och inte fostret (Gallagher et al., 2010; Lipp, 2008; 

Nicholson et al., 2010). De hade förhoppningar om att detta skulle nå fram till kvinnan vid 

vårdandet. Däremot om sjuksköterskor ställdes inför det aborterade fostret upplevdes 

osäkerhet om prioriteringar inom deras yrkesroll, och vilken slags plikt de hade inför fostret 

(Gallagher et al.,2010). Sjuksköterskors önskan med att tillämpa kvinnocentrerad vård var att 

kvinnorna skulle känna att de blivit väl omhändertagna i abortvården. Om sjuksköterskorna 

upplevde att kvinnorna blev väl omhändertagna inom abortvården kunde det bidra med 

upplevelsen att vara nöjd med vårdandet, eller att de klarat av en utmaning med goda resultat.   

     Kvinnocentrerad vård tillämpade vissa sjuksköterskor genom att de vårdade kvinnorna 

personcentrerat och individuellt (Lipp, 2008). De behandlade dem utifrån deras situation och 

gjorde det bästa de kunde för dem. Sjuksköterskor menar att alla kvinnor som söker abortvård 
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har olika slags livssituationer och problem vilket de anser är viktigt att ta hänsyn till i 

vårdandet. 

 

7.3 Sjuksköterskors upplevelse av att hantera utmaningar  
Sjuksköterskor stötte på olika utmaningar vid vårdandet av kvinnor för planerad abort 

(Vinggard-Christensen et al., 2012; Gallagher et al., 2010; Hanna, 2005; Lindström, Wulff, 

Dahlgren & Lalos, 2007; Lipp, 2008; Lipp; 2009; Lipp, 2010; Nicholson et al., 2010). 

Utmaningarna hanterades och upplevdes olika beroende på problematik.  

 

7.3.1 Sen abort 
Sen abort visade sig i flera studier vara det som sjuksköterskorna upplevde som mest 

utmanande (Gallagher et al., 2010; Hanna, 2005; Lindström et al., 2007; Lipp, 2010;  

Nicholson et al., 2010; Vinggard-Christensen et al., 2013). Vid sen graviditetsvecka beskrev 

sjuksköterskor att de upplevde att de stod inför ett potentiellt liv och att de såg att fostret 

utvecklats med olika kroppsdelar såsom fingrar, tår, fötter och ögon (Gallagher et al., 2010; 

Hanna, 2005; Lindström et al., 2007; Nicholson et al., 2010; Vinggard et al., 2013). Inför 

detta upplevde sjuksköterskor en sorg för fostret. Sjuksköterskor beskrev enligt Lipp (2010) 

och Hanna (2005) upplevelsen som svår och att hanterandet av de känslorna kring den sena 

aborten var något som ofta följde med hem när arbetsdagen var slut. De beskrevs vidare att 

det också kunde efterlämna minnen som fanns kvar länge efter vårdandet vid sen abort. Sena 

aborter kunde vara så pass svårhanterligt att sjuksköterskorna i vissa fall valde att avstå från 

medverkandet vid abortprocessens utförande fas (Gallagher et al., 2010).  

    En alltmer avancerad medicinteknisk utrustning medför ökade chanser för fostrets 

överlevnad vid för tidig födsel menar sjuksköterskorna som deltar i studien av Lindström et 

al. (2007). Vetskapen om att det är potentiellt möjligt att rädda spädbarn från graviditetsvecka 

22-23 trodde sjuksköterskor att även kvinnor som utför abort är medvetna om (Gallagher et 

al., 2010; Lindström et al., 2007). Sjuksköterskorna upplevde att det är en kort tid mellan att 

abortera efter graviditetsvecka 18 och att rädda spädbarn från och med vecka 22. 

 

7.3.2 Återkommande abort  
Ytterligare en utmaning för sjuksköterskor som vårdade vid planerad abort är att hantera 

kvinnor som återkom för att utföra abort vilket visade sig i flera studier (Hanna, 2005; 

Lindström et al., 2007; Lipp, 2008; Lipp, 2010; Nicholson et al., 2010). Sjuksköterskor 
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upplevde att kvinnor som återkom för abort använde det som en preventivmedelsmetod och 

att detta var svårt att förstå och ledde till svåra känslor av frustration. 
     Sjuksköterskorna som studerats av Nicholson et al. (2010) upplevde att det blev svårare att 

stödja kvinnans beslut när hon återkom för abort, särskilt då de upplevde att kvinnans beslut 

vara lätt att fatta och inte innefattar några emotionella aspekter. Detta ledde till att 

sjuksköterskor ifrågasatte om kvinnor anser att det är lättare att göra en abort än att använda 

sig av en preventivmedelsmetod och ta ansvar över sin sexuella hälsa.   

     Studien av Lipp (2008) beskrev att sjuksköterskor hanterade återkommande aborter genom 

att de förespråkade läkemedelsinducerad metod. När kvinnan som sökte abort gick igenom 

det typiska kliniska förloppet vid processen med smärta, blodförlust och att de exempelvis 

fick se fostret, så ansåg sjuksköterskor att detta tenderade att hindra kvinnan från att 

återkomma för abort.   

 
7.3.3 Orsaksrelaterade omständigheter 
Sjuksköterskor upplevde också att det var utmanande att hantera omständigheterna som lett 

kvinnan till att söka för abort eftersom att dessa kunde skilja sig åt (Lipp, 2008; Lipp, 2010; 

Nicholson et al., 2010; Vinggard-Christensen et al., 2013). I vissa fall var det kvinnans 

livssituation vid en oplanerad graviditet som fick henne att utföra abort, i andra fall kunde 

aborten bero på att fostret var missbildat men graviditeten var planerad.  

     Sjuksköterskorna upplevde att de växlade snabbt mellan olika omständigheter till varför 

kvinnan sökte abort (Nicholson et al., 2010). Detta upplevdes som en kontrast och som en 

emotionell berg och dalbana (Lipp, 2009; Nicholson et al., 2010). Detta fick sjuksköterskor 

att se och hantera fostret som mer mänskligt i vissa situationer eller mindre mänskligt i andra 

situationer. I vissa fall humaniserade därför sjuksköterskor fostret inför kvinnan, eller 

dehumaniserade fostret.  

 

 7.3.4 Emotionell börda 

I flertalet studier har det visat sig att sjuksköterskor stängde av sina känslor eller försökte 

hålla dem under kontroll (Lindström et al., 2007; Lipp, 2008; Lipp, 2009; Lipp, 2010; 

Nicholson et al., 2010). Sjuksköterskor upplevde att det var mänskligt att ha känslor kopplat 

till att arbeta med abort (Lipp, 2010). Den emotionella bördan som sjuksköterskor upplevde 

ansåg de bero på att de befann sig nära kvinnan under hela abortprocessen, särskilt vid 

läkemedelsinducerad abort.   
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    Det var vanligt att sjuksköterskor skyddade sig själva, detta fenomen beskrivs enligt Lipp 

(2010) som självbevarelsedrift. Sjuksköterskor tillämpade självbevarelsedrift genom att hålla 

tillbaka på att investera emotionellt i patienten, särskilt inför de patienter de ansågs vara svåra 

att hantera. Detta användes som en strategi för att övervinna situationer som var stressiga, 

eller utmanande vid exempelvis sen abort, återkommande abort eller svåra omständigheter.  

  

7.4 Sjuksköterskors upplevelse av moralisk stress 
Sjuksköterskor upplevde en tendens att internalisera, referera till sig själva, sitt förnuft och 

sina egna åsikter när de vårdade kvinnan (Hanna, 2005). Detta såg de som en orsak till varför 

fenomenet moralisk stress upplevdes. 

      Den moraliska stressen upplevdes som ett balanserande mellan kvinnans rätt och fostrets 

rättigheter (Hanna, 2005). De upplevde även inre motvilja att utföra en handling som hotade 

att skada det goda i en levande varelse (Hanna, 2005; Gallagher et al., 2010; Vinggard-

Christensen et al., 2013). De upplevde att de avsiktligt avslutat och förstört ett mänskligt liv 

när de tillhandahållit abort (Hanna, 2005; Vinggard-Christensen et al., 2013). Det beskrivs att 

vissa sjuksköterskor blev chockade när de uppfattade fostrets mänsklighet. Medan andra 

sjuksköterskor inte tillskrev mening till fostret de såg, och hanterade det genom att endast se 

det som vävnad och inte något mänskligt.  

  

7.4.1 Samhället som bidragande faktor  
Sjuksköterskor upplevde en varierande syn på människors reaktion när de berättade om var de 

arbetar (Gallagher et al., 2010; Lipp, 2008). Reaktionerna medförde att sjuksköterskor blev 

medvetna om att det finns sociala attityder till abort och att sjuksköterskors roll inom 

abortvården kan ses som kontroversiell. Därför upplevde de tveksamhet om att berätta för 

vissa människor om var de arbetar, och ville undvika att hamna i situationer där de skulle 

känna sig pressade att diskutera sitt arbete.  

     Enligt Gallagher et al, (2010) upplevde sjuksköterskor att media bidrar med en negativ syn 

kring abort som influerar på människors åsikter och uppfattningar kring detta ämne. Lipp 

(2008) beskrev att sjuksköterskor anser att de ibland måste försöka hålla sitt arbete på avstånd 

och inte tänka på vad de gör i sina arbetsuppgifter och inte se det som att de dödar ett barn.  

 

7.4.2 Hantera moralisk stress  
Enligt Hanna (2005) hanterade sjuksköterskorna den moraliska stressen olika beroende på 

vilken slags kvalitét de hade för sina strategier att tillämpa vid situationer som utmanade dem 
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moraliskt. Sjuksköterskor med få erfarenheter av moralisk stress visste att de kunde undvika 

att ställas inför dessa utmaningar framöver. Trots att de hade upplevt moraliskt utmanande 

situationer så hanterade sjuksköterskor detta genom att hålla konversationer med sig själva 

som innefattade svåra frågor. Reflektion med arbetskollegor var också något som förekom. 

Att vägra delta i arbetsuppgifter som upplevdes moralisk stressande ansågs inte vara ett reellt 

val, även om det kunde förekomma att sjuksköterskor valde att inte delta.  

 

7.5 Sjuksköterskors upplevelse av ökad involvering i abortvård 
Sjuksköterskor upplevde en allt mer aktiv roll inom abortvården samt en ökad involvering på 

grund av ett ökat antal medicinska aborter som utförs i hemmet (Lindström et al., 2007; 

Nicholson et al., 2010). Sjuksköterskor upplevde vissa fördelar med en ökad involvering inom 

abortvåden. De menar på att kvinnan får en mer kontinuerlig vård av att abortvården blir allt 

mer sjuksköterskeledd och att de därmed inte skulle behöva delegera vissa arbetsuppgifter 

som de har kompetens att utföra på egen hand. Sjuksköterskor är samtidigt oroliga att den 

ökade involveringen kommer bidra till att de blir allt mindre emotionellt påverkade och 

därmed mindre känsliga inför kvinnan och hennes abort (Nicholson et al., 2010). Detta 

eftersom att ett ökat patientflöde för dem skulle innebära begränsad tid med varje patient och 

därmed brist på att hinna involvera sig i kvinnans situation. Sjuksköterskor fruktar för att 

detta även kommer innebära ett ökat ansvar och en hög arbetsbelastning. 

 

7.5.1 Behovet av stöd och handledning för sjuksköterskor 
Flertalet studier beskriver att sjuksköterskor upplevde brist på kognitivt, andligt och 

emotionellt stöd (Gallagher et al., 2010; Lindström et al., 2007; Lipp, 2008; Nicholson et al., 

2010; Vinggard-Christiansen et al., 2013). De upplevde även brist på rådgivning, 

handledning, debriefing och hjälp med strategier att använda sig av när de stötte på 

utmaningar. Många sjuksköterskor tog därför till individuella strategier för att få stöd och 

support i arbetet. Dessa kunde vara att de har ett stödjande liv utanför arbetet som hjälpte 

dem, eller att de pratade med kollegor och fick stöd.  

     De upplevde svårigheter att prata med människor som befinner sig utanför abortvården, 

detta med en rädsla för att stöta på sociala konsekvenser och möta andra åsikter som de inte 

själv står för (Gallagher et al., 2010). Nicholson et al. (2010) beskriver att sjuksköterskor 

upplevde att om de valde att arbeta inom andra arbetsområden med andra arbetsuppgifter på 

samma avdelning fick de en mer stabil hälsosam balans i sin yrkesroll.   
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8  Diskussion   
Diskussionen kommer att presentera metoddiskussion och resultatdiskussion. 

Metoddiskussionen syftar till att utvärdera metoden. Resultatdiskussionen syftar till att 

diskutera de mest framträdande resultaten med förankring i  Travelbee’s  omvårdnadsteori.    

 

8.1 Metoddiskussion 
CINAHL plus with fulltext och PubMed användes för denna litteraturöversikt. Sökningar 

gjordes även i andra databaser, dock matchade majoriteten av träffarna inte syftet med 

litteraturöversikten och flertalet artiklar matchade inte kriterien om att vara av vetenskaplig 

karaktär. Då fann författaren att CINAHL plus with fulltext och PubMed var tillräckliga. 

Författaren är medveten om att användandet av endast två artikeldatabaser kan ses som en 

begränsning i litteraturöversikten. Det innebär en risk för att gå miste om potentiell data 

(Karlsson, 2012). Validiteten för arbetet ökar om fler sökdatabaser används, eftersom urvalet 

av studier då blir större. Författaren tror dock inte att detta kan ha påverkat resultatet, då hon 

funnit att det generellt sett finns en brist på forskning inom aktuellt ämne.  

     En svårighet i sökprocessen var att många artiklar undersökt barnmorskans upplevelse, 

vilket ligger utanför allmänsjuksköterskors profession. Författaren har därför exkluderat 

många artiklar. Däremot finns medvetenhet om att allmänsjuksköterskor arbetar parallellt 

med barnmorskor på gynekologiska avdelningar som utför aborter. En artikel inkluderade 

därför barnmorskors upplevelse. Vissa artiklar har undersökt både sjuksköterskor och 

barnmorskans upplevelse och dessa har också inkluderats. Att några barnmorskor inkluderats 

i studien beror på brist på lämplig litteratur. Författaren fann även i granskad litteratur att dess 

upplevelser inte på något sätt skiljer sig åt, vilket troligen inte påverkade resultatet 

annorlunda.   

     Inledningsvis användes orden nurses och experience men många av sökträffar handlade 

om kvinnans upplevelser av att vårdas för abort, istället för sjuksköterskors. Då författaren 

valde att lägga till ordet work istället för nurses visades ett mer begränsat antal träffar men 

majoriteten av artiklarna besvarade syftet med litteraturundersökningen. Sökordet experience 

gav ett begränsat antal träffar och därför valde författaren att göra en sökning med attitudes. 

Medvetenhet finns om att attityder har en annan innebörd än upplevelser, vilket kan ses som 

en brist i sökprocessen. Vid granskning av artiklar som framkom när attitudes var ett sökord 

fann dock författaren att upplevelser och attityder är starkt kopplat till varandra. De artiklarna 

som valdes med sökordet attitudes besvarade valt syfte med litteraturöversikten vilket 



  20 (35) 
 

författaren ansågs väga tyngre. Som författare är jag dock medveten om att en viss 

förförståelse kan ha påverkat valet av detta sökord.  

     Sökprocessens avgränsning till att begränsa sökningarna till att endast visa artiklar som är 

publicerade i fulltext kan ses som en brist i sökprocessen. Författaren är medveten om risken 

att gå miste om artiklar och valde därför att undersöka om det är möjligt att exkludera fulltext 

som en avgränsningsfunktion. När författaren testade att söka utan fulltext avgränsningen 

fann författaren dock att det endast tillkommer en artikel utifrån vardera sökning, och dessa 

besvarade inte syftet med litteraturöversikten. Fulltext avgränsningen valdes därför endast till 

att underlätta för tillgång till artiklarna i fulltext.  

     Inledningsvis i sökprocessen valde författaren att endast söka artiklar geografiskt 

begränsade till Europa. Detta på grund av vetskapen om att europeiska länder har liknande 

abortlagar och att detta därmed skulle underlätta för författaren att jämföra resultaten. 

Dessvärre hittades inte tillräckligt med artiklar och detta fick mig att sent i sökprocessen att 

även inkludera en artikel från USA och rikta fokus mot att endast inkludera artiklar där abort 

är lagligt istället för att lagarna ska likna varandra. Det är möjligt att den inte allt för breda 

geografiska spridningen av valda artiklar kan påverka resultatet negativt och att denna 

litteraturöversikt gått miste om en global syn över resultatet. 

 

8.2  Resultatdiskussion  utifrån  Travelbee’s  omvårdnadsteori 
Det mest framträdande i resultatet anser författaren är att sjuksköterskor upplever det 

utmanande att vårda kvinnor för planerad abort vid sen graviditetsvecka. Abort i sen 

graviditetsvecka kan i sin tur knytas an till resultatet om moralisk stress. Sjuksköterskors 

utmaning att stå inför ett potentiellt liv kommer diskuteras i relation till fostrets moraliska 

status och kvinnocentrerat arbete. Resultatdiskussionen kommer även diskuteras utifrån den 

emotionella bördan som sjuksköterskor upplever, samt självbevarelsedriften som tillämpades 

genom att undvika att involvera sig emotionellt i patienten.  

 
8.2.1 Fostrets moraliska status 
Vid sen graviditetsvecka beskrev sjuksköterskor att de upplevde att de stod inför ett 

potentiellt liv. De menar att de avsiktligt avslutar och förstör ett mänskligt liv vilket ter sig 

enligt fenomenet moralisk stress, vilket upplevdes som ett balanserande mellan kvinnans rätt 

och fostrets moraliska rättigheter.  

     Författaren ställer sig frågande gentemot vad som anses vara ett potentiellt och mänskligt 

liv. Olika förhållningssätt presenteras till vad som anses vara fostrets moraliska status 
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(Hermerén, 2000). Gross (2002) menar att fostret alltid har rätt att leva. Rätten till liv kan bara 

motargumenteras om fostret utgör en fara för moderns hälsa eller står inför ett liv med svår 

smärta och lidande. Hermerén (2000) menar utifrån en grundposition att fostret är mänskligt 

först när det visar sig livsdugligt utanför moderns kropp. Det verkar enligt författaren som att 

det inte finns några generella riktlinjer om när fostret anses vara mänskligt. Individer har olika 

inställning till var de står i detta.  

      Utifrån min subjektiva tolkning av Travelbee's (1971) människosyn så anser Travelbee att 

ett foster inte är mänskligt. Ett foster som biologisk och oersättlig kan förespråkas för att anse 

fostrets moraliska status. Däremot tolkar författaren att det finns svårigheter att uttrycka att 

fostret är exempelvis rationellt tänkande samt påverkad av arv, miljö, kultur och upplevelser. 

Därför argumenterar författaren för att sjuksköterskor bör undvika att ta ståndpunkt i att 

värdesätta, se och föreställa sig fostret som mänskligt. Detta med risk för balanserandet 

mellan fostrets och kvinnans rättigheter ska leda till att exempelvis fostret värdesätts mer än 

kvinnan som patient. Detta med ståndpunkt i att sjuksköterskans uppfattning om den unika 

människan är enligt Travelbee (1971) avgörande om det värde sjuksköterskan ser i varje 

människa.  

     Ett   argument   utifrån   Travelbee’s   (1971)   omvårdnadsteori   oavsett   vilken   inställning man 

har till fostrets mänskliga rättigheter är att det inom vården är patientens lidande som ska 

lindras, genom att hjälpa patienten att hantera upplevelsen av lidande för att uppnå syftet med 

omvårdnad. Lidande är en mänsklig upplevelse. Om det är så att fostret inte ses som 

mänskligt så kan man heller inte antyda att fostret är lidande. 

     Lindrandet av patientens lidande kan enligt författaren tolkas som en plikt, åtminstone att 

lindra så gott som möjligt. Ett argument som stödjer detta är utifrån Immanuel Kant som är en 

strikt pliktetiker (Arlebrink, 2006). Han menar att man inte kan göra några undantag från de 

plikter man formulerat. Plikter ska styra handlingarna och kan ses som allmän lag. För att 

kunna handla moraliskt måste man frigöra sig från känslor och följa förnuftet. Författaren 

argumenterar för att det inte är förnuftsenligt att balansera kvinnans rätt med fostrets 

moraliska rätt. Istället bör man se utifrån vad som är bästa skäl att göra, och se till 

abortvårdens lag om kvinnans rätt att få en abort utförd. Förnuftet är det som styr vad som 

finns bäst skäl att göra, vilket även Rachels & Rachels (2010) anser.  
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8.2.2 Ambivalent patientsituation 

Resultatet om att sjuksköterskor arbetar kvinnocentrerat och ser kvinnan som patient och inte 

fostret visade även att sjuksköterskor upplevde osäkerhet om prioriteringar samt plikter inom 

deras yrkesroll när de hanterade fostret. 

      Detta skulle kunna förklaras enligt Mayers, Parkers, Green & Turner (2005) som 

beskriver att det inom abortvård kan upplevas ambivalens utifrån vem som är patienten. Detta 

eftersom att de inte kan undgå att hantera fostret, särskilt när fostret ter sig livsdugligt när det 

är uttaget från livmodern. Vårdpersonalen sätts i obekväma situationer eftersom att fostret 

med all säkerhet dör efter ett litet tag (Statham, Solomou & Green, 2006). Författaren tolkar 

detta utifrån att situationer där ambivalens upplevs gentemot vem som är patient, uppstår när 

kvinnocentrerat arbete stöter på motstånd. Detta exempelvis när ett foster ter sig livsdugligt så 

kan det resultera i svårigheter att behålla fokus på kvinnan som patient. Det är nämligen 

beskrivet att sjuksköterskor är mer villiga att vårda kvinnor för abort beroende på kvinnans 

situation och orsak till abort (Ben Natan & Melitz, 2010). Exempelvis på orsaker utifrån ett 

sjuksköterskeperspektiv är situationer då fostret är missbildat, där graviditeten tillkommit 

genom våldtäkt eller där det föreligger fara för moderns liv.  

     Sjuksköterskors vilja att delta i vissa aborter mer än andra, väcker frågan om 

sjuksköterskor kan avstå från att delta vid aborter på grund av ovilja att delta. Sjuksköterskor 

som avstår från att delta tolkar författaren som problematiskt. Kane (2009) beskriver detta 

som problematiskt eftersom att det kan uppstå problematiska konflikter då sjuksköterskor 

motsätter sig att delta. Enligt Raynor och Marshall (2002) så är det inom abortvården ens 

professionella skyldigheter att följa abortlagens rättigheter och tillhandahålla abort. Kvinnans 

rätt till abort väger tyngre än vårdpersonalens moraliska principer och motsättningar. Detta 

kan ses utifrån Travelbee’s  (1971)  definition om att den professionella sjuksköterskan har ett 

disciplinerat intellektuellt förhållningssätt. Förståelsen och kunskapen om begrepp och 

principer för det naturliga vårdandet förutsätter att man även löser problem logiskt. Om 

sjuksköterskan saknar problemlösningsförmågor, förståelse för begrepp och principer som 

krävs när man ställs inför problematiska situationer, så kan detta även tolkas som att 

sjuksköterskan saknar ett intellektuellt disciplinerat förhållningssätt.  

     Burrows (2001) menar att inom abortvård kommer vårdpersonal alltid ställas inför 

situationer där moderns rätt till autonomi konkurrerar med fostrets rätt att överleva. Det ses 

som en fara att vårdpersonal tar ställning till en moralisk ståndpunkt. Detta uppstår när de 

tillåter sina egna personliga uppfattningar tolka vad som är rätt och fel som kan påverka 

vårdandet. Detta kopplar författaren till   Travelbee’s   omvårdnadsteori   genom att Travelbee 
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anser att man ska separera sig själv och inte blanda in egna personliga erfarenheter från 

människan man möter i vårdandet för att kunna hjälpa människan (Travelbee, 1971). Respekt 

måste visas mot kvinnan som individ (Burrows, 2001). Moraliska synpunkter från 

vårdpersonal kan i vissa fall försvåra när sjuksköterskor på arbetsplatsen ska hjälpa individen 

att finna mening i situationen och hantera sitt lidande.  

 

8.2.3  Emotionellt stöd och empati 
Sjuksköterskors upplevelse av att hantera utmaningar bidrar med en emotionell börda. Detta 

eftersom att utmaningarna som de står inför väcker känslor och sjuksköterskor upplevde sig 

vara tvungna till att tillhandahålla emotionellt stöd. De upplevde däremot osäkerhet inför hur 

emotionellt stöd skulle tillgodoses. De skyddade sig genom självbevarelsedrift och höll 

tillbaka på att involvera sig emotionellt. Dock upplevdes samtidigt en oro över att en ökad 

involvering på grund av det ökade antalet aborter skulle bidra med att de blir mindre känsliga 

inför den abort som kvinnan genomgår.  

     Kvinnor som vårdas för abort upplever inte att abortvård fokuserar på dess emotionella 

behov, utan det fokuseras på fysiska faktorer (Stålhandske, Ekstrand & Tydén, 2010). Vissa 

kvinnor som genomgår abort har ett behov av att prata om känslor och upplevde besvikelse 

när den kliniska miljön upplevs opersonlig och dess behov inte tillgodosågs. 

     Författaren tolkar att sjuksköterskors osäkerhet hur emotionellt stöd kan ses som en 

bidragande faktor till att de helt utesluter att tillgodose emotionella behov. Travelbee’s  (1971) 

definition av empati kan också kopplas till detta. Förmågan att känna empati bestäms av 

graden av likheten. Detta kan ge förklaring till att sjuksköterskor inte empatiserar med vissa 

patienter. Om sjuksköterskan inte är fullt medveten om vad hon eller han känner och upplever 

inför patienten, kan det bidra till oförmågan att kunna leva sig in i en annan människas 

situation. Detta kan även ses utifrån Travelbee's omvårdnadsteori som ett misslyckande att 

bemöta behoven och lindra lidandet hos kvinnan och oförmåga att etablera en hjälpande 

mellanmänsklig relation.  

     Resultatet beskriver att sjuksköterskor menar att även om man involverar sig emotionellt i 

kvinnan som patient så behöver inte detta möjligtvis hjälpa henne. Författaren argumenterar 

därför   enligt   Travelbee’s   syn   om   att   sjuksköterskor   måste sträva efter att empatisera med 

patienten (Travelbee, 1971). Om sjuksköterskor menar att det inte hjälper patienten även om 

man involverar sig emotionellt, finns en risk att dra alla över en kam, och därmed inte ser till 

den individuella människan bakom patientrollen. Trots detta verkar det som att sjuksköterskor 

är väl medvetna om att de bör involvera sig emotionellt i patienten, detta relaterat till 
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resultatet om att de är oroliga över att bli mindre känsliga inför kvinnan och den abort som 

utförs. 

     Empati har framkallat motstridiga åsikter i vården och Stayt (2008) menar på att om 

människor är i ett känslomässigt kaos är det inte empatisk involvering som behövs. Empati 

leder till ett självfokuserande där vårdgivaren fokuserar på sina egna känslor. Självfokuserad 

empati kan därmed minska vårdgivarens känslighet inför patienten. Empati argumenteras 

samtidigt för att vara ett viktigt inslag i vårdandet, det antyds att empati är förutsättningen för 

god omvårdnad (Eide & Eide, 2008). Däremot har varje människa en spontan tendens att 

stänga av inför andras känslor, vilket stör relationen, vilket troligen är biologiskt förankrat i 

ett behov av självförsvar. 

 

9 Kliniska implikationer  

Litteraturöversikten skapar förståelse för hur sjuksköterskor upplever arbetet inom abortvård. 

Resultatet är användbart i vården genom att bidra med ett erkännande om att abortvård är ett 

emotionellt arbete med olika slags utmaningar som man kan växla snabbt mellan. Detta kan i 

sin tur bidra med att hjälpa sjuksköterskor att ta ställning till om man anser sig vara lämplig 

att arbeta inom denna slags vård. Oavsett om man anser sig vara lämplig att arbeta inom 

abortvård eller inte så är det viktigt att alla får bra stöd inom arbetet för att undvika utbrändhet 

eller en allt för hög arbetsbelastning. Debriefing i team kan därför vara av värde för att 

sjuksköterskor inte ska uppleva arbetet som en emotionell börda och för att de ska kunna 

lämna arbetet utan svåra känslor när man går hem. Klinisk handledning kan hjälpa 

sjuksköterskorna i hur särskilt krävande situationer kan hanteras.  

     För sjuksköterskor inom abortvård är det viktigt att ta ställning till var man står i sina 

värderingar, exempelvis om kvinnans rättigheter, abortlagen och fostrets moraliska status. 

Detta för att kunna känna sig bekväm med sin yrkesroll och känna tilltro till den vård man 

bedriver oberoende av att abortvården kan ses som kontroversiell.  

 

10 Förslag till fortsatt forskning  

Under sökprocessen kom författaren underfund med att resultatet utifrån studien i artiklarna är 

mestadels riktat till de upplevelser kring de aborter som utförs på avdelningen. Det skulle 

därför vara intressant att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att lämna över ansvaret till 

kvinnan som utför aborten självständigt i hemmet. Fokus skulle kunna riktas mot hur 

sjuksköterskor bedömer att kvinnan kan klarar av att hantera situationen självständigt. 
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Intervjuer skulle kunna riktas mot hur sjuksköterskor skapar tillit till att kvinnan kommer att 

utföra aborten enligt tillvägagångssätt. Denna slags forskning skulle kunna blir mer aktuellt 

eftersom att det blir allt vanligare att medicinska aborter avslutas i hemmet.   

 

11 Slutsats 
Sjuksköterskor upplevde att det var utmanande att vårda kvinnor för planerad abort. Det 

utmanande arbetet bidrar till att abortvården upplevdes som ett emotionellt arbete, med 

svårigheter att involvera sig emotionellt. Erkännandet av att abort är en handling som hotar att 

skada det goda i en levande varelse medförde moralisk stress. Trots detta så var 

sjuksköterskor inom abortvård accepterande gentemot abort. De håller fast vid att det är 

kvinnans rätt och försökte därför upprätthålla kvinnocentrerad vård. Sjuksköterskor upplevde 

sig ha fått en mer aktiv roll inom abortvård men bristen på stöd och handledning är ett faktum.   
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  
 
Författare Titel År, land, 

tidskrift  

Syfte Metod, (urval, 

datainsamling och 

analys).   

Resultat 

1. Gallagher, K., 
Porock, D., & 
Edgley, A.  

The concept  of  ”nursing”  in  the  
abortion services 

2010, UK, 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

Sjuksköterskors 
upplevelser av att 
arbeta inom abortvård.  

Metod: Kvalitativ metod. 
Urval: Nio sjuksköterskor 
inom tre olika 
gynekologiska kliniker. 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Analys: Tematisk analys.  

Två övergripande huvudteman  
1) Attityder  
Attityder beskrevs både utifrån 
individnivå och utifrån en 
samhällssyn till abort. Det beskrevs 
att det var vanligt förekommande att 
det fanns förutfattade meningar om 
sjuksköterskors roll inom abortvård, 
och att denna kunde ses som 
kontroversiell. Sjuksköterskor hade 
en accepterande syn gentemot abort 
och upplevde att det är kvinnans rätt 
att få en abort utförd.  
2) Hanteringsstrategier Det 
beskrevs att sjuksköterskor upplevde 
individuella dilemman. Vilket ledde 
till att de utvecklade enskilda 
hanteringsstrategier både positiva 
och negativa. 
 

2. Hanna, D.R The lived experience of moral 
distress: nurses who assisted with 
elevtive abortions 
 

2005, USA, 
Research & 
Theory for 
Nursing Practice 

Undersöka den levda 
erfarenheten av 
moralisk stress hos 
sjuksköterskor som 
arbetar inom abortvård.  

Metod: Kvalitativ 
fenomenologisk metod.  
Urval: Tio sjuksköterskor. 
Datainsamling: Intervjuer. 
Analys: The Roy Adaption 
Model of Nursing (RAM). 

Resultatet beskriver olika typer av 
moralisk stress som sjuksköterskor 
upplevde inom abortvården. Den 
moraliska stressen definierades som 
en handling av inre motvilja, ett 
erkännande av en handling som 
hotade att skada det goda i en 
levande varelse, ett objekt eller en 
situation. 
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3. Lindström, M., 
Wulff, M., 
Dahlgren, L.,& 
Lalos, A.  

Experiences of working with 
induced abortion: focus group 
discussions with gynecologist and 
midwives/nurses.  

2011, Sverige, 
Scandinavian 
Journal of 
Caring Sciences. 

Undersöka 
sjuksköterskors, 
barnmorskors och 
gynekologers 
upplevelse av att arbeta 
inom abortvård.   

Metod: Kvalitativ metod. 
Urval: 15st sjuksköterskor 
och barnmorskor samt 25 
gynekologer. 
Datainsamling: 
Gruppdiskussioner utifrån 
fokusgrupper, deltagarna 
intervjuades och besvarade 
även en enkät.  
Analys: Fenomenologisk 
analys.   

Resultatet visade att sjuksköterskor 
upplevde abortvården svår och 
frustrerande särskilt vid sena aborter. 
Abortvården upplevdes även som 
utmanande men också givande. 
Otillräckligt stöd i form av 
vägledning och utbildning beskrevs 
vara ett problem.  

4. Lipp, A. A women centred service in 
termination of pregnancy: A 
grounded theory study 

2008, UK, 
Contemproary 
Nurse.  

Att undersöka hur 
sjuksköterskor och 
barnmorskor upplevde 
sin roll inom vårdandet 
av kvinnor som 
genomgår abort samt 
hur de hanterar deras 
ökade involvering i 
vårdandet för kvinnan.  

Metod: Kvalitativ metod 
med grundad teori. 
Urval: Nio sjuksköterskor, 
både 
avdelningssjuksköterskor 
samt en chefssjuksköterska. 
Datainsamling: Deltagarna 
intervjuades. 
Analys: Feministisk 
metodologi med komparativ 
analys av data. 

Fyra teman framkom ur resultatet.   
1) Stödja/underlätta kvinnans beslut.  
2)Uppskatta kvinnans bakgrund. 
Visa förståelse och respekt för 
kvinnans självbestämmande. 
3) Hantering av de medicinska 
aborterna. 
4) Främja en kvinnocentrerad vård.  
Resultatet beskrev att 
sjuksköterskorna arbetade 
kvinnocentrerat. 

5. Lipp, A.  

 

 

 

 

 

 

 

Self-preservation in abortion care: 
a grounded theory study.  

2010, UK, 
Journal of 
Clinical Nursing.  

Att söka en förklaring 
till varför 
sjuksköterskor medger 
fördomar samt attityder 
men samtidigt döljer 
dessa mot kvinnor som 
utför abort.  

Metod: Kvalitativ metod. 
Urval: 15 sjuksköterskor 
kontaktades. Fem 
sjuksköterskor intervjuades. 
Datainsamling: Intervjuer 
och fältstudier 
Analys: Grundad teori med 
Strauss & Corbins teoretiska 
referensram användes till 
analys. 

Flera aspekter av abortvård 
klargjordes till varför sjuksköterskor 
dolde sina fördomar. Alla 
eftersträvade rättvis vård. Fenomenet 
självbevarelsedrift visade sig vara 
något som sjuksköterskor tillämpade 
för att skydda sig själva. Detta 
genom att de exempelvis undvek att 
involvera sig emotionellt i patienten. 
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6. Lipp, A., & 

Fothergill, A. 

Nurses in abortion care: Identifying 
and managing stress 

2009, UK, 
Contemproary 
Nurse 

Att undersöka hur 
sjuksköterskor och 
barnmorskor upplevde 
sin roll att vårda 
kvinnor som genomgår 
en planerad abort, samt 
hur de hanterade sitt 
ökade engagemang 
inom denna vårdform. 

Metod: Kvalitativ metod, 
med grundad teori 
metodkompletterande 
feministisk metod. 
Urval: Tolv 
sjuksköterskor/barnmorskor.  
Datainsamling: Intervjuer. 
Analys: Grundad teori enligt 
Strauss & Corbins teoretiska 
referensram med komparativ 
dataanalys. 

Abortvård påverkade sjuksköterskor 
psykologiskt och för att de skulle 
klara av arbetet behövdes olika 
hanteringsstrategier. Strategierna 
behövdes även för att undvika 
utbrändhet. Ett behov av att få stöd 
både kognitivt, andligt och 
emotionellt uttrycktes. 

 

7. Nicholson, J., 

Slade, P., & 

Fletcher, J.  

 

 

 

 

 

Termination of pregnancy services: 
experiences of gynecological 
nurses. 

2010, UK, 
Journal of 
Advanced 
Nursing 
 

Att identifiera 
upplevelserna som 
sjuksköterskor har 
relaterat till abort inom 
gynekologisk vård.  

Metod: Kvalitativ metod 
Urval: sju sjuksköterskor 
som arbetar inom 
gynekologisk vård  
Datainsamling: Intervjuer 
med standardiserade 
frågeformulär.  
Analys: Fenomenologisk 
analys. 

Sjuksköterskor var accepterande 
gentemot kvinnans beslut och 
accepterade att det var en del av den 
gynekologiska vården. Utmanande 
situationer hanterades genom att 
hålla känslor under kontroll. Särskilt 
utmanande var att hantera 
återkommande och sena aborter. De 
upplevde att de skiftade snabbt 
mellan olika orsaker till varför 
kvinnan sökt abortvård.  

8. Vinggard-
Christensen, A., 
Hjöllund-
Christiansen, 
A.,& Petersson, 
B. 

Faced with a dilemma: Danish 
midwives experiences with and 
attitudes towards late termination 
of pregnancy. 

2013, DK, 
Scandinavian 
Journal of 
Caring sciences.  

Att utforska danska 
barnmorskors 
upplevelser av och 
attityder gentemot sena 
aborter.  

Metod: Kvalitativ med 
grundad teori. 
Urval: Tio barnmorskor 
som alla hade deltagit vid 
sena aborter.  
Datainsamling: Intervjuer 
Analys: Empirisk och 
teoretisk analys.  

Att vårda vid sen abort väckte 
moraliska frågor samt ambivalens 
vid hanterandet av fostret. Vårdandet 
vid abort upplevdes som ett 
balanserande mellan kvinnan rätt 
och fostrets rätt. 


