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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I Sverige utförs årligen 35 000–38 000 aborter. Medicinsk abort är den metod 

som rekommenderas vid sena aborter. Kvinnor beskriver att stöd, information och närvaro 

under abortprocessen var betydelsefullt och skapade trygghet. Under sena aborter ökar 

behovet av professionellt stöd. För att kunna ge kvinnorna ett bra omhändertagande behövs 

erfaren personal som själv har tillgång till stöd och handledning. Syfte: Syftet med arbetet 

var att beskriva barnmorskors erfarenheter vid handhavandet av sena aborter. Metod: 

Kvalitativ metod valdes med induktiv ansats. Tio barnmorskor intervjuades om deras 

erfarenheter av att handha sena aborter under de senaste två åren. Intervjuer med 

semistrukturerade frågor användes. Kvalitativ innehållsanalys tillämpades. Resultat: Fyra 

kategorier och tretton subkategorier utvecklades. Barnmorskorna förespråkade kvinnors 

rättigheter gällande abort. Arbetet kunde vara krävande då barnmorskorna gav mycket av sig 

själva. Vidare beskrevs en yrkesstolthet då det upplevdes givande att hjälpa kvinnorna genom 

abortprocessen, men barnmorskorna saknade stöd i arbetet. Förbättringsförslag som 

uppkom var att ha ett strukturerat stöd i form av handledning, planerad debriefing och 

gruppträffar. Slutsats: Det kan vara krävande att stödja kvinnor genom sena aborter. 

Barnmorskorna bör få ett strukturerat stöd med handledning och debriefing för att fortsätta 

orka ha en stödjande roll i abortvården. 

 

Nyckelord: Abort, barnmorska, känslor, stöd.  



ABSTRACT 

Background: In Sweden, 35 000 to 38 000 abortions are performed annually. Medical 

abortion is the method that is recommended for late abortions. Women describe that 

support, information and attendance during the abortion process w as important and created 

safety. During late abortions, the need for professional support increases. In order to give the 

women a good care, it means experienced midwives who have access to support and guidance 

themselves. Purpose: Was to describe the experiences of midwives in the management of 

late abortion. Method: A qualitative method was used with an inductive approach. Ten 

midwives was interviewed about their experiences of working with late abortions for at least 

the past two years. Interviews with semi-structured questions was used. Qualitative content 

analysis was applied. Results: Four categories and thirteen subcategories was developed. 

The midwives advocated women’s rights regarding abortion.  The work could be demanding 

as they gave much of themselves. The midwives described a professional pride when it was 

rewarding to help the women through the abortion process. However, lack of support in the 

work on abortions and improvement suggestions that emerged was to have structured 

support in the form of supervision, planned debriefing or group meetings. Conclusion: It 

can be demanding to support women through late abortions. The midwives should receive 

structured support with supervision and debriefing to continue being able to have a 

supportive role in the abortion care.  

 

Keywords: Abortion, emotions, midwife, support. 
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1 INLEDNING  

Runt om i världen ser rättigheterna olika ut för kvinnor gällande abort. I Sverige finns en 

abortlag (1974:595) som barnmorskor styrs av och måste förhålla sig till. Kvinnan får enligt 

lagen göra abort fram till graviditetsvecka 21+6 med Socialstyrelsens godkännande. Ett 

omdiskuterat etiskt dilemma kan uppstå då det vid graviditetsvecka 22+0 är möjligt att 

genomföra återupplivningsförsök på barn. En subtil gräns på 24 timmar som kan påverka 

både kvinnorna och barnmorskorna på flera sätt, exempelvis genom stress och 

känslomässiga dilemman.   

Kvinnors erfarenheter och rättigheter av sena aborter är väl studerat, vilket också var något 

författarna hade förförståelse om. Ett intresse i att ta reda på mer om  barnmorskornas 

erfarenheter av sena aborter väcktes då det inte är lika studerat. Författarna har arbetat på en 

gynekologisk vårdavdelning och där kommit i kontakt med barnmorskor som upplevt det 

känsloladdat och ensamt att arbeta i abortvården. 

Det är av värde att undersöka hur barnmorskornas erfarenheter ser ut och hur 

arbetsförhållandet kan påverka barnmorskans handhavande av sena aborter. 

2 BAKGRUND 

2.1 Abort 

Abort innebär att en graviditet avbryts (Socialstyrelsen, 2005). Kvinnan har själv rätt att 

bestämma fram till graviditetsvecka 18 (SFS, 1974:595). Innan vecka 10+0 har kvinnan 

möjlighet att göra hemabort, det innebär att första tabletten tas på sjukhuset men att 

resterande tabletter tas i hemmet om kvinnan valt att göra en hemabort (SFOG, 2018). 

2.1.1 Sen abort 

En sen abort i andra trimestern räknas från vecka 12+0 (Gemzell Danielsson, 2015). I Sverige 

är det lagligt att göra abort fram till vecka 18+0. Med tillstånd från Socialstyrelsen är det 

tillåtet med abort fram till vecka 21+6, men även längre fram i graviditeten om det finns 

allvarliga risker för kvinnan liv (SFS, 1974:595).  
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2.2 Incidens och anledning 

Cirka 46 miljoner aborter utförs varje år runt om i världen (WHO, 2006; Gemzell Danielsson, 

2015). I Sverige utförs mellan 35 000–38 000 aborter årligen (Socialstyrelsen, 2019).  

Globalt har nästan 40 procent av världens alla kvinnor tillgång till fri abort. Om en graviditet 

utgör en fara för kvinnans liv har många kvinnor tillåtelse att genomgå en abort, medan 5 

procent av världens alla kvinnor inte får genomgå en abort alls på grund av lagstiftning. Det 

är i länder där det är olagligt att genomgå en abort som 29 procent av alla aborter ändå utförs 

(SFOG, 2018). Ett samband mellan restriktiva abortlagar och minskad abortfrekvens finns 

inte (Gemzell Danielsson, 2016).  

Enligt Socialstyrelsen (2019) utfördes 84 procent av alla aborter före graviditetsvecka 9 det 

gångna året.  

Fram till graviditetsvecka 18+0 behöver kvinnan inte uppge någon anledning till aborten. En 

anledning kan exempelvis vara oönskad graviditet (Gemzell Danielsson, 2015). I de flesta 

länder är orsaken till inducerad abort socioekonomiska problem eller lagar om begränsat 

barnafödande (Chae, Desai, Crowell & Sedgh, 2017). Alla aborter som genomförs efter 

graviditetsvecka 18 uppskattas vara mellan 1–2 procent. Kromosomavvikelse eller någon 

form av fosterskada var anledningen till att aborter utfördes i hälften av dessa fall. Andra 

anledningar kan vara sociala skäl (SFOG, 2018).  

2.3 Nationell historik  

I SFOGs rapport beskrivs abort som en handling, vilket ledde till dödsstraff fram till år 1864 i 

Sverige. I och med kvinnans rösträtt år 1921 blev straffet mildare. Den första abortlagen togs 

fram år 1938 och beviljade då abort om det fanns medicinskt, humanitärt eller eugeniskt skäl. 

Med tiden tillkom fler indikationer som socialmedicinsk indikation och 

fosterskadeindikation. Det var inte lätt att få en abort beviljad och det tog tid, vilket ledde till 

att 90 procent blev sena aborter. Det bidrog till att illegala aborter fortfarande var vanligt och 

dödligheten hög fram till mitten på 60-talet. En abortkommitté bildades och år 1975 kom en 

ny abortlag där abort inte längre skulle vara straffbart (SFOG, 2018). 

2.4 Riktlinjer 

Abortvården i världen kan på många sätt skilja sig från den svenska abortvården. I länder där 

en mer restriktiv abortlag tillämpas är abortrelaterad mödradödlighet högre. Negativa 

attityder till abort kan också påverka vilken vård kvinnan får i andra länder (Gemzell-

Danielsson, 2018).  
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2.4.1 Globalt  

Förenta nationen (FN) fastslog vid världskonferenserna i Kairo 1994 och Peking 1995 att 

sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är grunden för mänskliga rättigheter. 

Det innebär att det ska finnas tillgång till säkra aborter samt vård efter osäkra aborter. Trots 

det dör varje år cirka 47 000 kvinnor runt om i världen på grund av osäkra aborter (SFOG, 

2018). Världens länder tog år 2015 fram en agenda där 17 olika mål beskrivs för att göra 

jorden till en bättre plats att leva på. Målen ska vara uppnådda år 2030. Ett av dessa mål är 

hälsa och välbefinnande, som bland annat syftar till alla människors rättighet till god sexuell 

och reproduktiv hälsovård. En god sexuell och reproduktiv hälsa kan på så vis minska 

mödradödligheten runt om i världen (FN, u.å.).  

Världshälsoorganisationen (WHO) har tagit fram en rapport med riktlinjer för hur 

abortvården ska se ut. Där framgår det att personal som vårdar kvinnor, som genomgår en 

abort i andra trimestern, kan vara i behov av ett ökat professionellt stöd och mentorskap 

(WHO, 2015). Det beskrivs även i den svenska abortlagen att handledning och samtal i grupp 

kan vara gynnsamt för personal som vårdar kvinnor vilka genomgår en abort (SFS, 

1974:595). 

2.4.2 I Sverige 

I Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska beskrivs barnmorskans olika 

kompetensområden som hon/han ska arbeta efter. Ett av dessa områden är sexuell hälsa, 

som bland annat syftar till abortvård. I alla barnmorskans kompetensområden framgår att 

barnmorskan ska ha ett etiskt förhållningssätt och arbeta efter evidensbaserad forskning 

(Svenska barnmorskeförbundet, 2018). 

I enlighet med den svenska abortlagen (SFS, 1974:595) ska aborter kunna erbjudas vid alla 

kvinnokliniker i hela landet. Barnmorskans syn ska inte heller påverka kvinnans beslut, utan 

barnmorskan ska stötta kvinnan i sin självbestämmanderätt och ha en opartisk syn under 

abortprocessen.  

Den internationella etiska koden för barnmorskor beskriver barnmorskans roll som 

stödjande och vårdande av kvinnan genom hela kvinnans liv. Allt från ungdomsvård till 

barnafödande samt till vård i livets slutskede (ICM, 2017).  

2.5 Abortprocessen 

En abort kan utföras på ett medicinskt och kirurgiskt tillvägagångssätt. Smärtlindring är en 

central del då det liknar en mindre förlossning. Komplikationer i samband med aborten är 

något som kan uppstå.  

2.5.1 Medicinsk metod 

Medicinsk abort innebär att genom läkemedelsintag avsluta graviditeten och metoden kan 

tillämpas oavsett graviditetslängd (Socialstyrelsen, 2012). Det är en svensk innovation som 
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började tillämpas år 1992. Medicinsk abort är den metod som rekommenderas vid både 

tidiga och sena aborter (SFOG, 2018). 

Vanligen genomförs medicinsk abort med två olika mediciner. Först får kvinnan en tablett 

som ska motverka progesteroneffekten, vars aktiva substans är mifepriston. Läkemedlet 

dämpar progesteronet som har till uppgift att bevara graviditeten. Denna tablett ges alltid på 

sjukhuset. Inom 1–3 dagar får kvinnan sedan ta en livmodersammandragande tablett, vars 

aktiva substans är misoprostol. Livmodersammandragningarna bidrar till att driva ut 

graviditeten (Socialstyrelsen, 2012). Kombinationen av mifepriston och misoprostol bidrar 

till att tiden för aborten förkortas, vilket leder till effektivare vård (Nissi, Santala, Immonen & 

Talvensarri-Mattila, 2016).  

2.5.2 Kirurgiskt ingrepp 

Kirurgiskt ingrepp innebär att genom vagina utryms livmodern instrumentellt på 

graviditeten. Via vacuumaspiration sugs graviditeten ut med hjälp av vakuum. Kvinnan får 

innan ingreppet inta prostaglandintabletter för att mjuka upp livmoderhalsen för att läkaren 

lättare ska komma in med instrumentet under operationen. Kirurgiskt ingrepp vid abort kan 

genomföras från graviditetsvecka 7 till 13. Innan vecka 7 är det större risk att aborten inte blir 

fullständig och är därför inte rekommenderat (Socialstyrelsen, 2012). 

2.5.3 Smärtlindring 

Genomförandet av en abort kan vara smärtsamt då livmodersammandragningarna är 

likvärdiga en förlossning. Det är ofta nödvändigt att kvinnan får smärtlindring för att ta sig 

igenom aborten. Under tidiga aborter administreras vanligtvis paracetamol och ibuprofen i 

smärtlindrande syfte, medan vid sena aborter efter vecka 12 kan kvinnan ofta även behöva 

starkare analgetika i form av opioder (Andersson, 2015).  I Nissi et al., (2016) beskrivs det att 

förstföderskor var i behov av mer opioider än omföderskor. Däremot påvisar Fiala, Swahn, 

Stephansson & Gemzell-Danielsson (2005) att Non-steroidal Anti-Inflammatory Drugs 

(NSAID-preparat) profylaktisk minskar behovet av opiatinjektioner. Ibland kan också 

paracervical blockad (PCB) vara aktuellt, som då smärtlindrar lokalt runt livmodertappen 

och nedre delen av livmodern (Andersson, 2015). 

2.5.4 Komplikationer 

Abort är ett säkert ingrepp om behandlingsriktlinjerna följs och innebär en liten 

komplikationsrisk (Gemzell Danielsson, 2016). Risken för komplikationer vid sena aborter 

ökar med graviditetslängden vilket ställer större krav och engagemang från barnmorskorna 

(Andersson, Gemzell Danielsson & Christensson, 2014). 

Vid den medicinska aborten tas läkemedlet misoprostol för att framkalla sammandragningar. 

Det i sin tur leder till smärta och blödningar, vilket är förväntat. Blödningen varar ofta i 11-14 

dagar men kan vara långdragen. På grund av blödning kan kirurgi behövas men endast i 

0.35-2 procent. Vid sena aborter finns risk för ofullständig placenta som vid behov kräver 
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kirurgi. Vid en kirurgisk abort kan komplikationen uterusperforation uppstå men det är 

ovanligt. Även postoperativa infektioner och riklig blödning är ovanliga komplikationer. Vid 

osäkra aborter är komplikationer som blödning, infektion och inkomplett abort vanligast, 

vilket kan leda till döden om inte rätt behandling ges (SFOG, 2018).  

2.6 Kvinnors erfarenhet av sena aborter 

Vanliga känslor hos kvinnor som genomgått en abort var smärta, skuld, tomhet, rädsla, sorg, 

ilska, besvikelse, skam och ångest. Även lättnad och känsla av att ha tagit ansvar beskrevs 

efter aborten (Andersson, Gemzell Danielsson & Christensson, 2014; Stålhandske, 

Makenzius, Tydén & Larsson, 2012). Kvinnor som genomgick abort på grund av 

fostermissbildning kunde uppleva maktlöshet och ilska över situationen (Andersson et al., 

2014). 

Beslutet att genomgå en abort var svårt att ta och för vissa kvinnor det värsta beslutet 

någonsin. Efter aborten upplevde flertalet kvinnor ånger (Mukkavaara, Öhrling & Lindberg, 

2012; Stålhandske et.al., 2012). Aborten var ändå rätt beslut och för många kvinnor det enda 

alternativet (Stålhandske et al., 2012).  

Smärtan under aborten beskrevs av många kvinnor både smärtsam fysiskt och emotionellt. 

Den fysiska smärtan upplevdes för många som den värsta smärtan de varit med om och den 

var värre än de hade väntat sig (Andersson et al., 2014; Georgsson & Carlsson, 2019; 

Mukkavaara et al., 2012). Den emotionella smärtan uttrycktes i ångest, oro och depression 

(Andersson et al., 2014; Mukkavaara et al., 2012). Kvinnor som genomgick abort på grund av 

exempelvis missbildning beskrev den emotionella smärtan starkare än den fysiska smärtan 

(Andersson et al., 2014). Även i Georgsson och Carlsson (2019) beskrivs den emotionella 

smärtan starkare än den fysiska smärtan och den emotionella smärtan kunde också 

förvärrade den fysiska smärtan.  

En del kvinnor uttryckte det skönt att överlåta ansvaret till personalen för att skydda sig 

själva och undvika existentiella svåra känslor. Det kunde leda till att vissa valde kirurgisk 

abort för att inte behöva se fostret (Stålhandske, Ekstrand & Tydén 2011). Kvinnor som 

upplevde intensiv smärta och brist på tillräckligt stöd under aborten löpte risk att drabbas av 

allvarliga, långsiktiga och psykologiska konsekvenser efter aborten. Det kunde även leda till 

förlossningsrädsla (Georgsson & Carlsson, 2019). 

I en studie av Stålhandske et al. (2011) framkom det att kvinnorna upplevde att personalen 

fokuserade mer på de fysiska problemen än de emotionella. Barnmorskorna uppfattades som 

resultatinriktade och fokuserade på de medicinska och tekniska förfarandena. För vissa 

kvinnor kändes det bra att personalen aldrig frågade om hur kvinnan upplevde aborten 

emotionellt eller ifrågasatte hennes beslut. Andra kvinnor var missnöjda med det emotionella 

stödet från personalen under hela abortvården. De upplevde personalen distanserad. 

Kvinnorna uppskattade barnmorskornas opartiska förhållningssätt, då de hade förväntat sig 

en mer dömande inställning. Det framkom även i Andersson et al. (2014) att barnmorskorna 

inte hade en dömande attityd och istället arbetade utifrån ett empatiskt professionellt 

förhållningssätt för att tillgodose kvinnornas behov.  
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Tiden efter aborten var för flera kvinnor svår. Många insåg att de skulle behövt stöttning 

samt någon att dela känslorna med. De kunde inte förutse den sorg de upplevde när de kom 

hem. Flera kvinnor ältade aborten med existentiella tankar och beskrev att det skulle påverka 

hela deras liv framöver (Stålhandske et al., 2012; Mukkavaara et al., 2012).  

I Andersson et al., (2014) & Mukkavaara et al., (2012) beskrivs bristen på information om 

abortprocessen. Det ledde till osäkerhet, känsla av att inte ha kontroll och rädsla hos 

kvinnorna. Många kvinnor visste inte vad de skulle förvänta sig och hur de skulle hantera 

situationen, förutom kvinnorna med tidigare erfarenheter av abort eller förlossning. 

Kvinnorna med tidigare erfarenheter hade istället en förförståelse om situationen, som kunde 

bidra till oro för stark smärta eller stora blödningar. Kvinnorna belyste vikten av kontinuerlig 

och upprepad information i abortprocessen.  

Personalen behöver vara lyhörd till hur kvinnan vill att abortvården ska se ut och att varje 

möte blir individuellt (Stålhandske, 2012). Stöd, information och närvaro under 

abortprocessen var betydelsefullt för kvinnorna vilket skapade trygghet. Även stödet från 

anhöriga var viktigt för kvinnorna (Andersson et al., 2014; Mukkavaara et al., 2012). 

2.7 Barnmorskors erfarenheter av att vårda sena aborter 

2.7.1 Begreppsförklaring 

Under rubriken Barnmorskors erfarenhet av sena aborter, inkluderas även sjuksköterskor. 

Detta för att sjuksköterskorna fanns representerade i flera av artiklarna, då de fått en ökad 

roll inom abortvården (Lindström, Wulff, Dahlgren, Lalos, 2011).        

2.7.2 Erfarenheter 

Kvinnor som genomgår en sen abort är i behov av professionell kunskap och empati från 

barnmorskan. Svåra situationer som kan framkomma under sen abort är lättare att hantera 

om barnmorskan har kunskap och erfarenhet inom området (Andersson et al., 2014; Mauri, 

Ceriotti, Soldi & Guerrini Contini, 2015). Erfarna barnmorskor kände sig säkrare, kunde 

behålla lugnet och kommunicerade tydligt under stressade situationer. Mindre erfarna 

barnmorskor kunde känna sig osäkra vid stressade situationer och överföra stressen till 

kvinnorna (Andersson et al., 2014).  

2.7.3 Åsikter 

Religiösa åsikter kan ibland påverka barnmorskans förhållningssätt och vissa önskade 

valmöjligheten att vägra arbeta i abortvården. Barnmorskors attityder kan bidra till att utöka 

eller begränsa kvinnors tillgång till aborttjänster (Holcombe, Berhe & Cherie, 2015). Lång 

erfarenhet av att arbeta med abort bidrog till att barnmorskorna yttrade sina egna åsikter i 

mindre utsträckning (Hammarstedt, Jacobsson, Wulff & Lalos, 2005). Många studier 
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beskriver hur barnmorskorna förespråkade kvinnans rätt till självbestämmande och rätt att 

kunna välja abort. Barnmorskornas egna åsikter var inte viktiga i abortvården (Gallagher, 

Porock & Edgley, 2009; Mauri et al., 2015; Mizuno, 2011; Vinggard Christensen, Hjøllund 

Christiansen & Petersson, 2013). Barnmorskorna betonade vikten av att respektera och 

acceptera aborter oavsett graviditetsvecka och orsaker till aborterna (Vinggard Christensen, 

Hjøllund Christiansen & Petersson, 2013). 

2.7.4 Känslor 

Sena aborter orsakade oro hos barnmorskorna (Lindström et al., 2007; Mizuno, Kinefuchi, 

Kimura & Tsuda, 2013). Känslor som sorg, ilska, förvirring beskrevs vilket påverkade 

barnmorskans arbetsområden och upplevdes som en känslomässig börda (Mizuno, 2011). 

Andra känslor som barnmorskorna upplevde vid handhavandet av sena aborter var lättnad, 

tacksamhet, glädje och känslan av att göra någonting bra för kvinnors rättigheter. Dessa 

känslor övervann svårigheterna och vägde tyngre än de negativa känslorna. Ilska och vrede 

upplevdes som förbjudna känslor och hanterades genom att stänga dessa inom sig 

(Andersson et al., 2014). Även Mizuno (2011) beskriver hur barnmorskorna fick hålla tillbaka 

sina känslor för att professionellt kunna utföra sina arbetsuppgifter. Samtidigt menar Cleeve, 

Nalwadda, Zadik, Sterner & Klingberg-Allvin, (2019) att barnmorskornas personliga känslor 

genomsyrades hos de barnmorskor som upplevde abortvåden besvärlig.  

Barnmorskorna tyckte att det var svårt att smärtlindra då effekten på den farmakologiska 

smärtlindringen många gånger gav bristfällig effekt. Det kunde leda till känsla av maktlöshet 

hos barnmorskorna. Önskemål om ökad kompetens kring smärtlindring och att lägga PCB 

fanns (Andersson et al., 2014). Barnmorskorna tvivlade aldrig att delta i vården av aborter 

trots svåra och frustrerande situationer. Abortvården upplevdes utmanande, men även 

givande (Lindström et al., 2011).  Tacksamheten från kvinnorna var något som uppskattades 

av barnmorskorna, då de fick bekräftelse på att deras insats haft betydelse för kvinnorna 

(Mauri et al., 2015). 

2.7.5 Etiska dilemman 

 Etiska dilemman hos barnmorskorna kunde uppstå då fostret visade livstecken efter aborten 

(Mauri et al., 2015; Vinggard Christensen, Hjøllund Christiansen & Petersson, 2013). I 

studien av Gallagher, Porock & Edgley (2009) beskrivs det att barnmorskorna som tog hand 

om aborter upp till vecka 24 var obekväma med fostrets fysiska storlek. Barnmorskans stöd 

gentemot kvinnan blev mer ansträngt då deras privata attityder kring abort framkom. 

Barnmorskorna upplevde svårigheter att hitta balans mellan empati och lidande, även att 

vara det psykologiska stödet upplevdes besvärligt vid sena aborter (Mauri et al., 2015).  Enligt 

Mizuno, Kinefuchi, Kimura & Tsuda (2013) löper barnmorskorna, som arbetar med 

kombinerad förlossning och abortvård, risk att drabbas av utbrändhet och minskad 

medmänsklighet.  

Kombinerad förlossning och abortvård upplevde barnmorskorna känslomässigt stressande 
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och förvirrande. De fick kämpa för att kontrollera sina känslor och det var splittrande att 

samtidigt vårda nyförlösta och kvinnor som genomgår abort (Mizuno, 2011). 

2.7.6 Stöd 

Barnmorskorna upplevde behov av tid för reflektion både inom sjukvårdsorganisationen och 

för sig själva. Behovet av utbildning, mentorskap och strukturerat stöd mer regelbundet 

framkom. Önskemål om ökade resurser fanns för att ta hand om färre patienter åt gången 

vilket skulle ge mer tid åt de aborterade kvinnorna och tid för reflektion. 

Reflektionstillfällena tillsammans med kollegor kunde leda till att hitta lösningar och dela 

värdefull praktisk kunskap med varandra. Mentorskap från erfarna kollegor och 

strukturerade möten för reflektion över etiska frågor gör det möjligt för barnmorskorna att 

utveckla trygghet i sina professionella roller (Andersson et al., 2014). Samarbetet mellan 

barnmorskorna gör det möjligt för de mest erfarna att dela med sig av sin kunskap och de 

kan lära av varandra. Arbetet tillsammans är det viktigaste stödet för barnmorskan, då de 

kan hjälpa varandra i svåra situationer och undgå känsla av ensamhet (Mauri et al., 2015).  

Reflektion och vägledning i grupp för personalen som är involverad i sena aborter kan leda 

till ökad självinsikt och samspelet inom teamet kan förbättras, vilket i sin tur leder till 

trygghet i arbetet (Gallagher et al., 2009; Lindström, Jacobsson, Wulff & Lalos, 2007; 

Lindström et al., 2011).  

Kontinuerlig utveckling och utbildning för barnmorskor behövs för att tillgodose kvinnorna 

bättre med smärtlindring och känslomässigt stöd (Mauri et al., 2015). Carlsson (2019) 

beskriver bristen på tydliga riktlinjer för sena aborter och hur smärtlindring mäts. Under 

sena aborter ökar behovet av professionellt stöd. För att kunna ge kvinnan ett bra 

omhändertagande behövs en erfaren personal som själv har tillgång till stöd och handledning 

(Gemzell Danielsson, 2016). Barnmorskorna efterlyste behov av vägledning och utbildning 

för att känna sig trygga i sin professionella roll (Andersson et al., 2014). 

2.8 Teoretisk referensram: att stödja och stärka 

Det professionella vårdandet enligt Berg (2010) bygger på det naturliga vårdandet men 

innefattar även vetenskap och etik. Det naturliga vårdandet finns inbyggt naturligt i oss, 

medan det professionella vårdandet ser olika ut för olika yrkesutövare och bygger på de 

yrkesetiska koderna. Etiska ställningstaganden grundar vårt handlande och vårt 

förhållningssätt. Professionella vårdare ska vara medvetna om sina grundvärderingar 

eftersom de kan påverka förhållningssättet. Det är viktigt att vårdandet grundas på en 

helhetssyn och tanken att varje kvinna är unik och ska vårdas efter just hennes unika behov. 

Objektifieras kvinnan finns risk att helhetssynen förvinner. Vid all vård ska avstånd tas från 

att döma, utöva makt och ha ett kränkande bemötande, då det inte ingår i den humanistiska 

värdegrunden som hälso- och sjukvården står för. 

Barnmorskan behöver få en vårdande relation till kvinnan precis som det engelska ordet 

midwife står för: med kvinnan. Detta uppnås genom att bygga en bro där barnmorskan är 

öppen för kvinnans livsvärld för att kunna stötta kvinnan och ge henne mening i den 
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situation hon befinner sig i. Personcentrerad vård bygger på stöd: information och råd, 

känslomässigt stöd och bekräftande stöd. Det leder till en positiv upplevelse om kvinnan får 

det. Brister stödet och relationen till vårdaren kan kvinnan uppleva en förlossningssmärta 

förknippat med obehag. En smärtlindring anpassad efter den unika kvinnan, närvaro och 

medvetenheten om lidandet kvinnan känner kan leda till en positiv upplevelse för kvinnan 

trots obehag. Att stödja och stärka kvinnan är viktigt och det genomsyrar hälso- och 

sjukvårdens styrdokument. Varje kvinna har själv rätt att bestämma exempelvis om en 

graviditet ska väljas bort och det valet ska stödjas av de professionella inom hälso- och 

sjukvården (Berg, 2010). 

2.9 Problemformulering 

Kvinnor som genomgår abort behöver stöd från barnmorskan och detta är väl studerat. 

Däremot finns begränsad forskning som undersöker personalens erfarenheter av att arbeta i 

abortvården. Studier visar att barnmorskor upplever abortvården påfrestande och 

känslosam. Hur stödet till barnmorskorna innan, under och efter en abort ser ut finns lite 

forskning om.  

Stödja och stärka kvinnan är viktigt och det genomsyrar barnmorskans profession. Det 

professionella vårdandet bygger på det naturliga vårdandet som innefattar vetenskap och 

etik. Då abortämnet kan innefatta etiska frågeställningar finns ett intresse att undersöka 

barnmorskors erfarenheter vid handhavandet av sena aborter. Detta arbete skulle bidra med 

kunskap om barnmorskan får tillräckligt med stöd i abortprocessen för att orka stödja och 

stärka kvinnan.  

3 SYFTE 

Syftet med arbetet var att beskriva barnmorskors erfarenheter vid handhavandet av sena 

aborter. 

4 METOD 

4.1 Design 

Kvalitativ metod tillämpades då syftet med arbetet var att beskriva erfarenheter. Induktiv 

ansats valdes vilket innebär att objektivt observera och beskriva det som studeras så tydligt 
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som möjligt. Utifrån det formades teoretiska begrepp för att lättare kunna dra slutsatser av 

det som har studerats (Priebe & Landström, 2012). 

4.2 Urval 

Kontakt genom telefon togs med två avdelningschefer på gynekologiska vårdavdelningar i 

Mellansverige. Information om studien och samtycke till att få genomföra intervjuer 

godkändes. Information och blankett med förfrågan om tillåtelse att genomföra 

undersökningen (se bilaga A) mailades. Förslag lämnades till cheferna att på avdelningsmöte 

lämna information om arbetet samt via veckobrev nå ut till alla barnmorskor på 

avdelningarna. Författarna vet inte om detta gjordes. 

Inklusionskriterien var att barnmorskorna skulle vara yrkesverksamma inom abortvården i 

sitt dagliga arbete eller har varit delaktig någon gång under de senaste två åren. 

Barnmorskornas arbetslivserfarenhet varierade från 2 år till 31 år och erfarenhet av att arbeta 

med sena aborter varierade mellan 2 till 17 år.  

Författarna gjorde skillnad på tidig och sen abort för att belysa barnmorskors erfarenheter av 

sena aborter. Tidiga aborter exkluderades då majoriteten utförs i hemmet, vilket medför 

mindre kontakt med barnmorskan.  

En informant återkopplade själv om intresse att medverka i en intervju. Med hjälp av 

avdelningscheferna valdes sju informanter ut som passade in på inklusionskriterien. Dessa 

sju tillfrågades muntligt om medverkan i en intervju och rekryterades på så vis. Enligt 

Henricson & Billhult (2012) kallas det för strategiskt urval när deltagare väljs ut taktiskt för 

att få underlag som svarar på syftet. Resterande två informanter fick information om arbetet 

via tidigare informanter. Det kallas enligt Polit & Beck (2016) för snöbollsurval. Totalt 

intervjuades tio barnmorskor. Tre barnmorskor som lämnat intresse till att delta i en intervju 

exkluderades på grund av tidsbrist och redan tillräcklig datainsamling.  

4.3 Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer gjordes vilket enligt Danielson (2012a) innebär att öppna 

frågor ställs och forskaren styr följdfrågor efter vad som sägs i intervjun. Ordningen i 

intervjuguiden kan också ändras under varje intervju.  

En intervjuguide (se bilaga B) med åtta öppna frågor utformades och granskades innan 

intervjuerna påbörjades. Två inledningsfrågor, tre följdfrågor samt en avslutningsfråga fanns 

med. Avslutningsfrågan innebar att informanten kort fick sammanfatta det viktigaste från 

intervjun, vilket bidrog till att informanten fick belysa det viktigaste från intervjun. 

Eventuella följdfrågor fanns med men användes sparsamt. 

Första intervjun testades som en pilotintervju. Det innebar att intervjuguidens frågor 

testades för att se om informanten förstod frågorna och kunde besvara dem (Polit & Beck, 

2012). Fråga nummer fem (se bilaga B) formulerades om för att få fram barnmorskans 
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personliga erfarenhet i stället för konkret handhavande mellan graviditetsveckorna. Då 

pilotintervjun svarade på syftet, kom den att inkluderas i arbetet. 

4.4 Genomförande 

Under loppet av två veckor intervjuades alla informanter fördelade på fyra dagar. I samråd 

med informanterna bestämdes plats för intervjun. Innan intervjun startade fick 

informanterna muntlig och skriftlig information om arbetet, för att sedan skriva under 

samtyckesblanketten (se bilaga C). Författarna poängterade att datainsamlingen behandlades 

konfidentiellt, att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 

medverkandet. 

Författarna turades om att intervjua samt observera och utgick från samma intervjuguide. 

Alla intervjuer spelades in med två mobiltelefoner och vid samtliga intervjuer medverkade 

båda författarna. Nio intervjuer utfördes under barnmorskornas arbetstid. Planerad tid för 

en intervju var 45 minuter. Den tiden avsattes för att ha god marginal och inte känna stress 

under intervjun. Intervjuerna varade dock mellan 14–19 minuter. Med information om 

intervjun och påskrift av samtyckesblankett (se bilaga C) varade mötet i cirka 30 minuter. En 

intervju genomfördes hemma hos en av författarna då det passade informanten bäst. Enligt 

Danielson (2012a) kan störningsmoment under intervju på arbetsplats och i hemmet 

förekomma. Intervjuaren bör bortse från det och försöka genomföra intervjun på bästa sätt. 

Transkriberingarna genomfördes fortlöpande och materialet ansågs mättat då det stämde 

överens med tidigare insamlat intervjumaterial. Varje intervju namngavs med siffror för att 

inte använda namn. I transkriberingen valde författarna att skilja på intervjuaren och 

informanten genom fetstil och icke fetstil.  

4.5 Analysmetod 

Kvalitativ innehållsanalys utifrån Lundman och Hällgren Graneheim (2017) valdes för att 

analysera och beskriva det transkriberade materialet. Det är en användbar metod för att få 

fram ett trovärdigt resultat inom vård- och omvårdnadsforskning. Manifest nivå valdes, 

vilket innebär att beskriva innehållet så nära som möjligt det texten beskriver, med en 

sparsam nivå av tolkning (Graneheim & Lundman, 2004). 

De transkriberande intervjuerna lästes flera gånger och meningsbärande enheter ströks 

under med en färg för varje intervju. Meningsbärande enheterna klistrades därefter in i en 

tabell där de sedan kondenserades. Det innebär att texten kortas ner utan att påverka 

innehållet för att lättare kunna hanteras. Därefter valdes koder ut, för att kort beskriva 

meningsbärande enhetens innehåll (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Materialet 

skrevs ut i färg och klipptes isär. Tillsammans sorterades koderna som hade samma 

kodnamn ut i olika högar. Fortlöpande kom förslag på subkategorier som skulle passa 

koderna. Sammanlagt resulterades det i 13 subkategorier. Dessa sorterades upp i fyra olika 
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högar efter subkategorinamn som hörde samman (se tabell 1). Utifrån det sammanhängande 

innehållet i subkategorierna skapades övergripande namnförslag på kategorier. 

 

 

Tabell 1. 

Exempel på innehållsanalys:  

Meningsbärande enhet 
(ME) 

Kondenserad 
ME 

Kod Subkate
gori 

Kategori 

Vara medveten om sina egna 
fördomar. Aldrig kunna jobba 
med aborter om du själv är 
emot det. Inte ge ett genuint 
stöd då, känna efter att var 

står… aldrig lägga värde i varför 
en kv inna kommer och gör 
abort utan vara öppen och 
ly ssna. 

Medveten om sina 
fördomar. Aldrig 
lägga värde i 
kv innans beslut. 
Ly ssna in kv innan. 

Neutralt 
sy nsätt  

Opartiskt 
sy nsätt 

Barnmorskans 
förhållningssätt 

Jobbar för att hjälpa kv innorna, 
jag ser det som en hjälp... vår 
uppgift att hjälpa kv innorna när 
det bliv it så, oavsett orsak. 

Hjälpa kv innorna. 
Oavsett orsak.  

Plikt  Kvinnans 
advokat 

 

Väldigt v iktigt och det är en av  
de delarna som jag brinner mest 
för som barnmorska. 

Abortgruppen som v i har på 
sjukhuset. Jag ty cker det är 
jättev iktigt för jag brinner för 
kv innors rättigheter. Viktigt 
jobb och jag har inte ty ckt det 
varit särskilt jobbigt eller tungt 
eller svårt eller så som v issa 

andra kan ty cka att det är lite 
olustigt. 

Finns abortgrupp. 
Brinner för 
kv innors rättigheter 

kring abort. Viktigt 
jobb som inte är 
betungande på 
något sätt som 
v issa kan ty cka.  

Viktigt med 
abort för 
kv innors 

rättigheter 

Kvinnans 
advokat 

Barnmorskans 
professionella 
roll 

  

4.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) har fyra etiska krav som tillämpades i arbetet. Genom 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet fick 

deltagarna upplysning om vilka rättigheter de hade och vilka skyldigheter författarna hade.  

Informationskravet tillämpades genom att deltagarna fick information om examensarbetet 

både muntligen och skriftligen, både innan och i samband med intervjutillfället. Även att 

deltagandet i arbetet var frivilligt och att deltagarna när som helst kunde avbryta sin 

medverkan upplystes här. Samtyckeskravet tillämpades genom att deltagarna samtyckte 

skriftligen till att delta i arbetet. Alla personuppgifter angående deltagarna avidentifierades 

under analyseringen av materialet och skulle inte kunna härledas i resultatet. I 

informationen beskrevs även att all data och ljudinspelningar skulle förstöras efter att arbetet 
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godkänts, på så vis tillämpades också Konfidentialitetskravet. Det sista kravet, 

Nyttjandekravet tillämpades genom att författarna informerade om att allt insamlat material 

enbart skulle användas till arbetet och inte i andra sammanhang.  

5 RESULTAT 

Fyra kategorier och tretton subkategorier utvecklades under analysprocessen (se tabell 2). 

 

Tabell 2.  

Subkategorier  Kategorier  

Kvinnans advokat  

Yrkesstolthet Barnmorskans professionella roll 

Individanpassad vård  

Anpassningsbar  

Opartiskt synsätt Barnmorskans förhållningssätt 

Stödjande roll  

Krävande engagemang  

Blandade känslor Barnmorskans känslomässiga 

upplevelser 

Maktlöshet   

Avsaknad av stöd  

Avsaknad av resurser Barnmorskans behov av stöd  

Kollegornas betydelse  

Betydelsen av strukturerat stöd   
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5.1 Barnmorskans professionella roll 

I barnmorskans professionella roll ingick det att vara ”kvinnans advokat” i alla situationer 

och att individanpassa vården efter kvinnans unika behov kunde bidra till en yrkesstolthet.  

5.1.1 Kvinnans advokat 

Barnmorskorna belyste vikten av kvinnors rättigheter gällande abort. Barnmorskors roll var 

att stödja och hjälpa kvinnan oavsett abortorsak, samt att vara på kvinnans sida i beslutet. 

Barnmorskorna uttryckte att de brann för det viktiga arbetet kring abortfrågan och att det var 

något de värnade om.  

”… det är ett v iktigt arbete. Aborter kommer v i alltid att få jobba med och det måste vi, det är 

en rättighet vi har. Det måste v i ändå ly fta fram och det lyfter jag nog fram varje gång jag 

pratar med en kv inna, att det är din rättighet.” (Intervju 4.) 

5.1.2 Yrkesstolthet 

Rollen som barnmorska beskrevs av informanterna som utmanande men otroligt givande. 

Deltagarna upplevde att barnmorskans kunskap kom till användning och framhävdes i 

abortvården. Informanterna beskrev att de gjorde skillnad för kvinnorna de vårdade i svåra 

situationer och var stolta över sitt yrke som barnmorska. Stundtals upplevde informanterna 

att abortvården var tuff, men att göra skillnad för kvinnorna vägde tyngre. Olika perspektiv 

beskrevs då barnmorskor även uttryckte att abortvården kunde vara glädjande, då de fick 

hjälpa till att göra en ledsam situation till någonting bra. Barnmorskor ska i professionen 

kunna hantera både glädje och sorg med kvinnan.  

Kvinnor som genomgår en abort var en viktig patientgrupp att värna om, vilket ingår i 

barnmorskans profession att vårda. ”Jag har brunnit lite extra för den här patientkategorin 

[…] Jag känner att barnmorskeriet och kunskapen kommer mycket till användning i 

bemötandet och anatomin och fysiologin. Det är en utmaning”. (Intervju 8.) 

5.1.3 Individanpassad vård 

Det var viktigt att bemöta kvinnan utifrån individuella behov, kunna tillgodose och känna in 

hur hon ville ha det. Fysisk och psykisk smärta var vanligt i samband med sen abort. Det var 

väldigt individuellt och kunde skilja beroende på person och situation. Smärtan kunde vara 

lika jobbig i vecka 12 jämfört med vecka 18, det var viktigt som barnmorska att se på 

individnivå och inte ta någonting förgivet ”att man bemöter människor med respekt och är 

lyhörd för vad den personen vill och behöver och inte är moralisk, absolut inte moralisk 

utan man möter de här människorna i den stunden utifrån deras behov.” (Intervju 4.) 

 

Barnmorskorna beskrev att bemötandet kunde vara olika beroende på abortorsaken. 

Beroende på om aborten var frivillig eller på grund av missbildning kunde det skilja i stödet 
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barnmorskorna gav. Detta utifrån hur mycket stöd kvinnorna behövde. Men att vårda 

kvinnorna individanpassat var något som genomsyrades generellt.   

5.2 Barnmorskans förhållningssätt 

I barnmorskans förhållningssätt ingick det att ha ett opartiskt synsätt och anpassa sig efter 

kvinnans behov och situation för att upprätthålla ett stödjande förhållningssätt. 

5.2.1 Anpassningsbar 

Barnmorskorna framhöll vikten av att vara anpassningsbar. Barnmorskorna ska känna efter 

hur kvinnan vill ha situationen och anpassa sig efter det. I nästa stund ska barnmorskan 

ställa om och vårda en annan kvinna med andra önskemål och behov. Det krävdes flexibilitet 

och det spelade ingen roll var barnmorskorna arbetade, då det krävs att barnmorskan kan 

ställa om överallt och i alla situationer. Stödja och stötta kvinnan i alla skeenden och alla 

åldrar ingår i professionen.  

”Som barnmorska ska du vara som en kameleont, du ska finnas där och stötta på bästa sätt, 

ena stunden ska du vara på det här sättet och nästa stund på det här sättet. Hos det här paret 

beter du dig så här och hos ett annat på ett annat sätt.” (Intervju 3.) 

För barnmorskorna kunde det vara psykiskt påfrestande att vara anpassningsbar i vårdandet 

mellan nyförlösta kvinnor och sena aborter. Att gå mellan olika patienter med olika behov 

krävde mycket av barnmorskorna då de ena stunden skulle dela glädje med en kvinna och 

sorg med en annan kvinna.  

5.2.2 Opartiskt synsätt 

Barnmorskornas egna värderingar och synsätt fick inte genomsyra vården kvinnan skulle få. I 

resultatet beskrev barnmorskorna vikten av att lägga egna värderingar åt sidan och visa ett 

opartiskt synsätt gentemot kvinnan genom att inte vara dömande. Barnmorskorna beskrev 

att de arbetat med egna värderingar för att dessa inte ska lysa igenom och påverka vården till 

kvinnan.  

”… där kommer mina egna värderingar in. Som kan vara jobbiga. För egentligen så måste man 

ju koppla bort alla sina egna värderingar och det är så skönt att göra när man jobbar med det  

(aborter) för jag kan ty cka precis vad som helst men det spelar absolut ingen roll för det kan 

jag inte säga något om, den personens situation […] Det är inte min uppgift och då lättar det 

också, då behöver jag inte ens grubbla på det .” (Intervju 5.) 

Oavsett orsak ska barnmorskorna inte döma, utan stötta kvinnan i hennes beslut och bemöta 

med respekt. Barnmorskorna hade en viktig roll i att försöka motverka skuld och 
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skamkänslor hos kvinnan. Det var viktigt att barnmorskorna mötte kvinnan och partnern där 

de mentalt befann sig. 

”… oavsett om det är ett missfall eller en abort så tillhör det ju barnmorskans profession, vi ska 

finnas där för att hjälpa och stötta kv innan. Det är ju det v iktiga, sen vad jag personligen tycker 

[…] ska ju inte jag framhålla på något sätt .” (Intervju 2.) 

Fokus på kvinnan och hennes situation kunde göra det lättare för barnmorskor att åsidosätta 

sina personliga åsikter. Barnmorskorna fick utgå från att det var bästa alternativet för 

kvinnan och att aborten var väl övervägt. För en del barnmorskor var det ointressant att ta 

reda på anledningen till varför kvinnan gjorde en abort. Andra upplevde vetskapen om 

orsaken som betydande för att kunna vara opartisk.  

5.2.3 Stödjande roll 

Barnmorskorna beskrev att den centrala delen i abortvården var att stödja och stärka 

kvinnan. Vidare uttrycktes att kvinnor behövde hög närvaro av barnmorskan för att kunna 

känna trygghet. Barnmorskorna belyste vikten av att ge tydlig och upprepad information till 

kvinnorna och strävade efter att göra situationen till en så bra upplevelse som möjligt. 

Aborten var något kvinnorna skulle bära med sig resten av livet, genom att göra aborten till 

en så bra upplevelse som möjligt kunde det motverka framtida förlossningsrädsla hos 

kvinnorna. ”… jag är ju där för att ge dem den bästa möjliga upplevelsen av det jobbiga de 

upplever, för att stötta dem så mycket som möjligt.” (Intervju 3.) 

Barnmorskorna beskrev att det var viktigt att kvinnorna kände sig sedda och fick det stöd 

som behövdes. Vidare uttrycktes att barnmorskorna många gånger kom nära kvinnorna 

vilket krävde hög patientnärvaro i abortvården. Barnmorskorna beskrev sena aborter som en 

miniförlossning, vilket krävde en ökad support till kvinnan. Även att ge stöd till anhöriga var 

viktigt. 

Ett tryggt, kompetent bemötande och handhavande beskrevs som givande. Det var tacksamt 

som barnmorska att känna att stödet varit tillräckligt och att ha gjort någonting bra för 

kvinnan.  

5.3 Barnmorskans känslomässiga upplevelser 

Handhavandet av sena aborter krävde engagemang och innebar blandade känslor för 

barnmorskorna. En av känslorna var maktlöshet över att inte kunna utöva god vård.  
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5.3.1 Krävande engagemang 

Barnmorskorna beskrev att arbetet med sena aborter krävde mycket och kunde vara 

utmanande. ”… ena stunden vara peppande på ett sätt och sedan gå tillbaka till ett annat 

mood. Det kan vara lite krävande kan jag tycka.” (Intervju 1.) 

Att ge mycket av sig själv kunde vara känslomässigt och psykiskt krävande för 

barnmorskorna. Därför var det bra att ha distans mellan arbete och privatliv, men det kunde 

vara svårt. Utmaningen uppgavs ligga i mötet, reaktionerna och samspelet med kvinnan 

snarare än graviditetsveckan. Olika aspekter framkom då andra barnmorskor ändå upplevde 

att graviditetsveckan hade betydelse då det kunde vara svårare och krävde mer av dem när 

det var en sen abort.  

Ett perspektiv som framkom var ”känna sig som en kurator”, eftersom det krävde mycket 

stöttning och samtal från barnmorskorna. Barnmorskorna beskrev arbetet som tungt och 

krävande då de gav mycket av sig själva. Samtal och stöttning kunde leda till utmattning. 

Extra krävande blev det när barnmorskorna hade hand om flera sena aborter samtidigt, en 

del uttryckte att de kände sig ensamma i arbetet. Även om arbetet var utmanande och krävde 

mycket av barnmorskorna så gav det mycket tillbaka.  

5.3.2 Blandade känslor  

Arbetet med aborter medförde flera olika slags känslor, allt från glädje av att kunna hjälpa 

kvinnorna till jobbiga svåra känslor. Frustration uttrycktes för hur samhället kunde vara 

dömande gentemot kvinnor som gör abort. Barnmorskorna beskrev det känslomässigt 

jobbigt när fostret visade livstecken efter aborten. Det var någonting barnmorskorna försökte 

förbereda både sig själva och kvinnan på, att fostret kunde dra andetag desto senare aborten 

gjordes. Olika perspektiv som att det var oetiskt, ledsamt, jobbigt lyftes fram, men att ändå 

tänka att fostret inte var livsdugligt genomsyrades.  

I resultatet framkom det att barnmorskorna upplevde det mer känsloladdat för kvinnorna om 

aborten gjordes på grund av fosterskada eller fostermissbildning. Kvinnorna bar oftast på 

mer sorg och själslig smärta, som i sin tur påverkade dem psykiskt. De hade ett ökat behov av 

stöd ifrån barnmorskan vilket kunde vara tungt, jobbigt och traumatiskt. Trots att det kunde 

upplevas svårt så var det ändå givande att guida kvinnan genom den jobbiga situationen. 

Barnmorskorna beskrev också att det kunde vara jobbigt beroende på hur kvinnan var som 

person och hur hon hanterade situationen.  

”Jag ska inte säga att det är känslomässigt varje gång för det har ju lite med vad det är för ty p 

av  patient man har framför sig. De som valt det själv, så finns det ju alltid en orsak, det är inte 

säkert hon v ill men att hon kanske måste. Då kan ja ty cka att det är väldigt jobbigt.” (Intervju 

6.) 

 

”… det kräver mer av  mig som barnmorska, att stötta ett par som är så ledsna och 

traumatiserade där och då. Det är ju supersvårt, man försöker vända ut och in på sig själv  […] 

för att det har kostat my cket känslor och energi av sig själv också.” (Intervju 10.)  
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Olika perspektiv gällande hur barnmorskorna hanterade sina känslor framkom. Dels fanns 

de som kände med kvinnorna och tog åt sig av deras känslor, dels fanns det de som undvek 

att prata om känsloladdade samtal i välmening för både kvinnan och barnmorskan själv.  

5.3.3 Maktlöshet 

Faktorer som kunde påverka möjligheten till att utöva god vård bidrog till känsla av 

maktlöshet. Dessa faktorer var brist på bra smärtlindring, hög arbetsbelastning samt att inte 

få gehör från läkarna. Barnmorskorna tryckte på att bristen på god smärtlindring var största 

anledningen till känslan av maktlöshet.  

”Det ty cker jag också är svårt att vad man än gör så hjälper ingenting. Men det är också något 

v i försöker jobba på och bli bättre på, men det är ju svårt för det är ju inte bara den fy siska 

smärtan. Utan det kan ju vara både psykisk och existentiell smärta. Det är ju svårt att lindra, 

då kan man känna att man inte känner sig tillräcklig.” (Intervju 7 .) 

Barnmorskorna upplevde att kvinnornas smärta förstärktes av oro, ångest och den själsliga 

smärtan var svår att smärtlindra. Bristfällig smärtlindring beskrevs, smärtlindringen 

fungerade ibland men var ofta kortvarig och hade inte tillräcklig effekt. Önskemål framkom 

om att få vara på eller nära förlossningen, där adekvat smärtlindring fanns såsom lustgas och 

möjlighet att lägga PCB. Detta bekräftades av barnmorskorna som hade närhet till 

förlossningsrum och kunde erbjuda generös smärtlindring och lustgas. Barnmorskorna 

kände sig maktlösa om de inte kunde smärtlindra kvinnan optimalt. 

Det framkom att dåligt gehör från läkarna kunde bidra till maktlöshet, när barnmorskorna 

inte kände sig lyssnade på. Det kunde vara svårt att ha flera arbetsuppgifter samtidigt. Känsla 

av maktlöshet kunde uppstå om barnmorskorna inte hade möjlighet att vara närvarande hos 

kvinnan. 

5.4 Barnmorskans behov av stöd 

Barnmorskorna saknade stöd och efterfrågade både ett strukturerat stöd samt mer resurser. 

Vikten av kollegornas stöd framkom. 

5.4.1 Avsaknad av stöd 

Behovet av mer stöd i abortvården fanns hos barnmorskorna och det beskrevs att stöd från 

arbetsgivaren saknades. Vid efterfrågan upplevde vissa barnmorskor att stödet fanns, medan 

någon uttryckte sig inte vara i behov av något stöd. Barnmorskorna upplevde att någon form 

av stöttning hade behövts efter ett tungt arbetspass.  

”… men jag ty cker man ska bli uppfångad efter ett sådant arbetspass och det finns ju inte. Jag 

går ju hem och om inte jag säger något så är det ju inte någon som frågar, hur har din dag 
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varit, hur gick det med det här paret, hur var det? [...] Det stödet saknar jag och tycker att vi 

kanske ska jobba på”. (Intervju 3.) 

”… om det har hänt något traumatiskt, det är ju klart att man önskar att det finns någon slags 

uppföljning, åtminstone att någon kan fråga hur  har det gått idag? Var det något man kan 

förbättra till en annan gång.” (Intervju 10.) 

Det framkom att barnmorskor beskrev arbetet med aborter stundtals ensamt, då det var en 

personal avsatt för att ha hand om aborterna. Ett perspektiv som framkom var om en 

barnmorska var upptagen med annan arbetsuppgift var det ingen annan som åtog sig hennes 

arbetsuppgifter med aborten. Att bli bättre på att stötta varandra fysiskt betonades.   

Barnmorskorna beskrev att arbeta med aborter var något barnmorskorna förväntades göra, 

som vilket annat jobb som helst på avdelningen. Inget som följdes upp av kollegorna eller av 

arbetsgivaren, så länge det inte var en speciell situation.  

5.4.2 Avsaknad av resurser 

Barnmorskorna betonade vikten av att inte ha andra arbetsuppgifter samtidigt som 

handhavandet av sena aborter. Helst ville barnmorskorna ägna sig åt en kvinna åt gången för 

att få ge all sin tid till dem. Stödet att få ha det så fanns inte alltid och det saknades ofta 

resurser för att bli frikopplad från andra arbetsuppgifter. 

”... önskar att det alltid var tillräckligt med personal men det har väl kanske blivit något bättre 

senaste året, ett tag kunde man ha två sena aborter och ibland kan det vara svårt. Det går ju 

aldrig att säga i förväg hur my cket stöd kv innan behöver.” (Intervju 9.) 

Vara på flera ställen samtidigt upplevdes tufft, då barnmorskorna många gånger fick 

prioritera var hon behövde vara. Saknad av att ha någon att dela arbetet med beskrevs. Vid 

svåra fall eller situationer där mycket stöd behövdes, var det önskvärt att paret fick en egen 

barnmorska och så långt det gick ha samma barnmorska under hela förloppet. Detta för att få 

kontinuitet samt minska lidande hos kvinnan, då kvinnan inte behövde berätta sin historia 

flera gånger.  

Möjlighet att få förbereda sig och vara mentalt inställd på att handha sena aborter kunde 

bidra till att vissa barnmorskor upplevde arbetet lättare. Att vara inställd på att handha en 

sen abort nästkommande dag bidrog till att barnmorskorna hann förbereda sig mentalt på 

den stödjande roll som kunde krävas.  

Sköra tider som kvällar och nätter var viktigt att stärka upp med extra resurser då dessa tider 

oftast var mindre bemannade med personal. Det var något barnmorskorna oftast tyckte 

fungerade ganska bra och uppskattades.  
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5.4.3 Kollegornas betydelse 

Barnmorskorna beskrev vikten av kollegornas betydelse, ventilera och diskutera tankar om 

olika situationer hade stor betydelse för arbetet. Informanterna beskrev att om hjälp 

behövdes så fanns stödet att få från barnmorskekollegor under aborten. Det upplevdes skönt 

med vetskapen om att kollegor fanns och kunde hjälpa till vid behov, exempelvis genom extra 

stöttning till anhöriga, om arbetssituationen tillät. Barnmorskorna brukar vara bra på att 

stötta varandra och hjälpas åt. Ökad förståelse för varandras situationer fanns mellan 

barnmorskorna. Det var skönt att få bolla och ventilera tankar med varandra. Olika 

perspektiv framkom gällande stödet från kollegor. Stödet från kollegor var personbundet och 

kunde vara olika beroende på vem barnmorskan jobbade med. Men även beskrevs det att 

stödet från alla kollegor, oavsett vilken profession personalen hade, var bra. Att samtala med 

kollegor var viktigt för att få ur sig sina tankar och funderingar.  

Barnmorskorna beskrev att stödet från kollegor var viktigt för att kunna rådgöra och 

diskutera olika situationer med varandra. Ett perspektiv som framkom var att det var upp till 

barnmorskan att be om att få ventilera med kollegor då de inte kunde förutspå behovet av att 

samtala. Ibland kanske inte stödet var i fysisk form men att bara få prata av sig med någon 

var stödjande och givande. ”… det är ändå tur att man har kollegor så man kan sitta och 

prata om det efteråt. Så jag har aldrig tyckt det varit jobbigt när jag har gått hem.” 

(Intervju 6.) 

5.4.4 Betydelsen av strukturerat stöd 

I resultatet framkom behovet av strukturerat stöd. Olika perspektiv gällande professionellt 

stöd i form av kurator eller psykolog utifrån önskades, men det framkom även att enbart stöd 

ifrån arbetsgruppen skulle vara tillräckligt. Möjlighet till utbildning för att hålla sig 

uppdaterad framkom. Debriefing eller att sitta ner och samtala efter ett arbetspass trodde 

barnmorskorna skulle vara givande, då de saknade att bli uppfångade efter tuffa situationer. 

Barnmorskorna beskrev att planerad debriefing skulle vara nödvändigt, speciellt när man var 

ny i rollen. Få prata av sig med kollegorna innan barnmorskorna gick hem uttrycktes vara 

skönt, bara en kort stund upplevdes vara tillräckligt.  

Olika förslag på strukturerat stöd framkom. Dels förslag på ett särskilt team som skulle fånga 

upp barnmorskorna som handhavt en sen abort och dels att barnmorskorna fick skriva upp 

svåra situationer att diskutera i grupp på avsatt tid på avdelningen. ”… om man fick ett mer 

strukturerat stöd, där vi fick chans att sitta ner och prata under schemalagd tid då man nu 

får prata i förbifarten eller i skiftbytet […] Att man hade lite mer strukturerat.”  (Intervju 

7.) 

Y tterligare förslag som tvärprofessionell handledning framkom, då kunde diskussion utifrån 

olika perspektiv vidga tankesättet. Även handledning inom arbetsgruppen fanns som 

önskemål. Det beskrevs att handledning borde ingå i arbetet regelbundet, och ses som en 

självklar del i arbetet som barnmorska. I arbetet var barnmorskor med om svåra situationer 

både fysiskt och psykiskt, därför vore det önskvärt med strukturerat stöd, gruppträffar eller 

handledning. Detta för att lättare bearbeta svåra situationer och motverka att barnmorskan 
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inte bar med sig tankarna hem. Handledningen trodde barnmorskorna i sin tur skulle bidra 

till att stödet mellan kollegor skulle bli bättre.  

”… skulle väl inte vara så dumt att man hade handledning med olika situationer regelbundet. I 

de bästa av  världar skulle man ju önska att det var för all personal och att det inte bara var för 

att det var en svår situation […] att man i personalgruppen har regelbundna 

handledningsträffar...” (Intervju 4.) 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion  

Författarna ville beskriva barnmorskors erfarenheter vid handhavandet av sena aborter, 

därför valdes kvalitativ design. Intervjuer var den datainsamlingsmetod som var bäst lämpad 

för att få en djupare förståelse i barnmorskors erfarenheter, än om annan 

datainsamlingsmetod valts. Öppna frågor under intervjuerna användes för att få djupare 

förståelse.  

Informanterna rekryterades genom strategiskt urval och snöbollsbollsurval vilket är bra för 

att hitta personer som kan ge informationsrikt underlag som svarar på syftet. Mindre antal 

informanter med olika erfarenheter är något som är vanligt i kvalitativa studier (Henricson & 

Billhult, 2012). Inklusionskriterien tillämpades för att få informanter som var eller nyligen 

varit yrkesverksamma vid sena aborter. Två års intervall valdes för att barnmorskorna skulle 

ha hunnit handha sena aborter och det färskt i minnet. Författarna ansåg det inte relevant att 

informanterna hade handhavt ett bestämt antal sena aborter då det var erfarenheter som 

skulle belysas. Informanterna hade stor variation i arbetslivserfarenhet och olika 

erfarenheter av abortvården, vilket ansågs vara berikande för arbetets resultat samt stärkte 

överförbarheten.  

Intervjuguiden utformades och testades via en pilotintervju för att undersöka om frågorna 

var tydliga och lätta att förstå. Pilotintervjun genomfördes även för att öva intervjuteknik då 

författarna hade liten erfarenhet av att intervjua sedan tidigare. En fråga behövde förtydligas 

och ändrades till resterande intervjuer, men upplevdes ändå svår att förstå för 

informanterna. Författarna var tvungna att förtydliga frågan då den kunde uppfattas på två 

sätt. Detta tror författarna inte har påverkat resultatet då frågan inte omformades utan bara 

förtydligades. En annan fråga upplevde författarna i efterhand svarade svagt på syftet, 

däremot svarade följdfrågan på syftet vilket ändå gjorde den relevant. Det ansågs svårt att 

ändra på frågorna under tidens gång då det minskar pålitligheten om forskningsprocessen 

inte följs konsekvent (Graneheim & Lundman, 2004). Utifrån detta anser författarna att mer 

tid för utformning av intervjuguiden hade behövts, då det var första gången författarna 

gjorde en intervjuguide. Ytterligare en pilotintervju kunde ha bidragit med fler 
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förbättringssynpunkter avseende intervjuguiden. Enligt Danielson (2012b) är det lättare att 

upptäcka vad som hade kunnat göras annorlunda när resultatet är klart. 

Tio barnmorskor intervjuades och i slutet av datainsamlingen upplevde författarna 

materialet mättat. Dels för att en samstämmighet sågs genom samtliga tio intervjuer och dels 

på grund av tidsramen författarna hade att förhålla sig till. Intervjuerna varade i 14-19 

minuter vilket kan ses som kort intervjutid. Det finns en medvetenhet om detta och djupare 

svar hade möjligtvis framkommit om fler följdfrågor ställts. Utifrån resultatet som framkom 

anser författarna ändå att datainsamlingen var tillräcklig. Avslutningsfrågan bestod av att 

sammanfatta det som sagts under intervjun för att belysa det viktigaste som informanten 

hade delgett. Det bidrog med att den viktigaste informationen belystes men även ny 

information framkom.  

Transkriberingen skedde fortlöpande av båda författarna och innehållsanalysen gjordes 

tillsammans vilket ses som en styrka för att tolka resultatet så lite som möjligt. Graneheim 

och Lundmans (2004) innehållsanalys tillämpades då den var tydlig och passade arbetets 

syfte. Den metoden underlättade analysprocessen för att få fram resultatets kategorier och 

subkategorier. I resultatavsnittet finns citat från samtliga informanter med vilket ses som en 

styrka då allas erfarenheter synliggörs. Genom att citera informanterna stärks resultatet och 

kan underlätta överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2004). 

Informanterna fick inte möjlighet att läsa igenom det insamlade transkriberande materialet. 

Det kan minska trovärdigheten av arbetet (Wallengren & Henricson, 2012). Anledningen till 

att detta inte genomfördes var den korta tidsramen författarna hade att förhålla sig till. På 

grund av tidsbegränsning och bekvämlighetsskäl valdes två sjukhus i Mellansverige. 

Resultatet hade möjligen varit annorlunda om barnmorskor på andra sjukhus intervjuats. 

Författarna vet inte om resultatet talar för de två sjukhusen som intervjuerna genomfördes 

på eller om resultatet kan överföras på andra sjukhus. Överförbarhet innebär enligt 

Wallengren och Henricson (2012) att resultatet går att överföra till andra situationer, 

sammanhang och grupper. Delar av resultatet kan vara överförbart till andra kontexter 

exempelvis barnmorskornas förhållningssätt gällande sena aborter, medan bristen på stöd 

och resurser kan skilja sig på olika sjukhus. Då författarna inte har vetskap om hur det ser ut 

nationellt är det svårt att veta om allt resultat går att överföra. Då erfarenheter har beskrivits, 

vilket är individuellt kommer förmodligen inte resultatet bli exakt likadant även om samma 

intervjuguide används igen vilket kan påverka tillförlitligheten. 

Allt författarna vet inom ett studieområde samt värderingar och tidigare erfarenheter kallas 

för förförståelse (Priebe & Landström, 2012). Författarna hade en förförståelse gällande 

abortvården då de har arbetat på en gynekologisk vårdavdelning och kommit i kontakt med 

barnmorskor som handhar sena aborter och uppmärksammat ett bristande stöd för dessa. 

Medvetenhet kring förförståelsen har funnits genom hela arbetet och analysprocessen. 

Författarna har försökt åsidosätta sin förförståelse för att inte styra och påverka resultatet. 

Dels har arbetets resultat bidragit till att författarnas förförståelse bekräftats och dels har de 

berikat författarna med ny information. 
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6.2 Resultatdiskussion  

Sammanfattningsvis framkom det i resultatet att barnmorskorna tog kvinnornas parti och 

förespråkade kvinnornas rättigheter gällande abort. Barnmorskorna tyckte det var givande 

att hjälpa kvinnorna genom abortprocessen och uttryckte stolthet över yrket. Egna 

värderingar var viktigt att lägga åt sidan och att bemöta kvinnorna respektfullt var någonting 

som genomsyrade resultatet.  

Det framkom att det var viktigt med ett anpassningsbart förhållningssätt hos barnmorskorna. 

Stödja och stärka kvinnorna utifrån enskilda behov och individanpassa vården för att göra 

situationen så bra som möjligt var viktigt. Barnmorskorna beskrev att de kunde vara 

krävande att arbeta med aborter då de gav mycket av sig själva. Abortvården medförde 

blandade känslor hos barnmorskorna. En känsla var maktlöshet av att inte kunna utöva god 

vård då inte tillräcklig smärtlindring kunde tillgodoses.  

Barnmorskorna saknade stöd i arbetet med aborter och de kunde känna sig ensamma 

stundtals. Flera arbetsuppgifter samtidigt som handhavandet av en sen abort var någonting 

som upplevdes tufft. Mer resurser önskades för att bli frikopplad från övriga arbetsuppgifter. 

Kollegornas betydelse belystes då stöttningen i arbetsgruppen var givande. 

Förbättringsförslag som uppkom var att ha ett strukturerat stöd i form av handledning, 

planerad debriefing och gruppträffar. 

I resultatet betonade barnmorskorna vikten av att stödja kvinnornas beslut och rättigheter 

till abort oavsett orsak, där barnmorskornas åsikter var inte relevanta. Detta är i linje med 

tidigare forskning av Gallagher et al., (2009); Mauri et al., (2015); Mizuno, (2011); Vinggard 

Christensen et al., (2013), medan en annan studie av Holcombe et al., (2015) beskrev att vissa 

barnmorskor önskade valmöjlighet att vägra arbeta med abortvård eller överlåta det till 

andra barnmorskor. Detta skulle kunna begränsa kvinnors tillgång till aborttjänster. 

Författarna anser att aborträtten är självklar och viktig att fortsätta värna om. Förespråka 

kvinnors rättigheter ingår i barnmorskans arbete. Den internationella etiska koden för 

barnmorskor beskriver barnmorskans roll som stödjande och vårdande av kvinnan genom 

hela hennes liv (ICM, 2017). I resultatet belyste barnmorskorna vikten av att stödja och stötta 

kvinnan i alla roller, skeenden och åldrar, vilket ingår i barnmorskans profession. Författarna 

betonar vikten av att arbeta efter den etiska koden och inte tillämpa samvetsfrihet som det 

råder aktuell diskussion omkring. Samvetsfrihet innebär att barnmorskor kan vårdvägra att 

arbeta med abort och författarna anser att det inte ska gå att vårdvägra arbetet med abort 

efter att ha valt yrket barnmorska.  

I resultatet framkom det att barnmorskornas egna värderingar inte fick genomsyra vården 

kvinnan skulle få. Egna värderingar skulle läggas åt sidan och var någonting barnmorskorna 

hade fått arbetat med. Stötta kvinnan i hennes beslut på ett respektfullt sätt och inte döma 

kvinnan i hennes beslut belystes. Det stämmer överens med Mizuno (2011) som beskrev hur 

barnmorskorna fick hålla tillbaka egna känslor för att arbeta professionellt. Även Andersson 

et al., (2014) belyser vikten av att vårda kvinnan individanpassat och ta reda på hur hon vill 

att hennes vård ska se ut. I modellen att stödja och stärka av Berg (2010) beskrivs vikten av 

att vara medveten om sina grundvärderingar och hur de kan påverka förhållningssättet. 

Genom att inte döma, utöva makt och vara kränkande utan vårda kvinnan efter hennes unika 

behov. Vårdandet grundas på en helhetssyn som ingår i den humanistiska värdegrunden som 
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hälso- och sjukvården står för. Författarna anser att det är viktigt för barnmorskorna att 

reflektera över sitt förhållningssätt och att alltid tänka utifrån ett helhetsperspektiv. Utgå 

ifrån vad den unika personen behöver för vård och inte döma, utöva makt eller vara 

kränkande ska genomsyra vården generellt och tillämpas var vårdgivaren än arbetar.  

Barnmorskorna upplevde att kvinnor som gjorde abort på grund av fosterskada eller 

fostermissbildning ofta bar på en mer själslig smärta som förstärktes av oro och ångest. Den 

smärtan var svårare att smärtlindra. Resultatet stämmer överens med Andersson et al. 

(2014) där det lyfts fram att vid fostermissbildningar var den emotionella smärtan starkare 

än den fysiska. Även Georgsson och Carlsson (2019) betonar att den emotionella smärtan är 

starkare än den fysiska smärtan. Den emotionella smärtan kan i sin tur förvärra den fysiska 

smärtan. Författarna anser att det är viktigt att barnmorskorna är medvetna om den 

emotionella smärtan, och att den kan vara starkare än den fysiska smärtan och utifrån det 

anpassa stöd och smärtlindringen efter kvinnans behov. 

Barnmorskorna hanterade sina känslor på olika sätt, exempelvis genom att ta åt sig av 

kvinnans känslor men även genom att undvika känsloladdade samtal i syfte att skona sig 

själv och kvinnan. Det stämmer till viss del överens med Stålhandske et al. (2011) som också 

beskriver att personalen var mer inriktade på de fysiska problemen än de emotionella. För 

vissa kvinnor var det skönt att personalen inte frågade hur hon upplevde aborten 

känslomässigt, medan andra saknade det emotionella stödet från personalen. Barnmorskan 

bör enligt författarna fråga hur kvinnan vill ha situationen och känna in hur mycket 

emotionellt stöd som behövs.  

I resultatet beskrev barnmorskorna att det hade varit smidigt att vårda sena aborter nära 

eller på förlossningen där adekvat smärtlindring fanns att tillgå. Deltagande barnmorskor 

som hade närhet till förlossningsrum bekräftade att det var gynnsamt ur 

smärtlindringssynpunkt. Däremot beskriver Mizuno et al. (2013) att det inte var gynnsamt 

att arbeta med kombinerad förlossning och abortvård, då barnmorskorna löpte risk att 

drabbas av utbrändhet och minskad medmänsklighet.  

I en annan studie av Mizuno (2011) beskriver barnmorskorna att det var splittrande att vårda 

nyförlösta kvinnor och kvinnor som genomgår abort samtidigt. Detta är samstämmigt med 

resultatet i arbetet då barnmorskorna beskrev det psykiskt påfrestande att vara 

anpassningsbar vid vård av nyförlösta kvinnor, samtidigt som handhavande av sena aborter. 

Författarna anser det viktigt med tillgång till förlossningsrum även i abortvården för att 

kunna hjälpa kvinnan på optimalt sätt. Då sena aborter beskrevs som en miniförlossning 

krävs både andra material och smärtlindring än det som finns på en vanlig vårdavdelning, 

exempelvis förlossningssäng och lustgas. Det spelar ingen roll om det är en abort eller vanlig 

förlossning, kvinnan har rätt till samma vård, smärtlindring och stöd från den professionella 

barnmorskan. 

I resultatet uttryckte barnmorskorna behov av strukturerat stöd. Med det menade 

barnmorskorna handledning, debriefing eller att sitta ner och samtala efter ett arbetspass 

tillsammans med kollegor. Möjlighet att diskutera svåra situationer med kollegor var viktigt 

för att inte bära med sig tankar hem och någonting barnmorskorna såg ett behov av. 

Utbildning inom abortvården och mer resurser efterfrågades av barnmorskorna för att kunna 
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bli frikopplade från andra arbetsuppgifter utöver aborten. I studien av Andersson et al. 

(2014) bekräftas arbetes resultat gällande barnmorskornas behov av ökat stöd, utbildning 

och resurser. Även mentorskap med erfarna kollegor framkom för att bidra till ökad trygghet 

i den professionella rollen. Gemzell Danielsson (2016) belyser vikten av att personalen har 

tillgång till stöd och handledning för att kunna ge kvinnan ett bra omhändertagande vid en 

sen abort. 

Att stödja och stärka kvinnan är en central del i barnmorskornas arbete, men för att orka 

upprätthålla stödjande rollen tror författarna att barnmorskorna behöver få stöd och 

ventilera tankar. Det finns annars en risk att barnmorskorna inte orkar upprätthålla den 

stödjande rollen som är viktig för kvinnan. Enligt teorin att stödja och stärka beskrivs det att 

om stödet och relationen till vårdaren brister kan kvinnan få en dålig upplevelse förknippat 

med obehag (Berg, 2010).  

6.3 Etisk diskussion 

Etiska krav som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet tillämpades i arbetet. Detta medförde en säkerhet för informanterna att 

författarna tagit hänsyn till dessa krav. Det är författarnas skyldighet och upplevdes inte svårt 

att förhålla sig till (Vetenskapsrådet, 2002). 

Författarna vill upplysa om bekantskap med flera av informanterna, vilket kan haft påverkan 

på resultatet. Informanterna kan exempelvis haft svårt att tacka nej till medverkan i intervjun 

då tillfrågan genomfördes personligen. Den privata kontakten kan ha påverkat och bidragit 

till att informanterna ställt upp även om de varit tveksamma till medverkan. Bekantskapen 

kan ha bidragit till att informanterna inte delgett allt de velat säga under intervjun då 

abortämnet är känsloladdat och innehåller etiska aspekter. Hade författarna valt att skicka ut 

enkäter med anonymitet kunde möjligen deltagandet blivit större och svaren eventuellt 

ärligare. Författarna anser dock att resultatet inte skulle blivit så beskrivande och 

innehållsrikt som blev nu.  

Det kan även ses som en styrka att ha intervjuat en person man är bekant med. Mötet kan då 

bli mer avslappnat och informanterna vågar säga vad de tycker då de har ett förtroende för 

författarna. 

Abortämnet i sig innehåller etiska aspekter. Medvetenhet kring detta har funnits och tagits 

hänsyn till under intervjuerna då frågorna har framförts ödmjukt. Detta för att inte skada och 

påverka informantens integritet på ett negativt sätt.  

7 SLUTSATS 

Slutsatser som framkom var att arbetet med aborter beskrevs givande och bidrog till en 

yrkesstolthet över att vara kvinnans advokat. Samtidigt kunde det vara krävande att stödja 
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kvinnan genom en sen abort. Barnmorskorna fick ge mycket av sig själva och stundtals kunde 

känsla av maktlöshet uppstå över att inte kunna smärtlindra optimalt och vara närvarande så 

mycket kvinnan önskade.  

Barnmorskorna bör få ett strukturerat stöd med handledning och debriefing för att fortsätta 

orka ha en stödjande roll i abortvården. Tid för strukturerat stöd bör avsättas och tid till att 

reflektera med kollegor bör prioriteras, då stödet från kollegor är av stor betydelse. 

Barnmorskorna bör även få avlastning i övriga arbetsuppgifter för att kunna fokusera helt på 

kvinnan som gör aborten. 

8 KLINISKA IMPLIKATIONER 

Resultatet i arbetet ger en inblick i barnmorskans erfarenhet av sena aborter och kan hjälpa 

verksamheten till olika förbättringsförslag. Eftersom det framkom i resultatet att 

barnmorskorna efterfrågade stöd är det viktigt att verksamheten får vetskap om detta för att 

kunna erbjuda stöd. Ett förslag av författarna är att skapa struktur för diskussion och 

möjlighet att ventilera ett specifikt ämne eller situation. Därefter sammankallar en specifik 

abortgrupp bestående av erfarna barnmorskor till möte när behovet finns hos personalen 

som arbetar med abort.  

9 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Flera studier belyser en begränsad forskning där personalens åsikter och erfarenheter av att 

arbeta i abortvården undersöks. I resultatet i arbetet beskrivs stödet för barnmorskorna 

bristande. Därav skulle det vara av intresse att undersöka om barnmorskornas behov av stöd 

ser likadant ut i hela Sverige. Genom vidare forskning undersöka hur stödet ser ut med 

kvantitativ ansats, exempelvis skicka ut enkäter för att nå ut till en större population.  
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BILAGA A, INFORMATIONSBREV TILL AVDELNINGSCHEF 

 

 

Förfrågan om tillåtelse att genomföra undersökning 

Vi heter Elin Kilsberger och Jenny Embrant och är studenter på Barnmorskeprogrammet vid 

Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en 

magisteruppsats. Syftet med vårt examensarbete är att beskriva barnmorskors erfarenheter 

vid handhavandet av sena aborter. 

Vi ber därför om tillåtelse att genomföra undersökningen på er avdelning. Rent konkret skulle 

det innebära att totalt intervjua 10 barnmorskor, som har arbetat med sena aborter under de 

senaste 2 åren. Vi beräknar att varje intervju kommer ta ca 45 minuter.  

Deltagande i projektet är frivilligt och deltagarna kan dra sig ur när som helst utan förklaring. 

 

All insamlad data kommer att hanteras beaktande forskningsetiska krav, samt avidentifieras 

med respekt för konfidentialitet enligt Personuppgiftslagen (PUL 1998:204).  

 

Eventuella nackdelar kan kopplas till att deltagande intervjuas under arbetstid. Vi hoppas att 

arbetets resultat ska kunna bidra med kunskap kring ämnet. Resultaten kommer att 

publiceras i form av ett examensarbete på magisternivå vid Mälardalens högskola. Ni 

kommer också, om ni så önskar, att få ta del av det färdiga resultatet. 

 

Ytterligare information lämnas av  

Elin Kilsberger Leg. Sjuksköterska            Handledare Magdalena Mattebo  
076-8758107              Telefon: 021-103108 
Ekr19001@student.mdh.se                         Magdalena.Mattebo@mdh.se 

                           Universitetslektor/Leg. Barnmorska. 
Jenny Embrant Leg. Sjuksköterska 
076-4119888 
Jet19001@student.mdh.se 
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Samtycke till genomförande av projektet, ”Barnmorskors erfarenhet vid handhavandet 

av sena aborter.” 

 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och hur den ska 

genomföras. Jag har haft tillfälle att läsa igenom informationen och att ställa frågor.  

 

Jag ger tillåtelse att studien genomförs på min enhet 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ort och datum 

 

 

__________________________ _______________________________  

Underskrift    Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1   

 

BILAGA B, INTERVJUGUIDE 

 

Förtydligande: sena aborter = från graviditetsvecka 12+ 0 till graviditetsvecka 21+6. 

Inledningsfrågor: 

Hur många år har du arbetat som barnmorska? 

Hur många år har du arbetat med aborter (efter v12)? 

1. Vad har du för erfarenhet av abortvården? 

2. Vill du beskriva hur du tycker det är att arbeta med sena aborter? 

3. Finns det någon specifik situation/händelse som du minns, och kan berätta lite om?  

Följdfråga: varför tror du den situationen/händelsen gjort avtryck hos dig? 

4. Ser du några svårigheter med att arbeta med sena aborter? 

5. Upplever du som barnmorska någon skillnad vid handhavandet av en abort i v 12 

jämfört med v18, i så fall på vilket sätt? 

6. Hur upplever du som Barnmorska att stödet från arbetsgivaren är: innan, under och 

efter handhavandet av en abort? Följdfråga: Hur skulle du vilja att stödet från 

arbetsgivaren såg ut? 

7. Hur upplever du som Barnmorska att stödet från kollegor är: innan, under och efter 

handhavandet av en abort? Följdfråga: hur skulle du vilja att stödet från kollegor 

såg ut?  

8. Vad är det positiva med att arbeta med sena aborter? 

Avslutningsfråga:  

Kan du göra en kort sammanfattning av det viktigaste du har delat med dig av idag? 

Eventuella följdfrågor:   

Kan du utveckla lite mer? 

Kan du berätta lite mer? 

På vilket sätt? 

Vad menar du med? 

Kan du ge något exempel? 

Hur upplevde du det? 
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BILAGA C, SAMTYCKE TILL DELTAGANDE 

Tillfrågan om deltagande i studien ”Barnmorskors erfarenhet vid handhavandet 

av sena aborter”.  

Vi heter Elin Kilsberger och Jenny Embrant och är studenter i Barnmorskeprogrammet vid 

Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en 

magisteruppsats. Syftet med vår studie är att beskriva barnmorskors erfarenheter vid 

handhavandet av sena aborter. 

Vår fråga till dig är om du vill delta i denna studie. 

Medverkan är frivillig och vill du inte delta kan du bortse från detta brev. 

Att delta i projektet skulle för din del innebära att medverka i en intervju på ca 45 minuter. 

Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas till text.  

Du kan när som helst avbryta din medverkan i examensarbetet utan att du behöver ange 

någon orsak. Data behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla uppgifter och data kodas 

och förvaras så att ingen utomstående kan ta del av insamlade uppgifter. I det färdiga 

examensarbetet kommer inga uppgifter att kunna härledas till dig eller din arbetsplats. 

Betydelsen av arbetet är att få en djupare kunskap i barnmorskans erfarenhet i 

handhavandet av sena aborter och om stödet innan, under och efter en abort förekommer.   

Om du ger ditt muntliga samtycke till att ditt namn och telefonnummer får lämnas ut till oss, 

kommer vi att via telefon ta kontakt med dig för att ge ytterligare information om arbetets 

syfte och genomförande.  

 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av oss eller vår handledare, Magdalena Mattebo, se 

nedan.  

Med vänliga hälsningar Elin Kilsberger och Jenny Embrant  

 

Elin Kilsberger Leg. Sjuksköterska     Handledare Magdalena Mattebo  
076-8758107       Telefon: 021-103108 
Ekr19001@student.mdh.se    Magdalena.Mattebo@mdh.se 

      Universitetslektor/Leg. Barnmorska. 
Jenny Embrant Leg. Sjusköterska 
076-4119888 
Jet19001@student.mdh.se 
   
 
    

mailto:Ekr19001@student.mdh.se
mailto:Magdalena.Mattebo@mdh.se
mailto:Jet19001@student.mdh.se
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Samtycke till att deltaga i projektet, ”Barnmorskors erfarenhet vid handhavande av 

sena aborter” 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i 

lugn och ro läsa igenom informationen och ställa frågor. Jag får också en kopia på den 

skriftliga informationen om projektet och på detta samtyckesformulär. 

 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange 

orsak, kan avbryta mitt deltagande i studien. 

 

☐ JA,  jag vill delta i projektet ” Barnmorskors erfarenhet vid handhavande av sena aborter”, 

och jag samtycker till att de uppgifter jag lämnas behandlas på det sätt som beskrivits på 

föregående sida. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Datum 

 

 

____________________________     _______________________________  

Underskrift    Namnförtydligande 

 

 

 

 



 

 

BILAGA D, ARTIKELMATRIS  

Författare 
Tidskrift 

Publikationsår 
Land 

Titel Syfte Design  
Insamlingsmetod 

Analysmetod 
Urval 

Resultat  
Slutsats 

Andersson, I-
M., 

Gemzell-
Danielsson, K., 
Christensson, 

K. 
  
Contraception. 

2014 
Sverige  

Caring for women 
undergoing second-

trimester medical 
termination of pregnancy. 
 

Utforska 
erfarenheter och 

uppfattningar hos 
sjuksköterskor/ 
barnmorskor som 

tar hand om kvinnor 
som genomgår en 
abort under andra 

trimestern.  
 

Kvalitativ design. 
Semistrukturerade 

intervjuer. 
Innehållsanalys. 
n= 21 

Professionell kunskap, empati och förmågan att reflektera över 
etiska attityder och överväganden. Svåra situationer är lättare att 

hantera med ökad kunskap och erfarenhet. Att stödja kvinnors 
rättigheter överbryggar svårigheterna. Behovet av utbildning, 
mentorskap och stöd av erfarna kollegor bidrar till att barnmorskor 

ska känna sig säkra i sin professionella roll i svåra situationer och 
känna sig trygga i sin personliga livssituation. 
 

Andersson, 
IM., 

Gemzell-
Danielsson, K., 
Christensson, 

K.  
 
Plos One.  

2014 
Sverige 

Experiences, feelings and 
thoughts of women 

undergoing second trimester 
medical termination of 
pregnancy. 

Utforska kvinnors 
förväntningar och 

erfarenheter av att 
genomgå abort i 
andra trimestern. 

Kvalitativ design. 
Tvärsnittsstudie. 

Frågeformulär/ 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

Innehållsanalys. 
n=31  

Indikationer för abort var fosterskada eller oavsiktlig graviditet. 
Både fysisk och mental smärta upplevdes under abortprocessen. 

Att ta mifepriston-piller upplevdes som särskilt känslomässigt svårt. 
Professionellt stöd var viktigt. 
 

Carlsson, T.  
 

Scandinavian 
journal of 
Caring 

Sciences. 
2019 
Sverige 

 
 
 

 

Management of physical 
pain during induced second-

trimester medical abortions: 
a cross-sectional study of 
methodological quality and 

recommendations in local 
clinical practice guidelines at 
Swedish hospitals 

Bedöma den 
metodologiska 

kvalitén och 
beskriva 
rekommendationer 

för smärtlindring i 
lokala kliniska 
riktlinjer för 

inducerade aborter 
under andra 
trimestern på 

svenska sjukhus. 

Kvantitativ design. 
Tvärsnittsstudie. 

Kvalitetsregister. 
n=25 

Lokala kliniska riktlinjer för inducerad medicinsk abort under andra 
trimestern är av otillräcklig metodisk kvalitet och en stor majoritet 

saknar rekommendationer angående systematiska smärtmätningar. 
I Sverige finns det utrymme för förbättring av utvecklingen för dessa 
riktlinjer. 

 



 

 

Chae, S., 

Desai, S., 
Crowell., M & 
Sedgh, G. 

 
Contraception. 
2017 

USA 
 

Reasons why women have 

induced abortions: a 
synthesis of findings from 14 
countries  

Presentera 

anledning till varför 
kvinnor genomgår 
inducerade aborter 

i 14 länder.  

Kvantitativ design.  

Officiell statistik, 
jämföra 
befolkningsregister.  

n=14  

Olika orsaker till aborter i olika länder. I de flesta länder var angivna 

orsaker till abort socioekonomiska problem eller begränsat 
barnafödande.  
 

Cleeve, A., 
Nalwadda, G., 

Zadik, T., 
Sterner, K., 
Klingberg-

Allvin, M. 
 
Midwifery. 

2019 
Sverige 
 

Morality versus duty – A 
qualitative study exploring 

midwives’ perspectives on 
post-abortion care in 
Uganda. 

 

Utforska 
barnmorskornas 

perspektiv på vård 
efter abort (PAC) i 
Uganda. 

Kvalitativ design.  
Intervjuer. 

Induktiv tematisk 
analys. 
n= 22 

 

Moral kontra skyldighet i vården efter abort. Professionell plikt 
påverkade vårdkvalitén. Brist på material samt hög 

patientbelastning hindrade god vårdkvalité. 

Fiala, C., 

Swahn, M.L., 
Stephansson, 
O & Gemzell-

Danielsson, K.  
 
Human 
reproduction. 

2005 
Sverige 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

The effect of non-steroidal 

anti-inflammatory drugs on 
medical abortion with 
mifepristone and 

misoprostol at 13-22 weeks’ 
gestation. 

Utvärdera om 

NSAID som ges 
under medicinsk 
abort med 

mifepriston / 
misoprostol i andra 
trimestern har en 
negativ effekt på 

abortens effekt 
genom att förlänga 
intervallet. 

Kvantitativ design. 

Kontrollgrupper 
Randomiserat urval 
n= 74 

Samtidig behandling av NSAID med misoprostol dämpade inte 

effekten av mifepriston och misoprostol. Det var ingen skillnad 
mellan NSAID och icke-NSAID-gruppen i intervallet induktion till 
abort. Profylaktisk administration av NSAID minskar behovet av 

opiatinjektioner. 
 



 

 

Gallagher, K., 

Porock, D & 
Edgley, A.  
 

Journal of 
advanced 
nursing in the 

abortion 
services. 
2009  

England 
 
 

The concept of ‘nursing’ in 

the abortion services. 
 

Utforska 

sjuksköterskor 
uppfattningar som 
arbetar med 

abortvård.  
 

Kvalitativ design 

Semistrukturerade 
intervjuer.  
n= 9. 

 

Olika attityder till abort framkom samt hur de hanterade arbetet.  

Georgsson, S., 

Carlosson, T. 
 
Journal of 

advanced 
nursing 
2019 

Sverige 
 

Pain and pain management 

during induced abortions: A 
web-based exploratory 
study of recollections from 

previous patients.  

Undersöka smärta 

och 
smärtbehandling 
under inducerade 

aborter.  

Mixed metod  

Webbbaserad 
undersökning i 
sociala medier, 

diskussionsforum m 
öppna frågor.   
Innehållsanalys 

n= 185  

Otillräcklig smärtlindring under inducerade aborter.  

Smärtan beskrevs både fysisk och psykisk. Brist på information.  

Hammarstedt, 
M., Jacobsson, 

L., Wulff, M., & 
Lalos, A. 
 
Acta obstetricia 

et 
gynecologica 
Scandinavica. 

2005 
Sverige 
 

 
 
 

 
 

Views of midwives and 
gynecologists on legal 

abortion – a population-
based study 
 
 

 
 

Få kunskap om 
svenska 

barnmorskor och 
gynekologers syn 
på laglig abort och 
om professionerna 

har olika syn. 

Kvantitativ design.  
Randomiserad 

studie med 
slumpmässigt urval. 
n=444 

Majoriteten av barnmorskorna stödjer laglig abort. Synen 
påverkades inte av deras privata erfarenheter. Ju längre erfarenhet 

ju mindre restriktiva synpunkter. 



 

 

Holcombe, S. 

J., Berhe, A., & 
Cherie, A. 
 

Studies in 
family 
planning. 

2015 
Etiopien 
 

Personal Beliefs and 

Professional 
Responsibilities: Ethiopian 
Midwives’ Attitudes toward 

Providing Abortion Services 
after Legal Reform  
 

Undersöka 

barnmorskors 
attityder kring abort 
och viljan att arbeta 

med abortvård. 

Kvantitativ design.  

Frågeformulär och 
intervjuer. 
Tvärsnittsstudie. 

Frågeformulär 
n=188 och 
intervjuer n=12. 

 

De flesta barnmorskor var villiga att tillhandahålla abortvård. Denna 

vilja var positivt och signifikant relaterad till klinisk erfarenhet av 
abort, men negativt och signifikant relaterad till religion. 

Lindström, M., 

Jacobsson, L., 
Wulff, M., & 
Lalos, A. 

 
Journal of 
psychosomatic 

obstetrics and 
gynaecology. 
2007 

Sverige 
 
 

 
 
 
 

Midwive’s experiences of 

encoutering women seeking 
an abortion. 

Få kunskap om 

barnmorskornas 
kliniska och 
emotionella 

erfarenheter av att 
arbeta med sena 
aborter och deras 

uppfattning om 
kvinnors motiv till 
aborten. 

Kvantitativ design. 

Frågeformulär till 
slumpmässigt urval 
(randomiserad) 

N=216 

Hälften av barnmorskorna kände oro för att handha sena aborter. I 

allmänhet påverkade inte religiös tro inte barnmorskans syn på sena 
aborter.  

Lindström, 

M., Wulff, 
M., Dahlgren, 
L., & Lalos, A. 

 
Scandinavian 
Journal of 

Caring 
Sciences. 
2011 

Sverige 
 

Experiences of working with  

induced abortion: focus 
group discussions with 
gynaecologists and 

midwives/nurses. 
 

Belysa gynekologer 

och barnmorskor/ 
sjuksköterskors 
erfarenheter, 

uppfattningar och 
interaktioner med 
att arbeta inom 

abortverksamheten.  

Kvalitativ design. 

Innehållsanalys. 
Intervjuer i 
fokusgrupper. 

n=40 

Trots svåra och komplicerade situationer tvivlade inga professioner 

att arbeta inom abortvården. De erbjöds sällan vägledning och 
kontinuerlig utbildning för professionell utveckling. 
Ett forum för reflektion och vägledning åt personalen behövdes. 



 

 

Mauri, P. A., 

Ceriotti, E., 
Soldi, M., & 
Guerrini 

Contini, N. N. 
 
Nursing and 

Health 
Sciences. 
2015 

Italien 
 

Italian midwives’ 

experiences of late 
termination of pregnancy. A 
phenomenological–

hermeneutic study 
 
 

 
 
 

 

Att undersöka hur 

barnmorskor 
uppfattar 
vårdtyngden av att 

assistera vid ett 
sent avbrytande 
efter 

graviditetsvecka 16. 

Kvalitativ design. 

Fenomenologisk 
hermeneutisk 
studie. 

Semistrukturerade 
intervjuer. 
n=17 

Barnmorskorna kände att det var viktigt att dela erfarenheter och 

diskutera specifika fall med sina kollegor. Kontinuerlig utveckling 
och utbildning för barnmorskorna var som förbättringsförslag för att 
kunna tillgodose kvinnorna bättre med smärtlindring och 

känslomässigt stöd. Alla kvinnor skulle ha enkelrum för att kunna ha 
anhöriga hos sig vilket ansågs viktigt. Barnmorskorna uppskattade 
bekräftelsen och tacksamheten kvinnorna visade. 

 

Mizuno, M.  
 

Nursing 
and Health 
Sciences. 

2011  
Japan 
 

 

Confusion and ethical 
issues surrounding the role 

of Japanese midwives in 
childbirth and abortion: A 
qualitative study 

 
 

Beskriva 
barnmorskor i 

Japans 
erfarenheter av att 
vårda både aborter 

och förlossningar 
på samma 
avdelning. 

 

Kvalitativ design. 
Semistrukturerade 

intervjuer.  
Tematisk analys. 
n=11 

 

Barnmorskorna upplevde det känslomässigt stressande och 
förvirrande att arbeta med kombinerad förlossning och abortvård. 

Det var splittrande att vårda nyförlösta samtidigt som de vårdar 
kvinnor som genomgår en abort. Barnmorskorna fick kämpa för att 
kontrollera sina känslor och trycka undan dessa för att professionellt 

kunna utföra sina arbetsuppgifter. 
 

Mizuno, M., 
Kinefunchi, E., 
Kimura R., 

Tsuda, A.  
 
Nursing Ethics. 
2013  

Japan 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Professional quality of life of 
Japanese nurses/midwives 
providing abortion/childbirth 

care  
 

Undersöka 
förhållandet mellan 
professionell 

livskvalitet och 
emotionellt arbete 
med de viktigaste 
stressfaktorerna 

relaterade till 
abortvården hos 
japanska 

barnmorskor och 
sjuksköterskor. 

Kvantitativ design. 
Frågeformulär. 
Tvärsnittsstudie. 

n= 255   

Aborter upplevdes mycket oroande och känslosamt för barnmorskor 
och sjuksköterskor.  
De barnmorskor och sjuksköterskor som arbetar med kombinerad 

förlossning och abortvård löper större risk att drabbas av utbrändhet 
och minskad medmänsklighet. 
 



 

 

Mukkavaara, I., 

Öhrling, K., & 
Lindberg, I.  
 

Midwifery. 
2012 
Sverige 

 
 
 

 
 

Woman’s experiences after 

an induced second trimester 
abortion. 

Beskriva kvinnors 

upplevelser av en 
abort i andra 
trimestern. 

Kvalitativ design. 

Semistrukturerade 
intervjuer. 
Innehållsanalys. 

n=6 

Information och stöd under hela abortprocessen är av stor betydelse 

för kvinnan i den sårbara situationen. Kvinnorna tyckte att det var 
svårt att fatta beslutet och att genomgå en abort lämnade minnen 
för livet. 

Nissi, R., 
Santala, M., 

Immonen, E., 
Talvensarri-
Mattila, A. 

 
General 
Gynecolgy. 

2016  
Tyskland 
 

 
 
 

Mifepristone and 
misoprostol is safe and 

effective method in the 
second-trimester pregnancy 
termination. 

Utvärdera faktorer 
som påverkar den 

kliniska 
effektiviteten vid 
sen inducerad abort 

med kombinationen 
mifepriston och 
misoprostol. 

Kvantitativ design. 
Kvalitetsregister.  

Retrospektiv 
observationsstudie. 
n=142 

Majoriteten av kvinnorna aborterade framgångsrikt inom 24 timmar 
och betraktades som dagpatient med liten komplikationsgrad. 

Förstföderskor och kvinnor i graviditetsvecka 16 eller över, krävde 
mer opioider som smärtlindring. 
Mifepriston och misoprostol är en säker och effektiv metod för 

avslutandet av graviditet i andra trimestern.  
 

Stålhandske,  
M,L., Ekstrand, 

M., & Tydén T. 
 
Journal of 

Psychosomatic 
Obstetrics & 
Gynecology  

2011 
Sverige. 
 

 
 

Women's existential 
experiences within Swedish 

abortion care.  
 

Utforska svenska 
kvinnors 

upplevelser av 
abortvården i 
förhållande till 

deras behov av 
existentiellt stöd. 
 

Kvalitativ design. 
Intervjuer. 

Latent 
innehållsanalys. 
n= 24 

Kvinnors behov av existentiellt stöd i samband med abort varierar. 
För att säkerställa att barnmorskorna tillgodoser varje patients 

fysiska, psykologiska och existentiella behov krävs bättre resurser 
och nya utbildningslinjer för att säkerställa att barnmorskorna är 
utrustade att hantera de existentiella perspektiven inom 

abortvården. 
 



 

 

 

 

 

 

Stålhandske, 

M. L., 
Makenzius, M., 
Tydén, T., & 

Larsson, M.  
 
Journal of 

psychosomatic 
obstetrics and 
gynaecology. 

2012.  
Sverige. 
 

 
 
 

Existential experiences and 

needs related to induced 
abortion in a group of 
Swedish women: a 

quantitative investigation. 
 

Undersöka 

förekomsten av 
existentiella 
erfarenheter och 

behov bland 
kvinnor som har 
gjort en inducerad 

abort. 
 

Kvantitativ design. 

Frågeformulär. 
Tvärsnittsstudie.  
n=499. 

 

Kvinnors upplevelser av abort kan inkludera existentiella tankar om 

liv, död, mening och moral, känslor av fästning vid fostret och 
behovet av symboliskt uttryck. Detta utgör en utmaning för 
abortpersonal, eftersom situationen innebär komplexa aspekter 

utöver medicinska förfaranden och rutiner. 

Vinggard- 

Christensen, 
A., Hjøllund-
Christiansen, 

A., Petersson, 
B.  
 

Caring 
Sciences. 
2013 
Danmark 

 

Faced with a dilemma: 

Danish 
midwives´expieriences with 
and attitudes towards late 

termination of pregnancy  
 

Utforska danska 

barnmorskor 
erfarenheter av 
attityder till sent 

avslutande av 
graviditet.  
 

 

Kvalitativ design.  

Semistrukturerade 
intervjuer. 
Grounded theory. 

n=10 

Barnmorskorna supportade kvinnorna till deras rättigheter att välja 

sen abort framför fostrets rättighet att leva. Dilemman kunde uppstå 
då fostret såg nyfött ut eller visade livstecken efter aborten. 


