
 

 

 
 

Examensarbete i omvårdnad, 15 hp  
 

 

 

Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med 

kvinnor som genomgår inducerad abort 

– En litteraturstudie 

 

 

Amanda Karlsson 

Michelle Alsterlund 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Katarina Sjögren Forss 

Sjuksköterskeprogrammet, kurs: OM1434 

Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa 

Karlskrona Maj 2015 



 

 

Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa,  

Sjuksköterskeprogrammet, Examensarbete i omvårdnad 

Maj 2015 

 

Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med 

kvinnor som genomgår inducerad abort 

 
 

Amanda Karlsson 

Michelle Alsterlund 

 

 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: På grund av bristen på utbildade barnmorskor blir det allt vanligare att 

sjuksköterskor blir direkt involverade i arbetet med aborter. Då sjuksköterskor behöver ha en 

känsla för situationens sammanhang för att agera professionellt i sitt arbete kan avsaknaden 

av utbildning inom området innebära en stor emotionell stress. 

Syfte: Belysa sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med kvinnor som genomgår 

inducerad abort. 

Metod: Litteraturstudie baserad på sju vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. För att 

analysera artiklarna användes Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av Krippendoffs 

analysmetod. 

Resultat: Tre huvudkategorier framkom: attityder, förhållningssätt och emotionella 

påfrestningar samt fyra underkategorier: att döma, motgångar, bearbetning och sena eller 

upprepade aborter. I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde svårigheter i att 

hantera sina känslor i arbetet med aborter. En av de svårare situationerna var då kvinnor kom 

in för sena eller upprepade aborter. Sjuksköterskorna erkände att de i vissa fall hade svårt att 

acceptera kvinnornas val till abort utan att döma men ansåg att de dolde detta i sitt arbete. För 

att bearbeta sina känslor förklarade de att de behövde samtalsstöd. 

Slutsats: Sjuksköterskor som arbetar med inducerad abort utsätts för emotionella 

påfrestningar som påverkar dem både privat och i deras arbete. Det behövs forskning som 

utreder hur man kan förbereda sjuksköterskorna på detta arbete och hur man på bästa sätt 

hjälper dem bearbeta de känslor som uppstår. 

 

Nyckelord: Inducerad abort, sjuksköterskor, upplevelser
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Inledning 

För att kunna utföra säker vård behöver sjuksköterskor enligt Robert, Tilley och Petersen 

(2014) kunna använda sig av sin intuition. Med detta menas att sjuksköterskor ska ha en 

känsla för omvårdnadssituationers sammanhang och att kunna ta rationella och snabba beslut 

utifrån detta (ibid.). Sjuksköterskorna som arbetar inom abortvård får dock inte enligt 

Huntington (2002) den uppmärksamhet och det stöd som de behöver då arbetsuppgifterna kan 

ge psykologiska problem utan förväntas utföra sina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt 

hur påfrestande de än är. Om det inte ges möjlighet till fortbildning, handledning och stöd 

riskerar sjusköterskor inom abortvård att brista i sitt professionella bemötande (ibid.). I Sverige 

leder bristen på barnmorskor ute på gynekologmottagningarna enligt Socialstyrelsen (2011) 

till att sjuksköterskor utför allt fler av de arbetsuppgifter som barnmorskan vanligen har. 

Arbetsuppgifterna innefattar bland annat vård av kvinnor som genomgår inducerade aborter 

(ibid.). Ben Nathan och Melitz (2011) beskriver i en studie att sjuksköterskors upplevelse av 

bemötandet av kvinnor som genomgår en inducerad abort påverkas av vilken anledning 

kvinnorna har till ingreppet. Sjuksköterskor upplever mötet olika beroende på till exempel 

om kvinnan väljer att avsluta graviditeten för sin egen skull eller av religiösa skäl (ibid.). 

Eftersom det är tämligen nytt att sjuksköterskor arbetar med abortvård finns det få studier 

gjorda inom området. Det finns därför ett behov av att göra en kunskapssammanställning 

inom området för att belysa hur de upplever sitt arbete. Med den kunskapen skulle 

sjuksköterskor kunna vara mer föreberedd på hur olika situationer kan se ut och det kan 

underlätta sjuksköterskors arbete med kvinnor som gör en abort och medföra att 

sjuksköterskor upplever det lättare att utföra abortarbete. 

Bakgrund 

Den i Sverige nu gällande abortlagen (1974:595) trädde i kraft 1974 och beskriver kvinnans 

rätt till att begära avslutande av havandeskap fram till artonde graviditetsveckan, utan vidare 

utredning. Vid begäran om abort efter artonde graviditetsveckan krävs tillstånd från 

Socialstyrelsens rättsliga råd och speciella skäl måste föreligga om begäran ska beviljas. Det 

kan exempelvis handla om att kvinnans liv är i fara eller om det finns grava fosterskador 

(SFS 1974:595). När abortlagen skrevs 1974 fanns endast kirurgisk abort att få. Sedan den 

medicinska aborten blivit allt vanligare har tillgängligheten för aborter ökat och det har skett 
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en ökning i antalet aborter årligen i Sverige. Under år 2011 utfördes ca 35000 aborter i 

Sverige varav 79% skedde före nionde graviditetsveckan. Vanligaste åldersgruppen att 

genomgå en abort är mellan 20 och 24 år. (Socialstyrelsen, 2011). 

Abort 

Faxelid, Hogg, Kaplan, och Nissen (2009) beskriver ordet ’abort’ som en medicinsk beteckning 

som används vid avbrytandet av en graviditet. En abort kan antingen ske spontant (vid missfall) 

eller inducerat. Vid en inducerad abort får kvinnan på medicinsk eller kirurgisk väg hjälp av 

sjukvården att avbryta sin graviditet. Fram till graviditetsvecka åtta kan medicinsk abort 

tillämpas, vilket innebär att kvinnan först och främst får läkemedel för att stanna av graviditeten 

genom att minska näringsöverföringen från moderkakan till fostret. Kvinnan får sedan komma 

tillbaka ett och ett halvt till två dygn senare för att få ett vagitorium som framkallar värkar som 

leder till att abort sker inom de närmsta timmarna. Fram till och med graviditetsvecka 14 kan en 

kirurgisk abort genomföras. Detta kallas vacuumaspiration och är den vanligaste abortmetoden i 

Sverige. Detta ingrepp sker vanligen på en operationsavdelning under narkos och lokalbedövning. 

I de flesta fall kan kvinnan gå hem redan samma dag som ingreppet utförts (ibid.). De vanligaste 

orsakerna till att kvinnor i Sverige väljer att avsluta en graviditet är enligt Högberg, 

Jacobsson, Kero och Lalos (2001) att yrkeskarriär, studier eller redan existerande barn 

prioriteras. Även problem i förhållandet mellan modern och fadern är en vanligt 

förekommande orsak (ibid.). 

Sjuksköterskor inom abortvård 

Sjuksköterskors roll inom abortvård varierar enligt Socialstyrelsen (2011) på olika kliniker 

men motsvarar i stor utsträckning den roll som en barnmorska har. Det råder idag brist på 

barnmorskor och gynekologer vilket leder till att delar av deras arbetsuppgifter åläggs 

sjuksköterskor. Då ständig forskning leder till att sjukvården med tiden blir allt säkrare och 

medicinsk abort blir vanligare går mycket av arbetet som tidigare utfördes av 

gynekologläkare över till barnmorskor och sjuksköterskor. Arbetsuppgifterna kan innefatta 

moment som tidsbokning, rådgivning, administration av läkemedel, smärtlindning och den 

avslutande efterkontrollen (ibid.). Belcher och Jones (2009) beskriver att sjuksköterskor alltid 

måste ge patienten fullgod omvårdnad och se till patientens bästa även om denne själv har en 

annan åsikt eller värderingar än patienten. 

 

En studie av Huntington (2002) visade att sjuksköterskor som arbetar inom abortvård 

upplever en stress relaterad till sina arbetsuppgifter. En upplevelse är enligt Eriksson (1991) 
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en kombination av medvetenhet och självmedvetenhet. Upplevelsen är ett helt subjektivt 

fenomen som aldrig helt kan förstås eller tolkas av en annan människa (ibid.). Vidare 

beskriver Huntington (2002) att sjuksköterkor upplever att samhället förväntar sig att 

sjuksköterskor ska klara av vilka situationer som helst, utan att bli känslomässig påverkad 

men studier visar annorlunda. Det främsta stöd som sjuksköterskor inom abortvård har är de 

egna arbetskamraterna. I mötet med kvinnor som beslutat att avsluta en graviditet kommer 

sjuksköterskor bevittna splittrade känslor hos sina patienter (Högberg et al., 2001). Dessa 

känslor är inte bara smärtsamma, ångestfulla eller förtvivlade, utan kan även innefatta lycka, 

glädje, förundran och stolthet (ibid.). För att hantera de, ibland väldigt känsloladdade mötena 

med sina patienter litar personalen på gynekologiavdelningar till sina arbetskamraters och 

sina egna erfarenheter och färdigheter. Vid allt för få tillfällen erbjuds personalen någon form 

av professionell vägledning eller fortsatt utbildning inom ämnet (ibid.). 

Teoretisk referensram – Patricia Benner 

Då sjuksköterskor i sitt arbete inom abortvård möter kvinnor som upplever avslutandet av 

graviditeten olika och har olika syn på fostret som aborteras behöver sjuksköterskor ha en 

subjektiv förståelse för situationens sammahang för att veta hur den ska hanteras på bästa 

sätt. 

 

Enligt Benner (1993) kan sjuksköterskors kompetens mätas på en skala från novis till expert. 

Hon beskriver i sin omvårdnadsteori stadierna novis och expert samt de stadier som är 

emellan och hur dessa påverkar sjuksköterskors bemötande av patienter och förmåga att 

hantera situationer i sitt arbete. För att bli en expert inom omvårdnad måste sjuksköterskor 

genomgå alla dessa stadier genom att kombinera teoretisk kunskap, praktisk erfarenhet, 

reflektiv förmåga med den egna personligheten (ibid). 

I stadiet novis beskriver Benner (1993) hur nyutbildade sjuksköterskan är en stel och 

regelstyrd yrkesutövare som saknar erfarenhet av de situationer denne kommer möta. Denna 

kompetensnivå leder till rutinstyrt arbete som inte kan uppfylla målet att utöva 

personcentrerad omvårdnad. Vidare beskrivs att även sjuksköterskor som har flera års 

arbetslivserfarenhet kan hamna på novisens kompetensnivå om de hamnar på en arbetsplats 

där de saknar praktisk erfarenhet (ibid.). 
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Andra stadiet är den avancerade nybörjaren. En sjuksköterska som enligt Benner (1993) är en 

person med liten erfarenhet av omsorgsarbete. Under andra stadiet lär sig sjuksköterskan att 

prioritera aspekter av betydelse, vilket leder till säkrare vård både för patienter och 

yrkesutövare (ibid.). 

Efter att ha arbetat med liknande omständigheter i två till tre år kommer sjuksköterskan enligt 

Benner (1993) att hamna i teorins tredje stadie: den kompetenta sjuksköterskan. I detta stadie 

har sjuksköterskan förmågan att hantera oförutsedda händelser till stor del, trots att denne inte 

har den skickligaste anpassningsförmågan och snabbheten. Sjuksköterskan arbetar avsiktligt 

genom planering och medvetenhet om hur denne bör agera i olika situationer. En förståelse 

för medveten, abstrakt och analytisk begrundan av problem som kan tänkas uppkomma i 

arbetet uppstår (ibid.) 

Den skickliga sjuksköterskan, stadie fyra i Benners (1993) teori, har uppnått en 

kompetensnivå där denne utvecklat förmågan att anpassa sig till förändringar snabbt. Detta 

genom att se varje given situation som en helhet snarare än flera olika aspekter. Färdigheten 

beskrivs som en varseblivning där arbetet inte är direkt uttänkt utan snarare kommer av sig 

självt på grund av den höga anpassningsförmågan. Detta stadie uppnås vanligen efter 3-5 års 

arbete inom samma område (ibid.). 

Till slut uppnår sjuksköterskan enligt Benner (1993) det slutgiltiga steget i teorin: experten. 

Som expert inom omvårdnad behöver sjuksköterskan inte längre anpassa sig till uppsatta 

strukturer för att förstå vilka åtgärder som behöver vidtas i olika situationer. Erfarenheten gör 

att sjuksköterskan direkt kan agera på aktuella problem utan att behöva gå igenom alla steg i 

analysen av varje given situation. Sjuksköterskan kommer fortfarande använda sig av de 

redskap som finns för att värdera situationer inom sitt arbete, men främst av allt så är arbetet i 

detta stadie styrt av en intuition byggd på erfarenhet (ibid.). 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med kvinnor som 

genomgår inducerad abort. 
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Metod 

För att besvara studiens syfte användes en litteraturstudie med kvalitativ ansats. 

Litteraturstudier bygger på tidigare skriven litteratur och data från resultatdelar i 

vetenskapliga artiklar och vetenskapliga rapporter (Olsson & Sörensen, 2011). Aveyard 

(2010) skriver att en litteraturstudie summerar fakta inom ett specifikt område, vilket 

underlättar för läsaren att få den information som behövs inom valt område. Enligt Olsson 

och Sörensen (2011) innebär en kvalitativ ansats strävan efter att förstå människans 

handlingar i specifika situationer och den har fokus på att förstå, snarare än att förklara 

fenomen.  För att få en fullständig bild av valt område menar Olsson och Sörensen (2011) att 

en helhetsförståelse av ett specifikt fenomen ska eftersträvas. Vid studier med kvalitativ 

ansats finns ingen absolut sanning då avseendet är att studera levda erfarenheter (Henricson, 

2012). 

Datainsamling 

De elektroniska referensdatabaser som användes för sökningen av de vetenskapliga artiklarna 

var Cinahl, PubMed och Medline. Cinahl är en referensdatabas med engelskspråkiga artiklar 

som enligt Willman et al. (2011) främst är inriktad på omvårdnadsvetenskap medan PubMed 

är en sökdatabas som innehåller artiklar inriktade på både medicin och omvårdnad. Medline 

är en referensdatabas som enligt Willman et al. (2011) främst innehåller medicinska artiklar 

men även artiklar inom omvårdnad. Vidare användes ämnesord i de elektroniska 

referensdatabasernas uppslagsverk vid sökningen av artiklarna, detta för att underlätta att få 

fram adekvata artiklar till syftet. Enligt Willman et al. (2011) tilldelas artiklar ämnesord i de 

elektroniska referensdatabasernas uppslagsverk för att få fram relevanta artiklar inom ett 

specifikt område. Cinahl Headings är enligt Willman et al. (2011) uppslagsverket i Cinahl 

och MeSH är uppslagsverket i PubMed och Medline. Det gjordes även fritextsökning för att 

hitta artiklar som ännu inte blivit tilldelade ämnesord, där Willman et al. (2011) menar att 

sökningen endast sker på det valda ordet som skrivits in i sökrutan. 

Sökorden som användes var: abortion, abortion induced, abortion legal, attitude to abortion, 

nurse, nurse attitudes, nurse experience, nursing, nursing care, nursing-patient ratio, nurse-

patient relations, nursing role och provoked abortion. Först söktes varje sökord enskilt för att 

sedan kopplas samman med de booleska sökoperatorerna OR och AND. För att få största 

utbud av artiklar poängterar Willman et al. (2011) att det är viktigt att sökord först söks 

enskilt innan de kopplas samman med booleska sökoperatorer. Willman et al. (2011) menar 
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vidare att det är lämpligt att använda sig av booleska sökoperatorer då sökningen breddas 

inom det valda området och avgränsar irrelevanta artiklar. Sökoperatoren OR breddar enligt 

Willman et al. (2011) sökningen genom att endast ett av sökorden behöver finnas med och 

sökoperatoren AND specificerar sökningen genom att alla sökord som kombineras med AND 

måste finnas med i sökningen. I sökningen kombinerades sökorden med den booleska 

sökoperatoren OR och olika sökblock bildades. Dessa sökblock sammankopplades därefter 

med AND för att få fram den slutgiltiga sökningen i de elektroniska referensdatabaserna 

(Bilaga 1). 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var att artiklarna i den slutgiltiga sökningen skulle vara vetenskapliga med 

kvalitativ ansats, skrivna på engelska och publicerade mellan åren 2000-2015.  En annan 

inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara sakkunnigt granskade av forskare inom samma 

område, det vill säga, peer-reviewed. 

Urval 

I den slutgiltiga sökningen i den elektroniska referensdatabasen Cinahl framkom 161 artiklar. 

Dessa artiklar lästes igenom på titelnivå för att se vilka artiklar som var relevanta till studiens 

syfte. Efter att ha läst titlarna på motsvarande artiklar valdes därefter 33 stycken vidare för att 

läsas på abstraktnivå. De resterande 128 artiklarna valdes bort då de inte svarade till studiens 

syfte. Efter att noggrant ha läst igenom de 33 valda artiklarna på abstraktnivå sållades 17 

artiklar bort på grund av att de inte var lämpliga för studiens syfte då de inte motsvarade 

studiens inklusionskriterier. De resterande 16 artiklar som var relevanta till studiens syfte 

valdes därefter att läsas igenom noggrant. I den elektroniska referensdatabasen PubMed 

framkom det 50 artiklar i den slutgiltiga sökningen. Artiklarna lästes först igenom på titelnivå 

där 13 valdes att läsas på abstraktnivå då de svarade till studiens syfte och de resterande 37 

artiklarna valdes bort. Efter att ha läst de 13 artiklarna på abstraktnivå var fem relevanta till 

studiens syfte och valdes att läsas igenom i sin helhet. Sökningen i den elektroniska 

referensdatabasen Medline resulterade i 529 artiklar, alla dessa lästes på titelnivå varav 42 

lästes på abstrakt nivå. Fem av de 42 artiklarna som lästes på abstraktnivå valdes att läsas 

noggrant (Bilaga 1). 
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Kvalitetsgranskning 

För att bedöma kvaliteten på de vetenskapliga artiklarna som valdes ut användes Willman, 

Stoltz och Bahtsevanis (2012) granskningsprotokoll bilaga H som inriktar sig på att granska 

och kvalitetsbedöma kvalitativa studier (Bilaga 2). Frågorna i granskningsprotokollet som 

hade svaren ”ja”, ”nej” och ”vet ej” poängsattes, 1 poäng för varje ifyllt ”ja” och ”vet ej” 

medan ”nej” gav 0 poäng. I granskningsprotokollet fanns 14 stycken frågor som hade ”ja”, 

”vet ej” och ”nej” som svar och därför blev maxpoängen 14. För att en artikel skulle kunna 

bedömas att ha ”bra kvalitet” skulle den minst uppnå 11 poäng.  Av de 16 artiklar från Cinahl 

som noggrant valdes att läsas igenom så kvalitetsgranskades alla var av 6 stycken uppnådde 

bra kvalitet. Alla fem artiklar från PubMed som lästes igenom i sin helhet så 

kvalitetsgranskades samtliga varav ingen uppnådde bra kvalitet vilket gjorde att de valdes att 

ta bort. Fem artiklar från Medline valdes ut för att kvalitetgranskas där alla valdes bort då de 

inte uppnådde måttet för bra kvalitet. En artikel söktes genom fritext på hela artikelns namn 

och uppnådde godkänt på kvalitetsgranskningen. I slutändan var det 7 artiklar som uppnådde 

god kvalitet på kvalitetsgranskningen och valdes att ha med i resultatet (Bilaga 3). 

Dataanalys 

Studien baserades på en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011) innebär en manifest innehållsanalys textnära arbete, innehållet i 

textmaterialet analyseras djupgående och sedan beskrivs komponenterna som finns i texten. 

Innehållsanalysen av de sju valda artiklarna skedde stegvis med inspiration av Graneheim och 

Lundmans (2004) tolkning av Krippendorffs analysmetod och baserades på meningsbärande 

enheter, koder och kategorier.  

 

För att få en större förståelse av innehållet i artiklar är det enligt Graneheim och Lundman 

(2004) viktigt att fördjupa sig i valda artiklar, därför lästes artiklarna noggrant igenom ett 

flertal gånger. De meningar i de valda artiklarna som ansågs svara mot studiens syfte 

markerades som meningsbärande enheter, detta gjordes först enskilt och därefter diskuterades 

och jämfördes materialet tillammans. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är 

meningsbärande enheter ord, stycken eller meningar med ett innehåll som är relaterat till 

varandra. Då samtliga valda artiklar var skrivna på engelska översattes de meningsbärande 

enheterna till svenska och därefter gjordes en gemensam kondensering av de meningsbärande 

enheterna. Kondensering innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) att de 

meningsbärande enheterna förkortas. Vidare menar Graneheim och Lundman (2004) att 
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genom att meningsbärande enheter plockas ut och därefter kondenseras, bevaras det centrala i 

materialet. Efter kondenseringen gjordes tillsammans koder av de meningsbärande enheterna.  

Genom att koda materialet menar Graneheim och Lundman (2004) att analysarbetet samt 

arbetet med att skapa kategorier underlättas. De meningsbärande enheterna, kondenseringen 

och koderna skrevs ut för att underlätta att placera dem i kategorier och underkategorier i 

samband med kategoriseringen. Enligt Graneheim och Lundman innebär kategorisering att 

koder med liknande innehåll sätts i grupper, så kallade kategorier. Tre huvudkategorier 

framkom som motsvarade studiens syfte. Dessa var: attityder, förhållningssätt och 

emotionella påfrestningar (Bilaga 4). 

Resultat 

Studiens resultat var baserad på sju vetenskapliga artiklar. Fyra av dessa kom från 

Storbritannien, en kom från Sverige, en från Sydafrika och en från USA. Tre huvudkategorier 

samt 4 underkategorier framkom vid analysen, se bild (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bild 1. Resultatets rubriker 

Attityder 

Det är enklare för sjuksköterskor att acceptera beslutet till abort när de väger detta mot 

alternativ som olaglig abort och risken för vanvård av barn (Nicholson, Slade & Fletcher, 

2010). Sjuksköterskorna i en Sydafrikansk studie såg många barn vanvårdas och kände att det 

var mer rätt att genomföra en abort än att riskera att barnen for illa (Gmeiner, Van Wyk, 

Poggenpoel & Myburgh, 2000). Vidare hade sjuksköterskorna större förståelse och empati 

för kvinnorna när de accepterade beslutet till abort. Sjuksköterskorna var medvetna om att 

beslutet till abort krävde mycket av kvinnorna emotionellt (Nicholson et al., 2010). 

 

Attityder 

Emotionella påfrestningar 

Förhållningssätt 

 Att döma 

 Sena eller upprepade 

aborter 

 Motgångar 

 Bearbetning 
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I think you’ve just got to accept that for whatever reason they just can’t carry on with 

that pregnancy (Nicholson et al., 2010, s. 2248). 

 

Sjuksköterskorna drog även tydliga liknelser mellan sina personliga känslor och sin 

inblandning i aborter och menade att deras attityder kunde variera över tiden. Ett exempel var 

att sjuksköterskorna som hade egna små barn kunde påverkas på ett annat sätt jämfört med de 

som inte hade det (Nicholson et al., 2010). Sjuksköterskor som själva inte kunde få barn 

upplevde större svårighet att medverka vid abort då de kunde känna sorg och ibland även 

önskan att adoptera det barn som nu aldrig skulle få börja sitt liv (Hanna, 2005). Det 

framkom att sjuksköterskor som utförde aborter med tiden blev mindre känsliga och mer 

avtrubbade inför detta (Nicholson et al., 2010). 

Att döma 

Sjuksköterskorna upplevde att kvinnorna som kom in för att avsluta sin graviditet trodde att 

de skulle bli dömda av sjuksköterkorna, fast sjuksköterskorna uppgav att de inte gjorde det 

(Lipp, 2011). De mötte kvinnor som kände behov av att rättfärdiga sitt beslut att avsluta sin 

graviditet för att undvika att bli dömda (Gallagher, Porock & Edgley, 2010). En del av 

sjuksköterkorna medgav att de dömde kvinnorna trots att de inte borde men att de dolde det, 

dock hade de svårt att veta om de dömde handlingen som kvinnan hade beslutat sig för att 

utföra eller om de dömde själva kvinnan (Lipp, 2011). Det fanns situationer då det var 

svårare för sjuksköterkorna att acceptera och inte döma kvinnorna, till exempel när det kom 

in kvinnor för upprepade aborter eftersom det upplevdes att abort användes som ett 

preventivmedel (Nicholson et al., 2010). I sådana situationer upplevde sjuksköterskorna 

kvinnorna som känslokalla (Lipp, 2011). 

 

Everyone comes from different situations and backgrounds and we don’t really know 

them. We don’t know how they live. You do I suppose if you see people coming in for 

repeated terminations you obviously think about things, but I don’t think we ever show 

it, we don’t. I don’t think we judge them at all really (Lipp, 2011, s. 895). 

 

Förhållningssätt 

Sjuksköterskor upplevde att det var en utmaning att ha så mycket ansvar som de hade när de 

utförde aborter. Många av sjuksköterskorna upplevde att de var tvungna att dämpa, dölja eller 

ibland till och med stänga av sina känslor för att de skulle kunna ge en god omvårdnad. En 
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sjuksköterska talade om att det var av stor vikt att de lyssnade, stöttade och tog hand om 

kvinnorna som genomgick en abort (Nicholson et al., 2010). De kämpade hårt för att inte 

riskera att påverka kvinnornas beslut till abort eller på något sätt uppröra dem. För att uppnå 

detta var de tvungna att skapa en förståelse för kvinnornas situationer (Lipp, 2008). Vidare 

var sjuksköterskorna noggranna med att skydda sina patienter från att till exempel se det 

aborterade fostret för att undvika att röra upp känslor. Det visade sig att sjuksköterskorna 

satte kvinnornas behov först i denna känsliga situation (Nicholson et al., 2010). 

Sjuksköterskorna skyddade kvinnorna även genom att välja sina ord noggrant i samtal 

rörande aborten. Ord som ”bebis” och ”foster” undveks och de var tydliga med att kvinnorna 

inte hade någonting att skämmas för. Sjuksköterskorna tyckte att kvinnorna själva skulle få 

bestämma över sina kroppar och de såg det som en rättighet för kvinnorna att få avsluta en 

graviditet om de kände att det var nödvändigt (Gallagher et al., 2010). 

 

I really believe in what we do, and that women are entitled to make these choices, they 

ought to be supported in the choices they do make (Gallagher et al., 2010, s. 852). 

Vissa sjuksköterskor mötte en utmaning när de strävade efter att behandla alla patienter lika, 

trots att de kände mer sympati för vissa. Detta skapade en känslomässig konflikt hos 

personalen då de var mycket väl medvetna om att patienterna hade olika behov och 

förväntningar på vården. De upplevde dock att om de behandlade alla likadant, kunde de inte 

heller diskriminera någon (Lipp, 2011).  

Motgångar 

Sjuksköterskorna mötte en stor variation av reaktioner från personer i sin omgivning när de 

berättade vad de arbetade med. Sjuksköterskorna upplevde att deras roll inom abortvård var 

omdebatterad och de var därför tveksamma till att diskutera sin arbetsplats med utomstående 

(Gallagher et al., 2010). 

We met a couple and we’re having a chat, and she said, ’Oh, where do you work?’ and 

I told her, and she went, ’Hah, you kill babies for a living!’ (Gallagher et al., 2010, s. 

851). 

Sjuksköterskorna var tydliga med att de stöttade kvinnornas beslut till att välja att avsluta en 

graviditet, trots detta fanns det dilemman i deras arbete som fick dem att ifrågasätta 

omvårdnadens roll i aborttjänster. Dessa dilemman grundade sig i vad vård verkligen är och 
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vilka känslomässiga motgångar de hade fått genomgå under sin tid inom yrket. 

Sjuksköterskorna talade om att de var utbildade i att rädda liv och den inre konflikt som då 

uppstod när de senare arbetade med att avsluta liv (Gallagher et al., 2010). De inre 

konflikterna kan orsaka vidare motgångar i mötet med kvinnorna som ska genomgå en abort 

då det finns risk för att en förskjutning av känslor uppstår. Frustrationen som 

sjuksköterskorna upplever kan då föras över på kvinnan som ska genomgå abort (Lindström, 

Wulff, Dahlgren & Lalos, 2001). 

Bearbetning 

Många sjuksköterskor upplevde att det var svårt att hantera sin roll inom abortvård, de 

betonade hur viktigt det var med stöd från teamet. De förklarade att samtalsstöd var en stor 

del av att bearbeta sin yrkesutövning och ansåg att det var särskilt viktigt för de som arbetade 

med aborter då det var svårare för dessa sjuksköterskor att få stöd utanför arbetet. 

Sjuksköterskorna beskrev att det var betydelsefullt att kunna prata med sina kollegor som 

arbetade med aborter om sina upplevelser och problem eftersom de hade en större förståelse 

då de utförde samma arbetsuppgifter (Gallagher et al., 2010). Sjuksköterskorna kunde bli 

väldigt stressade av att arbeta med aborter och då sökte upp personer som de hade tillit för 

som lyssnade på deras upplevelser och gav stöd utan att döma (Hanna, 2005). 

 

 We need a kind of meeting where we can talk about our experiences… where we 

 can go to and off-load (Gmeiner et al., 2000, s. 72). 

 

Sjuksköterkorna sa att de stängde av och höll tillbaka sina känslor, de beskrev att arbetet 

kunde vara emotionellt i en del situationer. För att kunna hantera situationerna var det viktigt 

att de tog avstånd från sina känslor (Lipp, 2011). Sjuksköterkorna som jobbade med aborter 

försökte ibland avlägsna tankarna på vad de faktiskt gjorde för att de skulle orka fortsätta att 

arbeta inom området (Lipp, 2008). 

Emotionella påfrestningar 

Många sjuksköterskor som medverkade vid abort upplevde en moralisk stress som påverkade 

dem negativt både i och utanför arbetet. En del sjuksköterskor tog med sig sina 

känslomässiga upplevelser hem efter varje arbetsdag, medan andra fick psykosomatiska 

besvär som orolig mage, trötthet och migrän (Hanna, 2005) 
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I tend to, um, internalize everything, um, and had always had, um , a weak stomach, 

would have cramps and diarrhea and get migranes. And I did have an increase, I think 

stress with the migranes, and I would get, um, migranes a lot more than usual. So, I 

think that’s how I internalized it, and um, I had a lot more migranes than I had had at 

my other job, my job prior, immediatly prior to that (Hanna, 2005, s. 109). 

Symtomen kunde leda till att sjuksköterskan blev mindre flexibel i sitt arbete. Den bristande 

flexibiliteten resulterade i en känslomässig avtrubbning i arbetet som gjorde dem blinda för 

sin egna känslomässiga situation. Många förträngde på så vis sina känslor och undvek såväl 

konversation med andra som inre dialoger. Upplevelsen blev då inkapslad och förhindrade 

personlig utveckling. Orsakerna till moralisk stress var till exempel när sjuksköterskorna såg 

att kvinnorna som gjorde en abort kände motvilja, sorg eller ånger. Även i de situationer då 

sjuksköterskorna hade fått reda på i efterhand att kvinnan hade blivit pressad till att abortera 

sitt önskade barn av någon i sin omgivning. De upplevde då att de hade skadat kvinnan, 

snarare än att ha hjälpt henne (Hanna, 2005). 

Sena eller upprepade aborter 

Sjuksköterkorna upplevde att det var väldigt upprörande att utföra aborter i sent skede, en del 

uttryckte osäkerhet över sitt eget välmående när de skulle utföra dessa (Lipp, 2011). Några 

sjuksköterskor uttryckte att de kände stort obehag när de skulle arbeta med sena aborter men 

var tvungna att acceptera det och utföra dem ändå (Gallagher et al., 2010). 

Många sjuksköterskor hade problem med sena aborter på grund av det mänskliga utseendet 

på fostret. När sjuksköterkorna kunde urskilja kroppsdelar på fostret upplevde de arbetet svårt 

och känslosamt, det mänskliga utseendet hos fostret fick sjuksköterskorna att känna att de 

hade skadat någon. De kände irritation och ilska gemtemot kvinnorna för att de avslutade 

graviditeten så sent. I vissa fall blev arbetsuppgifterna så upprörande att sjuksköterskorna inte 

kunde fortsätta att utföra aborten eller att de var tvungna att gå ifrån en stund för att kunna 

hantera situationen (Hanna, 2005). Sjuksköterskorna pratade om att sena aborter, efter vecka 

18, var känslomässigt svåra att utföra. Ett barn kan räddas vid 22-23 graviditetsveckor, det 

blev svårare att acceptera aborten då det var så kort tid emellan aborten och att det kunde 

varit ett livsdugligt barn (Lindström et al., 2001). 

  

I don´t know, but, at any rate, it was pretty late-term, to the point that I could recognize 

bones and body parts. That was extremely difficult for me… I couldn´t finish the case. 

It was so disturbing to me (Hanna, 2005, s. 108). 
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Sjuksköterskor som arbetade med aborter kände obehag och ilska när kvinnor kom in 

upprepade gånger för att göra abort. Vid en del tillfällen hade sjuksköterskan som tog hand 

om en kvinna som skulle göra en abort givit just den kvinnan preventivmedelsundervisning 

när kvinnan vid tidigare tillfällen kommit in för en abort, detta upplevde sjuksköterskorna 

som upprörande (Hanna, 2005). Många sjuksköterskor blev frustrerade när de upplevde att 

kvinnor missbrukade möjligheten till abort och använde det som ett slags preventivmedel. De 

uttryckte att de tyckte att kvinnorna istället skulle ta ett vuxet ansvar för sin sexuella hälsa 

(Nicholson et al., 2010). Sjuksköterkorna upplevde att det inte bara var svårt att acceptera 

sena eller upprepade aborter. Det var även svårt att acceptera att utföra aborter på kvinnor 

som blivit gravida efter att ha fått fertilitetsbehandling och sedan valde att abortera det barnet, 

det var då svårt att förstå kvinnans aggerande (Hanna, 2005). 

 

They come back second, third, fourth times sometimes and I think some of them use it 

as contraception and that can be upsetting (Lipp, 2011, s. 896). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med kvinnor som 

genomgår inducerad abort. För att besvara detta syfte gjordes en litteraturstudie med 

kvalitativ ansats baserad på vetenskapliga artiklar. Vid en litteraturstudie är 

informationskällan till resultatet enligt litteratur som söks fram och analyseras (Olsson och 

Sörensen, 2011). En nackdel med litteraturstudier är dock att materialet kan bli styrt utifrån 

artiklarnas syfte och den egna förståelsen eftersom artiklarna analyseras på nytt av de som 

skriver litteraturstudien. Istället för en litteraturstudie hade en intervjustudie kunnat göras. 

Vid intervjustudier är syftet enligt Olsson och Sörensen (2011) att förstå 

undersökningspersonens erfarenheter, handlingar och upplevelser. Sjuksköterkors upplevelser 

hade tydligare kunnat komma fram men på grund av den angivna tidsramen fanns det inte tid 

nog till att utföra en intervjustudie. 

 

Vid litteratursökningen användes Cinahl, PubMed och Medline. För att få störst tillförlitlighet 

i litteratursökningar ska man enligt Willman et al. (2011) använda sig av flera 

referensdatabaser då mer forskning uppmärksammas. Cinahl, Medline och PubMed användes 
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också för att de enligt Willman et al. (2011) innehåller ett väldigt stort antal artiklar inom 

vårdvetenskap. Sökfunktionen Cinahl Headings användes i kombination med fritextsökning 

för att finna relevanta artiklar som svarade mot studiens syfte i databasen Cinahl. För att 

säkra relevans och trovärdighet markerades avgränsarna peer rewieved, english language, 

research article och abstract avaliable innan den slutgiltiga sökningen. I databasen Pubmed 

användes enbart uppslagsverket MeSH i sökningarna, då fritextsökning inte tycktes generera i 

artiklar som svarade på studiens syfte. Ett filter med orden english och journal article valdes 

för att enbart få fram trovärdiga artiklar i denna sökning. Vid sökningen i Medline användes 

fritextsökningar baserade på de ord som framkommit i Cinahl Headings kombinerat med 

uppslagsverket MeSH. Även här användes avgränsande markörer, abstract avaliable och 

english language, för att få fram artiklar som var användbara. De sökord som blivit funna via 

uppslagsverken på respektive sida valdes för att de var beskrivna på ett sätt som kunde 

kopplas till studiens syfte. De valda sökorden kopplades samman med hjälp av de booleska 

sökoperatorerna AND och OR som enligt Willman et al. (2011) förenar eller separerar 

sökord. På så vis kunde sökningen riktas åt ett håll där artiklar som svarade på studiens syfte 

fanns. Sökoperatoren NOT användes inte då det enligt Willman et al. (2011) används för att 

exkludera studier som innehåller vissa söktermer vilket inte var nödvändigt i studien då inga 

ämnen i sökningarna tydligt avvek från studiens syfte. Sökningen i Cinahl gjordes först av 

alla sökningar och genererade många titlar som kändes relevanta. När vidare sökningar 

genomfördes i Medline och PubMed visade det sig, efter en stor mängd lästa abstract, att de 

artiklar som svarade på studiens syfte var desamma som de artiklar som framkom i sökningen 

i Cinahl. Det har därför inte angetts att några artiklar från sökningarna i de andra två 

referensdatabaserna använts i studien. 

 

Studiens inklusionskriterier kan ha påverkat resultatet. Ett av inklusionskriterierna var att alla 

artiklar skulle vara skrivna på engelska. Det kan ha gjort att sökresultatet kan ha blivit 

begränsat då forskning inom ämnet kan finnas på andra språk. Artiklarna skulle även vara 

publicerade mellan år 2000 och 2015. Om ett större tidintervall valts hade det funnits en 

möjlighet att få fram fler artiklar som varit relevanta för studiens syfte. Resultatet hade 

kunnat påverkas av att artiklarna var äldre på grund av att det med tiden blir allt vanligare att 

sjuksköterskor får större ansvar när det gäller aborter. Den senaste tillgängliga forskningen 

menar Leksell och Lepp (2013) är den forskning som sjuksköterskor ska arbeta efter. För att 

få fram den senaste forskningen avgränsades artiklar publicerade före år 2000. För att veta att 

artiklarna hade en god vetenskaplig standard skulle samtliga vara peer-reviewed granskade. I 
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inklusionskriterierna angavs inga geografiska avgränsningar då detta ansågs kunna begränsa 

sökningen. Då studiens syfte fokuserade på sjuksköterskors upplevelser ansågs forskning från 

alla länder där abort är lagligt som aktuell. Att sökningarna inte var geografiskt begränsade 

gjorde att sökningen blev bredare, vilket var till stor fördel då lite forskning finns inom 

området. Däremot kan det även innebära att några av upplevelserna som belyses i de olika 

studierna är präglade av samhällets struktur i de länder studierna genomförts. 

 

Fyra av studierna: Lipp (2008), Lipp (2011), Gallagher et al. (2010) och Lindström et al. 

(2011) innehöll intervjuer med både sjuksköterkor och andra yrkersgrupper, bland annat 

barnmorskor, undersköterskor och gynekologer. I dessa artiklar skrevs alla yrkesgrupper ut 

som antingen ”sjuksköterskor” eller ”sjuksköterskor/barnmorskor”, det på grund av att 

upplevelserna av att arbeta med abort inte skilde sig åt mellan yrkesgrupperna om 

arbetsuppgifterna var desamma.  I studien av Lindström et al. (2011) fanns intervjuerna med 

gynekologer tydligt separerade från dem med sjuksköterskor/barnmorskor i resultatet vilket 

gjorde det enkelt att bortse från denna information. 

 

Av de artiklar som framkom i sökningarna lästes samtliga titlar. Enligt Friberg (2012) kan 

man med hjälp av titlar få en uppfattning av vad som inte är relevant och därför kan sorteras 

bort och vilka man bör läsa grundligare. Abstracten, som enligt Friberg (2012)  är en 

sammanfattning av innehållet i studien, lästes igenom på de artiklar som tycktes svara bäst 

mot studiens syfte. Då titeln på en studie inte alltid beskriver syftet kan relevanta artiklar 

förbisetts. Det var dock nödvändigt att göra på det sättet då tidsramen för arbetet krävde 

effektivitet i sökningarna. Abstracten till de artiklar som var återkommande i de olika 

sökningarna lästes inte om igen vid ny sökning, därför kan mängden lästa abstract vara något 

vilseledande. De artiklar som valdes ut efter läsning av abstract granskades sedan genom ett 

granskningsprotokoll (se Bilaga 2) vilket enligt Willman et al. (2011) används för att bedöma 

artiklars vetenskapliga styrka. 

 

Ett tjugotal artiklar granskades med Willman et. al. (2011) granskningsprotokoll, se Bilaga 2 

och graderades på en poängskala mellan 0 och 14 poäng. En minimumgräns på 11 poäng för 

att uppnå god kvalitet diskuterades fram. Det gjordes inga förändringar i 

granskningsprotokollet, trots att detta enligt Willman et. al. (2011) rekommenderas inför 

varje ny forskning. Av de artiklar som granskades uppnådde sju stycken minst 

minimumgränsen på 11 poäng. Artiklarna lästes igenom grundligt och granskades kritiskt 
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både genom reflektioner sinsemellan och med hjälp av granskningsprotokollet. En av 

studierna, Gmeiner et al. (2000), angav inte mängden deltagare i studien, vilket ledde till att 

dess trovärdighet ifrågasattes. Dock visade sig resultatet motsvara denna studies syfte och 

metoden i övrigt beskrevs grundligt varvid denna artikel bedömdes uppfylla kravet för god 

kvalitet. 

 

Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av Krippendorffs analysmetod användes i studien. 

Textmaterialet lästes igenom grundligt och meningsbärandeenheter markerades. Detta 

gjordes först enskilt för att minska risken att missa relevant material då text kan tolkas på 

olika sätt beroende på vem som läser den.  Därefter diskuterades de gemensamt för att välja 

ut de meningsbärande enheter som svarade mot studiens syfte. De meningsbärande enheterna 

översattes från engelska till svenska vilket kan ha påverkat resultatet. Tolkningsfel och 

översättningsfel kan ha skett då direktöversättning sällan var möjlig. Enligt Friberg (2012) är 

det bra att ha exempelvis ett lexikon till att översätta med om engelska inte är ens modersmål 

för att få en mer korrekt översättning, det kan annars vara en språklig utmaning. Efter 

översättningen kondenserades och kodades de meningsbärande enheterna gemensamt och 

sedan diskuterades det fram lämpliga kategorier och underkategorier där de olika koderna 

passade in. Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av analysmetod underlättade när 

resultatet i studien skulle skrivas då tolkning av text lätt kunde ske samt att det underlättade 

arbetet med att finna material som skulle skrivas ihop i samma stycken. 

Resultatdiskussion 

I studien framkom det att sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med kvinnor som 

genomgår inducerad abort kunde utgå från tre hörnstenar: attityder, förhållningssätt och 

emotionella påfrestningar. Ett av de främsta fynden var att sjuksköterskor generellt hade en 

positiv attityd gentemot kvinnors rätt till att välja att avsluta en graviditet dock medgav de att 

deras personliga situation påverkade attityden och att denna kunde variera med tiden. För att 

skydda kvinnorna som skulle genomgå en abort valde många av sjuksköterskorna att dölja 

sina känslor i omvårdnadssituationer, detta såg de som en del av sitt förhållningssätt till 

arbetet. Vidare beskrev sjuksköterskorna att de emotionella påfrestningarna innebar att 

bortse från sina egna känslor, att sätta kvinnan som genomgår aborten i främsta rummet. Det 

ledde till obehag, etiska dilemman och ibland psykosomatiska besvär. 
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Resultatet visade att många sjuksköterskor som arbetade med abort ifrågasatte hur 

avslutandet av ett begynnande liv passade in inom omvårdnad. De ansåg sig ha skolats till att 

rädda liv men upplevde nu att de arbetade med motsatsen. Å andra sidan upplevde en stor del 

sjuksköterskor att de förbättrade förutsättningarna för kvinnorna som valde att genomgå en 

abort att ha ett bra liv. Vidare ansåg de det enklare att acceptera kvinnans beslut till att 

avsluta graviditeten när de kunde väga detta mot alternativ där barnet eller kvinnan skulle 

fara illa om graviditeten fullföljdes. Detta stödjs av Lipp (2010) som förklarar att 

sjuksköterskor tänker sig in i kvinnans situation och hur illa kvinnan kan fara om hon till 

exempel i desperation söker sig till illegal abort. Det visade sig också i resultatet att ett 

oönskat barn har sämre förutsättningar till att finna trygghet hos sina föräldrar, då det 

föreligger risk att vanvård kan uppstå.  

 

Vidare framkom det i resultatet att sjuksköterskor oftast accepterade kvinnornas personliga 

anledningar till att de inte kunde genomgå graviditeten, oavsett vad anledningen var. Enligt 

Benner (1993) har erfarna sjuksköterskor förståelse för olika situationers sammanhang vilket 

leder till att de enklare kan anpassa sig snabbt till varje ny omvårdnadssituation. Lipp (2010) 

beskriver hur sjuksköterskor använde sig av maximer, egna moraliska påståenden som 

främjade acceptans, där de liknade kvinnans tankegångar vid sina egna. Exempelvis kunde de 

tänka att kvinnan som genomgick aborten troligen också varit skeptiska till denna handling 

innan de hamnade i den situation där beslutet till abort blev nödvändigt (ibid.). Detta är något 

som även Belcher och Jones (2009) understryker är av stor vikt i ett professionellt bemötande 

inom omvårdnad. Sjuksköterskor ska alltid kunna ha en dialog med sina patienter som 

genomsyras av respekt och empati (ibid.). Dock framkom det i resultatet att vissa 

sjuksköterskor uttryckte en rädsla för att kvinnornas beslut till abort skulle ha påverkats av 

någon i deras närhet. Av denna anledning visade det sig att sjuksköterskor i vissa situationer 

var extra noggranna att göra kvinnan införstådd med att hon har rätt till att bestämma över sin 

egen kropp och därmed graviditeten. I detta läge använde sig sjuksköterskor av sin 

yrkesmässiga intuition. Erfarenheter av arbete på en viss arbetsplats resulterar enligt Benner 

(1993) till att sjuksköterskor utvecklar förmågan att snabbt uppmärksamma och agera på 

aktuella problem utan att behöva gå igenom alla steg i analysen av varje given situation. 

Parker, Swanson och Frunchack (2014) menar att sjuksköterskor alltid ska värna om och 

respektera kvinnornas beslut då det handlar om kvinnornas egna kroppar och liv. Det 

framkom dock i resultatet att sjuksköterskor har olika känslor gentemot abort beroende på 
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vem de är och var de befinner sig i livet. Ett exempel kunde vara att sjuksköterskor som hade 

egna småbarn tycka att situationen var svårare att hantera känslomässigt.  

I resultatet framkom det även att sjuksköterskor som jobbade inom abortvård upplevde det 

som frustrerande, upprörande och obekvämt att utföra sena eller upprepade aborter. 

Sjuksköterkor kände obehag och kunde lätt bli känslomässiga när de skulle utföra aborter i ett 

sent skede. De upplevde det som upprörande att se ett foster som såg så mänskligt ut att 

kroppdelar kunde urskiljas. Det framkommer även i Lipps (2010) studie att sjuksköterkor 

hade låg acceptans när kvinnor upprepade gånger kom in för att göra abort. De medgav att de 

dömde dessa kvinnor och kunde känna ilska när de kom in ett flertal gånger för att avsluta sin 

graviditet. Sjuksköterkor förklarade att det i många fall hade kunnat undvikas med hjälp av 

de preventivmedel som finns tillgängliga (ibid.). I en engelsk studie beskriver Kane (2009) 

sjuksköterskans lagliga rätt att neka till att arbeta med abort. Vidare är det av stor vikt att de 

sjuksköterskor som är negativa till abort inte arbetar inom detta område då det påverkar 

bemötandet av kvinnorna som ska genomgå abort. Sjuksköterskor som bemöter sina 

arbetsuppgifter inom abortvård med motvilja kan orsaka stress och stort obehag hos 

kvinnorna, vilket bör undvikas (ibid.). Sjuksköterskan kan enligt Mamabolo & Tajllinks 

(2010) uppleva en känsla av att bli dömd eller utstött av sina arbetskamrater inom abortvård i 

de fall där dessa inte har en positiv attityd gentemot abort. Detta understryker ytterligare att 

attityden gentemot arbetet är viktig att belysa inom abort. 

Resultatet påvisade att en del sjuksköterkor som arbetade med abort fick psykosomatiska 

besvär på grund av den stress och känslomässiga press de hade inom sitt jobb. Arbete inom 

abortvård kan enligt Mamabolo & Tajllinks (2010) leda till emotionella påfrestningar som ger 

sig i uttryck genom frustration eller stress. Frustrationen kommer från att sjuksköterskan 

känner sig maktlös i situationer då denne önskar att hon kunde agera annorlunda. 

Sjuksköterskan kan känna stress i situationer då denne inte har förmåga eller tid att göra allt 

som situationen kräver (ibid.). Även Parker et al. (2014)  visar att arbetet med aborter kan 

utveckla en moralisk stress hos sjuksköterskor som leder till fysiska och psykiska symtom. 

Lipp och Fothergill (2009) menar att den nivå av emotionell arbetskraft som krävs vid arbete 

med abort leder till stress, extra hög risk för psykisk skada har de sjuksköterkor som är mer 

känsliga och empatiska för kvinnornas lidande. 

Benner (1993) beskriver att sjuksköterskor ständigt behöver utvecklas inom sin profession för 

att uppnå ett professionellt förhållningssätt där arbetet styrs av erfarenhet och intuition. 
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Vidare ska sjuksköterskor som har arbetat tre till fem år på samma arbetsplats ha uppnått en 

skicklighet i sitt arbete där förståelsen för helheten i varje given situation gör att 

sjuksköterskor ska kunna fatta rationella beslut (ibid.). Detta motsades i resultatet då det 

framkom att symtomen på den moraliska stress som sjuksköterskor upplevde ledde till att 

flexibiliteten i arbetet hämmades och att sjuksköterkor därmed stötte på hinder i sin 

personliga utveckling. Att vara ny på en arbetsplats leder enligt Benner (1993) till att även 

sjuksköterskor med lång arbetslivserfarenhet kan hamna på en novis-nivå i sitt sätt att hantera 

omvårdnadssituationer. Huntington (2002) beskriver att samhället ställer för stora krav på 

sjuksköterskors förmåga att anpassa sig till varje situation som uppkommer i arbetet med 

abort. Det har inte uppmärksammats hur arbetet kan påverka sjuksköterskor psykiskt och hur 

detta vidare påverkar yrkesutövandet. När sjuksköterskor arbetar med någonting som de inte 

känner sig bekväma med har de problem att anpassa sig till situationen och upplever därför 

en lägre kompetensnivå (ibid.). 

Det framkom även i resultatet att sjuksköterskor som jobbade med aborter kände att de 

behövde samtalsstöd vilket styrks av Parker et al. (2014) som menar att sjuksköterskor vänder 

sig till varandra för reflektioner och känslomässig avlastning. Detta för att de emotionella 

påfrestningarna påverkade dem både i sitt arbete och privat. Det visade sig att stödet från 

arbetskamraterna upplevdes som viktigast, då dessa hade förståelse för situationen och inte 

dömde de känslor som uppkom inom arbetet. Vidare framkom det att sjuksköterskor var 

osäkra på att berätta vad de arbetade med för utomstående, detta för att de upplevde att abort 

var ett känsligt ämne enligt samhället. Då erfarna sjuksköterskor enligt Benner (1993) har 

utvecklat en förståelse för omvårdnadssituationer inom sin avdelning kommer de att ha en 

holistisk syn på sitt arbete som bara erfarenhet kan ge. Det framkom i resultatet att 

sjuksköterskors motvilja till att diskutera sin arbetsplats grundade sig i att utomstående inte 

har denna förståelse. 

Slutsats 

Attityderna som framkom i studien var att sjuksköterskor generellt respekterade kvinnors 

rättighet till att välja att avsluta en graviditet men i de fall där sena eller upprepade aborter 

förekom var det svårt för sjuksköterskor att personligen acceptera detta val. Sjuksköterskor 

hade dock ett professionellt förhållningssätt där de dolde sina känslor i arbetet, vilket ofta 

ledde till att de upplevde en moralisk stress. Den moraliska stressen kunde vara orsaken till 

att sjuksköterskor hade svårt att anpassa sig till givna situationer på det sätt som Benner 
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(1993) ansåg var naturligt inom yrket. För att lätta denna stress behövde de samtalsstöd, 

vilket de upplevde att de fick hos sina arbetskamrater. Dock reagerade sjuksköterskor så pass 

kraftigt på de emotionella påfrestningarna i sitt arbete att de både fick psykosomatiska besvär 

och kände sig känslomässigt avtrubbade. Det finns därför goda anledningar att anta att 

professionellt samtalsstöd i form av terapeuter eller kuratorer skulle kunna vara aktuellt för 

sjuksköterskor som arbetar med inducerad abort. Resultatet i denna studie går inte att 

generalisera, men det ger en indikation på att de emotionella påfrestningarna på 

sjuksköterskor som arbetar med abort är oberoende på vart i världen de jobbar. Det tyder 

även på att sjuksköterskor upplever motstridiga känslor när de i sitt omvårdnadsarbete ägnar 

sig åt att avbryta ett liv. Det behövs dock fortsatt forskning inom ämnet för att utreda hur 

sjuksköterskor kan förberedas på att arbeta med inducerad abort. 
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Bilaga 1 Databassökningar  
Databassökning 1 (2) 

Databassökning i Cinahl 

Sökordskombination Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 

S1. Nurse experience* (F) 

[Fritext] 

2844 2015-03-26 - - 

S2. Nurse attitudes (F)  20443 2015-03-26 - - 

S3. Nurse attitudes (CH) 

[Cinahl headings] 

20186 2015-03-26 - - 

S4. Nursing (F) 546741 2015-03-26 - - 

S5. Nurse* (F) 360980 2015-03-26 - - 

S6. Nursing role (F) 45738 2015-03-26 - - 

S7. Nursing role (CH) 42327 2015-03-26 - - 

S8. Nursing care (F) 78699 2015-03-26 - - 

S9. Nursing care (CH) 16669 2015-03-26 - - 

S10. Nurse-patient ratio (F) 2415 2015-03-26 - - 

S11. Nurse-patient ratio 

(CH) 

2378 2015-03-26 - - 

S12. S1 OR S2 OR S3 OR 

S4 OR S5 OR S6 OR S7 OR 

S8 OR S9 OR S10 OR S11 

685504 2015-03-26 - - 

S13. Abortion (F) 11324 2015-03-26 - - 

S14. Abortion, legal (F) 246 2015-03-26 - - 

S15. Abortion, induced (F) 7268 2015-03-26 - - 

S16. Abortion, induced 

(CH) 

7048 2015-03-26 - - 

S17. Provoked abortion (F) 6 2015-03-26 - - 

S18. Attitude to abortion (F) 243 2015-03-26 - - 

S19. Attitude to abortion 

(CH) 

236 2015-03-26 - - 

S20. S13 OR S14 OR S15 

OR S16 OR S17 OR S18 OR 

S19 

11324 2015-03-26 - - 

S21. S12 AND S20 (Peer 

reviewed, research article, 

English language, abstract 

available) 

161 2015-03-26 33 6 

 

Sökordskombination Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 

Termination of pregnancy 

services: Experiences of 

gynaecological nurses (F) 

1 17/4 1 1 
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Databassökning 2 (2) 

Databasökning i Pubmed 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
1. Abortion 

induced/Nursing (MeSH) 

188 2015-03-12 - - 

2. Abortion 

induced/Psycology (MeSH) 

1971 2015-03-12 - - 

3. 1 & 2 

Filter: Journal article, 

English 

50 2015-03-12 13 0 

 

Databassökning i Medline 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 

S1. Nurse-patient relations 

(MeSH) 

31096 2015-04-07 - - 

S2. Nurse-patient relation 

(F) 

31119 2015-04-07 - - 

S3. Nurse experience* 2425 2015-04-07 - - 

S4. Nurse attitudes 422 2015-04-07 - - 

S5. Nurse* 287362 2015-04-07 - - 

S6. S1 OR S2 OR S3 OR S4 

OR S5 

287362 2015-04-07 - - 

S7. Abortion, induced 

(MeSH) 

21098 2015-04-07 - - 

S8. Abortion, legal (MeSH) 6908 2015-04-07 - - 

S9. Abortion, induced (F) 24491 2015-04-07 - - 

S10. Abortion, legal 9282 2015-04-07 - - 

S11. Provoked abortion 27 2015-04-07 - - 

S12. Abortion 75521 2015-04-07 - - 

S13. Attitude to abortion 43 2015-04-07 - - 

S14. S7 OR S8 OR S9 OR 

S10 OR S11 OR S12 OR 

S13 

75521 2015-04-07 - - 

S15. S6 AND S14 (Abstract 

Available, English language) 

529 2015-04-07 42 0 
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Bilaga 2 Kvalitetsgranskning 

Beskrivningen av studien 

 

Finns det ett tydligt syfte?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Patientkarakteristiska  Antal …………………………………… 

Ålder…………………………………… 

Man/Kvinna……………………………. 

 

Är kontexten presenterad?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Etiskt resonemang?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Urval 

- Relevant?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Strategiskt?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Metod för 

- urvalförfarande tydligt beskrivet? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- datainsamling tydligt beskrivet □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- analys tydligt beskriven?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Råder datamättnad?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Råder analysmättnad?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande 

till en teoretisk referensram? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Genereras teori?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Huvudfynd 
Vilket/ -n fenomen/upplevelse/mening 

beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 
□ Bra □ Medel □ Dåligt 

Kommentar 
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Granskare sign: ……………………..
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Bilaga 3 Artikelöversikt  

Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Lipp / 2008 / Storbritannien  A women centred service in 

termination of pregnancy: a 

grounded theory study 

Intervjuer 5 sjuksköterskor / 

barnmorskespecialister, 1 

barnmorska, 2 

familjeplaneringssjukskötersk

or, 3 avdelningssköterskor och 

1 undersköterska 

Bra kvalitet 

Lipp / 2011 / Storbritannien Self-preservation in abortion 

care: a grounded theory study 

Intervjuer, fältanteckningar 

samt reflektionsdagbok. 

5 sjuksköterskor / 

barnmorskor som jobbat med 

abort i mellan 10 – 30 år 

Bra kvalitet 

Gallagher, Porock & Edgley / 

2010 / Storbritannien 

The concept of ´nursing´ in 

the abortion services 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer 

9 Sjuksköterskor / 

barnborskor, alla kvinnor och 

jobbat 18 månader – 30 år 

med abort 

Bra kvalitet 

Hanna / 2005 / USA The lived experience of moral 

distress: nurses with elective 

abortions 

Fenomenologisk 

semistrukturerad 

intervjustudie med 

reflektionsanteckningar 

10 Sjuksköterskor Bra kvalitet 

Lindström, Wulff, Dahlgren 

& Lalos / 2011 / Sverige 

Experiences of working with 

induced abortion: focus group 

discussions with gynecologists 

and midwives/nurses 

Intervjuer 25 gynekologer, 15 

barnmorskor /sjuksköterskor 

(7 barnmorskor, 8 

sjuksköterskor) 

Bra kvalitet 

Gmeiner, Van Wyk, 

Poggenpoel & Myburgh / 

2000 / Syd Afrika 

Support for nurses directly 

involved with women who 

chose to terminate a 

pregnancy 

Kvalitativ studie med 

fenomenologiska intervjuer 

och fältanteckningar 

Sjuksköterskor direkt 

involverade i arbetet med 

aborter 

Bra kvalitet 

Nicholson, Slade & Fletcher / 

2010 / Storbritannien 

Termination of pregnancy 

services: experiences of 

gynaecological nurses 

Intervjuer och 

standardiserade 

frågeformulär 

7 Gynekologisjuksköterskor Bra kvalitet 
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Bilaga 4 Analysförfarande  

Analysförfarande 1 (3) 

 

Meningsbärande enhet 

 

Översättning 

 

Kondensering 

 

Kod 

 

Underkategori 

 

Kategori 

Some talked explicitly of 

how their beliefs about 

providing the service were 

important to them in doing 

the job, and some reflected 

on how a TOP was better 

than the alternatives, such as 

illegally performed TOPs or 

the potential for an 

unwanted pregnancy to 

result in child abuse 

(Nicholson, Slade & 

Fletcher, 2010). 

Några talade uttryckligen 

om hur deras uppfattning 

om att tillhandahålla 

tjänsten var viktiga när de 

utför sitt jobb, och några 

funderat på hur abort var 

bättre än andra alternativ, 

såsom olagligt utförda 

aborter eller potentialen för 

en oönskad graviditet att 

leda till barnmisshandel. 

Inducerad abort kan vara 

bättre än illegalt utförda 

aborter och potentiell 

barnmisshandel om ett barn 

är oönskat. 

Aborttjänster är ett bättre 

alternativ än illegala 

aborter eller vanvård av 

barn. 

 Attityder 

The participants instead 

conceded and claimed to 

conceal their judgments, 

which they were more able 

to achieve (Lipp, 2011). 

Istället medgav och 

hävdade deltagarna att de 

döljer att de dömer, vilket 

var lättare att uppnå. 

Hävdar att de dömer 

kvinnorna men döljer det. 

De döljer att de dömer Att döma Attityder 
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Analysförfarande 2 (3) 

  

Meningsbärande enhet 

 

Översättning 

 

Kondensering 

 

Kod 

 

Underkategori 

 

Kategori 

I used to leave the day with 

a headache. I think that’s 

most to do with the fact that 

you are very mindful of the 

situation, or their 

circumstances and very 

mindful of what you are 

saying to these women 

because number one you 

don’t want to influence their 

decision and number two 

upset them anymore and 

make the decision any 

harder than it is in the first 

place (Lipp, 2008). 

 

Jag brukade lämna 

arbetsdagen med 

huvudvärk. Jag tror att det 

mest har att göra med det 

faktum att du är mycket 

medveten om situationen, 

eller deras omständigheter 

och mycket uppmärksam 

på vad du säger till dessa 

kvinnor eftersom nummer 

ett du inte vill påverka 

deras beslut och nummer 

två uppröra dem mer och 

att inte göra deras beslut 

svårare än det är från 

början. 

Inte påverka kvinnans 

beslut eller göra dem mer 

upprörda än de redan är. 

Ej uppröra eller påverka 

beslut 

 Förhållningssätt 

Their dilemmas seemed to 

stem from the very 

foundations of what nursing 

is and the controversy that 

they had experienced, which 

may have led them to 

question this during their 

time as nurses in abortion 

services (Gallagher, Porock 

& Edgley, 2010). 

Deras dilemman verkade 

grunda sig i vad 

omvårdnad är och striden 

de hade upplevt, vilket kan 

ha fått dem att ifrågasätta 

detta under tiden som 

sjuksköterskor inom 

abortvård. 

När sjuksköterskorna 

arbetade inom abortvård 

började de ifrågasätta vad 

omvårdnad är. 

Ifrågasätter omvårdnad 

inom abortvård. 

Motgångar Förhållningssätt 

Participants emphasized 

how team support was an 

important aspect of how 

they coped with their role 

(Gallagher, Porock & 

Edgley, 2010). 

Deltagarna betonade hur 

teamets stöd var en viktig 

aspekt av hur de hanterade 

sin roll. 

Teamets stöd är viktigt för 

att hantera sin roll. 

Teamets stöd är viktigt. Bearbetning Förhållningssätt 
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Meningsbärande enhet 

 

Översättning 

 

Kondensering 
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Underkategori 
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Nurses felt empathic pain 

for women and girls who 

underwent first abortions 

with reluctance, sadness, 

tearfulness, or regret 

(Hanna, 2005). 

Sjuksköterskor kände 

empatisk smärta för 

kvinnor och flickor som 

genomgick sin första abort 

med motvilja, sorg, 

gråtmildhet, eller ånger. 

Sjuksköterskorna kände 

empatisk smärta med 

kvinnorna som genomgick 

abort med motvilja. 

Smärtsamt att möta 

kvinnor som motvilligt 

genomgår en abort. 

 Emotionella påfrestningar 

There were specific cases 

where TOP was more 

difficult to accept, where 

staff had difficulty making 

sense of the patient’s 

actions, e.g. women who 

had repeated or late 

terminations or who had 

received fertility treatment 

in order to become pregnant 

(Nicholson, Slade & 

Fletcher, 2010). 

Det fanns särskilda fall där 

utförande av aborter var 

svårare att acceptera, där 

personalen hade svårt att 

förstå patientens agerande, 

t.ex. kvinnor som gjorde 

upprepade eller sena 

aborter eller de som hade 

fått fertilitetsbehandling för 

att bli gravida. 

Svårt att acceptera abort när 

kvinnorna gör abort 

upprepade gånger, gör sen 

abort eller om de fått 

fertilitetsbehandling. 

Svårt att acceptera sena 

aborter, upprepade 

aborter eller aborter efter 

fertilitetsbehandling. 

Sena eller upprepade 

aborter 

Emotionella påfrestningar 

 


