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Sammanfattning
Bakgrund: Barnmorskor och sjuksköterskor världen över möter och vårdar kvinnor som av
olika skäl genomför en inducerad abort. Det kan vara en utmaning som kräver både kunskap
och stöd för dem som arbetar inom abortvården. Syfte: Syftet med studien var att belysa
barnmorskors och sjuksköterskors erfarenheter av att vårda kvinnor i samband med inducerad
abort. Ordet erfarenheter innefattar upplevelser och åsikter baserat på erfarenheter. Metod:
Studien genomfördes som en kvalitativ metasyntes med metaetnografi som analysmetod.
Tjugosju (27) artiklar inkluderades i resultatet. Resultat: Tre huvudkategorier och tio mönster
belyser barnmorskors och sjuksköterskors erfarenheter av att vårda kvinnor i samband med
inducerad abort. Dessa var att göra ett bra arbete genom att vara ett stöd, att åsidosätta egna
värderingar och att skapa goda upplevelser för kvinnan. Barriärer för kvalitativ abortvård i
form av negativa attityder från omgivningen, brister i verksamheten, bristande
preventivmedelsanvändning, egna känslor och ta emot fostret. Behov hos vårdgivarna i form
av stöd och kunskap. Slutsats: Den abortsökande kvinnan är i behov av stöd och icke
dömande attityder från vårdgivare. Barnmorskor och sjuksköterskor behöver ha kunskap och
få stöd i arbetet med abortvård. Brist på stöd och kunskap hos barnmorskor och
sjuksköterskor kan påverka attityder om kvinnors rätt till inducerad abort inom kollegiet på en
arbetsplats, vilket i sin tur kan ha en inverkan på den abortsökande kvinnans omvårdnad.
Nyckelord: Abort, inducerad abort, abortvård, barnmorskors erfarenheter av abortvård,
sjuksköterskors erfarenheter av abortvård.

Abstract
Background: Midwives and nurses all over the world meet with and care for women who, for
various reasons, are undergoing induced abortion. It may be a challenge that requires both
knowledge and support for those working in abortion care.Objective: To describe midwives
and nurses’ experiences of caring for women who undergo induced abortion. The word
experience includes perceptions based on experiences. Method: The study was conducted as a
qualitative metasynthesis using meta-ethnography as analysis of data. Twenty-seven (27)
peer-reviewed scientific articles were included in the result. Result: Three main categories
and ten different patterns highlighted the midwives and nurses' experiences of caring for
women undergoing an induced abortion. These were doing a good job by being supportive,
putting own values aside and with the goal to create good experiences for the woman.
Barriers to qualitative abortion care included negative attitudes from the surroundings, own
feelings, receiving the fetus and various issues at the abortion care clinics. The third category
was the caregivers’ needs which included support and knowledge. Conclusion: The abortionseeking woman is in need of support and non-judgmental attitudes from caregivers. Midwives
and nurses need knowledge and support in the work of abortion care. Lack of support and
knowledge can affect midwives and nurses’ attitudes towards induced abortion as a woman’s
right, which in turn can affect the women in need of abortion care.

Keywords: Induced abortion, post abortion care (PAC), midwives experiences of abortion
care, nurses experiences of abortion care
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Introduktion
Abortlagstiftning och synen på säker och osäker abort varierar mellan olika länder i världen.
Kvinnor som genomgått inducerad abort antingen den är säker eller osäker får globalt sett
vård av barnmorskor och sjuksköterskor i samband med aborten. Den svenska barnmorskan
arbetar internationellt med att stärka kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.
Barnmorskor möter och vårdar kvinnor i olika åldrar, med olika bakgrund och med olika skäl
att genomföra en abort. Att som kvinna bestämma sig för att genomgå en abort oavsett skäl
kan vara ett svårt beslut och framkalla olika känslor hos kvinnan. Utifrån detta och utifrån
författarnas kliniska erfarenhet som barnmorskestudenter inom abortvård kan arbetet vara
utmanande. För att få verktyg att försvara kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och
rättigheter i Sverige och i olika internationella sammanhang blev det viktigt att förstå
barnmorskors och sjuksköterskors erfarenheter i abortvården inte bara i Sverige utan även
internationellt.

Bakgrund
Definition av abort
Abort betyder avbruten graviditet, som kan ske spontant eller genom induktion. Spontan abort
är det samma som missfall och innebär att fostret stöts ut spontant av olika anledningar.
Inducerad abort innebär ett avbrytande av graviditeten på antingen kirurgisk eller medicinsk
väg. Med kirurgisk abort avbryts graviditeten genom instrumentell utrymning av livmodern,
så kallad vakuumaspiration (World Health Organization [WHO], 2017). Metoden kan
användas fram till och med graviditetsvecka 12 eller 14 både i Sverige och enligt
Världshälsooganisationen (Statens offentliga utredningar [SOU], 2005:90; WHO, 2013). Vid
medicinsk abort avbryts graviditeten genom en kombination av läkemedel (Socialstyrelsens
författningssamling [SOSFS] 2009:15; WHO, 2017). Det kliniska förloppet vid medicinsk
abort blir detsamma som vid en spontan abort. Behandlingen ger en blödning och värkar som
leder till att foster och moderkaka stöts ut (SOU, 2005:90). Doseringen av läkemedel vid
medicinsk abort anpassas efter graviditetslängden och kan avbryta graviditeten när som helst
oavsett graviditetslängd (SOU, 2005:90; WHO, 2017). Enligt SOU (2005:90) är metoderna
ungefär lika effektiva. Fördelen med en medicinsk abort är att ett kirurgiskt ingrepp inte blir
nödvändigt. Ett kirurgiskt ingrepp kan medföra risker som perforation av livmodern.
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Abort delas in i tidig eller sen abort beroende på vilken graviditetsvecka kvinnan är i. Tidig
abort sker innan vecka 12 och sen abort sker efter vecka 12 (SOU, 2005:90). En inducerad
abort kan vara säker eller osäker. Enligt WHO (2017) är en abort säker när graviditeten
avslutas efter WHOs rekommendationer om vilken metod som är lämplig för
graviditetslängden och när personen som utför aborten är utbildad. Osäker abort är när
graviditeten avslutas av personer som saknar professionell kompetens och när graviditeten
avslutas i miljöer som inte har en godkänd medicinsk standard. I den här studien används
ordet abort vilket syftar till betydelsen inducerad abort.
Vårdgivare
Enligt svenska Socialstyrelsen (2017) får barnmorskor och sjuksköterskor vårda kvinnor efter
ordination och delegering från läkare. Enligt Lindström (2007) medverkar barnmorskor som
arbetar inom abortverksamheten med tidsbokning, rådgivning, administration av läkemedel
och smärtlindring fram till den avslutade efterkontrollen. I examenarbetet används orden
sjuksköterskor och barnmorskor omväxlande med orden personal, vårdgivare och
sjukvårdspersonal. Annan sjukvårdspersonal hänvisar till läkare, kuratorer etc. I studiens
resultat används mestadels ordet deltagare om barnmorskor och sjuksköterskor.

Abort i ett historiskt perspektiv
Abort har utövats under flera årtusenden i världen (Drife, 2010; Faxelid & GemzellDanielsson, 2009). Abort finns beskrivet omkring 2000 år före Kristus (Faxelid & GemzellDanielsson, 2009). Målet med abort då var som idag, att avbryta graviditeten. Metoderna som
användes var exempelvis att föra in olika lösningar i form av honung och krossade dadlar
vaginalt. Dryck i form av örter eller kvicksilver, fysisk aktivitet, livmodermassage eller att
bära ett åtstramande bälte var metoder som användes (Drife, 2010). Abort ansågs vara ett
problem att lösa inom familjen vilket det fortfarande är i vissa länder. Senare reglerades
abortlagstiftningen med lagar och riktlinjer i de flesta länder. Synen på abort och
abortlagstiftning har varierat genom åren, beroende på land, religion och kultur. Gränsen för
när abort får utföras har flyttats fram till allt tidigare i graviditeten. Abort har även förenats
med stränga villkor och förbud i flera länder (Faxelid & Gemzell-Danielsson, 2009).
Abort nämns för första gången i Sverige på slutet av 1100-talet (Faxelid och GemzellDanielsson, 2009). Osäkra abortmetoder förekom till en början då abort ej var lagligt i
Sverige. Att spruta in tvål i livmodern eller förtära olika drycker som kunde innehålla örter,
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arsenik, fosfor från tändstickor var några metoder som användes i Sverige (Riksförbundet för
sexuell upplysning [RFSU], 2014b). Straffet för abort var till en början lindrigt. Allt eftersom
kristendomen växte sig starkare blev straffet för abort hårdare. På 1700-talet infördes
dödstraff (Faxelid & Gemzell-Danielsson, 2009), som gällde fram till år 1864. Med tiden
mildrades detta till flera års straffarbete. År 1890 förkortades straffarbetet till ett år och från år
1921 var straffet fängelse i sex månader eller böter. Att införa laglig abort i Sverige kom på
tal i den allmänna debatten i Sverige omkring 1930 (RFSU, 2014), på grund av de illegala
aborterna som ansågs vara ett samhällsproblem. På 1930-talet utfördes omkring 10000–20000
illegala aborter per år i Sverige. Till följd av detta dog en till två kvinnor varje vecka (RFSU,
2014b). Sverige fick sin första abortlag år 1938. Lagen gällde först endast vid medicinska,
humanitära eller rashygieniska skäl. Att få aborten godkänd var en svår process som krävde
två intyg från läkare eller ett intyg från medicinalstyrelsen (RFSU, 2014a).

Abort i ett globalt perspektiv
Enligt Singh, Wulf, Hussain, Bankole och Sedgh (2009) blir 210 miljoner kvinnor gravida i
världen varje år och en av fem väljer att avbryta graviditeten. Enligt det svenska
biståndsorganet SIDA (2016) avslutas 25 procent av alla graviditeter i världen med en abort.
Idag utförs omkring 56 miljoner aborter varje år i världen (SIDA, 2016; WHO, 2017).
Tjugofem (25) miljoner av dessa är osäkra aborter (WHO, 2017). Tjugofem (25) procent av
världens befolkning lever i länder där abort är förbjudet (Amnesty International, 2016; RFSU,
2016). Abort är förbjudet i flertalet länder i Afrika, Asien och Latinamerika samt några länder
i Europa (Amnesty International, 2016; Faxelid & Gemzell-Danielsson, 2009). Enligt Singh et
al. (2009) lever 40 procent av kvinnorna i fertil ålder i länder med mycket restriktiva
abortlagar. Enligt WHO (2017) leder abortförbud inte till att antalet aborter minskar, däremot
till att fler osäkra aborter utförs. Nittiosju (97) procent av alla osäkra aborter utförs i
utvecklingsländer i Afrika, Asien och Latinamerika (Amnesty International, 2016). Osäkra
aborter drabbar främst kvinnor som lever i fattigdom (Amnesty International, 2016). Enligt
det svenska biståndsorganet SIDA (2016) har fattiga kvinnor knappa resurser att betala för
säkra aborter och är därför mer utsatta för att drabbas av komplikationer. Kvinnor med
tillgång till pengar har ökad möjlighet till en säker abort i det egna landet eller möjlighet att
resa utomlands till länder där abort är lagligt (Amnesty International, 2016).
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Över 45 000 kvinnor dör varje år till följd av en osäker abort (WHO, 2012; Singh et al.,
2009). I Afrika söder om Sahara slutar minst två av tre aborter i ett dödsfall (SIDA, 2016). Av
de kvinnor som överlever en abort drabbas cirka 5 miljoner av livslånga komplikationer
(Haddad & Nour, 2009; WHO, 2013). Komplikationer kan vara blödning, infektioner,
uterusruptur eller skada på både inre och yttre könsorgan, ibland orsakat av vassa föremål som
använts under aborten (WHO, 2017). WHO (2017) hävdar att dödlighet i samband med abort
kan förebyggas genom utbildning i sexualkunskap, användning av effektiva preventivmedel,
samt tillgång till säker abort och tidig vård vid komplikationer. I några länder där abort är
tillgängligt saknas tillräcklig mängd kvalificerad personal (Singh et al. 2009) och enligt
Yarnall, Swica och Winikoff (2009) kan medicinsk abort i låginkomstländer vara begränsat av
nationella bestämmelser om att läkaren skall sköta förskrivning och tillsyn av kvinnan. Enligt
Yarnall et al. (2009) kräver de flesta medicinska aborter inte samma infrastruktur i sjukvården
som kirurgisk abort och WHO (2008) hävdar att en arbetsfördelning mellan läkare och
barnmorskor/sjuksköterskor kan bidra till en ökad kapacitet. I en studie från Nepal och en
studie från Mexico framkom att det var lika effektivt och säkert när barnmorskor och
sjuksköterskor hade hand om tidig medicinsk abort som när läkare hade det (Olavarrieta,
Ganatra, Sorhaindo, Karver, Seuc, Villalobos, García, Pérez, Bousieguez & Sanhuezad, 2015;
Warriner, Wang, Huong, Thapa, Tamang, Shah, Baird & Meirik, 2011).
Den globala användningen av moderna preventivmedel har ökat i många delar av världen
(Singh et al., 2009; WHO, 2017b). Det finns fortfarande 214 miljoner kvinnor i
låginkomstländer som vill undvika graviditet men som inte använder en säker
preventivmetod. Några orsaker till detta är att det finns ett begränsat antal val av metoder,
begränsad tillgång till preventivmedel, erfarenhet och rädsla för biverkningar, kulturella och
religiösa motsägelser och begränsad tillgång till god kvalitet av tjänster i vården (WHO,
2017b). Enligt det svenska biståndsorganet SIDA (2016) har fattiga kvinnor mindre tillgång
till preventivmedel.
Abort i Sverige
I Sverige avslutas en av fyra graviditeter med en abort (Kero, 2002). Mellan 35 000 och 38
000 aborter utförs varje år i Sverige. Tidiga aborter är vanligast. Ungefär 90 procent av alla
aborter i Sverige sker innan graviditetsvecka 12. Medicinsk metod är vanligast och motsvarar
drygt 80 procent av aborterna som utförs (Socialstyrelsen, 2018a). Sveriges nuvarande
abortlag infördes år 1975 (RFSU, 2016; Socialdepartementet, 2013). Lagen gällde till en
början enbart kvinnor som var svenska medborgare eller bosatta i Sverige, men i januari år
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2008 blev lagen ändrad till att även utländska kvinnor får genomgå abort i Sverige (GemzellDanielsson, 2016). I Sverige har alla kvinnor rätt att själva fatta eget beslut om abort fram till
och med graviditetsvecka 18+0, oavsett skäl (Socialdepartementet, 2013). Det är kvinnan som
väljer vilken metod som skall användas så länge det inte finns medicinska hinder för någon av
metoderna. Kvinnan har även rätt till att utföra tidig medicinsk abort i hemmet (SOU,
2005:90). Från och med graviditetsvecka 18+1 krävs särskilt tillstånd från Socialstyrelsen
baserat på att synnerliga skäl föreligger för aborten (Socialdepartementet, 2013). En prövning
sker individuellt av Socialstyrelsens rättsliga råd. Den grundar sig på en utredning av läkare
och kurator (Socialstyrelsen, 2018). Om fostret anses vara livsdugligt utanför livmodern
godkänns inte abortansökan. Efter graviditetsvecka 21+6 anses fostret vara livsdugligt
förutsatt att fostret inte är skadat eller har någon sjukdom. Om graviditeten medför allvarlig
fara för kvinnans liv eller hälsa kan godkännande för “avbrytande av havandeskapet” beviljas.
Vid avbrytande av havandeskapet är målsättningen att rädda både kvinnans och barnets liv
(Gemzell-Danielsson, 2016). I Sverige skall kvinnan alltid erbjudas stödsamtal i samband
med abort och avbrytande av havandeskap (Socialdepartementet, 2013) och bör genomföras
av en yrkesutövare med beteendevetenskaplig kompetens (SOU, 2005:90). Det är sjukvårdens
ansvar att se till att det finns tillräckligt med resurser för att kvinnor ska få tillgång till abort
när de önskar och utan fördröjning (Gemzell-Danielsson, 2016).

Enligt SOU (2005:90) har medicinska metoder i allt större omfattning ersatt de kirurgiska
metoderna. Detta har inneburit att läkare i ökad omfattning har kunnat delegera ansvaret till
barnmorskor för information till kvinnan, övervakning under och uppföljning efter
behandlingen. Enligt Socialstyrelsen (2017) är det endast läkare som får ordinera abort i
Sverige. Enligt Lindström (2007) ansvarar läkaren för både medicinska och kirurgiska
aborter. Efter att en förskjutning av arbetsuppgifter i abortverksamheten skett utför
barnmorskan många utav de arbetsuppgifter som gynekologer tidigare utförde. Barnmorskor
och sjuksköterskor arbetar allt mer i abortprocessen. Läkare som inte följer lagar och regler
gällande abort riskerar böter eller fängelse i högst sex månader. Personer som inte är behöriga
att utföra abort i Sverige döms för illegal abort, vilket innebär böter eller fängelse beroende på
hur grovt brottet anses vara (Socialdepartementet, 2013).

Abortsökande kvinnors upplevelser
Orsaker till varför kvinnor överväger abort är olika. Vanligaste orsakerna till abort är dålig
ekonomi, relationsproblem, karriär, utbildning samt ålder (Gemzell-Danielsson, 2016;
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Larsson, Aneblom, Odlind & Tydén, 2002). I en svensk studie visade det sig att det främst var
arbetslösa, studerande och kvinnor med lägre utbildning som gjorde abort. Det fanns en
koppling mellan orsak och en sämre ekonomi (Larsson et al., 2002). I Svensson et al. (2002)
framkom orsaker som att vilja gifta sig först, att graviditeten kom för tidigt i relationen, att
kvinnan själv, partnern eller anhöriga inte vill ha barnet, förlossningsrädsla och
hälsorelaterade orsaker. Enligt Gemzell-Danielsson (2016) och Svensson et al. (2002) kunde
förekomst av våld i hemmet vara en orsak till varför kvinnor valde att göra en abort. Skälen
till abort visade sig vara desamma oavsett var i världen kvinnorna kom ifrån enligt Larsson et
al. (2002).
I två svenska studier framkommer det att abortsökande kvinnor upplever att beslutet om abort
är svårt att ta (Larsson et al., 2002; Mukkavaara, Öhrling & Lindberg, 2011). En anledning till
det visade sig vara på grund av rädsla för att ångra sitt beslut (Mukkavaara et al. 2011). Enligt
en annan svensk studie var det inte ovanligt att kvinnor upplevde motstridiga känslor som
sorg, tomhet, skuld eller lättnad i samband med abortbeslutet, vilket även ses i en amerikansk
studie där kvinnor beskrev ångest förutom tidigare nämnda känslor (Kero, 2002; Kimport,
Foster & Weitz, 2011). I ytterligare en svensk studie av Andersson, Christensson och
Gemzell-Danielsson (2014) upplevde kvinnor att abort var mer psykiskt påfrestande än fysiskt
påfrestande. Att kvinnor upplever abort som en känslosam upplevelse framkom även i en
studie av Mukkavaara et al. (2011) där kvinnor både beskrev positiva och negativa
känslosamma upplevelser. Av kvinnorna i en studie av Andersson et al. (2014) upplevde
majoriteten av kvinnorna att de var oförberedda på smärtupplevelsen som var mer uttalad än
förväntat i samband med aborten.
Stöd framkom som ett behov för abortsökande kvinnorna även om de flesta var nöjda med det
stöd de hade fått inom hälso- och sjukvården (Andersson et al., 2014; Mukkavaara et al.,
2011). I en annan studie (Kimport et al. 2011) framkom att majoriteten av kvinnorna upplevde
att de var i behov av stöd från sin partner, familj och vänner i beslutet om abort. Brist på stöd
försvårade en redan svår situation (Kimport et al. 2011). Detta bekräftas i en amerikansk
studie där de flera kvinnor delgav att de var i behov av känslomässigt stöd under
abortprocessen. Kvinnorna uppskattade när de fick bekräftat från vårdgivare att det var de
som ägde abortbeslutet (Altshuler, Ojanen-Goldsmith, Blumenthal & Freedman, 2017).
Information och råd om vad som kunde förväntas under aborten uppfattades som ett värdefullt
stöd (Andersson et al., 2014; Margo, McCloskey, Gupte, Zurek, Bhakta & Feinberg, 2016)
och närvaro av personal bidrog till en känsla av säkerhet (Andersson et al., 2014). Ett behov
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av integritet hos kvinnor framkom i Altshuler et al. (2017) studie. Några kvinnor upplevde att
det var obekvämt att dela vårdutrymmen med andra kvinnor som skulle utföra eller hade
utfört abort, medan några kvinnor ansåg att det underlättade att ha kvinnor runt sig som
genomgick samma sak. Smärtlindring i syfte att lindra fysisk smärta för att lättare ha kontroll
över sitt medvetande och delaktighet i processen var ett behov som uttrycktes av kvinnor i en
studie av Altshuler et al. (2017). Några kvinnor föredrog att vara mindre mentalt medvetna
och önskade att bli sövda under aborten då det uppfattades som underlättande för den
emotionella påfrestningen. Det visade sig i en svensk studie att kvinnor var förvånade över
vårdgivares icke dömande attityder och i en mexikansk studie upplevde majoriteten av
kvinnorna att de blivit behandlade med respekt (Andersson et al., 2014; Becker, DíazOlavarrieta, Juárez, García, Sanhueza & Harper, 2011). I två amerikanska studier framkom
upplevelser av ett negativt bemötande från vårdpersonal (Altshuler et al., 2017; Margo et al.
2016). I Margo et al. (2016) fanns det kvinnor som upplevde sig dömda av vårdpersonal.
Barnmorskans kompetensområde
Definitionen av en barnmorska är enligt International Confederation of Midwives [ICM] en
person som har slutfört en barnmorskeutbildning som följt ICMs grundläggande kompetenser
för barnmorskor enligt globala standarder (ICM, 2011). ICM stödjer och representerar
barnmorskor världen över och har som målsättning att uppnå gemensamma mål för vård av
kvinnor och nyfödda. Barnmorskans förhållningssätt skall inkludera skicklighet, kunnighet,
empati (ICM, 2011), och ska vara utan fördömande eller avvisande attityder (Faxelid &
Gemzell-Danielsson, 2009). Barnmorskan vårdar kvinnor i fertil ålder, nyfödda, barn och
familjer under graviditet, förlossning, postpartum samt den första tiden av barnets liv (ICM,
2011). Barnmorskan skall stödja kvinnans sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter
(SIDA, 2016). Enligt ten Hoope-Benner et al. (2014) skall barnmorskan tidigt kunna
förebygga komplikationer i samråd med annan personal i vården där hänsyn och respekt för
kvinnans individuella behov och önskningar tas hänsyn till. Kvinnan har enligt de mänskliga
rättigheterna där Sexuell, Reproduktiv Hälsa och Rättigheter ingår rätt att fatta egna beslut om
sin sexualitet och sin kropp som innefattar kvinnans rätt att leva ett friskt liv (SIDA, 2016).
Det svenska biståndsorganet SIDA (2016) har i en skrivelse publicerat att alla kvinnor och
flickor oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning eller funktionshinder ska behandlas
utifrån hänsyn till mänskliga rättigheter. Barnmorskan ska därför stärka och möjliggöra att
kvinnan får göra informerade val för sig själv och för sitt/sina barn. Enligt ten Hoope-Benner
et al. (2014) skall barnmorskan stödja normala biologiska, psykologiska, sociala, kulturella
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och reproduktiva processer. Homer et al. (2014) hävdar att barnmorskan kan förebygga 83
procent av alla dödsfall i världen med hjälp av ett respektfullt och etiskt förhållningssätt, samt
med vördnad för kvinnans val som rör hennes sexuella och reproduktiva hälsa. Uttrycket
”vördnad för kvinnans val” kan tolkas som rätten till säkra aborter. Många av dödsfallen som
ingår i mödradödligheten i världen går att härleda till osäkra aborter, graviditet, födande och
komplikationer post partum (Homer et al., 2014). Genom sitt kompetensområde kan
barnmorskor bidra till en högkvalitativ vård för kvinnor och nyfödda (Renfrew et al., 2014;
ten Hope-Benner et al., 2014). Enligt Internationella barnmorskeförbudet (ICM, 2014) ska
alla kvinnor i världen ha rätt till vård av barnmorska när hon söker för att genomgå en säker
abort eller har genomgått en osäker abort. Barnmorskeutbildningen bör därför förbereda den
blivande barnmorskan att tillhandahålla abortrelaterade tjänster för att säkerställa trygghet och
välbefinnande för både barnmorskan och den abortsökande kvinnan. Barnmorskan ska också
vara medveten om att abortvård ingår i barnmorskans roll och att länder kan ha olika lagar
och politisk hållning i detta (ICM, 2014).
I Sverige har barnmorskan stor betydelse för folkhälsan. Den svenska barnmorskan arbetar
med sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa och ska oavsett verksamhetsområde präglas av
ett etisk och holistiskt förhållningssätt. Vården ska bygga på beprövad erfarenhet och
vetenskap, där riktlinjer, lagar, förordningar och föreskrifter ska följas. Barnmorskan värnar
särskilt om kvinnan och hennes barn, för deras rätt i samhället och för jämlikhet (Svenska
Barnmorskeförbundet, 2017; Kompetensbeskrivning för Legitimerad Barnmorska, 2006).
Abort och komplikationer som kan uppstå i samband med abort, information till abortsökande
samt att vårda patienter som genomgår eller genomgått abort är något som ingår i
barnmorskans kompetensområde (Kompetensbeskrivning för Legitimerad Barnmorska,
2006).
Samvetsklausul innebär rätten för hälso- och sjukvårdspersonal att neka till att utföra vissa
arbetsuppgifter som strider mot det egna samvetet. Någon samvetsklausul finns inte i Sverige
då Sverige är ett land som värnar om kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.
Barnmorskor kan därför inte avsäga sig arbetsuppgifter inom abortvård eftersom det ingår i
barnmorskans

kompetensområde.

Under

den

verksamma

yrkeskarriären

kommer

barnmorskan med största sannolikhet att möta kvinnor som har en oönskad graviditet och som
har gjort eller önskar göra abort (Svenska Barnmorskeförbundet., 2014; Svenska
Barnmorskeförbundets etiska råd, 2014). Den svenska barnmorskan kan mot den här

8

bakgrunden inte avsäga sig arbetsuppgifter inom abortvård då Sverige är ett land som värnar
om kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SIDA, 2016).
Problemformulering
Varje år utförs ungefär 56 miljoner aborter i världen och 38 000 i Sverige. Vårdpersonal som
läkare, sjuksköterskor och barnmorskor deltar i vården av kvinnor som genomgår abort. I
Sverige tillhör vård vid abort barnmorskans kompetensområde. Det innebär att stor del av
verksamma barnmorskor i Sverige vårdar kvinnor som genomgår eller har genomgått en
abort. Idag finns forskning som belyser de medicinska aspekterna av en abort men få studier
belyser barnmorskors erfarenheter av att vårda kvinnor i samband med abort trots att det ingår
i barnmorskans kompetensområde och i internationellt perspektiv ofta delegeras från läkare
till barnmorskor och sjuksköterskor. Mot den bakgrunden sökte författarna aktuell forskning
om barnmorskors erfarenheter av att vårda kvinnor i samband med abort och fann sparsamt
med material för ett examensarbete. Även om barnmorskans kompetensområde var det
primära fokus som barnmorskestudenter har författarna valt att i det föreliggande
examensarbetet presentera hur barnmorskor och sjuksköterskor erfar vården vid abort, deras
upplevelser och åsikter baserat på erfarenheterna för att få en djupare förståelse av
professionell hållning i den kommande yrkesutövningen som barnmorskor. Aktuell forskning
som belyser barnmorskors och sjuksköterskors erfarenheter av att vårda kvinnor i samband
med abort har därför sammanställts i det föreliggande examensarbetet. Detta för att förbereda
barnmorskor att vårda kvinnor som genomgår abort och kvinnor i livets alla skeden eftersom
stor del av kvinnorna barnmorskor möter och vårdar i sin profession har genomgått en abort.
Att bättre förbereda barnmorskor för vård av kvinnor som genomgår abort kan bidra till
förbättring av abortvården i Sverige och globalt. Vidare kan en djupare reflektion av
barnmorskans professionella hållning vid aborter ge barnmorskor verktyg att försvara
kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i Sverige och internationellt.

Syfte
Syftet med den kvalitativa metasyntesen var att belysa barnmorskors och sjuksköterskors
erfarenheter av att vårda kvinnor i samband med inducerad abort. Erfarenheter innefattar
upplevelser och åsikter baserat på erfarenheter.
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Metod
Design
Studien genomfördes som en kvalitativ metasyntes med metaetnografi som analysmetod
(Willman & Stoltz, 2012). Syftet med en kvalitativ metasyntes är att skapa en bild av
forskningsläget och underlag för att bedriva evidensbaserad vård. Utvärderingsmetoden
grundas på en systematisk granskning av den vetenskapliga litteraturen. Sökning av relevant
litteratur, urval och kvalitetsgranskning görs på ett systematiskt sätt och varje fas skall vara
väl definierad och redovisas tydligt (Rosén, 2012. Termen syntes betyder sammanställning av
resultat från flera studier till ett nytt övergripande resultat (Willman & Stoltz, 2012). Etnografi
inriktar sig på beskrivning och tolkning av olika gruppers beteenden (Carlsson, 2012). Metaetnografi är en innehållsanalys som härrör från det etnografiska fältet (Noblit & Hare, 1988)

Inklusions och exklusionskriterier i den kvalitativa metasyntesen
Urval av deltagare
Barnmorskor och sjuksköterskor från 17 länder i alla åldrar som arbetade eller hade arbetat
med abortvård. Läkare och annan sjukvårdspersonal exkluderades. I de 27 artiklarna som
utgjorde datainsamlingen i studien var totalt 553 deltagare barnmorskor och 130 deltagare
sjuksköterskor samt 86 deltagare barnmorskor/sjuksköterskor, se (Bilaga 4).
Urval i datainsamlingsmetoder i den kvalitativa metasyntesen
All kvalitativ data inkluderades, vilket var olika typer av intervjuer såsom individuella
intervjuer, semistrukturerade intervjuer, djupintervjuer, pilotintervjuer, telefonintervjuer,
fokusgruppsdiskussioner och enkätundersökning med utrymme för deltagarna att kommentera
sina svar. Kvalitativa resultat i kvantitativa artiklar inkluderades således och all kvantitativ
data exkluderades. Artiklar som helt eller delvis undersökte barnmorskors och/eller
sjuksköterskors erfarenheter av abortvård inkluderades. Artiklar som var publicerade mellan
åren 2007 och 2017 inkluderades. Artiklar som var författade på något annat språk än
engelska exkluderades.
Urval av analysmetoder i den kvalitativa metasyntesen
Kvalitativa artiklar med innehållsanalys, fenomenologisk hermeneutisk analysmetod, tematisk
analysmetod, empirisk och teoretisk analys inkluderades. Kvantitativa artiklar där deltagarna
kommenterat med egna ord inkluderades. Alla artiklar som inte var peer reviewed samt
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litteraturstudier exkluderades. I majoriteten av studierna hade forskarna använt sig av tematisk
innehållsanalys som analysmetod.
Sökstrategi för urval av artiklar
Sökningen utfördes systematiskt i olika steg (Polit & Beck, 2012; Walsh & Down, 2005).
Datasökningen startade med en pilotsökning för att författarna skulle bekanta sig med den
litteratur som fanns i olika databaser och tidskrifter. Därefter gjordes den egentliga sökningen.
I de första två stegen formulerades ett syfte för studien och en sökstrategi lades upp där
databaser och sökord valdes ut (Polit & Beck 2012; Walsh & Down, 2005). Detta utförde
författarna tillsammans. Sökningen genomfördes i november 2017. Artiklar söktes i
databaserna PubMed, Cinahl, PsycInfo, Medline och Web of Science var för sig av
författarna. Av de fem databaser som användes gick det endast att söka artiklar som var peer
reviewed i Cinahl och PsycINFO. Några artiklar som inte var peer reviewed kom därför med
och exkluderades under kvalitetsgranskningen (Briggs, 2014). Valet av tidsspannet på 10 år
valdes då författarna ville få ihop tillräckligt med material som svarade på syftet och samtidigt
bestod av aktuell forskning. Författarna sökte det mesta i fritext då det resulterade i en bredare
sökning med fler träffar. Enligt Polit och Beck (2012) är det viktigt att tänka brett och vara
flexibel i sökningarna för att identifiera all forskning som var relaterat till ämnet. Sökord
valdes ut med hjälp av svensk MeSH på Karolinska institutet (2017) och genom att författarna
undersökte vanligt förekommande nyckelord i artiklar som svarade på syftet. Olika sökord i
fritext och MeSH-termer identifierades där fokus låg på abort. Sökord som användes var
Pregnancy reduction, termination of pregnancy, abortion, abortion care, midwife, nurse
midwife (MeSH-term), midwives’ role, nurse, nurses role (MeSH-term), perceptions (MeSHterm), attitudes (MeSH-term), experience, work experience, job experience och work with.
Fyra olika sökningar gjordes i varje databas med olika kombinationer av sökorden. För att
kombinera, utvidga och/eller avgränsa sökningen användes söktermerna AND och OR (Polit
& Beck, 2012; Walsh & Down, 2005). I nästa steg (Polit & Beck, 2012; Walsh & Down,
2005) dokumenterades sökningarna och potentiella primärkällor identifierades och samlades
in. Efter att litteratursökningen genomförts valdes artiklar ut som ansågs kunna besvara syftet.
Bedömning av inklusion och exklusion av artiklar
Enligt Polit och Beck (2012) ska allt material sorteras efter lämplighet för valt syfte och
irrelevant material ska exkluderas. Artiklar som bedömdes vara irrelevanta utifrån titel och
abstrakt sorterades bort enligt Rosén (2012). Detta utförde författarna var för sig. Ur
sökningarna framkom dubbletter vilket redovisats i Bilaga 1. Totalt läste författarna 308
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abstrakt. Tvåhundrasextiosex (266) artiklar exkluderades då de bedömdes vara irrelevanta för
syftet. 35 artiklar inkluderades till nästa steg (se Bilaga 1). Nästa steg enligt Polit och Beck
(2012) var att granska källmaterialet och att sammanfatta och tolka informationen. Därefter
utfördes en kritisk granskning av materialet. Samtliga artiklar lästes igenom av båda
författarna och granskades utifrån inklusions- och exklusionskriterier samt med hjälp av ett
kvalitetsbedömningsinstrument.
Kvalitetsbedömningsinstrumentet
Enligt Wallgren och Henricson (2012) betyder kvalitet egenskap eller beskaffenhet på latin.
Termen är svårdefinierad och anses vara dynamisk då den påverkas av sammanhanget där den
används utifrån tid, miljö, grundläggande värderingar och betraktaren. Kvalitetsbedömningen
utfördes med hjälp av Johanna Briggs Institue for Evidence Based Nursing Quality
Assessment and Review Instrument (JBI-QARI) (Biggs, 2014) (Bilaga 2) för att säkerställa
kvalitet i de utvalda artiklarna. Kvalitetsgranskningsinstrumentet innehöll en checklista med
10 punkter att ta ställning till (se Bilaga 2) och som ska uppskattas till ja, nej, oklart eller ej
tillämpbar. Till sist utfördes en övergripande bedömning: inkludera, exkludera eller sök mer
information (se Bilaga 2). Resultaten diskuterades mellan författarna och jämfördes. Se
tillvägagångssätt i Figur 1. Kvalitetsgranskade artiklar sammanställdes i tabeller för
inkluderade och exkluderade studier enligt Rosén (2012), (se Bilaga 3 och 4).

Urval: 308

Exkludering: 266
Kvalitetsbedömning: 35

Exkludering: 8

Analys: 27

Figur 1. Flödesschema över tillvägagångssätt för att slutligen mynna ut i ett urval av data för
analys
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Åtta (8) artiklar exkluderades då de inte motsvarade kriterierna (se Bilaga 3). Artiklarna
exkluderades för att det endast förekom kvantitativa data i resultatet och på grund av att det
inte fanns redovisat om vem som uttryckt sig i den kvalitativa datan. En artikel exkluderades
då den inte var peer reviewed. En annan artikel exkluderades eftersom resultatet inte svarade
på syftet.
Tjugosju (27) artiklar klarade kvalitetsgranskningen och kom att slutligen inkluderas i den
kvalitativa metasyntesen. Artiklarna bedömdes vara av god kvalitet gällande syfte, metod och
trovärdighet. I resultatdelen fanns citat som svarade till studiens syfte. Artiklarna var
genomförda i både höginkomstländer och låginkomstländer. De länder artiklarna var
genomförda i var världsdelarna Europa och Nordamerika, Afrika, Oceanien och Asien:
Europa och Nordamerika: Sverige, Danmark, Storbritannien, England, Wales, Skottland,
Frankrike, Schweiz och Italien. USA och Kanada. Oceanien: Australien. Afrika: Ghana och
Uganda. Asien: Nepal, Japan och Taiwan.

Analys
Syntes av data i den systematiska litteraturöversikten
För att förstå det fenomen som studerats enligt syftet användes metaetnografi enligt Noblit
och Hare (1988), vilket innebär att identifiera likheter av till exempel upplevelser,
uppfattningar och erfarenheter i olika kvalitativa studier. Analysen utfördes genom sex steg
enligt Noblit och Hare (1988). I steg ett skaffade författarna sig en överblick av innehållet
genom att läsa kvalitativa resultat. Båda författarna läste samtliga resultat var för sig. I steg
två sammanställde författarna studierna och diskuterade hur de relaterade till varandra. Det
gjordes genom att extrahera resultat i studierna som svarade på syftet. Upplevelser,
uppfattningar, erfarenheter från barnmorskor och sjuksköterskor om att vårda kvinnor i
samband med abort extraherades. I steg tre skapade författarna sig en överblick över
likheterna som fanns i textenheterna i figuren. I steg fyra tolkades materialet av båda
författarna, var och en för sig. Därefter diskuterade och analyserade författarna materialet
tillsammans och kom fram till olika mönster. I steg fem förde författarna samman preliminära
mönster som uppfattades som likheter. I steg 6 sammanfördes preliminära mönster till
kategorier. Analysarbetet resulterade i en syntes som bestod av tre huvudkategorier och tio
mönster (Se Figur 2). För trovärdigheten av resultaten var det viktigt att författarna
presenterade allt resultat som relaterade till syftet i resultatbeskrivningen, oavsett om det var
samstämmigt eller ej med förförståelse i ämnet (Forsberg & Wengström., 2016; Polit & Beck,
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2012) som författarna som sjuksköterskor och barnmorskestudenter hade. Samtliga resultat
som ansågs svara på syftet presenterades i resultatet. Citat ur artiklarna har inte översatts utan
återges på engelska för att stärka trovärdigheten. Citat och artiklar märktes med nummer (Se
Tabell 4) som författarna refererat till i resultatet.

Forskningsetiska överväganden
Enligt Vetenskapsrådet (2017) i Sverige omfattar forskningsetik frågor om relationen mellan
forskning och etik, om etiska krav på forskaren och forskningens inriktning samt
genomförande. Enligt Forsberg och Wengström (2016) bör etiska överväganden alltid göras
innan en studie påbörjas då forskning som berör omvårdnad enligt Polit och Beck (2012) kan
vara särskilt utsatt för etisk problematik. Enligt Vetenskapsrådet (2017) ska individer som
medverkar i forskning skyddas från skada och kränkning. Forskning är angelägen för
samhället och medborgarna eftersom det kan leda till förbättringar av hälsa, miljö och
livskvalitet. Det är därför inte rimligt att forskning hindras om det inte medför en betydlig
skada. Författarna använde sig av studier som blivit godkända av etisk kommitté eller artiklar
som innehöll etiska resonemang. Därför behövdes inte något etiskt godkännande vid
utförandet av föreliggande studie. Exempel på etiska resonemang som förekom var att
deltagandet var frivilligt och att det gick att avbryta sitt deltagande när som helst. Författarna
hade tagit hänsyn till konfidentialitet vilket innebar att deltagarnas sekretess skyddats. Nyttan
med metasyntesen bedömdes större än riskerna med att några deltagares utsagor i de
inkluderade studierna skulle förvrängas vilket är viktigt enligt Forsberg och Wengström
(2016) och Vetenskapsrådet (2017). För att undgå förvrängning skrev författarna i den
föreliggande studien citat på orginalspråk och med referens.
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Resultat

Analysarbetet resulterade i en syntes som bestod av tre huvudkategorier och tio mönster (figur
2).
Mönster

Huvudkategorier

Att vara ett stöd
Att göra ett bra arbete
Att åsidosätta sina värderingar
Att skapa goda upplevelser

Negativa attityder från
omgivningen
Brister i verksamheten
Bristande
preventivmedelsanvändning

Barriärer för kvalitativ
abortvård

Egna känslor
Ta emot fostret

Stöd
Behov hos vårdgivarna
Kunskap

Figur 2. Sammanfattning av analys och syntes för att belysa barnmorskors och sjuksköterskors erfarenheter
av att vårda kvinnor i samband med inducerad abort.

Att göra ett bra arbete
I huvudkategorin att göra ett bra arbete beskrevs deltagarnas erfarenheter av att vara ett stöd,
att åsidosätta sina värdeingar samt att skapa goda upplevelser för den abortsökande kvinnan.
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Att vara ett stöd för kvinnan visade sig vara en viktig del i arbetet med abortvård. Att vara där
för kvinnan och att behandla henne som vårdgivaren själv skulle vilja bli behandlad
eftersträvades. Att vara empatisk, snäll, omhändertagande, stöttande och att inte döma,
upplevde deltagarna i studierna var ett sätt att vara ett bra stöd för kvinnan. Det var även
viktigt att skydda kvinnans rättigheter att få stöd. Att vara ett emotionellt stöd för kvinnan
upplevdes ibland vara svårt och då var det viktigt att göra det bästa av situationen. Deltagarna
menade att det var viktigt att uppleva att kvinnan hade fått ett bra stöd under vårdtiden då det
bidrog till en känsla av att ha gjort ett bra arbete. Några deltagare upplevde ibland att de tog
på sig rollen som en ”extramamma” för unga kvinnor som inte hade så mycket socialt stöd
och som undvek att berätta för sina föräldrar om aborten. ”Usually, they do not tell their parents,
and then I become their extra mother” (10, 2011, s. 427).

För deltagarna i studierna var det även viktigt att stötta kvinnan i form av god smärtlindring,
vilket kunde vara en utmaning. En känsla av hjälplöshet kunde upplevas när smärtlindringen
inte gav tillräcklig effekt. Upplevelser av att vilja känna med kvinnan framkom bland
deltagarna i studierna då kvinnans känslor lätt kunde överföras till deltagarna. Det kunde vara
känslor av smärta, ångest, frustration och sorg. Trots att det kunde vara en utmanande
situation att hantera känslomässigt för några deltagare, framkom det känslor av tacksamhet
över att få arbeta med kvinnor som skulle genomgå eller hade genomgått abort. Några
deltagare i studierna uttryckte att arbetet kändes givande. Deltagarna upplevde att det var
viktigt att vara professionell och inte låta känslorna ta över för att kunna stödja kvinnan på ett
bra sätt och därmed göra ett bra arbete.

I think they’ve got to see that you’re sympathetic but I don’t think that, if you broke
down with them, that would help. You’ve got to close down some of your own
emotions a bit to help them through it, so you have to damp things down a bit. (12,
2010, s. 2250).

Att stödja kvinnans val oavsett hennes beslut var något som ansågs vara viktigt. Beslutet som
kvinnan tog var det som var rätt för henne oberoende av vilken anledning som låg bakom
beslutet enligt flera deltagare. En deltagare (13) ansåg att kvinnor bör ha rätt att själva få
bestämma abortmetod och en annan deltagare belyste vikten av att stödja kvinnans val. ”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” (13, 2010, s. 852).
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Att åsidosätta sina värderingar var något som flera deltagare tog hänsyn till i arbetet. Det
förekom både personliga och religiösa värderingar relaterat till abort bland deltagarna. Abort
ansågs vara något som kunde hända vem som helst och deltagare tyckte att kvinnan eller paret
hade rätt att sörja oavsett abortorsak. Några deltagare ansåg att barnet hade rätt till ett liv, att
sen abort inte var lika okej som tidig abort. Att inte döma kvinnan var flera överens om men
det förekom blandade upplevelser huruvida deltagarna uppfattade att kollegor hade dömande
eller icke dömande åsikter om kvinnorna. Att åsidosätta personliga åsikter och känslor i syfte
att göra ett bra arbete för kvinnan och hennes partner utifrån deras rättigheter ansågs vara
viktigt. Oavsett om enskilda vårdgivares värderingarna var stöttande för kvinnans beslut eller
inte så var flera eniga om att hålla dessa värderingar för sig själv för att inte påverka kvinnans
beslut.

Everyone’s got opinions but I think you should just keep them to yourself really
when you are dealing with the woman. You have got to just think about what they
are having done and how they feel at that particular point in time. Everybody has
got a reason for coming in so we shouldn’t judge them for what ever that reason is
(25, 2011, s.895).

Att skapa goda upplevelser framkom som något viktigt bland deltagarna. Att skapa goda
upplevelser och professionella möten kunde bidra till känsla av tillfredsställelse i arbetet och
var något som ansågs vara en del i att vara professionell. Att vara tillgänglig för kvinnan och
ge henne tid och utrymme var något som upplevdes viktigt för att skapa en god upplevelse.
Deltagarna upplevde både negativ och positiv respons från kvinnorna. Negativ respons kunde
upplevas stressande för vårdgivare som ville göra ett bra arbete och positiv respons kunde
bidra till en känsla av att göra ett bra arbete. Vissa attityder från kvinnorna kunde upplevas
negativt bland vårdgivarna och påverka att deltagarna inte kände samma empati för alla
kvinnor vilket kunde påverka vårdandet. Det förekom upplevelser av att kvinnor tyckte att det
var känslosamt för dem att genomgå abort, både på grund av beslutet som skulle fattas och
processen. Kvinnorna kunde vara osäkra på om de skulle behålla barnet eller ej. Deltagarna
upplevde att kvinnor kunde känna skam, skuld, sorg och rädsla över aborten och att en del
kvinnor blev upprörda över att det aborterade fostret var mer likt ett barn än förväntat. I en
studie (10) beskrev deltagarna att de lärde sig förstå kvinnans känslor genom att se hennes
kroppsspråk och ansiktsuttryck. Att anpassa vården efter den enskilda individens situation och
behov var något som flera deltagare upplevde att de eftersträvade. Några belyste vikten av att
även anpassa miljön för kvinnorna. Deltagarna upplevde att kvinnorna som sökte abort inte
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alltid hamnade i en optimal vårdmiljö. Det upplevdes finnas olika anledningar till att
kvinnorna sökte för abort och att det i sin tur inte skapade någon bra miljö om kvinnorna med
olika abortorsaker beblandades med varandra.

It is difficult for us to provide all women with a good environment because… a
woman who gave birth to a boy was very happy to have the baby with her family in
the delivery room, but in the next room was a woman who terminated her
pregnancy and could hear the laughter from the adjacent room; she grieved so
much. Quite honestly, sometimes I just don’t know what my role is and what I
should be feeling (9, 2011, s.504).

Barriärer för kvalitativ abortvård
I huvudkategorin barriärer för kvalitativ abortvård beskrevs deltagarnas erfarenheter av
negativa

attityder

från

omgivningen,

brister

i

verksamheten,

bristande

preventivmedelsanvändning, egna känslor och ta emot fostret.
Negativa attityder från omgivningen, från familj, vänner, bekanta och utomstående upplevdes
av några deltagare. Abortvård ansågs inte vara ett accepterat arbete bland deltagarnas familjer,
vänner, bekanta och i samhället. Detta kunde påverka att några vårdgivare valde att undvika
att tala om sitt arbete. Att stå upp för sina värderingar och sin yrkeskår gentemot de som
uttryckte negativa attityder om abortvård var förekommande. Att media kunde ha inflytande
på människors syn på abortvård var flera deltagare i studierna överens om. Negativa attityder
från kvinnornas anhöriga upplevdes ha för stort inflytande på kvinnornas abort beslut. Till
följd av detta upplevdes några kvinnor dölja sin graviditet och abort inför andra. Anhörigas
grad av inflytande kunde påverkas av religion och kultur. ”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!’”(13, 2010, s. 851).

Några deltagare upplevde även att det förekom kollegor som hade en negativ syn på
abortvård. Detta kunde uppenbara sig genom direkta negativa uttryck riktat mot abort samt
genom att några kollegor upplevdes undvika att vårda kvinnor i samband med abort och lät
andra kollegor vårda kvinnorna istället. Religiösa och personliga värderingar, samt rädsla
relaterat till okunskap bland kollegor upplevdes kunna ligga till grund för en negativ syn. Att
osäker abort förekom bland några av de abortsökande kvinnorna kunde påverka personalens
attityder till den abortsökande kvinnan. Det framkom åsikter bland deltagarna om att de som
var emot abort inte skulle arbeta med abortvård.
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We see so many come when they have inserted sticks, they’ve inserted herbs, they
have inserted miso (misoprostol). This is also adding to my workload. She knew
exactly what she was doing and she is adding, so the attitude (among providers) is
not so good, especially not with criminal (abortion). (5, 2014. S.6)

Att kollegor avstod ifrån att vårda kvinnor i samband med abort kunde påverka
arbetsbelastningen för de barnmorskor och sjuksköterskor som vårdade kvinnor i samband
med abort. Den negativa attityden från kollegor upplevdes även kunna påverka kvinnorna
negativt.

The health personnel - the way they look at abortion…its a problem. It is part of
the cause of unsafe abortion. They see you as a criminal if you go for
abortion…the service providers’; they are very hostile, not friendly towards people
due to their religious backgrounds - “abortion, who told you that in this place you
can do abortion?” So, they scare the clients away (1, 2016, s. 5).

Brister i verksamheten förekom i form av erfarenheter av att ledningen inte prioriterade
abortvården eller visade förståelse för hur abortvården fungerade. Trots att abortvården ansågs
ha genomgått förbättringar de senaste 50 åren framkom det att abortvården upplevdes vara
mer begränsad i jämförelse med andra verksamheter. Det förekom förbättringsförslag från
några deltagare men dessa upplevdes inte prioriterade. Deltagare noterade att kvinnors
förkunskap såg olika ut. Några kvinnor upplevdes därför vara i behov av en mer anpassad
vård. Erfarenhet av brister i verksamheten i form av att inte ha möjlighet att anpassa vården
efter vårdbehovet framkom. Upplevelser av att läkare hade en bristande kunskap och
förståelse för arbetet som utfördes av barnmorskor och sjuksköterskor förekom. Deltagarna
upplevde att deras yrkesprofession inte var tillräckligt stark och att de inte hade mycket
inflytande. Läkarna upplevdes bestämma det mesta kring utförandet och vården vid abort.
Några deltagare upplevde att deras eget barnmorskeskrå var bättre på att anpassa och möta
kvinnor utifrån en helhetssyn i jämförelse med läkarprofessionen.

I would have liked the second trimester services more in the open. I actually asked
them also for the signage … I wanted a sign that says, ‘This was is TOP’ but that
wasn’t really met very well, so as a result we still don't have a sign (23, 2012, s.
203).

Bristande preventivmedelsanvändning bland kvinnorna var något som framkom som en
barriär för kvalitativ abortvård. Deltagare upplevde att det kunde vara utmanande att motivera
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kvinnor till att använda preventivmedel och att det förekom ett motstånd mot preventivmedel
bland kvinnorna. Argument som framkom vara orsak till att det fanns ett motstånd till att
använda preventivmedel var på grund av att kvinnorna var rädda för att deras utseende skulle
påverkas, upplevelsen av samlaget inte skulle bli det samma, medicinska orsaker som
blödningar, anhörigas åsikter, religion, okunskap och bristande självdisciplin. Kvinnorna
kunde söka för abort upprepade gånger och ibland upplevde deltagarna att abort användes
som en preventivmetod och att det inte betraktades som någon stor sak för dessa kvinnor. Det
framkom upplevelser av att bli frustrerad, arg och upprörd bland deltagarna när en och samma
kvinna kom tillbaka och gjorde abort upprepade gånger. Det kunde upplevas som en känsla av
att ha gjort ett dåligt arbete och som ett misslyckande, eftersom inte kvinnan tagit till sig av
preventivmedelsrådgivningen. Att försöka skapa en god allians med kvinnorna eftersträvades.
Deltagarna upplevde att anhörigas närvaro kunde bidra till att kvinnorna började använda
preventivmedel. Om anhöriga fick vara delaktiga och ta del av situationen och informationen
kunde de vara till hjälp att motivera kvinnorna. Anhöriga upplevdes även kunna ha ett
negativt inflytande på kvinnornas beslut om preventivmedelsanvändning. Exempel på detta
var att avstå från preventivmedel trots att graviditet var oönskat.

We do have ladies who abuse the service and it becomes frustrating for me, I
worry about the fact that they think it’s easier to have a termination as
contraception rather than to take adult responsibility for their sexual health (12,
2010, s. 2250).

Egna känslor kunde vara svåra att hantera i samband med arbetet. Känslor som skuld, sorg
och rädsla förekom bland några deltagare och det kunde vara svårt att släppa arbetet under
ledig tid. Några deltagare resonerade sig fram till att eftersom abortvård ingår i barnmorskans
arbete kunde detta medföra upplevelse av att inte ha något val, att inte kunna säga nej till
arbetsuppgiften och om att ha velat välja någon annan arbetsuppgift om möjligheten hade
funnits. Sena aborter upplevdes vara svårare att hantera känslomässigt för några deltagare i
studierna. Anledningarna till detta visade sig vara att de var mer medvetna om sina känslor
och att det var nära den gräns då fostret skulle kunna överleva utanför livmodern. Det visade
sig att det kunde vara utmanande att hantera känslor bland de som arbetade med både
abortvård och förlossningsvård på grund av kontrasten mellan arbetsuppgifterna.

Although I had done so many D & Cs, I feel that perhaps termination is… I have
also seen many… but I feel I have no choice about it… you see? Because this
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work… you cannot opt out of it… if I could choose, I would get away from here. (2,
2016, s.1448)

Det framkom att flera upplevde att det var mer accepterat att göra abort då det var något fel på
fostret, om det var tidigt i graviditeten, om det inte fanns någon chans för fostret att överleva
utanför livmodern eller om det kunde påverka hälsan för modern negativt. Upplevelsen av
varför kvinnor sökte abort beskrevs vara bland annat att kvinnan var ogift, att det var fel kön
på barnet eller att redan ha för många barn. Flera deltagare uttryckte att de inte tyckte om att
arbeta med abortvård. Anledningarna kunde vara att det var emot deras religion, kultur eller
egna värderingar. Det framkom även att deltagare tyckte det var onödigt med abort och att det
skulle kunna gå att lösa på annat sätt, till exempel genom adoption.

When [the foetus] is abnormal, I don’t think you can feel too uncomfortable about
it psychologically… rather, I feel that I am giving help, helping the whole family or
the mother, or helping the children. But when it is a normal [foetus] I cannot find
the justification reasonable, I feel like I am involved in something evil (2, 2016,
s.1448).

Ta emot fostret och hantera det kunde vara utmanande, framkom det bland flera deltagare. Att
ställas inför att ett potentiellt liv avslutats skapade känslor av förlust och upplevdes som en
tung börda för vissa. Några deltagare uttryckte att de upplevde sorg, ilska, skuld, förvirring,
medlidande och att det kunde bli känslomässigt överväldigande av att se fostret. Det
upplevdes obehagligt, svårt och hemskt. Upplevelsen av tidig och sen abort skiljde sig åt. De
sena aborterna upplevdes svårare att hantera, då fostret var mer utvecklat och liknade en
människa och i några fall fortfarande var vid liv. ”The other day, we assisted a TOP in bed where
there was this tiny fetus completely alive; he was moving around, so at that point you are confused”
(3, 2015, s. 247).

Några deltagare upplevde det problematiskt när fostret kom ut levande, för det var
vårdgivaren som hade ansvar att ta hand om fostret tills det dog och när det dött. Enligt en
dansk studie (7, 2013) ansåg några deltagare att kvinnan eller partnern skulle vara mer
delaktiga i aborten genom att till exempel hålla i det levande fostret själva tills det var dött
eftersom aborten var deras beslut och/eller misstag. Deltagarna hade funnit olika sätt att
hantera känslorna på. ”I have strategies, for example, I never look at the foetus, I look at the
umbilical cord when it comes out in order not to see” (4, 2014, s. 463).
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Usually, when we have to deal with this kind of case, we usually try to turn our
minds into blank spaces. You mustn´t let personal thoughts get in there, you’ve just
got to get your job over and done with… as quickly as possible… You do not want
to get involved in emotional entanglements with it (2, 2016, s. 1449)

I don’t think I’m sort of with it… it’s sort of a procedure you follow… you’re not
thinking about what you’ve just handled or the bag or where it’s going. I don’t
think I think.(12, 2010, s. 2250)

Behov hos vårdgivare
I huvudkategorin behov hos vårdgivarna beskrevs deltagarnas erfarenheter av behov av stöd
och kunskap inom abortvården.

Stöd från kollegor var ett behov som upplevdes viktigt. Stöd var i högre utsträckning möjligt
när det fanns tillräckligt med personal i tjänst enligt några deltagare. Att ha en kollega nära till
hands under samma skift var önskvärt. Arbetsbelastningen kunde vara hög och det fanns ett
behov av att ha möjlighet till avlastning samt att ha någon att ventilera med då en del av
arbetet upplevdes kunna innebära hantering av starka känslor.
A nurse that’s working [on the antepartum unit]is often assigned to six other
patients… You can have your patient here who’s needing something for pain,
who’s delivering, who’s calling you or who just wants to talk. And I find with a full
[patient load], with the six patients and this patient, it can be very overwhelming
(17, 2014, s. 483).

Det upplevdes finnas en vinst med att ventilera med sina kollegor. Det var ett sätt att lära sig
av varandras erfarenheter vilket kunde bidra till kompetensutveckling och förbättring av
vården. Att lära sig att möta olika känslor och att kunna ge kvinnorna ett emotionellt stöd
ansågs kräva praktisk erfarenhet och träning och var inte något som endast gick att lära sig
teoretiskt. Att ha erfarenhet upplevdes vara en bidragande faktor för att känna sig trygg med
sitt arbete. ”The technical care you can read in a textbook… it’s more how she took care of the family
and the patient, and supported them” (17, 2014, s. 482).

Kunskap var något som flera deltagare önskade sig mer av. Några deltagare upplevde att en
ökad kunskap om medicintekniska utföranden var viktigt när doktorer inte fanns närvarande.
Deltagarna upplevde att kvinnorna kunde bli lidande när läkare inte fanns på plats och när inte
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alla barnmorskor och sjuksköterskor hade kunskap att utföra de åtgärder som var nödvändiga.
Ökad kunskap och tillgänglighet till säker abort för abortsökande kvinnor upplevde deltagarna
var ett behov för att minska mängden abortrelaterade dödsfall. Deltagarna uttryckte ett behov
av att bli delgivna mer kunskap om vårdfallet för att kunna göra ett bättre arbete. När
deltagarna hade kunskap om vilka kvinnor de skulle vårda möjliggjorde detta för en
individuell planering utifrån den enskilda individen.

Diskussion
Sammanfattning av huvudresultat
Den här kvalitativa metasyntesen belyser barnmorskors och sjuksköterskors erfarenheter av
att vårda kvinnor i samband med abort. I studien framkom att barnmorskor och sjuksköterskor
hade olika erfarenheter av att vårda kvinnor i samband med abort. Arbetet inom abortvården
kunde väcka olika känslor hos barnmorskor och sjuksköterskor. Flera valde att åsidosätta sina
värderingar i syfte att göra ett bra arbete. Det krävdes goda förutsättningar i form av tillgång
till stöd och kunskap för att göra ett bra arbete, utveckla den egna kompetensen och för att ge
en god vård. Kategorierna och ett urval av mönster lyfts fram i diskussionen: att göra ett bra
arbete genom att åsidosätta sina värderingar, barriärer för kvalitativ abortvård i form av
negativa attityder från omgivningen och att ta emot fostret samt behov hos vårdgivarna i form
av stöd och kunskap.
Resultatdiskussion
Att göra ett bra arbete genom att åsidosätta sina värderingar oavsett egna åsikter visade sig
kunna vara både en utmaning och en självklarhet i studiens resultat. Att stödja kvinnans
rättigheter i syfte att göra ett bra arbete ansågs viktigt. Orsaken till varför kvinnan valde att
göra abort var ointressant så länge kvinnans val var rätt för henne. Resultatet styrks i en
kvalitativ studie från Schweiz och i en annan kvalitativ studie från Sydafrika, där det framkom
att kvinnans rätt till självbestämmande stöttades oavsett vårdgivarnas egna känslor (Cignacco,
2002; Mayers, Parkers, Green & Turner, 2005). I en amerikansk kvalitativ studie och i en
engelsk kvantitativ studie åsidosattes egna värderingar i syfte att ge en god vård (Marek,
2004; Young & Bennet, 2002). Detta styrker resultatet om vikten att barnmorskor och
sjuksköterskor åsidosätta egna värderingar och känslor i mötet med den abortsökande
kvinnan. I Marek (2004) framkom åsikter om att vårdgivare hade skyldighet att ge en god
vård till kvinnan oavsett abortorsaken.
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Det förekommer olika värderingar och attityder till att arbeta med abortvård bland
barnmorskor och sjuksköterskor i metasyntesen. Arbetet kan innebära att vårdgivare utför
arbetsuppgifter som inte är överensstämmande med egna värderingar. Värderingar och
känslor åsidosätts för kvinnan och vårdkvalitetens skull. Upplevelsen av att ge en bra vård till
kvinnan och att göra ett bra arbete verkade vara viktigare än att egna värderingar kom till
uttryck. Det bör vara en självklarhet för barnmorskor och sjuksköterskor att på slutet av ett
arbetspass uppleva att de gjort att bra arbete.
Negativa attityder från omgivningen framkom som en barriär för kvalitativ abortvård i
studiens resultat. Negativa attityder från vänner, kollegor och familj kunde påverka
barnmorskor och sjuksköterskor negativt. Några deltagare undvek att prata om sitt arbete. En
deltagare i (13, 2010) upplevde, att arbetet hade uppfattats som ett arbete vars innebörd var att
mörda bar när deltagaren hade delat med sig om sitt arbete. I en kvalitativ studie från USA
framkom det att stigmatisering påverkade att vårdgivare undvek att prata om sina arbeten,
några kände sig även hotade för att de arbetade med något som flera i samhället var emot
(Hope Harris, Debbink, Martin & hassinger, 2011). I en kvantitativ studie från Sydafrika
framkom det att deltagarnas attityder till abortvård påverkades av vänner och kollegor medan
några ansåg att deras attityder inte påverkades (Mokgethi, Ehlers & van der Merwe, 2006).
Detta både styrker och motsäger resultatet då resultatet endast lyfter att deltagarna påverkades
negativt av negativa attityder. En annan barriär för kvalitativ abortvård som framkom i
studiens resultat var att ta emot fostret. Det kunde vara en utmanande arbetsuppgift som
upplevdes svår och skapade olika känslor. Sena aborter ansågs mer svårhanterade
känslomässigt på grund av att fostret var mer utvecklat, liknade ett barn och fortfarande kunde
vara vid liv. Resultatet styrks i en studie av Mayers et al. (2005) och av en engelsk kvalitativ
studie där det framkom att det var känslomässigt svårare för personal att hantera sena aborter.
Konflikten mellan att värna liv och se förlusten av liv i döden visade sig vara svår. När fostret
kom ut levande och andades upplevdes det som allra svårast att hantera (Mayers et al., 2005).
Detta styrker metasyntesens resultat som beskrev att sena aborter ansågs vara mer
svårhanterade känslomässigt än tidiga aborter.

Det borde vara konsensus att bra abortvård inte utsätter personalen för att få ta hand om
levande foster efter en säker abort var den än induceras i världen. En jämn fördelning mellan
personalen och arbetsuppgifterna kan underlätta arbetsbelastningen och minska förekomsten
av barriärer för kvalitativ abortvård inom abortvården. Barnmorskans eller sjuksköterskans
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attityder till abortvård kan påverkas av omgivningen. Kunskap om vilka barriärer för
kvalitativ abortvård som barnmorskor och sjuksköterskor upplever på arbetsplatsen kan ha
betydelse för arbetsförhållandena och för vården som ges på avdelningen/abortkliniken.

Stöd upplevdes vara viktigt i arbetet med abortvård vilket styrks i flera studier (Mayers et al.
2005; Mokgethi et al. 2006; Young & Bennet, 2002) samt i en amerikansk kvantitativ studie
(Hwang, Koyama, Taylor, Henderson, & Miller, 2005). Resultatet visade att stöd, avlastning,
samt möjlighet att ventilera med kollegor var en viktig faktor i arbetet med abortvård på grund
av att olika känslor kunde väckas. Det var önskvärt att ha en kollega nära till hands då stöd
från kollegor var mer lättillgängligt när det fanns tillräckligt med personal i tjänst. Att
möjligheten till stöd från kollegor gick hand i hand med hur bemanningen såg ut lyfts i
Mokgethi et al. (2006) studie. Behov av stöd styrks av Hwang et al. (2005) och Mayers et al.
(2005) där det framkom att brist på stöd från chef och kollegor kunde försvåra arbetet. I
Young och Bennets (2002) studie var informellt stöd från kollegor högt värderat och
underlättade arbetet. Kunskap framkom som ett behov hos vårdgivarna för att kunna göra ett
bra arbete och var något som flera önskade sig mer av. Hwang et al. (2005) styrker detta då
studien lyfter behovet av mer fortbildning inom abortvården. I studien av Mayers et al. (2005)
uttryckte deltagarna att de fått för lite fortbildning inom området för att ge kvinnorna
tillräckligt bra information och en god vård, vilket också styrker resultatet i metasyntesen om
kunskapsbehov. Utbildning och kunskap inom abortvård bidrog till att det upplevdes lättare
att vara ett stöd åt sina kollegor enligt Hwang et al. (2005). Detta kan sättas i perspektiv till
metasyntesens resultat om att erfarenhetsutbyte mellan kollegorna kunde bidra till
kompetensutveckling och förbättring av vården.

En verksamhet som möjliggör att barnmorskor och sjuksköterskor kan ventilera med sina
kollegor, samt ha möjlighet till god kunskap inom arbetsområdet kan gynna både vårdgivare
och vårdtagare. Tillräcklig bemanning och tillgång till utbildning och kunskapsutbyte mellan
kollegor kan höja kompetensen inom abortvården och bidra till en ökad känsla av att kunna
göra ett bra arbete.
Etikdiskussion
Enligt Kjellström (2012) måste tre aspekter beaktas för att en studie skall kunna kallas etisk.
Studien skall handla om väsentliga frågor, ha en god vetenskaplig kvalitet och ha genomförts
på ett etiskt sätt. Att studien handlar om väsentliga frågor innebär att studien skall undersöka
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något av betydelse som kan förbättra vården och som kan vara till gagn för individen,
professionen och samhället (Kjellström, 2012). Studiens betydelse för att förbättra vården
diskuteras vidare i klinisk tillämpbarhet. Etiskt godkännande vid utförandet av en kvalitativ
metasyntes behövdes inte eftersom redan utförd tidigare kvalitativ forskning användes.
Författarna använde sig av studier som tagit hänsyn till konfidentialitet vilket innebär att
deltagarnas sekretess skyddats. Författarna använde studier som hade fått ett etiskt
godkännande eller som använde sig av etiska resonemang. Att använda sig av etiskt godkända
studier eller studier med etiska resonemang är viktigt enligt Forsberg och Wengström (2016).
Enligt Kjellström (2012) och Walsh och Down (2005) kan litteraturstudier väcka etiska frågor
då författaren kan ha begränsande kunskaper i engelska och metodologi för att förstå och
kunna göra etiska bedömningar av artiklarna.

Metoddiskussion
Användning av termerna trovärdighet och överförbarhet kan ge en indikation på att
forskningsarbeten med kvalitativ design är av god kvalitet. Trovärdighet innebär att
författaren skall övertyga läsaren om att den skapade kunskapen är rimlig och att resultatet
kan anses giltigt. Giltighet handlar även om mätinstrumentets pålitlighet och möjlighet att visa
på samma resultat om och om igen. Överförbarhet avser om resultatet går att överföra till
andra grupper eller situationer och kontext (Wallengren & Henricson, 2012).

En viktig fråga vid trovärdighetsbedömning är om en lämplig metod har valts för att ge svar
på studiens syfte (Petersson & Lindskov, 2012). Studien genomfördes som en kvalitativ
metasyntes med metaetnografi som analysmetod. Metaetnografi användes enligt Noblit och
Hare (1988) för att förstå det fenomen som studerats enligt syftet. Metoden bidrar till en
fördjupad förståelse av olika sammanhang inom vården. Metoden är enligt Walsh och Downe
(2005) fördelaktig eftersom flera små studier höjs till en högre nivå som är användbar och
överförbar i vården. Metoden har därför en styrka för överförbarhet av resultaten. Hotet mot
giltigheten med metoden var enligt Walsh och Downe (2005) att resultatet kunde förvanskas.
Något som styrker studiens trovärdighet och överförbarhet är att författarna beskrev metoden
väl och följde den stegvis samt arbetade systematiskt så att studien skulle kunna utföras igen.

Majoriteten av sökningarna under datainsamlingen utfördes i fritext. En kombination av
MeSH-termer från svensk MeSH på Karolinska institutet (2017) och fritextord användes vid
samtliga sökningar. Polit och Beck (2012) beskriver att de flesta databaserna har en funktion
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som gör det möjligt att söka på ämnesord med hjälp av egna sökord i fritext istället för att
söka på det exakta ämnesordet i databasen. Databasen hjälper automatiskt till att hitta det mest
passande ämnesordet. Fritextsökning användes för att bredda sökningarna och för att
inkludera nya studier som ännu inte hunnit bli kopplade till databasens egna ämnesord.
Fritextsökning är något som författarna anser ha bidragit till att forskningsfältet täckts och är
en styrka för studiens trovärdighet.

Datasökningen startade med en pilotsökning för att författarna skulle bekanta sig med den
litteratur som fanns i olika databaser och tidskrifter. Därefter gjordes en egentlig sökning.
Enligt Wallengren och Henricson (2012) är det tillvägagångssättet en styrka för giltigheten
och tillförlitligheten. Enligt Polit och Beck (2012) skall datainsamling utfördes systematiskt i
olika steg för att få ihop material som svarar på syftet. Författarna eftersträvade detta och
försökte beskriva datainsamlingen väl så att sökningen skulle kunna upprepas. De fem
databaserna som användes ansåg författarna var relevanta databaser för ämnet sexuell och
reproduktiv hälsa. Tjugosju (27) kvalitativa artiklar kom att utgöra resultatet. Författarna
anser att fältet är täckt efter bästa förmåga. Enligt Polit och Beck (2012) är antalet artiklar i
studiens resultat ett tillräckligt antal för att besvara syftet. Detta kan vara en styrka för
studiens trovärdighet.

Enligt Petersson och Lindskov (2012) är det viktigt att författaren bedömer trovärdigheten av
de vetenskapliga artiklar som skall användas i forskning eller i en studie. För att styrka den
kvalitativa metasyntesens trovärdighet utfördes en kvalitetsbedömning med hjälp av Johanna
Briggs Institute for Evidence Based Nursing Quality Assessment and Review Instrument
(Briggs, 2014) (Bilaga 1). Vid kvalitetsgranskning rekommenderade Polit och Beck (2012) att
författarna läste artiklarna minst två gånger så att inget av värde missades. Författarna läste
samtliga artiklar var för sig. Därefter diskuterade författarna en artikel i taget tillsammans och
lyfte fram styrkor och svagheter med hjälp av kvalitetsbedömningsinstrumentet. Författarna
eftersträvade att redogöra tydligt för urvalskriterier i studien. Både exklusionskriterier och
inklusionskriterier beskrevs för att öka giltigheten och tillförlitligheten i resultaten enligt
Wallengren och Henricson (2018).

En kvalitativ metasyntes innebär integrering av resultat från ett antal olika kvalitativa studier
vars resultat tolkas (Walsh & Downe, 2005). Tolkning innebär att relatera delar till en helhet
och söka efter den mening som uttrycks. Forskning som inriktar sig på tolkning vill förstå
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helheten och det viktiga är att i första hand förstå berättelsen i sitt språkliga och kulturella
sammanhang (Skott, 2012). Tolkning av data kunde innebära ett hot mot studiens trovärdighet
eftersom risk för feltolkning fanns då författarna hade en förförståelse av ämnet som
studerades (Walsh & Downe, 2005). Författarna hade tidigare erfarenhet från kliniska studier
inom abortverksamhet under år 2017. Det är något som både kan vara en styrka och ett hot
mot studiens trovärdighet. Att författarna hade erfarenhet av abortverksamhet sedan tidigare
kunde bidra till svårigheter att hålla tillbaka förförståelsen och därmed bli ett hot mot studiens
trovärdighet. Något som stärkte studiens trovärdighet var att författarna eftersträvade ett
kritiskt och reflekterande förhållningssätt efter bästa förmåga genom hela arbetet, något som
skulle eftersträvas enlighet med Polit och Becks (2012) beskrivning samt diskuterade sig fram
till resultaten och la förförståelsen åt sidan så långt det gick. Detta ansåg författarna bidrog till
att kunna förhålla tillbaka förförståelsen genom hela arbetet. Enligt Forsberg och Wengström
(2016) skall studierna användas sanningsenligt genom att undgå förvrängning. Då författarna
inte hade engelska som modersmål fanns risk för feltolkningar (Kjellström, 2012). Att minska
risken för feltolkning av språket eftersträvades efter bästa förmåga genom att författarna
använde lexikon och synonymordbok genom hela studiens gång, diskuterade sig fram till
resultaten tillsammans och skrev citaten på ursprungsspråket. Författarna hanterade det
tolkade resultatet efter bästa förmåga och lät sig inspireras av metaetnografi enligt Noblit och
Hare (1988). Detta är något som stärker studiens trovärdighet. Samtliga resultatet som ansetts
svara på syftet har tolkats och presenterats i studien.

Slutsats och kliniska implikationer
Barnmorskor och sjuksköterskor vill ge en god vård och göra ett bra arbete inom abortvården.
Tillräcklig bemanning och tillgång till utbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor kan
höja kompetensen inom abortvården och bidra till en ökad känsla bland vårdgivare av att
kunna göra ett bra arbete. Brist på bemanning, hög arbetsbelastning och en upplevelse av att
inte verksamheten möjliggör för personalen att göra ett bra arbete kan direkt påverka
abortvårdens kvalitet. Att ha kunskap om vilka barriärer för kvalitativ abortvård vårdpersonal
upplever på arbetsplatsen kan ha betydelse för verksamhet- och vårdutveckling, för
personalens arbetsmiljö och för vården som ges till den enskilda individen. I ett
arbetsmiljöperspektiv bör inte personal som arbetar inom abortvård behöva hantera känslor
som väckts av erfarenheter inom abortvård enbart på egen hand eller behöva vända sig till
utomstående i första hand för stöd, i brist på stöd från arbetsplatsen. En abortverksamhet som
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möjliggör att barnmorskor och sjuksköterskor kan ventilera med sina kollegor kan gynna både
vårdgivare och vårdtagare samt ha en påverkan på samhällets syn på abortvård eftersom
sammanhållning i kollegiet kan ge styrka att förändra förhållanden. Barnmorskor som arbetar
med abortvård internationellt behöver gå samman inom nationella och internationella
barnmorskeförbund. Det kan ge kvinnor en röst som kan höras i samhället och hos
makthavare; en röst till förmån för kvinnors sexuella, reproduktiva hälsa och rättigheter och
specifikt en röst till förmån för förbättringar inom abortvården.

Förslag till framtida forskning
Idag finns forskning som belyser de medicinska aspekterna av abort men få studier belyser
vårdpersonalens erfarenheter av att vårda kvinnor med abort trots att det ingår i barnmorskans
kompetensområde. Det behövs mer forskning för att hitta bra metoder som hjälper, stöttar och
vägleder barnmorskor i arbete inom abortvård. Kvalitativ forskning om både barnmorskor och
abortsökande kvinnors behov i form av intervjustudier skulle kunna ge en samlad bild och en
ökad förståelse för vilka förbättringsområden som behövs för att personal skall känna att de
kan göra ett bra arbete och för att abortsökande kvinnor skall känna att de fått en bra vård.
Forskning som undersöker vårdpersonalens erfarenheter av handledning i arbetet skulle kunna
ge svar på betydelsen av att få stöd i arbetet. Kvantitativ forskning som undersöker om ökad
bemanning bidrar till att vårdpersonal upplever att tillgängligheten till stöd och
kunskapsutbyte blir mer lättillgänglig skulle kunna ge en ökad kunskap kring betydelsen av
att ha fler kollegor att arbeta med under samma skift.
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nödvändigt, om än kontroversiellt och ibland svårt att
tillhandahålla. Tillsammans med dåliga förhållanden
orsakade post-abortvård frustration särskilt bland
barnmorskor. Barnmorskor identifierades som
huvudleverantörer, även om de sällan hade rätt utbildning
i efter abortvård. Dessutom var barnmorskor ibland
tvungna att tillhandahålla tjänster utanför deras
definierade arbetsområde, på grund av att läkare
saknades. Ett övergripande behov av vidareutbildning i
post-abortvård identifierades.

Hög kvalitet.

11

Efter tolkning av materialet framkom i den här studien
erfarenheter av barriärer för kavlitativ abortvård i form av
egna känslor och bristande preventivmedelsanvändning
samt behov hos vårdgivarna av kunskap.
6.

Möller, A.,
Öfverstedt, S.,
& Siwe, Karin.
(2012). Nepal.

Proud, not yet
satisfied: The
experiences of
abortion service
providers in the
Kathmandu
Valley, Nepal

Syftet var att undersöka
hälso personals
upplevelser, åsikter och
attityder avseende sitt
arbete med abortvård.
Samt identifiera behov av
förbättringar.

Kvalitativ metod.
Individuella
semistrukturerade
intervjuer.

11 doktorer och
4
sjuksköterskor.

Resultatet visade en kärnkategori: “Proud, not yet
satisfied”, där det framkom en stark uppfattning om att
abort var en viktig tjänst som är till nytta för kvinnors
hälsa, samt en stolthet hos deltagarna. Deltagarna
betonade att förbättringar är nödvändiga för att: se till att
alla kvinnor har tillgång till säkra aborttjänster. förhindra
att aborter används istället för preventivmedel, stoppa
olagliga medicinska aborter samt hantera dilemmat av
aborter på grund av könet på fostret.
Efter tolkning av materialet framkom i den här studien
erfarenheter av att göra ett bra arbete genom att skapa
goda upplevelser, barriärer för kvalitativ abortvård i form
av egna känslor och bristande
preventivmedelsanvändning.

Hög kvalitet.

7.

Vinggaard, C.,
Christiansen,
A., &
Hjøllund;
Petersson, B.
(2013).
Danmark.

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

Syftet var att undersöka
danska barnmorskors
erfarenheter och attityder
kring sena aborter. Med
fokus på hur de uppfattar
sin egna roll och hur deras
yrkesidentitet påverkas av
att arbeta med sena
aborter i en tid då prenatal
screening utvecklas
snabbt.

Kvalitativ metod.
Semistrukturerade
individuella
intervjuer.
Empirisk och
teoretisk analys.

10 barnmorskor.

Resultatet visade att barnmorskorna stödde kvinnornas
lagliga rätt att välja sena aborter. Barnmorskorna
upplevde ett dilemma när de mötte aborterade foster som
såg ut som nyfödda och när avbrutna foster visade tecken
på liv efter uppsägning. Dessutom var de kritiska för hur
läkare rådgör kvinnor / par efter prenatal diagnos.

Efter tolkning av materialet framkom i den här studien
erfarenheter av att göra ett bra arbete genom att vara ett
stöd och barriärer för kavlitativ abortvård i form av
bristande i verksamheten och ta emot fostret.

Ej skrivet om
något
godkännande
av etisk
kommitté,
däremot
noggrant
beskrivet om
etiskt
tillvägagångs
sätt.
Hög kvalitet.

8.

12

Eliane Perrin,
M., Berthoud,
M., Vera, A.,
Toledo, G.,
Giselle Toledo
Vera., &
BianchiDemicheli, F.
(2012).
Schweiz.

Views of
healthcare
professionals
dealing with legal
termination of
pregnancy up to
12 WA in Frenchspeaking
Switzerland

Syftet var att undersöka
hälso- och
sjukvårdspersonalens syn
på förändringar och
förfaranden gällande
abortvården i
fransktalande Schweiz.

Kvalitativ metod.
Djupintervjuer.
Tematisk
analysmetod.

77 deltagare,
varav 35
sjuksköterskor
och
barnmorskor, 25
doktorer, 17
socialarbetare
inom sexuel och
reproduktiv
hälsa, bland
annat
psykologer.

Resultatet visade att de flesta hälso- och
sjukvårdspersonal har en balanserad syn på deras arbete.
Det fanns ingen specifik synvinkel hos de olika
deltagarna.

Efter tolkning av materialet framkom i den här studien
erfarenheter av att vilja göra ett bra arbete genom att
skapa goda upplevelser, barriärer för kvalitativ abortvård
i form av negativa attityder från omgivningen, brister i
verksamheten och bristande preventivmedelsanvändning.

Hög kvalitet.

9.

Mizuno, Maki.
(2011). Japan.

Confusion and
ethical issues
surrounding the
role of Japanese
midwives in
childbirth and
abortion: A
qualitative study

Syftet var att beskriva
barnmorskors kliniska och
känslomässiga upplevelser
av att arbeta med både
förlossning och abortvård.

Kvalitativ metod.
Semistrukturerade
intervjuer. Tematisk
analysmetod.

11 barnmorskor.

Resultatet visade två stora teman: Erfarenheterna av
barnmorskor deltar i födseln och graviditeten (Förvirring
om barnets omvårdnad och aborterat foster, oförmåga att
tillgodose olika mammors behov och upprätthålla känslig
kontroll) och Professionell medvetenhet och attityd som
barnmorska (Överensstämmelse med professionella
principer, undertryckande av känslor i relation till
aborterade foster, samt tidigare och nuvarande
yrkesidentiteter). Det framkom att barnmorskor var
isolerade i denna viktiga moraliska fråga och den därmed
sammanhängande professionella förvirringen. Att
undertrycka sina känslor är fortfarande det vanligaste
sättet att hantera ambivalensen av de roller de uppfyller.
Förbättrade arbetsförhållanden och förbättrad utbildning
om aspekter av yrkesetik skulle bidra till att minska
yrkesförvirring.

Hög kvalitet.

13

Efter tolkning av materialet framkom i den här studien
erfarenheter av att göra ett bra arbete genom att vara ett
stöd, att åsidosätta sina värderingar samt att skapa goda
upplevelser.
10.

Halldén, B-M.,
Lundgren, I., &
Christensson,
K. (2011).
Sverige.

Ten Swedish
Midwives' Lived
Experiences of the
Care of Teenagers'
Early Induced
Abortions

Syftet var att belysa
betydelsen av
barnmorskors upplevelse
av abortvård för
tonåringar.

Kvalitativ metod.
Individuella
intervjuer.
Fenomenologisk
hermeneutisk
analysmetod.

10 barnmorskor.

Resultatet visade att barnmorskor kan reagera emotionellt
i situationer där tonåringar ignorerar råd om
preventivmedel genom att avvisa användningen av
preventivmedel och föredrar tidiga aborter som en
preventivmetod.

Efter tolkning av materialet framkom i den här studien
erfarenheter av att göra ett bra arbete genom att vara ett
stöd, att skapa goda upplevelser, barriärer för kvalitativ
abortvård i form av brister i verksamheten och bristande
preventivmedelsanvändning.

Hög kvalitet.

11.

Lindström, M.,
Wulff, M.,
Dahlgren, L.,
& Lalos, Ann.
(2011).
Sverige.

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

Syftet var att undersöka
gynekologers,
barnmorskors och
sjuksköterskors
upplevelser av att arbeta
med abortvård, medicinsk
abort och i kvinnans hem.
Ytterligare ett syfte var att
illustrera gynekologers,
barnmorskors och
sjuksköterskors visioner
om deras framtida
yrkesroller.

Kvalitativ metod.
Fokusgrupper.
Innehållsanalys.

40 deltagare
varav 25
gynekologer och
15 barnmorskor
och
sjuksköterskor.

Resultatet visade att gynekologer och barnmorskor /
sjuksköterskor inte hade några tvivel om att delta i aborter
trots att de hade upplevt komplexa och svåra situationer,
t.ex. upprepade och sena aborter. De upplevde sitt arbete
som absurt och frustrerande, men också lika utmanande
och givande. De erbjöds sällan kontinuerlig vägledning
och fortlöpande yrkesutbildning. För gynekologer, liksom
barnmorskor / sjuksköterskor, var deras erfarenheter och
uppfattningar starkt kopplade till samtidig utveckling av
abortmetoder. Samspelet mellan yrkena befanns vara
baserat på stort förtroende för varandras färdigheter.

Hög kvalitet.

14

Efter tolkning av materialet framkom i den här studien
erfarenheter av att göra ett bra arbete genom att vara ett
stöd, barriärer för kvalitativ abortvård i form av brister i
verksamheten, bristande preventivmedelsanvändning och
egna känslor.
12.

Nicholson, J.,
Slade, P., &
Fletcher, J.
(2010).
England.

Termination of
pregnancy
services:
experiences of
gynaecological
nurses

Syftet var att identifiera
gyn sjuksköterskors
upplevelser av att arbeta
med abort.

Kvalitativ metod.
Intervjuer och
frågeformulär.
Förklarande
fenomenologisk
analys.

Sju gyn
sjuksköterskor.

Resultatet visade åtta teman: Ovillkorlig acceptans och
förståelse för graviditetstiden, Strategier för hantering av
krav och utmaningar, Vad vi gör för patienter och trivsel,
Utmaningar till ovillkorligt godkännande, De mest
krävande aspekterna av rollen, Betydelsen av personlig
erfarenhet och Servicekontexten. Några av erfarenheterna
tolkades som sätt på vilka sjuksköterskor motiverade sin
roll. Att tillhandahålla ett stöd kan underlätta de unika
utmaningarna som personal vid abortvård kan erfara, och
kan förbättra känslan av validering inom organisationen
och därigenom personalens välbefinnande.

Efter tolkning av materialet framkom i den här studien
erfarenheter av att göra ett bra arbete genom att vara ett
stöd, barriärer för kvalitativ abortvård i form av egna
känslor och ta emot fostret och behov hos vårdgivarna i
form av stöd.

Hög kvalitet.

13.

Gallagher, K.,
Porock, D., &
Edgley, A.
(2010).
Storbritannien.

The concept of
‘nursing’ in the
abortion services

Syftet var att undersöka
sjuksköterskors
uppfattningar av att arbeta
med abortvård.

Kvalitativmetod.
Semistrukturerade
intervjuer. Tematisk
analysmetod.

Nio
sjuksköterskor.

Resultatet visade två och sex underteman teman:
“Attityder mot” abort - “samhälle", "sjuksköterskor",
"resonemang" och “Att hantera” abort - "roll", "klienter"
och "sena aborter"

Hög kvalitet.

Efter tolkning av materialet framkom i den här studien
erfarenheter av att göra ett bra arbete genom att vara ett
stöd och att åsidosätta sina värderingar, barriärer för
kvalitativ abortvård i form av negativa attityder från
omgivningen och egna känslor samt behov hos
vårdgivarna i form av stöd.
14.

Lipp, A.
(2008). Wales.

15
15.

O’Donnell, J.,
Weitz, T., &
Freedman, LR.
(2011). USA.

A woman centred
service in
termination of
pregnancy: A
grounded theory
study

Resistance and
vulnerability to
stigmatization in
abortion work

Syftet var att undersöka
hur sjuksköterskor och
barnmorskor uppfattar sin
roll inom abortvård och
hur de hanterar deras
ökade engagemang för
kvinnor som genomgår
abort.

Kvalitativ metod.
Individuella
intervjuer med
öppna frågor.
Grounded theory.
Jämförande analys.

Syftet var att beskriva
hälso- och
sjukvårdspersonalens
upplevelser och
uppfattningar av
stigmatisering inom
abortvården.

Kvalitativ metod.
Individuella
djupintervjuer.
Analysen skedde
med hjälp av Nvino
Software, induktivt
tillvägagångssätt.

12 deltagare,
sjuksköterskor
och
barnmorskor.

Resultatet visade olika teman som framkom: Underlätta
beslutet, uppskattande av sammanhanget, hantera
medicinsk abort, främja vården av kvinnan.

Hög kvalitet.

Efter tolkning av materialet framkom i den här studien
erfarenheter av att göra ett bra arbete genom att vara ett
stöd och att skapa goda upplevelser.

14 deltagare
varav 9 läkare, 2
barnmorskor, 2
sjuksköterskor
och en
socialarbetare.

Resultatet visade att upplevelsen av stigma för de som
tillhandahåller abortvård inte är en statisk eller att man
mister sin status. Det är en dynamisk situation där de
sårbara för stigmatisering kan undvika, motstå eller
omvandla stigma som skulle bifogas dem i varierande
grad inom selektiva sammanhang.

Efter tolkning av materialet framkom i den här studien
erfarenheter av att göra ett bra arbete genom att skapa
goda upplevelser, barriärer för kvalitativ abortvård i form
av negativa attityder från omgivningen.

Hög kvalitet.

16.

Manavi, H., &
Rosenberg, S.
(2016).
Kanada.

Ontario
Midwives’
Attitudes About
Abortion and
Abortion
Provision

Syftet var att undersöka
barnmorskors allmänna
attityder till aborter.

Tvärsnittstudie.Inter
netbaserad
tvärsnittsundersökni
ng med utrymme för
öppna kommentarer.
Tematisk
analysmetod.

359
barnmorskor.

Resultatet visade att sena abort var mindre accepterat,
eller vid specifika skäl som könsval. Det var svårare att
hantera aborter som krävde mer medicinsk expertis.
Barnmorskorna uppskattade medicinsk abort mer än
kirurgisk. Begränsad utbildning och en önskan om mer
utbildning inom abort identifierades.

Hög kvalitet.

Efter tolkning av materialet framkom i den här studien
erfarenheter av att göra ett bra arbete genom att
åsidosätta sina värderingar, barriärer för kvalitativ
abortvård i form av negativa attityder från omgivningen
och egna känslor.
17.

16

Parker, A.,
Swanson, H.,
& Frunchak,
V. (2014),
Canada.

Needs of Labor
and Delivery
Nurses Caring for
Women
Undergoing
Pregnancy
Termination

Syftet var att undersöka
psykosociala och
administrativa stödbehov
hos sjuksköterskor som
arbetar med abort.

Kvalitativ
beskrivande design.
Individuella
semistrukturerade
intervjuer. Induktiv
innehållsanalys.

10
sjuksköterskor.

Resultatet visade att deltagarna värderade stöd och
vägledning från kollegor för att hantera den
känslomässiga aspekten av abortvården. Det framkom
även en önskan om kunskap, kompetens, information,
rådgivning,
Efter tolkning av materialet framkom i den här studien
erfarenheter av att göra ett bra arbete genom att vara ett
stöd, att åsidosätta sina värderingar och att skapa goda
upplevelser. Barriärer för kvalitativ abortvård i form av
negativa attityder från omgivningen , ta emot fostret samt
behov hos vårdgivarna av stöd och kunskap.

Hög kvalitet.

18.

19.

Olivari, MG.,
Confalonieri,
E., & Ioni, C.
(2011). Italien.

17

Purcell, C.,
Sharon, C.,
Lawton, J.,
Glasier, A., &
Harden, J.
(2017).
Skottland.

Italian
psychologists’ and
midwives’
perceptions of the
pregnant teen: a
qualitative study

The changing
body work of
abortion: a
qualitative study
of the experiences
of health
professionals

Syftet var att undersöka
och beskriva
barnmorskors och
psykologers uppfattningar
av gravida tonåringar som
kommer till
hälsovårdscentralen och
vill bli mammor eller göra
en abort. Samt analysera
deras reflektioner och
erfarenheter av att ta hand
om dessa ungdomar.

Kvalitativ metod.
Semistrukturerade
intervjuer. Tematisk
analysmetod.

Syftet var att synliggöra
abortens samtida
kroppsarbete och de
utmaningar som följer
med det i samband med
dessa förändringar och att
använda detta
sammanhang för att
utforska de konceptuella
gränserna för
kroppsarbete.

Kvalitativ metod.
Semistrukturerade
intervjuer.
Tematisk
analysmetod.

12 barnmorskor
och 10
psykologer.

Resultatet visade tre teman med underteman: Tonåringars
identitet, förvirrade tonåringar, allsmäktiga tonåringar och
invandrade tonåringar. Relation mellan mamma och
dotter, stödjande mammor och självcentrerade mödrar
och efterfrågan på socialt stöd, stödsökande tonåringar,
självupptagna tonåringar och icke stödjande ung partner.

Hög kvalitet.

Efter tolkning av materialet framkom i den här studien
erfarenheter av att göra ett bra arbete genom att skapa
goda upplevelser.

17
sjuksköterskor,
8 doktorer, 7
socialarbetare
och 5 st som
arbetar med
ultraljud.

Resultatet visade tre huvudteman: Den instrumentella
rollen av känslomässigt arbete för att underlätta
kroppsarbete. temporaliteten av abortarbete och
kroppslig närhet, samexistens och förändringar i
tillhandahållandet. Genom att dra på den konceptuella
ramen för kroppsarbete belyser vi dynamiken i det
moderna abortarbetet i Storbritannien och, genom att
introducera idén om "kroppsarbete för proxy", lyfter fram
sätt på vilka denna kontext kan användas för att utvidga
de konceptuella gränserna av kroppsarbete.

Efter tolkning av materialet framkom i den här studien
erfarenheter av att göra ett bra arbete genom att vara ett
stöd, att åsidosätta sina värderingar och att skapa goda
upplevelser. Barriärer för kvalitativ abortvård i form av
brister i verksamheten, egna känslor och ta emot fostret.

Hög.

20.

McLemore,
M., Kools, S.,
& Levi, AJ.
(2015). USA.

Calculus
Formation:
Nurses’ DecisionMaking in
Abortion-Related
Care

Syftet med studien var
att beskriva
beslutsfattandet, genom
att använda abort som det
kliniska sammanhanget
för att klargöra för
hur sjuksköterskor närmar
sig etiskt utmanande
arbete.

Kvalitativ metod.
Individuella
semistrukturerade
intervjuer. Tematisk
analysmetod.

25
sjuksköterskor.

Resultatet visade att sjuksköterskor utvecklade och
använde mångfacetterad realtidsberäkning när de fattade
beslut om sitt deltagande i framväxande eller rutinmässig
abortvård. Nurses weighed the role and opinion of others
to determine if they know how to or know why they
would provide abortion care to women, particularly in the
elective abortion context. The parameters of the nurse–
patient relationship were complex and specific to the
experiences of both the nurse and patient.

Hög kvalitet.

Efter tolkning av materialet framkom i den här studien
erfarenheter av att göra ett bra arbete genom att vara ett
stöd och att skapa goda upplevelser. Barriärer för
kvalitativ abortvård i form av negativa attityder från
omvgivningen och ta emot fostret samt Behov hos
vårdgivarna i form av stöd.

18
21

Puri, M.,
Lamichhane,
P., Harken, T.,
Blum, M.,
Harper, C.,
Darney, P., and
Henderson, J.
(2012). Nepal.

“Sometimes they
used to whisper in
our ears”: health
care workers’
perceptions of the
effects of abortion
legalization in
Nepal

Syftet med studien var att
ta reda på vårdpersonalens
syn på att abort har blivit
lagligt, om
konsekvenserna av detta
samt deras uppfattningar
av kvinnorna som söker
för abort.

Kvalitativ metod.
Djupintervjuer.
Tematisk
analysmetod.

14
gynekologer/do
ktorer, 13st
sjuksköterskor,
1st
hälsoassistent, 6
st
administratörer
och 1st
rådgivare.

Resultatet visade att deltagarna hade positiva synpunkter
på att abort blivit lagligt. Många trodde att
svårighetsgraden av abortkomplikationer hade minskat,
vilket bidrog till lägre maternell mortalitet och sjuklighet
i landet. Ett antal deltagare indikerade att andelen kvinnor
som fick aborttjänster från godkända hälsofaciliteter
ökade. Andra noterade dock en ökning av antalet kvinnor
som använder oreglerad medicin för abort, vilket bidrar
till ökade komplikationer. Några deltagare hade negativa
uppfattningar om abortsökande kvinnor och orsakerna till
varför de vill genomgå abort. Ogifta kvinnor utsattes för
särskilt starka negativa uppfattningar. Några av
hälsoarbetarna ansåg att lagförändringen var
uppmuntrande till samlag innan äktenskapet och
vårdslöshet kring förebyggande av graviditet och abort,
och att upprepade aborter blev ett problem.
Efter tolkning av materialet framkom i den här studien
erfarenheter av att göra ett bra arbete genom att skapa
goda upplevelser och barriärer för kvalitativ abortvård i
form av egna känslor.

Hög kvalitet.

22

M.Garel.,
Etienne, B., &
Dommergues,
M. (2007).
Frankrike.

French midwives'
practice of
termination of
pregnancy for
fetal abnormality.
At what
psychological and
ethical cost?

Syftet var att identifiera
kliniska, känslomässiga
och moraliska svårigheter
som franska barnmorskor
möter i samband med
abortvård och att fastställa
faktorer som är relaterade
till sådana svårigheter.

Enkätundersökning
med utrymme att
kunna kommentera
fritt.
Innehållsanalys.

87 barnmorskor.

Resultatet visade att drygt hälften av barnmorskorna
upplevde att deras roll inom abortvården var svår, på
grund av deras egna känslor och ansvar att ge
psykologiskt stöd till kvinnorna. Majoriteten oroade sig
över att fostret skulle komma ut levande. En liten del
rapporterade moraliska konflikter på grund av personlig,
kulturell eller religiös bakgrund, främst för särskilda
indikationer. De med längre erfarenhet upplevde inte lika
mycket svårigheter att hantera.

Hög kvalitet.

Efter tolkning av materialet framkom i den här studien
erfarenheter av att göra ett bra arbete genom att
åsidosätta sina värderingar och Barriärer för kvalitativ
abortvård i form av att ta emot fostret samt behov hos
vårdgivarna i form av stöd.
23

19

Harries, J.,
Lince, N.,
Constant, D.,
Hargey, A., &
Grossman, D.
(2012).
Sydafrika.

The challenges of
offering public
second trimester
abortion services
in South Africa:
Health care
providers'
perspectives

Syftet var att bättre förstå
hur läkare, sjuksköterskor
och sjukhuschefer som var
involverade i abortvård i
andra trimestern upplevde
dessa tjänster och hur de
kunde förbättras.

Kvalitativ metod.
Semistrukturerade
intervjuer med
öppna frågor.
Tematisk
analysmetod.

9
sjuksköterskor,
2
obstetriker/gyne
kologer, 3
doktorer och 5
sjukhuschefer.

Resultatet visade att deltagarna uttryckte motstånd mot
dilatations- och evakueringsproceduren (D & E), eftersom
det krävde mer aktiva leverantörsinblandning. Medicinsk
abort föredrogs eftersom det krävde mindre engagemang i
abortprocessen. En brist på leverantörer som är villiga att
utföra D & E resulterade i att de flesta offentliga sektorns
tjänster outsourcades till privata läkare. Respondenter
noterade en ökad efterfrågan på tjänster och en samtidig
brist på infrastruktur, fysiskt utrymme och personal som
svarade på dessa krav, vilket ibland resulterade i
fragmenterad eller dålig kvalitetsvård. På medicinska
induktionsställen skulle de flesta tankar som introducerar
den kombinerade mifepriston-misoprostolregimen
förbättra servicekapaciteten, även om de var oroade över
kostnaden. Förbättrat preventivmedel betraktades också
som ett välbehövligt ingrepp för att förbättra vården och
förebygga abort.

Efter tolkning av materialet framkom i den här studien
erfarenheter av barriärer för kvalitativ abotvård i form av
negativa attityder från omgivningen, brister i
verksamheten och ta emot fostret.

Hög kvalitet.
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25.

Lipp, A., &
Fothergill, A.
(2009. Wales.

Lipp, A.
(2010).
England.

Nurses in abortion
care: identifying
and managing
stress

Self-preservation
in abortion care: a
grounded theory
study

Syftet var att studera den
potentiella ökningen av
stress hos sjuksköterskor
som arbetar inom
abortvård.

Kvalitativ metod.
Intervjuer med
öppna frågor.
Jämförelseanalys.

12 barnmorskor
och
sjuksköterskor.

Syftet var att få en
förklaring till varför
sjuksköterskor erkänner
och döljer sina åsikter mot
kvinnor som utför abort.

Kvalitativ metod.
Grounded theory.
Theoretical
sampling.
Jämförande analys.

5 st.
sjuksköterskor.

Resultatet visade att stress, utbrändhet och hantering är
viktiga frågor vid abortvård.

Hög kvalitet.

Efter tolkning av materialet framkom i den här studien
erfarenheter av att göra ett bra arbete genom att skapa
goda upplevelser samt barriärer för kvalitativ abortvård i
form av att ta emot fostret.

20

Resultatet visade att flera viktiga aspekter av abortvården
belyses för varför sjuksköterskor dolde och erkände sina
domar. Lägre drabbar av aborter var centrala för att
bestämma större inblandning av sjuksköterskor i
abortprocessen. Det visade sig att vissa sjuksköterskor
behandlade kvinnor samma och vissa behandlade kvinnor
annorlunda, men alla strävat efter rättvis vård.
Självbevarande befanns vara ett centralt fenomen och en
viktig orsak till att sjuksköterskor erkände och sedan
dolde sin dom.

Hög kvalitet.

Efter tolkning av materialet framkom i den här studien
erfarenheter av att göra ett bra arbete genom att
åsidosätta sina värderingar och att skapa goda
upplevelser. Barriärer för kvalitativ abortvård i form av
bristande preventivmedelsanvändning och egna känslor.

26.

Lipp, A.
(2010).
England.

Conceding and
concealing
judgement in
termination of
pregnancy; a
grounded theory
study

Syftet var att fastställa
sjuksköterskor och
barnmorskors emotionella
kännetecken som är
involverade i abortvård
samt utforska hur
attributen påverkar vården
som ges.

Kvalitativ metod.
Individuella
intervjuer.
Jämförelse analys.

12 st.
sjuksköterskor
och
barnmorskor.

Resultatet visade att deltagarna kunde döma kvinnorna,
men dolde det.
Efter tolkning av materialet framkom i den här studien
erfarenheter av att vilja göra ett bra arbete genom att
åsidosätta sina värderingar och att skapa goda
upplevelser och barriärer för kvalitativ abortvård i form
av bristande preventivmedelsanvändning.

Hög kvalitet.

27.

Larsson, C. E
(2016).
Sverige.

Equitable abortion
care – A challenge
for health care
providers.
Experiences from
abortion care
encounters with
immigrant women
in Stockholm,
Sweden.

Syftet var att utforska
vårdgivares upplevelse av
att ge vård till
invandrarkvinnor som
söker abortvård.

Kvalitativ metod.
Individuella
intervjuer med
öppna frågor.
Tematisk
dataanalys.

10 barnmorskor
och 3 doktorer.

Resultatet visade att det behövdes mer tid och planering
från vårdpersonal på grund av minskad förkunskap bland
kvinnorna. Anhöriga uppledes ha mycket inflytande bland
kvinnorna vilket ställde högre krav på att personalen även
skulle nå fram till kvinnans anhöriga.
Efter tolkning av materialet framkom i den här studien
erfarenheter av barriärer för kvalitativ abortvård genom
negativa attityder från omgivningen, brister i
verksamheten och bristande preventivmedelsanvändning
samt behov hos vårdgivarna i form av kunskap.

Hög kvalitet
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