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Abstrakt 

Införandet av medicinsk abort har lett till att sjuksköterskor i högre grad än 

tidigare är delaktiga när aborten utförs. Syftet med denna litteraturstudie var att 

beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att möta kvinnor som genomgår 

medicinsk abort. Sju vetenskapliga artiklar valdes ut och analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i fyra 

slutkategorier som var: stötta kvinnan i beslutet om abort; relation och 

förhållningssätt är viktigt; arbetet medför känslomässig påverkan; attityder och 

fördomar gentemot abort. Resultatet visade att sjuksköterskor erfarit att abort 

är varje kvinnas eget beslut, att det är viktigt att kvinnan får stöd i både beslut 

och abortprocess. Många sjuksköterskor var stolta över att arbeta med abort, 

dels för att de sett de negativa effekterna med illegala aborter men också för att 

det gav dem tillfälle att stötta kvinnornas. Alla sjuksköterskor ville dock inte 

vara delaktiga i det arbetet. Orsakerna till att sjuksköterskor inte ville delta i 

arbetet var personlig övertygelse, livssyn och religiösa skäl. Slutsatsen blev att 

denna studie bidrar till ökade kunskaper om vad sjuksköterskor erfar när de 

arbetar med medicinska aborter. Studien belyser också att det är arbetsuppgifter 

som på många sätt skiljer sig från andra uppgifter som sjuksköterskors har., 

framför allt att det berör personliga övertygelser, livssyn och religiösa frågor. 

Studien visar på behov av liknande forskning under svenska förhållanden.  

 

Nyckelord 

Sjuksköterska, erfarenheter, medicinsk abort, kvalitativ innehållsanalys, 

litteraturstudie 
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Den fertila perioden, som varar ungefär 30 år av en kvinnas liv, kan innebära graviditet, förlossning 

och föräldraskap. Den fertila perioden börjar med menarche (kvinnans menstruationsdebut) och 

fortsätter med månatliga menstruationscykler fram till dess att klimakteriet är över. Denna period 

kan för vissa kvinnor medföra erfarenheter av infertilitet, gynekologiska sjukdomar eller abort 

(Wainer 2008). I Sverige har samhällets syn på abort förändrats med tiden och år 1975 kom en ny 

abortlag (SFS 1974:595; SFS 1995:660). Lagen tillåter kvinnor att själva besluta om abort fram till 

vecka 18. Därefter krävs ett speciellt tillstånd av Socialstyrelsen (2010, s. 9). 

Det finns två olika metoder för att avbryta en graviditet. Den vanligaste metoden för att avbryta en 

graviditet introducerades under 1990-talet och benämns medicinsk- eller farmakologisk abort. 

Metoden används före utgången av graviditetsvecka 9. Kvinnan får tabletter som innehåller 

antiprogesteron och prostaglandin, vilket gör att fostret inte kan fortsätta växa. Tabletterna 

framkallar även livmodersammandragningar för att stöta ut fostret (Socialstyrelsen, 2010 s. 9). Den 

andra metoden kallas för kirurgisk abort. Kirurgisk abort sker oftast på operationsavdelning under 

narkos eller lokalbedövning.  Fostret sugs ut med vakuumaspiration och kvinnans livmoder skrapas 

ren.  De flesta kvinnor som funderar på abort gör valet tidigt och vill få det utfört så snart de tagit 

sitt beslut. Vid en tidig abort har kvinnan möjlighet att välja mellan medicinsk eller kirurgisk metod 

(Socialstyrelsen, 2010, s. 19). 

Upplevelsen av en abort kan innefatta många komplexa betydelser för den kvinna som genomgår 

aborten. Framför allt existentiella frågor där beslutet att avsluta sitt blivande barns liv, istället för att 

gå in i ett föräldraskap har stor betydelse (Halldén, Christensson & Olsson, 2009). Enligt Wainer 

(2008) har införandet av lagliga aborter har gett kvinnor möjlighet att själva bestämma över sina liv 

och sin framtid. Kvinnor kan uppleva känslor av kval och förvirring inför beslutet till abort. Ånger, 

skuld och tomhet kan förekomma, men även en känsla av lättnad när aborten är genomförd. 

Kroppslig påverkan vid en medicinsk abort kan innefatta smärta, blödningar och illamående (Kruse, 

Poppema, Creinin & Paul, 2000). Kvinnor beskriver också att de är rädda för att bli fördömda, av 

samhället, vårdpersonalen och familjen, för att de genomgått abort. Rädslan för detta gör att de ofta 

uppsöker vård utan stöd och det i sin tur kan göra sjukhusvistelsen ännu mer smärtsam (Mariutti, 

Almeida & Sanches Panobianco, 2007). 

Papworth (2011) beskriver att en abort även påverkar den man som är delaktig i graviditeten, men 

ur samhällets perspektiv är abort en kvinnofråga. Männen har i lagens mening ingen rätt att 

bestämma över om barnet skall få födas eller om det ska aborteras och dessutom har männen en 

undanskymd, nästan bortglömd plats i omvårdnaden när en abort genomförs. Sjuksköterskan har en 

viktig uppgift i att även hjälpa männen att vara förberedda, och ge dem stöd i abortprocessen.  
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Young och Bennett (2002) beskriver att kvinnor, som genomgår medicinsk abort efterfrågar tröst 

och stöd, på samma sätt som patienter i andra vårdformer får, sjuksköterskan ska trösta och lugna 

patienten, oavsett av vilken orsak patienten behöver vård. Young och Bennett (2002) beskriver även 

att många kvinnor efter aborten lämnas ensamma för att bearbeta händelsen utan professionell hjälp, 

och vårdfokus behöver därför förflyttas från det biomedicinska synsättet och istället även omfatta 

sociala, psykiska och andliga dimensioner av omvårdnad.   

Mariutti et al. (2007) påpekar att hälso- och sjukvårdspersonal hellre medverkar vid omvårdnaden 

av en fullgången graviditet. Vidare framkom att sjuksköterskor som arbetar med omvårdnad i 

samband med abort, måste bli medvetna om sin roll och de måste förstå att tillgång till hälsa och 

respekt för den egna individen, utan diskriminering, är grundläggande mänskliga rättigheter. Hälso- 

och sjukvårdspersonals inställning till abort har ibland gjort att kvinnans individualitet och 

värdighet har ignorerats i denna situation. Även tidsbristen påverkar omvårdnaden av dessa kvinnor. 

Mariutti et al. (2007) beskriver vidare att sjuksköterskor oftast bara ger basal omvårdnad, men att 

det även finns ett fåtal sjuksköterskor som ger omvårdnad med ett djupare engagemang. 

Sjuksköterskan är involverad i abortprocessen från tidsbokning och rådgivning till administration av 

läkemedel och avslutande efterkontroll (Socialstyrelsen, 2010, s. 9). Det är dock läkaren som har 

det yttersta ansvaret att kontrollera att aborten blivit korrekt utförd. Sjuksköterskans profession har 

förändrats med tiden och sjuksköterskeyrkets rättsliga och etiska fundament har ändrats utifrån vad 

samhället kräver av hälso- och sjukvården. För att sjuksköterskan ska kunna möta dessa krav från 

samhället, så behövs utbildning och diskussioner i etiska och rättsliga frågor (Puteri Nemie, 2009). 

Lipp (2008b) menar att eftersom sjuksköterskor har en ökad delaktighet vid aborter så måste 

sjuksköterskan fråga sig om denne är förberedd på att delta i abortarbetets alla aspekter.  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att möta kvinnor 

som genomgår medicinsk abort. 
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Metod 

Denna litteraturstudie har en kvalitativ ansats. Polit och Beck (2008, s. 65) beskriver att en 

litteraturstudie innebär att en summering av tidigare forskning görs för att besvara den 

frågeställning som valts till den egna studien. Kvalitativ ansats används för att beskriva, förklara 

och fördjupa förståelsen för människans upplevelser och uppfattningar om ett ämne (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 45).  

 

Litteratursökning 

De databaser som användes vid den systematiska litteratursökningen var de bibliografiska 

referensdatabaserna CINAHL och PubMed.  De sökord och begrepp som använts i CINAHL och 

PubMed är nurse, abortion, abortion care, termination of pregnancy, attitudes, ethics, women, 

participate, lived experience, abortion care service, health care professionals, care. 

Inklusionskriterier för sökning var att artiklarna skulle vara peer-reviewed, engelskspråkiga och 

utgivna mellan åren 1996-2011. Aborter som rör underåriga (<18år) har exkluderats. Den 

systematiska litteratursökningen resulterade i 7 studier. Tabell 1 visar översikt av den systematiska 

litteratursökning som gjorts. 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor som genomgår medicinsk 

abort. 

PubMed 2011-09-22. 

Sökn *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 

2 

3 

4 

5 

MSH 

FT 

FT 

FT 

MSH 

Nurse AND Abortion 

Abortioncare 

Termination of pregnancy 

Termination of pregnancy AND nurse 

Attitudes AND nurse AND abortion 

84 

746 

4226 

71 

11 

1 

2 

 

 

 

CINAHL 2011-09-19.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

10  

FT 

CH 

CH 

CH 

CH 

CH 

CH 

FT 

CH 

 

FT 

 

Termination of pregnancy 

Abortion 

Abortion AND Nurse 

Abortion AND Ethics 

Abortion AND Women 

Abortion ANDParticipate 

Abortion AND Lived experience 

Abortion AND care AND service 

AbortionAND Healthcare professionals 

Abortion AND nurse AND care 

53 

1060 

50 

110 

39 

8 

6 

241 

8 

 

74 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

*MSH-MeSH termer i databasen PubMed, CH- CINAHL headings i databasen CINAHL, FT-fritextsökning. 
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Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning av artiklar har skett enligt Willman et al. (2006, s. 156.), varje artikel har 

granskats utifrån följande kriterier: utformning av problemformulering, kontext, urval, 

datainsamling, dataanalys, kommunicerbarhet, resultat och huvudfynd. Studierna har klassificerats i 

ett procentsystem enligt Willmans et al. (2006, s. 96) förslag. Protokollet har justerats inför denna 

kvalitetsgranskning, eftersom punkterna resultat i förhållande till teoretisk referensram, samt 

genererad teori under rubriken kommunicerbarhet inte var bedömbart för denna studie. 

Procentsystemet baserades på att varje enskild artikel kunde få maximalt 13 poäng, ett poäng för 

varje positivt svar. En artikel som i kvalitetsgranskningen fått 8 poäng fick en procentsats på 61% 

(8/13=0,61). Enligt Willman et al. (2006, s. 96) kan procenttabellen sedan graderas i kvalitet. 

Artiklar som fick 80-100% ansågs hålla hög kvalitet, artiklar som fick 70-79% betecknades vara av 

medelhög kvalitet och artiklar som fick 60-69% var av låg kvalitet. Tabell 2 visar översikt över 

artiklar som ingår i analysen. 

 

Tabell 2. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=7) 

Författare/ 

År 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamlings 

/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Anjos 

Gesteira,  

Freire Diniz & 

Menicucci de 

Oliviera/2008 

Kvalitativ 5 sjuksköterskor 

och 4 

undersköterskor 

Två fokusgrupper/ 

Innehållsanalys 

Deltagarna ansåg att abort är 

brottsligt och syndigt även 

om kvinnan genomgått den 

juridiska proceduren och att 

sjukvården är 

diskriminerande. 

 

Medel 

 

Gallagher, 

Porock &  

Edgley / 2010 

Kvalitativ 9 sjuksköterskor Semistrukturerade 

intervjuer/ 

tematisk analys 

Förmågan att ta hand om 

kvinnorna som individer 

illustrerar “empowerment´s” 

natur. Att synliggöra detta 

stöd genom definierade 

roller för sjuksköterskan 

skulle kunna hjälpa 

sjuksköterskor som arbetar 

med abort att på ett mer 

effektivt sätt ge stöd vid alla 

aborter. 

 

Hög 

 

Gmeiner, Van 

Wyk, 

Poggenpoel & 

Myburgh / 

2000 

Kvalitativ Sjuksköterskor, 

antal framkom ej 

Fenomenologiska 

intervjuer och 

fältstudier/ 

tematisk analys 

Legalisation av abort var ett 

positivt steg i utvecklingen 

av kvinnans ställning i 

samhället. 

 

 

Medel 
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Forts. Tabell 2. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=7) 

Författare/ 

År 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamlings 

/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Harries, 

Stinson & 

Orner/2009 

Kvalitativ 34 sjuksköterskor  34 kvalitativa 

djupintervjuer och 

en fokusgrupp 

diskuterade/ 

tematisk analys 

Det fanns en generell brist 

på förståelse gällande under 

vilka omständigheter som 

vårdpersonal var berättigade 

att påverka deras rätt att 

vägra eller erbjuda, till och 

med, assistera vid aborter. 

Sjukvården verkade sakna 

standardiserade 

strukturer/ramverk som 

berör plikttrogen 

vårdpersonals invändningar. 

Slutligen verkade det finnas 

väldigt lite uppmärksamhet 

eller stöttning från hälso- 

och sjukvårdsledning till de 

sjuksköterskor som hade 

betänkligheter mot att arbeta 

med abort. 

 

Hög 

 

Lipp/2008a Kvalitativ 12 sjuksköterskor/ 

barnmorskor. 

Observationer/ 

grounded theory 

Sjuksköterskorna tog 

kvinnornas individuella 

omständigheter i beaktning 

och upptäckte att det alltid 

måste vara kvinnans beslut. 

Vissa deltagare i studien var 

reserverade mot medicinsk 

abort när det framkom hur 

stor känslomässig påverkan 

den hade för alla inblandade. 

 

Hög  

McQueen 

/1997 

Kvalitativ 12 sjuksköterskor  Inspelade 

intervjuer/ 

tematisk analys 

Omvårdnad är i fokus och 

emotionellt bearbetning är 

en viktig del av deras arbete. 

Deras beskrivning visar att 

gynekologiskt arbete är en 

sorts omvårdnad som kräver 

känslomässigt engagemang 

och det finns en risk att den 

känslomässiga påverkan blir 

stor. 

 

Hög 

 

Poggenpoel, 

Myburgh & 

Gmeiner / 

1998 

Kvalitativ 22 sjuksköterskor Fokusgrupper och 

intervjuer/ 

textdeskriptiv 

metod 

 

Vikten av att frivilligt få 

välja sitt deltagande i 

abortverksamheten 

Hög 
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Analys 

Data analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) metod för manifest innehållsanalys. Det 

innebar att de synliga och uppenbara komponenterna i texten analyserades utan att egen tolkning av 

data skedde. Dock menar Graneheim och Lundman (2004) att en viss tolkning ändå alltid sker, men 

att den kan vara av olika djup. Analysmetoden innebär att varje artikel bearbetas i flera steg. Först 

lästes artiklarna igenom ett antal gånger för att skapa ett helhetsintryck, sedan extraherades 

textenheter som svarade mot studiens syfte. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att det är ett 

kritiskt steg i analysen när textenheterna som ska analyseras väljs ut. Blir textenheterna för korta 

finns en risk att viktig information går förlorad, samtidigt som för långa textstycken kan innehålla 

flera företeelser.  Efter detta översattes textenheterna till svenska och kondenserades, det vill säga 

att kärnans innehåll identifierades och koncentrerades utan att relevant data gick förlorad.  Nästa 

steg var att kondenseringarna kodades och grupperades i olika kategorier. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) kan det vara svårt att dela in de kondenserade textenheterna i kategorier eftersom 

en kategori innehåller flera kondenseringar med liknade innehåll, men ingen kondensering får passa 

in i flera kategorier. Kategorierna görs först små och många till antalet, kategorier med liknande 

innehåll sammanfogas sedan in i större och färre kategorier. Den första kategoriseringen resulterade 

i 37 kategorier, dessa sammanfogades sedan i ytterligare 3 steg. Kategoriseringen var klar efter 

fjärde steget, när kategorierna inte kunde sammanfogas ytterligare, eftersom kategorierna blivit 

rena. 

  

Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier som redovisas i tabell 3. Resultatet beskrivs med brödtext och 

förtydligas med utvalda citat. 

  

Tabell 3. Översikt av kategorier som framkommit i analysen (n=4) 

Kategorier 

 

Stötta kvinnan i beslutet om abort 

Relation och förhållningssätt är viktigt 

Arbetet innebär känslomässig påverkan 

Attityder och fördomar gentemot abort  
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Stötta kvinnan i beslutet om abort 

I studien (Gallagher, Porock & Edgley, 2010) beskrevs att sjuksköterskors erfarenhet var att beslutet 

om abort många gånger var taget redan innan hälso- och sjukvården kontaktades. Kvinnorna ville 

då inte diskutera det beslut de tagit, men ville ha information och snabb handläggning av aborten. I 

en studie (Lipp, 2008a) beskrev sjuksköterskor att beslutet att genomgå abort var fundamentalt för 

kvinnor och kunde ha flera orsaker, där livsomständigheterna framstod som särskilt avgörande. 

Sjuksköterskor trodde att kvinnor inte alltid ville genomgå abort, men att de av någon anledning 

kände sig tvungna. Det kunde bero på att de var bundna till relationer som påverkade deras beslut. 

Enligt Gallagher et al. (2010) ville sjuksköterskor försäkra sig om att kvinnor hade tagit rätt beslut 

och därför ansågs det nödvändigt att värdera och undersöka omständigheter, för att försäkra sig om 

att beslutet var kvinnors egna. Beslutet ansågs vara det svåraste beslut som kan tas, det var något 

som kvinnor inte tog lättvindigt och det skulle komma att påverka framtiden (Lipp (2008a).  

 

We make sure people are making the right decision… and make sure that what 

they´re doing is the right thing for them, and support them (Gallagher et al., 2010, 

s.852). 

 

I Poggenpoel, Myburgh och Gmeiner (1998) beskrev sjuksköterskor aborters negativa effekter för 

kvinnor och att kvinnor i förväg inte kunde veta hur en abort skulle kunna påverka dem. 

Sjuksköterskor hade förståelse för den emotionella påverkan på kvinnor som en medicinsk abort 

har, att abort är en känslomässig erfarenhet (Lipp, 2008a). Sjuksköterskor hade erfarenhet av att de 

kvinnor som genomgått medicinsk abort, oftare än kvinnor i allmänhet, blev deprimerade, 

drabbades av skuldkänslor och uppvisade självmordstendenser. Sjuksköterskor ansåg att kvinnor 

som skulle göra abort borde informeras om aborternas för- och nackdelar och hur det skulle kunna 

påverka framtida graviditeter. 

  

…because they don´t know on beforehand what abortion could do to 

them (Poggenpoel et al.,1998, s.6). 

  

 Studier (Gallagher et al., 2010; Harries, Stinson & Orner, 2009; Lipp, 2008a). beskrev att 

sjuksköterskor var tydliga med att beslutet om abort alltid var kvinnors, och att de var 

tvungna att förhålla sig neutrala till kvinnors beslut. De satte kvinnor i centrum för 

beslutsfattandet. Sjuksköterskor var medvetna om att abort är varje kvinnas rättighet. En 

ständig medvetenhet om kvinnors omständigheter var viktigt för att inte påverka beslutet, 

samt att vara medveten om sitt sätt att möta kvinnor för att inte göra dem upprörda, 
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eftersom det skulle kunna försvåra deras beslut (Lipp, 2008a). Enligt Gallagher et al. 

(2010) beskrev sjuksköterskor att de medvetet valde vilket sätt de pratade på, för att inte 

väcka skam hos kvinnor. Enligt Lipp (2008a) och Gallagher et al. (2010) var det av vikt att 

uppmuntra och stötta i det beslut som togs och att underlätta beslutstagandet genom den 

kunskap som de hade. Lipp (2008a) beskrev att sjuksköterskor också ville försäkra sig om 

att de informerat kvinnor om alla valmöjligheter. Enligt Gmeiner, Van Wyk, Poggenpoel 

och Myburg (2000) kunde sjuksköterskor få stöttning genom att ge stöttning, som en del av 

ett ömsesidigt utbyte. I Gallagher et al. (2010) beskrev sjuksköterskor att kvinnor som 

skulle genomgå abort hade fördomar om sjuksköterskor som arbetade med abort och därför 

ibland försökte försvara sitt beslut. 

  

Relation och förhållningssätt var viktigt 

 I en studie (Lipp, 2008a) beskrevs att sjuksköterskor i abortverksamhet strävade efter att ge 

omvårdnad som utgick från kvinnors individuella behov, vilket krävde såväl skicklighet som 

känslighet. Enligt Harries et al. (2009), hade sjuksköterskor sympati och förståelse, oavsett skälen 

för abort och respekterade kvinnor som personer. McQueen (1997) beskrev att sjuksköterskor 

tillgodosåg kvinnors behov oavsett deras uppfattningar om handlingen.  

 

 I just deal with my ladies on a personal basis, on a one to one and as an 

individual, and just treat everybody differently due to their circumstances and do 

the best I can for them. Because everybody has their different sort of scenario and 

problem (Lipp 2008a, s.15). 

  

McQueen (1997) beskrev att sjuksköterskor blev involverade i omvårdnadsrelationer med kvinnor 

och att dessa relationer var viktiga då de handlade om någonting av det mest privata hos kvinnor. 

Sjuksköterskor kände tillfredsställelse i relationerna, men de hade också erfarenheter av relationer 

där de inte lyckats upprätthålla respekten för patienten. Sjuksköterskor var rädda att bristen på 

respekt kunde göra att kvinnor kände sårbarhet, osäkerhet och skuld (McQueen, 1997).  

I McQueen (1997)  beskrevs att den empati som sjuksköterskor kände för kvinnor, blev större om 

de hade tidigare erfarenheter av liknande situationer. Yrkesmässig empati användes då 

sjuksköterskor hade svårt att identifiera sig med kvinnor. McQueen (1997)  beskrev att 

sjuksköterskor försökte stänga ute de omständigheter som lett till valet att göra abort, för att inte bli 

dömande mot kvinnor. Kvinnor behövde bemötas med försiktighet och känslighet i 

abortsituationen. Sjuksköterskor hade förståelse för den känslomässiga tumult som kunde uppstå 
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efter en abort. Deras empati visade sig också i en omsorg för hur kvinnornas omständigheter utanför 

sjukhuset såg ut och till kvinnors närstående. 

  

Arbetet innebär känslomässig påverkan 

I McQueen (1997) beskrevs att arbeta med medicinska aborter innebar ett emotionellt åtagande. I 

Lipp (2008a) upplevde sjuksköterskor att medicinska aborterna medförde känslomässiga 

erfarenheter för dem själva, men att bara ett fåtal sjuksköterskor talade om hur de påverkades 

känslomässigt. Mer handgriplig inblandning i aborter gav mer känslomässiga konsekvenser och den 

emotionella delen av abortarbetet ansågs vara det mest betungande (Lipp 2008a; McQueen 1997). 

Lipp (2008a) beskrev att sjuksköterskor ibland blev upprörda i mötet med kvinnor som skulle 

genomgå abort och att de då lärde sig stänga av känslor för att orka med. Enligt studier (Harries et 

al., 2009;Lipp, 2008a) beskrev sjuksköterskor att utbrändhet och kroppsliga symptom förekom. 

I en studie (Harries et al., 2009)  upplevde sjuksköterskor att de genom att arbeta med abort hade en 

annan funktion än i sin vanliga sjuksköterskeroll och att det var ett nytt område som de skulle 

anpassa sig till. Samvetskval och moraliska betänkligheter påverkade sjuksköterskors delaktighet i 

abortprocessens olika delar och de hade olika gränser för hur långt de kunde tänka sig medverka i 

abortprocessen.  

Det var ofta en kombination av omständigheter, personliga intressen och erfarenheter, som 

påverkade i vilken grad sjuksköterskor ville vara delaktiga i abortarbetet (Harries et al., 2009). Både 

Gallagher et al. (2010) och Harries et al. (2009) beskrev att det fanns sjuksköterskor som trodde på 

det de gjorde och var glada åt att göra detta. För vissa sjuksköterskor var valet kopplat till tidigare 

erfarenheter av det negativa med illegala aborter, för några var bristen på personal det som avgjorde 

och för andra var det möjligheten att styrka kvinnors empowerment som fick dem att välja att arbeta 

med abort (Harries et al., 2009).  

 Det framkom att religiös tro inte var ett hinder för att stödja kvinnors rätt att välja i reproduktiva 

frågor, medan det för andra sjuksköterskor var ett huvudskäl till att inte kunna arbeta med abort 

(Harries et al., 2009).  I Harries et al. (2009) beskrevs att sjuksköterskor som valt att inte medverka i 

abortarbetet ändå upplevde oro över de svårigheter som kvinnor befann sig i när de sökte hjälp, och 

bekymrade sig även över behovet av preventivmedel och preventivmedelsrådgivning. Anjos 

Gesteira, Freire Diniz och Menicucci de Oliviera (2008) förklarade att vissa sjuksköterskor valde att 

inte arbeta med abort, utan föredrog att arbeta med förlossningsarbete, nyförlösta kvinnor och 

högriskgraviditeter. Det fanns enligt Harries et al. (2009) sjuksköterskor som valde att inte arbeta 

med abort på grund av rädsla för utfrysning, för att de ville trivas med sitt arbete eller för att de inte 
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gillade abortservicen. Sjuksköterskor beskrev också rädsla för att delta i abortutbildning på grund av 

stigmatisering och för att deltagandet i abortutbildningen kunde signalera att de tagit ställning för 

abort.  

 Enligt Harris et al. (2009) och Gmeiner et al. (2000) beskrevs att abortarbetet borde vara frivilligt, 

att sjuksköterskor som arbetar med abort bör vara hängivna och brinna för det de gör. Ingen skulle 

tvingas att arbeta med något som stred mot deras övertygelse. Harries et al. (2009) beskrev vidare 

att sjuksköterskor saknade styrande regelverk för de som inte ville medverka vid aborterna. 

Sjuksköterskor uttryckte en önskan om särskilda abortkliniker som både skulle vara en stödjande 

miljö för de kvinnor som sökte hjälp för abort och för de som vill arbeta med aborter. 

 

I think that people must choose to be in that situation, because some people are 

very anti abortion and you can´t force somebody that is totally anti abortion, to go 

and work with somebody who is having an abortion (Harries et al., 2009).  

 

Gallagher et al. (2010) och Harries et al. (2009)  beskrev att sjuksköterskor ansåg att de blivit 

utbildade till att rädda liv och att de inte hade rätt att ta någon annans liv. Sjuksköterskor funderade 

över det ofödda barnets liv om det fick födas fram i olyckliga omständigheter där barns och 

kvinnors basala behov inte skulle tillgodoses. När sjuksköterskor tänkte på att bevara liv, menade de 

kvinnors liv (Harries et al., 2009). Gallagher et al. (2010) beskrev att sjuksköterskor ofta ifrågasatte 

både sig själva och motsättningen mellan abortverksamheten och omvårdnadens natur. 

  

You do question yourself – I Won´t that you don´t, because you do. You think, 

What a horrible day, do I need to be doing? (Gallagher et al., 2010, s.853). 

   

I Gallagher et al. (2010) påtalade sjuksköterskor att gruppstöd var särskilt viktigt i 

abortverksamheten. Att ha andra i samma situation att anförtro sig åt, att bolla tankar med och att ha 

rådgivning tillsammans med var värdefullt. Med kollegorna kunde sjuksköterskor prata öppet, utan 

att vara rädd för socialt efterspel. Sjuksköterskor beskrev även att de inte trodde att sjuksköterskor i 

andra verksamheter kunde förstå dem. 

  

Attityder och fördomar gentemot abort  

Studier (Gallagher et al., 2010; Anjos Gesteira et al., 2008 ) beskrev att sjuksköterskor ansåg att 

abort var tabubelagt. Anjos Gesterias et al. (2008) beskrev att sjuksköterskor var både dömande och 

förebrående mot kvinnor som sökte abort och att sjuksköterskorna diskriminerade kvinnor genom 
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att prioritera förlossningar framför abortarbete. Anjos Gesteira et al. (2008) beskrev att 

sjuksköterskor betraktade abort som att det var kriminellt, trots att kvinnor hade rätt att göra abort i 

juridisk mening. Anjos Gesteria et al. (2008)  beskrev även att många sjuksköterskor var emot abort 

även vid fall av våldtäkt. I motsats beskrev  Harries et al. (2009) att oönskade graviditeter till följd 

av våldtäkt eller incest betraktades annorlunda av sjuksköterskor och att de oftast ansåg att det var 

skäliga anledningar för kvinnor till att få aborterna utförda.   

Gallagher et al. (2010) och McQueen (1997) beskrev att sjuksköterskors omvårdnad av kvinnor 

påverkades av allmänhetens uppfattning av abort och att sjuksköterskors egna attityder kunde skina 

igenom i sjuksköterskors uppförande och omvårdnad av kvinnor. Både Lipp (2008a) och Anjos 

Gesteria et al. (2008)  beskrev att sjuksköterskor ansåg att kvinnor borde bestraffas för att de valde 

att göra abort.   

 

I would make her have an IUD placed, and a tubal ligation if she has more than 

four children. I´d make her attend the places caring for abortion women so she 

could see the service, fill out forms, see the cases of patients that arrive I shock, 

bleeding, so she can have a chance to see the other side of the thing, see what she 

exposed herself to (Anjos Gesteria et al., 2008, s.451). 

 

I Anjos Gesteira et al. (2008)  beskrev sjuksköterskor att de ansåg att graviditeter var något 

förutbestämt och därmed måste ske. Harries et al. (2009) beskrev att sjuksköterskor inte upplevde 

att aborter var någon trevlig sak.  

Harries et al. (2009)  beskrev att sjuksköterskor ansåg att det var för lätt att få en abort utförd 

eftersom många av kvinnorna återkom för sin andra eller tredje abort. Lipp (2008a) beskrev att 

sjuksköterskorna oroade sig över att kvinnor kunde använda sig av abort som en preventiv metod. 

Harries et al. (2009) beskrev att sjuksköterskor ansåg att abort som preventiv metod var 

oacceptabelt och det påverkade omvårdnaden av kvinnor, men sjuksköterskor beskrev även att 

upprepade aborter kunde bero på brist på tillgång till rådgivning gällande familjeplanering. 

 

Diskussion 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att möta kvinnor som genomgått 

medicinsk abort. Resultatet i denna litteraturstudie visade att det var viktigt för sjuksköterskor att 

stötta kvinnor i beslut om abort och att stötta kvinnor under och efter abort. Det framkom att 

relationer och förhållningssätt i arbetet med kvinnor som genomgått abort var viktigt och att 

kvinnors behov tillgodosågs oavsett sjuksköterskors uppfattningar om abort. Abortarbetet påverkade 

sjuksköterskors yrkesliv och privatliv och det finns attityder och fördomar gentemot abort och de 
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kvinnor som genomgått abort.  

I litteraturstudien resultatet framkom att det var viktigt att sjuksköterskor fanns som ett stöd för 

kvinnan i hennes beslut om abort. Resultatet visade vidare att det fanns sjuksköterskor som var för 

abort och sjuksköterskor som var mot abort. Enligt Kimport, Foster och Weitz (2011) finns det 

abortmotståndare som hävdar att majoriteten av de kvinnor som gör abort ångrar sitt beslut och 

kvinnorättskämpar som hävdar precis det motsatta. Oavsett vem av de två grupperna som har rätt i 

frågan går det inte att förneka att det finns kvinnor som upplever negativa känslor och behöver 

känslomässigt stöd, i form av samtal och fysisk beröring efter att ha genomgått en abort. I Kimport 

et al. (2011)  beskriver kvinnorna vikten av att beslutet att göra abort är deras eget, utan påverkan av 

omgivningen. Kvinnorna vill bli omgivna av fördomsfria människor som bollplank inför 

beslutstagandet. Kvinnorna mådde sämre känslomässigt när de kände att beslutet om abort inte var 

deras, eftersom de då inte hade makten över sitt liv, även om de sannolikt hade kommit fram till 

samma slutsats på egen hand. Negativa känslor uppstod när kvinnan lämnades utan stöd efter 

aborten. De negativa känslorna som kvinnorna beskrev var sömnsvårigheter, panikattacker och 

ångest. Kimport et al. (2011), tror inte att ytterligare regler för att få genomgå en abort är lösningen 

på problemet för kvinnor som ångrat sin abort, utan de anser att det är viktigt att försöka hitta sätt 

att möta kvinnornas kort- och långsiktiga behov av känslomässigt stöd.  Det är viktigt att 

sjuksköterskorna lär sig att kommunicera med kvinnor som genomgått en abort som bejakar istället 

fördöma deras beslutstagande. En viktig uppgift för sjuksköterskan är därför att förhålla sig neutral 

och inte låta egna åsikter om abort styra kvinnans val. Författarnas slutsats är därför att kvinnor som 

genomgår abort har behov av individuellt bemötande, fördomsfri stöttning och rådgivning både vad 

gäller kvinnans beslut om abort, men även under abortprocessen och efteråt.  

Resultatet i denna litteraturstudie visade att goda relationer och professionellt förhållningssätt var en 

förutsättning för att kunna ge en god omvårdnad. Lögstrup (1994) och Belcher och Jones (2009) 

beskriver att en social konversation mellan sjuksköterska och patient, samt att sjuksköterskan 

medvetet avsätter tid för att bygga en relation med varje enskild patient, är grundläggande för en bra 

relation. Enligt Belcher och Jones (2009) kan sjuksköterskor och patienter ogilla varandras 

livsperspektiv, kollisionen mellan deras personligheter kan då innebära brister i kommunikation, 

som blir ett hinder för att tillhandahålla fullgod vård. Det kan innebära svårigheter att upprätthålla 

ett professionellt förhållningssätt, med neutralitet inför patientens omständigheter, om 

sjuksköterskans personliga värderingar om abort riskerar att läcka igenom och bli kännbart för 

patienten. Gaudine, LeFort, Lamb och Thorne (2011) har funnit att patienters värderingar och val av 

livsstil ibland går emot sjuksköterskors värderingar. Här uppstår då en etisk konflikt hos 

sjuksköterskorna och de vet inte vad som är rätt sak att göra i enskilda situationer. Varcoe et al. 
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(2004) beskriver att det ofta förekommer konflikter och spänningar i luften då sjuksköterskan 

ständigt arbetar i mellanrummet mellan sina egna, anhörigas, patienters och kollegors värderingar. 

Nortvedt, Hem och Skirbekk (2011) talar om svårigheterna med att anta ett förutbestämt etiskt 

förhållningssätt i arbete med patienter, eftersom omständigheterna runt patienterna varierar mycket. 

Sjuksköterskors moraliska uppfattning har samband med hur de uppfattar omvärlden och hur de 

påverkas känslomässigt i olika situationer. Detta har betydelse för hur de gör sina moraliska 

ställningstaganden. Enligt ICN: s etiska kod (International Council of Nursing, 2002), ska ett 

professionellt förhållningssätt baseras på en humanistisk människosyn där sjuksköterskan visar 

omsorg om och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet. I vårdarbetet ska 

sjuksköterskan verka för en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och 

trosuppfattning hos individ, familj och samhälle respekteras. Enligt Biton och Tabak (2003) ger den 

etiska koden god vägledning och är en viktig nyckel genom processen till framgång för 

sjuksköterskan och för att denne ska kunna ge en god vård. Den gör också att sjuksköterskan kan 

utveckla en personlig identitet i sin profession och gör att hon kan trivas med sitt yrke och sin 

yrkesroll.  Författarnas slutsats är att etiska konflikter kan uppstå när sjuksköterskans livssyn strider 

mot kvinnans, men att professionellt förhållningssätt innebär att sjuksköterskan måste se till 

kvinnans behov oavsett sin egen övertygelse gällande abort. 

Resultatet av litteraturstudien visade att sjuksköterskor upplevde att arbetet innebar känslomässig 

påverkan på dem och att arbetet med medicinska aborter skulle vara frivilligt. Enligt Kane (2009) 

har införandet av medicinsk abort lett till en ökat autonom roll för sjuksköterskor och med detta en 

ökad arbetsbörda i form av att stödja patienter i beslutsprocessen, vid val av metod för aborten, samt 

i den tveklöst svåra situationen. Det är sannolikt att konflikter uppstår hos sjuksköterskor som vill 

kunna avstå arbetet på grund av samvetsfrihet och som plötsligt befinner sig i en situation där de är 

delaktiga i abortprocessen, om än inte alltid i den direkta aborten.  Kane (2009) argumenterar för att 

rättigheterna för sjuksköterskor som vill ha samvetsfrihet måste vägas mot rättigheterna hos de 

patienter som genomgår abort.  Det måste finnas en varsam balans mellan sjuksköterskans och 

patientens rättigheter. Cignacco (2002) fann i sin studie att medverkan vid abort ibland framkallade 

tunga känslomässiga bördor, i form av nedstämdhet, ilska, hjälplöshet och motstridiga känslor hos 

deltagarna. Zuzelo (2007) beskrev att sjuksköterskor hade flera egna förslag på åtgärder för att 

minska påfrestningen som uppstod i de etiskt svåra situationerna. Att vara delaktig i etiska grupper, 

att ha debriefing grupper och att ha fokusgrupper var tydliga önskemål bland deltagarna, för att orka 

bära bördan av etiska dilemman. Lim, Bogossian och Ahern (2010) fann att copingstrategier 

används för att hantera krävande och stressfyllda situationer. Missriktad ilska, panik och nervositet 

förvärrade stressen, medan att gå till botten med orsaken till den känslomässiga stressen och träna 
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sig i att kontrollera sina känslor och beteenden i svåra situationer, var copingstrategier som var till 

nytta för sjuksköterskorna. Författarna av studien fann att sjuksköterskorna påverkades av att arbeta 

med medicinska aborter, men att arbetsbördan kunde lätta när sjuksköterskan fick dela sina tankar 

med kollegor. Coyle, Edwards, Hannigan, Burnard och Fothergill (2000) menar att ledningen måste 

ta på sig ansvaret för den existerande stressrisken och därför aktivera stödmekanismer som kan 

förhindra negativa konsekvenser av stress som kan komma att påverka sjuksköterskorna som 

arbetar med aborts hälsa genom att bibehålla en positiv arbetsmiljö och inge arbetstrygghet. 

Dallender, Nolan, Soares Thomsen och Arnetz (1999) menar att mentorskap av erfaren 

sjuksköterska både gynnar den nya sjuksköterskan, den sjuksköterska som känner mycket empati 

och den sjuksköterska som behåller arbetsrelaterade problem för sig själv. Coyle et al. (2000) säger 

att stöttning från kollegor minskar stressen och menar att personliga kvalitéer som att kunna slappna 

av, ha gott självförtroende, tro på egna kraften och ha en känsla för humor också hjälper mot 

arbetsrelaterad stress.  

Resultatet i denna litteraturstudie visade att sjuksköterskor valde att arbeta med medicinska aborter 

för att de ville stödja kvinnornas empowerment och att en del valde att arbeta med medicinska 

aborter för att det stärkte sjuksköterskan egna empowerment, genom att de fick bättre 

självförtroende. Zakariah Mika (2004) definierar empowerment som ett antal processer som 

tillsammans gör att kvinnan får en inre styrka att uttrycka och försvara sina rättigheter, som ger 

henne ett bättre självförtroende, som ger kvinnan respekt och som gör att kvinnan får kontroll över 

sitt liv. Andrews och Boyle (2002) beskrev hur kvinnor som genomgått abort efter oönskade 

graviditeter fått empowerment genom att de blev bättre på att ta egna beslut. De tillät inte längre 

andra att ta beslut åt dem utan litade på deras egen förmåga att ta goda och riktiga beslut åt sig 

själva och deras närstående. Andrews och Boyle (2002) beskriver även hur kvinnorna genom att 

anförtro sig åt andra kvinnor fick stöd och råd som hjälpte dem genom abortprocessen. Kvinnorna 

berättade att processen skulle bli till nytta för dem genom hela livet, de hade förändrats och fått 

makten. Sjuksköterskor måste stärka kvinnor genom information och utbildning.  Slutsatsen som 

kan dras är att sjuksköterskor i omvårdnadsarbetet ska stärka kvinnans empowerment genom att 

bekräfta dem och lyfta deras styrkor.   

I litteraturstudiens resultat framkom att sjuksköterskor hade attityder och fördomar gentemot abort 

och mot kvinnor som genomgår abort. Kimport et al. (2011) beskriver att kvinnor som genomgick 

abort gärna ville prata med någon som inte skulle döma dem. Utan tro på fördomsfritt bemötande 

behöll de upplevelsen, med alla de komplexa känslorna som det innebar, för dem själva. 

Sjuksköterskan måste därför ge varje patient ett personligt bemötande och får inte låta hennes egna 

åsikter om abort styra kvinnans val. Lipp (2008c) kom i sin studie fram till att kvinnans skäl till att 
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göra abort, antal genomgångna graviditetsveckor och personalen attityder gentemot abort påverkade 

omvårdnaden av kvinnorna. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2002) ska sjuksköterskan, , 

ge alla patienter ett individuellt bemötande och individuell vård. Sjuksköterskan ska stötta kvinnan 

även efter att beslutet är taget och aborten är utförd genom att exempelvis avsätta tid för samtal vid 

efterkontrollen. Llewelyn och Pytches (1988) menar att kvinnor som inte får något stöd av sin 

livspartner under aborten och i beslutet till abort ligger i större risk att känna ånger, skuld och skam 

efter ingreppet, gentemot de kvinnor som får adekvat stöd av sin livspartner och menar därför att 

det är extra viktigt att sjuksköterskan sätter in extra resurser för dessa kvinnor direkt efter aborten.  

Resultatet i denna litteraturstudie visade även att det fanns fördomar gentemot  att abort användes 

som preventiv metod och att kvinnor som genomgick flera aborter betraktades som sexuellt 

oansvariga. Andrews och Boyle (2002) beskriver att sjuksköterskor måste ge information och 

utbildning även inom detta område, så att kvinnorna kan förvänta sig och se till att de själva eller att 

deras partner använder preventivmedel, så att oönskade graviditeter, och följaktligen även aborter, 

undviks.  

För att forskningen ska kunna gå vidare gällande sjuksköterskans upplevelser av att möta kvinnor 

som genomgår medicinsk abort måste sjuksköterskan våga erkänna att arbetet påverkar och tala om 

det. Hanna (2005) menar att den känslomässiga stressen som sjuksköterskor som arbetar med abort 

upplever kan leda till fatigue, depression och huvudvärk samt migrän. Figley (1995) pratar om 

uttrycket ”compassion fatigue” som beskrivs som en form av utbrändhet, där compassion fatigue 

står för kostnaden att bry sig. Att orka lyssna på kvinnornas berättelser om fruktan, smärta och 

lidande kan få sjuksköterskor att känna detsamma som kvinnan i fråga.  

 

Metoddiskussion  

Då studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor som genomgår 

medicinsk abort, så valdes en kvalitativ ansats med inifrånperspektiv. I denna studie har manifest 

ansats valts, vilken av Downe-Wamboldt (1992) beskrivs vara en metod där forskaren samlar in 

material som beskriver människors upplevelser av ett fenomen, utan att själv tolka innehållet 

Kvalitetsgranskning har skett enligt Willman et al. (2006) och samtliga artiklar har granskats av 

båda av studiens författare. Svårigheten med kvalitetsgranskningen har varit att ingen av författarna 

har erfarenhet av kvalitetsgranskning av kvalitativa studier. Då det material som använts, utan 

undantag varit engelskspråkigt så har kodning och kategorisering föregåtts av att de valda 

textenheterna översatts till svenska och detta har skett med hjälp av översättningsverktyg och 

engelskt-svenskt lexikon. Vid översättning föreligger alltid en risk för feltolkning, och av den 

anledningen har översättningen granskats av båda författarna. 
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 För att en studie ska anses tillförlitlig så krävs enligt Polit och Beck (2008, s. 539) att fyra kriterier 

uppfylls: trovärdighet, bekräftbarhet, pålitlighet och överförbarhet.   

För att en studie ska vara trovärdig så krävs att ingen tolkning skett av författarna (Holloway & 

Wheeler, 2010, s. 303). Trovärdighet för denna studie har uppnåtts genom att såväl handledare som 

studenter och andra handledare har granskat materialet. Genom noggrannhet vid översättning av 

textenheter och genom att båda författarna bearbetat allt material så har vi försäkrat oss om att 

kondenseringarna förblivit textnära och inte tolkats. 

Pålitlighet innebär, enligt Polit och Beck (2008, s. 539), att studien ska vara möjlig för andra 

forskare att upprepa och åstadkomma samma resultat.  Pålitlighet handlar om författarnas förmåga 

att besvara forskningsfrågan som avsetts i avsiktsförklaringen i inledande stycke utan att vika av 

från ämnet. Genom att tydligt redovisa hur litteratursökning, kvalitetsgranskning och 

innehållsanalys gjorts, så ökar möjligheterna för att andra forskare kan upprepa studien och 

bekräftbarheten ökar således. Genom att noggrant ha valt ur artiklar som svarat mot syftet och 

inklusionskriterier, samt kondenserat och kategoriserat analysmaterialet anser författarna att studien 

är pålitlig. Holloway och Wheeler (2010, s.303) beskriver att bekräftbarhet uppnås då studiens 

resultat svarar på dess syfte och att resultatet inte tolkats av forskaren.  

Överförbarheten minskar på grund av bristen på tillgängligt data, samt den bristfälliga geografiska 

spridningen av data. Få av artiklarna i studien är författade i Europa och ingen av artiklarna kommer 

från Sverige. En stor del av det analyserade materialet kommer från uppgiftslämnare i afrikanska 

länder och man kan vara kritisk till hur stor relevans studien har för patienter och sjuksköterskor i 

Sverige, med hänsyn till att lagstiftning skiljer sig åt mellan länder och att religiösa aspekter skiljer 

sig åt för befolkningar i olika världsdelar och detta påverkar också överförbarheten. Med 

överförbarhet avses enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303) att ett resultat kan vara användbart 

i andra kontexter eller i liknande situationer. Författarna till denna studie anser att det trots 

kulturskillnader är möjligt att överföra denna studies resultat hos sjuksköterskor i den svenska 

sjukvården. 

 

Slutsats 

Denna studie bidrar till ökade kunskaper om vad sjuksköterskor erfar när de arbetar med 

medicinska aborter och belyser att det är arbetsuppgifter som på många sätt skiljer sig från andra 

sjuksköterskearbeten, framför allt att det berör personliga övertygelser, livssyn och religiösa frågor. 

Sjuksköterskor kan arbeta med aborter, även när det strider mot personlig övertygelse, men då finns 

en stor risk att omvårdnad och omvårdnadsrelation påverkas negativt. 
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Speciella abortkliniker skulle vara gynnsamt för både sjuksköterskor och patienter eftersom 

sjuksköterskan då kan välja om hon vill arbeta där eller inte och kvinnorna behöver inte vara rädda 

för fördomar och fördömelse. Det finns fördomar gentemot abort, de kvinnor som genomgått abort 

och de sjuksköterskor som arbetar med medicinska aborter. Fördomar finns hos både kvinnor som 

genomgått abort, sjuksköterskor, kollegor och närstående till såväl kvinnorna och sjuksköterskorna. 

Det finns behov av forskning om svenska sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor som 

genomgår medicinsk abort. En debatt om sjuksköterskans skyldigheter och rättigheter, samt 

patientens behov och rättigheter, när det gäller medicinska aborter är nödvändig och författarnas 

förhoppning är att studien ska inspirera till detta.  
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