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Avdelningen för omvårdnad

I Sverige är operationssjuksköterskan en legitimerad yrkeskår, vars ansvar vilar på 
författningar  och  lagar.  En  av  operationssjuksköterskans  arbetsuppgifter  är  att 
assistera  och  delta  vid  abort.  Dagligen  ställs  operationssjuksköterskan  inför 
moraliska ställningstaganden och upplevelsen av att närvara och delta vid aborter 
kan påverkas av egna värderingar. Syftet med detta examensarbete var att beskriva 
operationssjuksköterskors  upplevelse  av  att  delta  vid  abort.  Åtta 
operationssjuksköterskor  intervjuades.  Datainsamling  genomfördes  och 
analyserades genom kvalitativ innehållsanalys och resulterade i fem kategorier: att 
ingreppet skapar obehag och behov av reflektion, Att känna sig avtrubbad och att 
arbetet  övergår  till  att  utveckla  en  personlig  handlingsberedskap,  att 
operationssjuksköterskan  påverkas  av  kvinnans  livserfarenhet,  att  vilja  bemöta 
patienterna  på  ett  värdigt  och  professionellt  sätt  samt  att  ha  en  valmöjlighet. 
Resultatet visade att operationssjuksköterskor kände sig berörda av att delta vid 
abort och att de beskrev att delta gången vid en abort kändes ovärdigt och svårt, 
med  tiden  kände  de  dock  att  de  fick  en  bättre  handlingsberedskap  och  att 
ingreppet blev en rutin. Operationssjuksköterskorna beskrev att de önskar att de 
fått mer information före ingreppet så att de kunde förbereda sig mentalt och att 
de efteråt fick möjligheten att diskutera med sina kolleger för att kunna ventilera 
sina  tankar  och  känslor.  Examensarbetet  visar  att  operationssjuksköterskorna 
önskade en handlingsberedskap för  att  hjälpa nya  operationssjuksköterskor  där 
man kan ge information om hur ingreppet går till och möjlighet till samtal och 
debriefing efteråt och hur detta kan genomföras.

Nyckelord: Operationssjuksköterskor, kvalitativ innehållsanalys, moraliska 
ställningstaganden, intervjuer, upplevelser, handlingsberedskap, abort.
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I Sverige är operationssjuksköterskan en legitimerad yrkeskår, vars ansvar vilar på 

författningar och lagar vilket innebär att operationssjuksköterskan inte har rätten 

att vägra delta vid abort (SOU 2009:15). I den perioperativa omvårdnaden är 

operationssjuksköterskans ansvar att ge kvinnan möjligheten att berätta sin 

historia som till exempel hur hon känner inför operationen såsom förväntningar 

och oro. Genom att lyssna och svara på de frågor som kvinnan har och visa 

respekt för hennes rädsla och oro, kan upplevelsen skapa ett lugn, och samtalet 

skapar trygghet. Operationssjuksköterskan bör få kvinnan att känna sig speciell 

och viktig som patient inför det kommade ingreppet. Att visa respekt för kvinnans 

rädsla och oro ger trygghet.  Kvinnan förbereds inför vad som kommer att ske vid 

operationen och vad som händer efteråt (Lindvall, Von Post & Bergbom. 2003).

Operationssjuksköterskan är den som tar emot kvinnan på operationssalen inför 

ingreppet och ansvarar för god omvårdnad under hela ingreppet, vilket innefattar 

god och komfortabel uppläggning på operationsbordet för att förebygga 

tryckskador. I operationssjuksköterskans uppgifter ingår även att färdigställa 

operationssalen vilket innefattar ställa i ordning de instrument som gynekologen 

använder, iordningställa sugen och vaginaltvätta och klä in kvinnan med 

operationsdukar inför ingreppet. Studier (Hanna, 2005, Lipp, 2008) visar att 

operationssjuksköterskor runt om i Europa och i övriga världen fortfarande vill ha 

rätten till att vägra vara delaktiga i aborter. Vidare framkommer det att 

operationssjuksköterskor kämpar med sina personliga åsikter och känslor över 

proceduren av att medverka till att ta bort ett liv. Dock medverkade 

operationssjuksköterskorna och stöttade kvinnorna som gjorde abort, för att det är 

deras plikt. Hanna (2005) och (Lipp, 2008) beskriver att det är lätt att bli 

personligt engagerad och involverad som operationssjuksköterska när det gäller 

aborter och att det viktigt att hålla tillbaka sina personliga och moraliska åsikter. 

Enligt socialstyrelsens statistik uppgår totala antalet aborter per år mellan 30 000 

till 40 000 stycken. Under första halvåret 2008 ökade antalet aborter jämfört med 

samma tid år 2007. Den största ökningen per åldersgrupp var bland kvinnor över 

40 år. År 2008 utfördes 183 aborter i Norrbotten där kvinnan avbrutit graviditeten 

mellan graviditetsvecka 9 och 14 (Socialstyrelsen, 2008). Vid aborter som 

avslutas med en exceres, assisterar en operationssjuksköterska. Upplevelsen av att 
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närvara och delta vid aborter kan påverkas av egna värderingar (Lipp, 2008). 

Nuvarande lagstiftning härstammar från 1974 års abortlag som innebär rätten att 

göra abort fram till 18 graviditetsveckan. Efter den 18 veckan fram till vecka 22 

behövs tillstånd av socialstyrelsen (SOU 2005:90 s. 37-48). Provocerad abort är 

ett avbrytande av graviditeten på antingen medicinsk eller kirurgisk väg. Vid 

graviditetsavbrytande före graviditetsvecka 8+6 dagar, är medicinsk abort 

vanligast då detta anses vara den säkraste formen av abort. Fram till 

graviditetsvecka 13+6 dagar är det möjligt för kvinnan att genomföra en kirurgisk 

abort som sker antingen i lokalbedövning eller i narkos. Denna metod kan ge en 

ökad risk för infektion och kan i värsta fall skada livmoderhalsen. Den kirurgiska 

metoden går ut på att livmoderns töms genom vacuumextirpation - exceres. 

Behandlingen inleds med att kvinnan får inta ett läkemedel som mjukar upp 

livmoderhalsen ett par dagar innan ingreppet. Kvinnan får under ingreppet i 

antingen lokalbedövning eller narkos och gynekologen som utför ingreppet för in 

via slidan ett instrument – en sug- för att tömma livmodern. Ingreppet tar bara 

några minuter och det är vanligt att kvinnan får stanna för observation några 

timmar efter ingreppet (Lipp, 2008). 

Många kvinnor som gör abort upplever skam då de väljer bort ett liv, de känner att 

de uppfattas som kallsinniga (Aléx & Hammarström, 2004). Att bli oplanerat 

gravid ställer kvinnor inför mycket svåra val, de hamnar ofta till en början i chock 

och ambivalens i valet om att behålla sitt barn eller inte. Tankar som spelade en 

stor roll i deras beslut gällde barnets framtid och förmågan att uppfostra ett barn 

som ensam förälder kunde kännas omöjligt. Ekonomi hade också en stor betydelse 

för kvinnor som är arbetslös eller ensamstående (Huntington, 2002). Aléx och 

Hammarström (2004) visar att kvinnor ville ha närhet och stöd inför beslutet av en 

abort från sina närstående. Det fanns kvinnor som inte ville berätta hemma, då det 

sågs som ett eget beslut att fatta. Studier visar att kvinnor beskriver kontakten med 

operationssjuksköterskan mycket olika, några upplevde dem som stödjande, 

informativa och positiva, medan andra upplevde operationssjuksköterskan som 

kall, negativ och ignorant och oförstående och till följd av detta kunde kvinnorna 

känna skam, sorgsenhet, ensamhet och osäkerhet (Aléx & Hammarström, 2004., 

& McKee & Adams 1994). 
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Operationssjuksköterskan kan uppleva ett etiskt dilemma som egna värderingar 

om abort inte stämmer överrens med kvinnans val och livsstil. Dagligen ställs 

operationssjuksköterskan inför moraliska ställningstaganden och det är av största 

vikt att lägga egna värderingar åt sidan i arbetet för att kunna ge bra vård och ett 

gott stöd (Hanna, 2005). Enligt Lipp (2008) så oavsett personlig moralisk åsikt 

inför abort, måste operationssjuksköterskan ha ett professionellt bemötande. 

Genom det preoperativa samtalet, vilket innebär att operationssjuksköterskan 

träffar kvinnan både innan och efter ingreppet, får kvinnan och 

operationssjuksköterskan mötas på neutral mark utanför operationssalens ovana 

miljö och detta kan leda till en ökad trygghetskänsla hos kvinnan (Leinonen, 

Leino-Kilpi & Lerola, 2001). När operationssjuksköterskan möter kvinnan till 

exempel i förberedelserummet, startar en ny relation som bör bygga på ömsesidig 

tillit och förståelse (Lipp (2008).

Det framkommer i litteraturgenomgången att operationssjuksköterskorna önskade 

att de hade mer förberedande utbildning när det gäller aborter. Vidare forskning är 

önskvärd för att inhämta värdefull information av operationssjuksköterskors unika 

upplevelser av att delta vid aborter. Detta för att bättre kunna förbereda nya 

operationssjuksköterskor och på så sätt professionellt kunna bemöta och 

identifiera specifika omvårdnadsbehov och omvårdnaden i samband med 

genomförandet av abort. 

Syftet med detta examensarbete var att och beskriva operationssjuksköterskors 

upplevelser av att delta vid abort.

Metod 

Metoden som använts var kvalitativmetod. Kvalitativ forskning syftar till att 

beskriva, förklara och fördjupa mänskliga uppfattningar och upplevelser. 

Kvalitativ metod är lämplig för att beskriva den intervjuades egen uppfattning och 

känsla beskrivs (Polit & Beck, 2008).  Den värld som operationssjuksköterskan 

arbetar i beskrivs och den miljö hennes upplevelser kommer ifrån. Det innebär 

även att förstå och beskriva den världen utifrån operationssjuksköterskans 

perspektiv och erfarenheter som hon upplever den (Kvale, 1997). Denna metod 

ansågs lämplig, då denna studies syfte är att undersöka och beskriva 
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operationssjuksköterskors upplevelse av att delta vid legala aborter.

Deltagare 

Åtta operationssjuksköterskor, som arbetade på ett länssjukhus där 

akutverksamhet bedrivs, intervjuades med semistrukturerade frågor. På denna 

operationsavdelning arbetar ungefär 110 personer fördelade på undersköterskor, 

operationssjuksköterskor, sektionsledare och anestesisjuksköterskor. 

Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara operationssjuksköterskor som 

deltagit vid utförandet av aborter. Deltagarnas ålder varierade mellan 28 -58 år 

och yrkeserfarenheten mellan 5-20 år. 

Procedur

Enhetschefen erhöll både muntlig och skriftlig information om studien (Bilaga 1) 

för att vi skulle få ett godkännande att genomföra de tänkta intervjuerna. 

Informationsbrev delades ut till totalt 40 operationssjuksköterskor varav åtta 

tackade ja till att delta. Tid och plats för intervjuerna bestämdes i samråd med den 

tillfrågade operationssjuksköterskan, allt för att skapa en trygg och säker miljö 

utan eventuella störningar.

Datainsamling

Kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer användes för att uppnå 

studiens syfte. Med semistrukturerade frågor blev undersökningen anpassningsbar 

men ändå strukturerad då forskarna kunde förändra frågornas följd och 

utformning beroende av hur intervjuerna fortlöpte (Polit & Beck, 2008). 

Intervjuguiden (Bilaga 2) bestod av 14 frågor, tre bakgrundsfrågor av 

sociodemografisk karaktär samt öppna semistrukturerade frågor. Vid behov 

ställdes följdfrågor som: Kan du beskriva känslan? Vad upplevde du då? Berätta 

mer om? Frågorna var formulerade så att målet uppfattades på ett likartat sätt av 

undersökningspersonerna. Intervjuerna spelades in och skrevs sedan ner 

ordagrant. Forskarna genomförde fyra intervjuer var och tog del av alla åtta 

intervjuerna då inspelningarna kopierades till båda forskarna. Intervjutiden 

varierade från 35 till 60 minuter. Den intervjuades identitet förblev dold, då den 

6



intervjuade inte nämnde namn eller specifika platser under inspelningen. Banden 

behandlades konfidentiellt och märktes i kronologisk ordning och förvaras inlåst. 

Hälften av intervjuerna blev inspelade på kassettband och den andra hälften 

spelades in digitalt på en bärbar dator. 

Dataanalys

Den metod som användes för att analysera intervjuerna var kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats.  Enligt Downe-Wamboldt (1992) är 

kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats en metod där avsikten är att 

systematiskt och objektivt kvalitetsgranskar data för att beskriva ett fenomen. 

Med manifest ansats, menas att texten ska läsas och analyseras som den står 

skriven utan egna tolkningar. Författarna började med att läsa de ordagrant 

nedskrivna intervjuerna ett flertal gånger samt att ljudinspelningarna spelades om 

flertalet gånger för att säkerställa att allt uppfattats rätt. Efter det tog de 

textenheter som motsvarade syftet ut, identifierades, markerades, extraherades och 

kondenserades. En textenhet kan vara meningar, ord eller stycken som genom sitt 

innehåll är relaterade till varandra. Kodning av textenheter kan vara till hjälp för 

forskaren för att visa viktiga kännetecken för textenheterna och även visa på 

skillnader och likheter mellan dem (Downe-Wambolt, 1992). De kondenserade 

textenheterna jämfördes för att hitta likheter och olikheter och kodades för att 

slutligen sorteras i kategorier som reducerades allt eftersom tills ny abstraktion 

inte längre var möjlig och kvar blev de fyra slutgiltiga kategorierna. 

Under analysarbetet gick forskarna noggrant och systematiskt tillväga och 

återgick till originaltexten med jämna mellanrum för att kontrollera att ingen 

information gick förlorat. 
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Etiska övervägande

Efter godkänd forskningsetiskprövning från Etiska gruppen vid Luleå tekniska 

universitet, institutionen för hälsovetenskap genomfördes detta examensarbete. 

Deltagarna i studien informerades om att deltagandet var frivilligt och de 

informerades vidare om att de kunde ta en paus eller avbryta sin medverkan i 

intervjun när de helst ville. Intervjumaterialet behandlades strikt konfidentiellt. 

Inga uppgifter om identitet noterades utan märktes med nummer där bara 

forskarna visste vilket nummer som tillhör vilken intervju. Data redovisades så att 

ingen enskild individ kan identifieras. Intervjumaterialet behandlades bara av 

forskarna och handledaren. För att ingen obehörig skulle ha möjlighet att läsa eller 

på annat sätt ta del av materialet, hölls det inlåst på ett säkert ställe dit bara 

forskarna hade tillgång till. Efter det att studien publicerats på Luleå tekniska 

universitets hemsida: http://epubl.ltu.se, kommer samtliga band att förstöras i 

enlighet med Datainspektionens direktiv 

(http://www.datainspektionen.se/Documents/faktabroschyr-personuppgifter.pdf) .

Resultat

Analysen resulterade i fem kategorier: Att ingreppet skapar obehag och behov av 

reflektion, Att känna sig avtrubbad och att arbetet övergår till att utveckla en 

personlig handlingsberedskap, Att operationssjuksköterskan påverkas av kvinnans 

livserfarenhet. Att vilja bemöta patienterna på ett värdigt och professionellt sätt 

samt Att ha en valmöjlighet. Kategorierna redovisas nedan i tabell 1, samt i 

löpande text nedan och vidare styrks dessa med citat från intervjuerna.
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Tabell 1. Översikt av kategorier(n=5)

    Kategorier                                                                           

Att ingreppet skapar obehag och behov av 

reflektion 

Att känna sig avtrubbad och att arbetet 

övergår till att utveckla en personlig 

handlingsberedskap

Att operationssjuksköterskan påverkas av 

kvinnans livserfarenhet

Att vilja bemöta patienterna på ett värdigt 

och professionellt sätt

Att ha en valmöjlighet  

Att ingreppet skapar obehag och behov av reflektion 

Operationssjuksköterskor upplevde, speciellt i början av sin yrkeskarriär att 

abortsituationen kändes svår och ovärdig. Speciellt när det var första gången och 

operationen startade beskrev några att de tänkte mycket på att ett foster skulle 

sugas ut genom en slang. De beskrev även att de upplevde en osäkerhet om de 

skulle klara av att genomföra ingreppet eller vara tvungna att lämna salen. De 

flesta av operationssjuksköterskorna kände sig spända och oroliga när de 

tvingades göra saker som är emot de egna känslorna. Flera av 

operationssjuksköterskorna beskrev ingrepp som upplevdes speciella, sådana 

ingrepp kunde vara där fostrets ålder beräknats fel och det var för stort för att 

kunna passera sugslangen. Sådana gånger var operationssjuksköterskan tvungen 

att plocka delarna för hand från sugen då de fastnat och detta upplevdes speciellt 

jobbigt för de flesta.

 Några operationssjuksköterskor beskrev att de önskade att de hade fått mer 
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information inför sitt första deltagande som hur ingreppet skulle gå till och vad 

som hände under aborten för att kunna förbereda sig mentalt. Den första chocken 

satt kvar länge hos de allra flesta av operationssjuksköterskorna. Det framkom 

även önskemål om att få prata igenom sitt deltagande för att bearbeta de jobbiga 

händelserna och situationerna. På så sätt kunde de känna att de fick en bättre 

beredskap för hur de ska kunna förhålla sig i kommande, liknande situationer 

vilket kunde stärka dem i deras arbete. Operationssjuksköterskorna upplevde att 

tiden för reflektion var knapp eller existerande inte, utan ventilation och reflektion 

avklarades på kafferasten tillsammans med kollegor.

Eh..känslan jag hade var väl att…för det första fick jag ju se 
hur instrumentariet såg ut..hur sugen såg ut..och det såg inte 
så trevligt ut. Jag tänkte aha genom den där tunna sugslangen 
ska det sugas ut ett foster..aha tänkte jag,det är såhär man 
gör.Ehhm..det kändes lite makabert.

(Intervju 2a)

Det var ju ingen som berätta nånting om hur det gick till eller 
nåt så jag gick in och det var en VA, jag minns att jag tyckte  
det var så hemskt asså jag tyckteDet var jätte hemskt första 
gången för jag var ju som inte beredd på det.  

(Intervju 5)

Att känna sig avtrubbad och att arbetet övergår till att utveckla en personlig 

handlingsberedskap

Operationssjuksköterskorna berättade att de upplevde att de med tiden blev mer 

avtrubbade och att ingreppet blev till en rutin i det dagliga arbetet. De beskrev att 

det stora flödet av aborter på operationsavdelningen. Oftast var det flera ingrepp 

av aborter och excereser efter varandra och många upplevde det lättare att 

distansera sig från vad de höll på med för att orka med sitt jobb. En del av 

operationssjuksköterskorna berättade att om de varje gång skulle tänka på att det 

var ett foster och ett liv som släcktes upplevde de att de inte skulle orka med att 

arbeta med de arbetsuppgifterna. En del av dem upplevde dock att deltagandet vid 

en abort blev tillslut som att delta vid vilket ingrepp som helst på 

operationsavdelningen.
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De operationssjuksköterskor som hade lång erfarenhet av att delta vid aborter 

upplevde det som om de att mognade med uppgiften. Erfarenheten gjorde att de 

kände sig tryggare i sin roll som operationssjuksköterska och kunde hantera 

abortsituationen på ett bättre sätt. Operationssjuksköterskor upplevde att olika 

förändringar i det egna livet såsom egna barn eller egna graviditeter kunde 

påverka synen och upplevelsen av att delta vid abort. Händelser i ens omgivning 

som ofrivillig barnlöshet hos en väninna kunde vara speciellt jobbigt om i 

samband med att delta och assistera vid abort. Operationssjuksköterskor beskrev 

att de reflekterade över livets rättvisa och orättvisa, då en del kvinnor blev lätt 

gravida och gjorde abort, medans andra kvinnor kämpade för att bli gravida utan 

resultat. Detta gjorde att bemötandet av dessa kvinnor blev svårare för en del av 

operationssjuksköterskorna. Vidare upplevde operationssjuksköterskorna att det 

var svårt att hantera situationer då samma kvinnor återkom gång på gång för abort 

och verkade använda metoden som preventivmedel.

Visst känns det jobbigt, rent otrevligt tycker jag… men sen har 
jag upptäckt allt eftersom precis som med allt annat att det  
blivit ren rutin… inte står jag varje gång när slangen fylls med 
blod, inte tänker jag på vad det är varje gång, det gör jag inte..

(Intervju 2a)

Jo man blir ju lite man blir avtrubbad, jag känner bara som att  
jag stänger av jag, jag orkar inte ens, jag brukar inte ens tänka 
på vad jag gör, det är ju så snabba ingrepp… hm så jag brukar 
som stänga av och jag bryr mig inte vad som åker i sugen, utan 
för mig är det bara som vilket, som om jag suger blod eller vad 
som helst. Det är hemskt att säga, men… asså det har blivit  
så.. Jag har måst göra så.

(Intervju 5)

Att operationssjuksköterskan påverkas av kvinnans livserfarenhet

Operationssjuksköterskor upplevde skillnader i beteende av de kvinnor som skulle 

genomgå en abort. Yngre kvinnor upplevdes mer oroliga och mer sorgsna jämfört 

med de äldre kvinnorna. De yngre upplevdes som om de inte ville prata så mycket 

utan låg helst stilla, blundade och verkade vilja stänga ute omvärlden. De flesta 

operationssjuksköterskor uttryckte att de kände sig speciellt berörda över de yngre 
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kvinnorna och deras uppenbara reaktioner på ingreppet, både före och efter 

aborten. Även stämningen inne på operationssalen upplevdes annorlunda då 

kvinnan var ung och eller om hon hade genomgått flera aborter tidigare. En del av 

operationssjuksköterskorna kände sympati med kvinnan men samtidigt maktlöshet 

när väldigt unga kvinnor gör abort i onödan när det finns preventivmedel. 

Operationssjuksköterskor beskrev att de ibland funderade på om kvinnan var 

säker på sitt beslut om abort när kvinnan var väldigt ledsen. Samtidigt vet inte 

operationssjuksköterskorna om orsaken till varför kvinnan gör abort och anser att 

det inte var deras sak att bedöma det, men tankarna fanns där.

En del kvinnor upplevdes att de var fast beslutna att genomföra aborten och 

ingreppet verkade vara en befrielse nästan som en nystart. 

Operationssjuksköterskor beskrev att dessa kvinnor uttryckte önskade att 

ingreppet skulle vara över, så de fick slippa fostret i magen och känslan av att vara 

gravid.  De upplevde att en del kvinnor var fyllda med skam över sitt beslut. 

Kvinnorna var lågmälda och undvek att ta ögonkontakt med personalen på 

operationssalen. Operationssjuksköterskorna upplevde att det viktigt att visa för 

kvinnan att de accepterade kvinnans beslut om abort med ord och handling och 

tillika stöttade de kvinnor som uppenbart visade sorg med att till exempel hålla 

kvinnans hand eller bara finnas där för henne. De kvinnor som verkade vilja 

utesluta personalen på salen lämnade operationssjuksköterskorna i fred och 

uppträdde så lugnt och respektfullt som möjligt mot patienten. 

På en del kan man ju se att de har.. att det fortfarande finns en 
skamkänsla över det . Den där skammen lyser nästan igenom 
på en del. Och andra är som  (tystnad) ja inte brydda eller om 
de bara stänger av…och en del…ja det är så svårt att veta man 
vet ju inte riktigt bakgrunden varför de väljer att göra det, att  
göra det. Det är så varierande från individ till individ..

(intervju 4a)

Det är väl ibland sådär man kan som känna att just när dom är 
sådär ledsna att ehh…liksom varför är de så ledsna, liksom 
har de ångrat sig eller så kan jag som känna ibland att man 
vill fråga men vill du verkligen det här men sen kan man ju 
som inte heller göra det är väl det, där det är liksom.. för det  
är ju tillåtet att vara ledsen även om har liksom ja helt klart  
med sitt beslut. Det är ju inget man som frågar men ibland kan 
man ju tänka . 
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(intervju 1a)

Att vilja bemöta patienterna på ett värdigt och professionellt sätt

Operationssjuksköterskorna beskrev att det var en självklarhet att bemöta 

kvinnorna med respekt genom att det skulle vara lugnt inne på operationssalen, att 

personalen inte pratade så mycket med varandra utan att de såg till och riktade sig 

till kvinnan. De beskrev att de tröstade kvinnor som var väldigt ledsna genom att 

närvarande hålla kvinnans hand tills de blivit sövda. Samtidigt upplevde 

operationssjuksköterskorna att det fanns kvinnor som avskärmade sig och inte 

pratade vilket man då respekterade. Operationssjuksköterskorna beskrev vidare att 

det var viktigt att känna intuitivt om hur varje kvinna ville ha det i just den 

stunden.  

Operationssjuksköterskor beskrev att de upplevde det oetiskt och kränkande att 

kvinnan lades upp i benstöd för att det sparade tid, innan hon blivit sövd. Några 

operationssjuksköterskor upplevde att de kvinnor som ska genomgå en abort 

kunde känna sig mer blottade och skamsna att bli upplagda i benstöd innan 

sövning. De flesta operationssjuksköterskor upplevde det väldigt jobbigt att ta 

diskussionen med sina kollegor och speciellt inför patienten huruvida man skulle 

lägga upp i benstöd eller ej. Flera av dem beskrev att de sällade sig till sina 

kollegor men kände sig samtidigt olustiga och upplevde att detta bröt mot deras 

egna etiska ståndpunkt vad gällde gott bemötande och omhändertagande. En del 

operationssjuksköterskor beskrev situationen så olustig att de velat lämna salen 

för att inte komma tillbaka igen.

man försöker ju känna av å så ser man att dom är jätteledsna,  
de brukar räcka jag bara gå fram å (paus) jo självklart jag 
presenterar mig så klart, å så brukar jag hålla deras hand tills  
dom somnar, å ofta asså det jämt så nyper dom jätte jättehårt i  
handen, det kanske alla patienter gör det vet jag inte, men det  
är då jag brukar tänka på det, det är som jag vet inte det är 
som mitt sätt, kanske överföra nån sort av tröst… att jag finns 
där 

(Intervju 5)

..när jag tänker efter  så har det inträffat att man försöker 
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spara tid inom citationstecken och lägger patienten tillrätta,  
benen i benstöd nästan så att man börjar tvätta nertill medan 
patienten är vaken då, då tycker jag att det är jobbigt för det  
är inget som jag står för…så vill inte jag göra och även fast  
man har sagt att det där känns inte ok så har de inte lyssnat på 
en och då har jag nästan känt att då vill jag gå ut.  

( Intervju 2a)

Att ha en valmöjlighet  

Bland de operationssjuksköterskor som intervjuades, var det flera som ansåg att 

det skulle vara fritt för operationssjuksköterskor att delta vid aborter. De beskriver 

att om en kollega inte vill delta vid abort av personliga skäl, så kunde en annan 

kollega ta vid om det var möjligt. De ansåg att man inte ska kunna tvinga en 

person till något och detta var speciellt viktigt om kvinnan var någon som 

operationssjuksköterskan var bekant med. Detta respekterades oftast och någon 

annan av kollegorna gick till operationssalen istället. Andra 

operationssjuksköterskor ansåg att rätten att vägra att delta inte ska finnas. De 

menade på att det var omöjligt att lösa rent praktiskt om operationssjuksköterskan 

skulle ha valet att välja vilka ingrepp man skulle delta vid eller inte, då det var 

lagstadgat och att det var något man var medveten om när man valde sitt yrke. 

Kontroversiell fråga… Här är det ju ganska många som jobbar så 
tycker jag att om någon inte skulle vilja vara med så tycker jag att  
dom ska få slippa… Det borde finnas möjlighet att nån annan går 
in…

(Intervju 8)

Nä, det tycker jag inte… För att det är vårat jobb, det är ju en 
intressant fråga verkligen! Det där med kultur är ju väldigt känsligt  
i olika länder å skulle jag jobba i något land som det är en kultur  
som säjer att jag ska vara eller att man får välja eller så skulle jag 
ju rätta mig efter det,

(Intervju 7)

Diskussion

Syftet med detta examensarbete var att beskriva operationssjuksköterskors 
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deltagande vid abort och analysen resulterade i fem kategorier: Att ingreppet 

skapar obehag och behov av reflektion, Att känna sig avtrubbad och att arbetet 

övergår till att utveckla en personlig handlingsberedskap, Att 

operationssjuksköterskan påverkas av kvinnans livserfarenhet, Att vilja bemöta 

patienterna på ett värdigt och professionellt sätt samt Att ha en valmöjlighet. 

Operationssjuksköterskor upplever att abortsituationen i början av sin 

yrkesverksamma tid, som en ovärdig och svår upplevelse. Många hade tvivel om 

de skulle klara av att delta vid ingreppet eller skulle tvingas lämna salen då 

upplevelsen blev för stark och obehaglig. Flera av operationssjuksköterskorna 

beskriver att de i början av sin yrkeskarriär kände sig spända och oroliga för vad 

som kunde komma ut via sugslangen, då fostret sugs ut med hjälp av en elsug med 

högt tryck. Operationssjuksköterskorna funderade över om de skulle kunna se 

hela eller delar av fostret när det sögs ut via sugslangen. 

Operationssjuksköterskorna beskrev att de önskade att de fått mer information av 

en mer erfaren kollega före första ingreppet för att kunna få en chans förbereda sig 

bättre mentalt och sedan efteråt haft möjlighet att ventilera sina känslor och 

tankar. En studie av Edwards, Burnard, Coyle och Fothergill & Hannigan 2000 

visar att vara i början av sin yrkesverksamhet innebar att operationssjuksköterskor 

har mindre erfarenhet och i med detta mindre förberedd och ofta mer känslig inför 

stressande situationer precis som de intervjuade operationssjuksköterskorna gav 

uttryck för. Det krävs ett bättre arbete genom att införa bättre rutiner vid 

nyanställning av operationssjuksköterskor och handledning av studenter så att den 

kan känna sig trygga i sin yrkesroll och känslan av att de kan diskutera med sina 

kollegor på ett mer öppet sätt än i dag. Torjuul och Sörlie (2006) betonar att inom 

hälso- och sjukvården behövs förbättringar vad avser att bearbeta svåra situationer 

såsom det kan upplevas vara många gånger som oerfaren operationssjuksköterska. 

Hälso- och sjukvårdspersonal behöver få avsatt tid för systematisk vägledning och 

för att detta ska kunna ske krävs både ekonomiska och organisatoriska resurser 

från ledningens sida.

I resultatet framkom det att efter att ha arbetat ett tag förändrades upplevelsen av 

aborterna och blev som vilket operativt ingrepp som helst, 

operationssjuksköterskorna upplevde att det blev till en rutin. Känslan av trygghet 
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infann sig efter att ha fått rutin på ingreppet och detta gjorde att man hade en 

bättre handlingsberedskap inför oväntade situationer. Liknande resultat framkom i 

en studie (Hansson, 2002) där erfarenheten av att ha arbetat som 

operationssjuksköterska gjorde att ingreppet blev en rutin och en känsla av att 

vara avtrubbad kunde finnas efter en tid. Hansson, (2002) menade att erfarenheten 

av att vara sjuksköterska gjorde att man hade en bättre handlingsberedskap inför 

etiskt svåra situationer då tidigare erfarenheter gjorde en trygg i sin roll som 

sjuksköterska. Sörlie, Jansson och Norberg (2003) visar att en oerfaren 

sjuksköterska tänker och reflekterar mer i en svår situation jämfört med en erfaren 

sjuksköterska och det var viktigt att bli bekräftad som en kompetent sjuksköterska 

av sina kollegor. Känslan av att bli bekräftad skapade en känsla av trygghet i 

yrkesrollen. 

I resultatet framkom att den reflektion som gjordes på operationsavdelningen var 

med kollegorna under kafferasten. Det saknades ett forum för etiska dilemman 

och möjlighet till reflektion över svåra upplevelser. Enligt Hansson (2002) saknar 

sjuksköterskor möjlighet till regelbunden reflektion över svåra situationer och 

menar att detta är en organisatorisk fråga. Eftersom tystnadsplikt råder är det i 

många gånger direkt olämpligt att samtala om patienter och sitationer i ett fikarum 

där det passerar andra människor än operationssjuksköterskor som deltog i just 

den specifika situationen. Huntington (2002) beskriver i sin studie att abort som 

ingrepp kräver mycket av sjuksköterskors erfarenhet och kunskap, psykologiskt, 

fysiologiskt och för att säkra god omvårdnad för kvinnan. En av de förväntningar 

som sjuksköterskan har i sin yrkesroll, är att kunna hantera de situationer som 

uppstår på arbetet. Genom att samtala med personer som sjuksköterskan känner 

sig trygg med kan man ta itu med den eventuella stress som uppkommit i känsliga 

och jobbiga situationer.

Operationssjuksköterskorna beskriver att de påverkades av kvinnornas 

livserfarenhet, unga kvinnor visade mer oro och sorg än de som var lite äldre. De 

yngre som kanske inte har så lång livserfarenhet verkade vilja stänga ute 

omvärlden och tog mindre kontakt. Några av operationssjuksköterskorna kände 

sig mer berörda och maktlösa av de unga kvinnorna som gjorde återkommande 
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aborter och detta beskrevs som jobbigt. Tankar uppstod hos de intervjuade såsom 

att dessa kvinnor upplevdes betrakta ingreppet som ett aktivt preventivmedel 

vilket kan bero på okunskap om de fysiska skador som kan uppkomma vid abort. 

De intervjuade upplevde även orättvisa mot de kvinnor som har svårt att få barn. 

Operationssjuksköterskor upplevde att stämningen blev annorlunda och mer tyst 

på salen under ingreppet om kvinnan var ung. Marshall, Gould och Roberts 

(1994) menar att vara ickedömande i sin roll som sjuksköterska är en bra 

egenskap, men kan även upplevas som stressande för väldigt många då det många 

gånger går emot deras egna värderingar klargör vad det är som går emot. Vårt 

resultat visade att det kan vara lätt att ändå döma och tänka förutfattade tankar då 

man inte vet orsaken till varför kvinna valt att göra abort. När kvinnor kommer 

åter vid många tillfällen kan det vara svårt som operationssjuksköterska att inte 

fundera över varför kvinnorna inte använder preventivmedel. Det kan tänkas att 

dessa tankar handlar mer om att operationssjuksköterskorna känner och bryr sig 

om kvinnorna än att man vill döma, då det är trots allt inte inte riskfritt att 

genomgå en abort. 

I resultatet beskrivs vidare viljan att bemöta kvinnorna på ett värdigt och 

professionellt sätt, operationssjuksköterskorna beskriver att de är viktigt att läsa 

av? kvinnan om hur den vill ha det, vill hon prata eller upplever de att hon önskar 

att ska det vara tyst. Är kvinnan väldigt ledsen kan operationssjuksköterskan hålla 

hennes hand tills hon somnar och på så sätt ge tröst och visa att man finns där som 

stöd utan att prata så mycket. Patientens välbefinnande är i allra högsta grad 

beroende av sjuksköterskors sätt och attityd och interaktionen mellan 

sjuksköterska och patient är av stor betydelse. En vårdgivares bemötande och 

beteende kan ge varaktiga konsekvenser för patienten. Som 

operationssjuksköterska kan man genom bemötande och intuition få kvinnan att 

känna välmående eller obehag, att känna tilltro eller misstro. För att kunna hjälpa 

och stödja kvinnor som genomgår aborter är förmågan att fundera över och få 

insikt om sig själv viktig (Marshall, Gould & Roberts, 1994). 

Von Post (1998) visar att sjuksköterskor kände att de inte alltid kunde ge den goda 

vård de planerat utan upplevde en inre konflikt med sina värderingar när 

patientens värdighet hotades av medvetna eller omedvetna handlingar från någon i 

17



operationsteamet. Flertalet operationssjuksköterskor beskrev i vår studie hur 

oetiskt och kränkande det kunde kännas när patienten lades upp i benstöd och 

tvättades innan sövning för att spara tid och till med kunde de bli så illa berörda 

att de kände en vilja att lämna salen och inte komma tillbaka igen. 

Få studier är gjorda internationellt och nationellt där det beskrivs om hur 

operationssjuksköterskor upplever och tänker i abortsituationer (Lipp 2008). 

McKee och Adams (1994) visar att det finns ett motstånd hos 

operationssjuksköterskor att medverka vid aborter, det ökar med de antal år som 

operationssjuksköterskan arbetar inom gynekologin men även religiösa och 

sociala aspekter spelar stor roll. De operationssjuksköterskor som deltog hade 

olika syn på detta. Flera av operationssjuksköterskorna upplevde att man inte ska 

kunna vägra delta då det ingår i arbetsuppgifterna och enligt lag är det en 

skyldighet. Några ansåg att de gärna skulle hjälpa en kollega om denna inte ville 

delta om möjligheten finns. 

Förslag till interventioner

I resultatet framkommer att flera operationssjuksköterskor kände sig otrygga i 

början av sin yrkesutövning. För att operationssjuksköterskorna ska kunna känna 

sig trygga i sin yrkesutövning krävs att det finns väl genomarbetade rutiner som 

arbetats fram av operationssjuksköterskorna angående hur kvinnorna ska tas om 

hand och att alla gör likadant. Det behövs även en diskussion mellan 

operationssjuksköterskorna för att skapa en handlingsplan för att underlätta de 

gånger då patienten som kommer är väldigt ledsen vad kan man göra för att trösta 

och underlätta för kvinnan, ska man ta handen eller ska man bara snabba på och 

söva så fort som möjligt?  De operationssjuksköterskor som är närvarande bör ha 

diskuterat fram en filosofi som de flesta känner sig bekväma inför. När blivande 

eller nya operationssjuksköterskor kommer för verksamhetsförlagd utbildning 

eller inskolning bör handledaren informera sin blivande kollega om deras rutiner 

och förklara om hur ingreppet går till och även lyssna in om den blivande 

kollegan tankar och funderingar runt ingreppet. Det är också vikigt att berätta att 

man kan uppleva det på olika sätt. När ingreppet är färdigt bör man ta en kort 

stund för återkoppling för att den nya kollegan ska få en möjlighet att berätta om 

det var något som denne funderar på (Von Post., 1998).  
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Metoddiskussion

Enligt Polit och Beck (2008) bör ett ändamålsenligt urval anlitas inom kvalitativ 

forskning när ett specifikt fenomen ska studeras. Trovärdigheten stärks om 

informationen hämtas från en mångfald personer. I vår studie var de intervjuades 

mångfald i den bemärkelsen att de hade olika lång erfarenhet av att ha arbetat som 

operationssjuksköterska. Data insamlades genom semistrukturerade intervjuer. 

Denna metod anses relevant i studier som har en kvalitativ ansats, då denna typ av 

intervju är öppen och möjliggör beskrivningar av den intervjuades livsvärld. 

Denna intervjumetod är viktig då den ger en öppenhet för nya och oväntade 

fenomen vilket kan leda till nya insikter (Kvale, 1997). Till hjälp och att få 

struktur på våra intervjuer använde vi oss av ett formulär, en frågeguide för att 

hålla en viss struktur på intervjuerna utan att ställa ledande frågor. För oss gav 

yrket som sjuksköterska en fördel i och med att vi hade en viss vana att samtala 

med människor och det underlättade för oss när vi genomförde dessa intervjuer. 

Svårigheten vi stötte på var skillnaden på intervjupersonerna, en del hade lättare 

för sig att samtala medan andra var mer fåordiga. Om vi hade varit mer erfarna 

som intervjuare hade vi kanske kunnat få ut mer även av de som gav mer 

kortfattade svar. Den metod som användes för att analysera intervjuerna var 

kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats med syftet att systematiskt och 

objektivt hålla oss textnära utan egna tolkningar. Det innebär att forskaren 

fokuserar på vad texten säger och beskriver det synliga och självklara (Graneheim 

& Lundman, 2004).

Vi intervjuade åtta operationssjuksköterskor och enligt Holloway och Wheeler 

(2002) har inte antalet intervjupersoner i en kvalitativ studie någon avgörande 

betydelse för utfallet på studien eller av datans kvalité. Bandspelare och 

inspelning på bärbar dator användes för att spela in intervjuerna och enligt 

Holloway och Wheeler (2002) rekommenderas det att spela in intervjuerna då det 

blir exakt och ordagrant då datan senare ska analyseras. Efter någon intervju 

byttes bandspelaren dock ut mot inspelning digitalt på en bärbar dator för bättre 

ljudkvalité och materialet blev mer lätthanterligt då det blev digitalt då kunde vi 

spola tillbaka flertalet gånger utan att vara rädda att förstöra materialet.

För att styrka innehållet i kategorierna har vi använt oss av citat från intervjuerna 
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vilket bidrar att studien blir mer trovärdig. Enligt Polit och Beck (2008) används 

citat för att illustrera viktiga delar i resultatet och kategorierna. 

Slutsats 

Resultatet i vårt examensarbete visar att första upplevelsen av att delta vid en 

abort upplevdes ovärdigt och svårt. Det framkom om önskan om bättre 

handlingsberedskap inför ingreppet. Denna handlingsberedskap kunde förbättras 

med hjälp av ökad information till nya operationssjuksköterskor innan ingreppet, 

samt möjlighet till samtal och debriefing efteråt. Tyvärr avsätts det sällan tid och 

resurser till detta ändamål. Abort som ingrepp är ett etiskt laddat ingrepp där 

starka känslor uppkom hos de operationssjuksköterskor som deltog. Vilka känslor 

som de intervjuade upplevde var i stor grad beroende av ens egen situation i livet, 

kvinnans ålder och hur ens kollegor agerade på salen. Att möjliggöra tillgången 

till ett forum där operationssjuksköterskor får chansen att ventilera och debriefa 

anser vi skulle underlätta deras möjligheter att diskutera om upplevelser och 

etiska dilemman. Detta skulle hjälpa operationssjuksköterskor att bearbeta 

händelser med kollegor och göra att det blir lättare att komma igen och lära sig 

något av en svår situation.
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Bilaga 1

Förfrågan om deltagande i intervjustudie

Operationssjuksköterskor möter i sitt arbete dagligen situationer som gör att de 

ställs inför etiska svåra situationer. Kvinnor som ska genomgå en abort är i en 

stressituation och kan vara utsatt för stark press. De motiv som ligger bakom beslutet om 

abort och den sinnestämning kvinnan är i och bemötandet av vårdpersonal, spelar stor roll 

hur kvinnan hanterar sin situation. Operationssjuksköterskan upplevelse av att närvara vid 

legala aborter är inte studerat. Syftet med denna studie är att beskriva 

operationssjuksköterskors upplevelse av aborter.

Vid intervjun kommer frågor att ställas om upplevelsen av att delta vid legala 

aborter. Intervjun spelas in på band och kommer sedan att skrivas ut. Beräknad 

tidsåtgång för intervjun är cirka 60 min. Deltagandet är högst frivilligt och du kan 

när som helst avbryta din medverkan. Inga uppgifter kommer att redovisas så att 

någon enskild individ kan identifieras. Intervjumaterialet kommer bara att 

behandlas av forskarna och handledaren. Materialet, kommer att hållas inlåst där 

bara forskarna har tillgång till det. Efter det att studien genomförts och 

publicerats, kommer samtliga band förstöras och slängas i enlighet med 

Datainspektionen. Om du är intresserad av att delta i denna studie sänd 

svarsblanketten i det bifogade kuvertet till oss inom 14 dagar. Därefter kontaktar 

vi dig för att komma överens om tid och plats för intervjun.

Om du har några frågor angående studien, kan du kontakta någon av nedanstående 

personer. 
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Anna Thelin

Studerande 
Specialistutbildning 
Operationssjuksköterska

Tfn: 0703463811

Mail: annthe-
9@student.ltu.se

Therese Röjdemark-
Andersson

Studerande 
Specialistutbildning 
Operationssjuksköterska

Tfn: 0738134106

Mail: theper-2@student.ltu.se

Inger Lindberg

Handledare

Leg barnmorska,  
universitetslektor

Tfn: 0920-491000

Mail: Inger.Lindberg@ltu.se

Svarstalong

Om du vill delta i studien fyller du i talongen och skickar i bifogat kuvert inom 14 

dagar alternativt svarar via mail till någon av ovanstående.

d

 (   ) Jag har tagit del av informationen i brevet och är intresserad av att delta i  

studien

(   ) Jag vill bli kontaktad för att få mer information om studien innan jag  

bestämmer mig

Namn: _____________________________________________

Tfn: ______________________________________________

Mailadress:__________________________________________
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Intervjufrågor 

 (Ålder)

Vad har du för utbildning/utbildningar?

Hur länge har du arbetat som operationssjuksköterska?

Berätta om när du första gången deltog vid en abort?

Vad upplevde du känslomässigt då?

Har din erfarenhet förändrat din syn på abort?

Minns du någon händelse som var speciell?

Hur upplever du att patienterna mår som ska genomgå en abort?

Vad tror du att du kan göra för underlätta dessa kvinnors upplevelse av att 
genomgå en abort? 

Hur upplever du gynekologen som närvarar bemöter kvinnan?

Hur upplever du dina kollegors bemötande mot kvinnan?

Vad känner och tänker du innan ingreppet görs?

Berätta har du upplevt några svåra etiska situationer i samband med abort? 

Upplever du att en operationssjuksköterska ska kunna vägra medverka till 
abort i så fall varför?

Följdfrågor: 

Kan du beskriva känslan? 

Vad upplevde du då? 

Hur kände du då? 

Berätta mer om..? 

Ge exempel på?

Fortsätt…?
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