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Sammanfattning 
Kvinnor har i alla tider och länder blivit oönskat gravida och valt att avsluta graviditeten 

genom abort. Abortlagarna i världens alla länder ser olika ut. I vissa länder tillåts inte abort 

enligt lag. Sveriges abortlag som tillåter fri abort trädde i kraft år 1975. I Sverige tillåts fri 

abort upp till graviditetsvecka 18. År 1992 infördes i Sverige medicinsk abort som ett 

alternativ till kirurgisk abort. Den medicinska metoden har ökat under åren och används i allt 

större utsträckning. Uppbyggnaden av kvinnosjukvården är unik för Sverige då det på många 

håll finns kombinerade kvinnoavdelningar där förlossning, BB och gynekologi finns på 

samma vårdenhet. Detta kan leda till konfliktreaktioner både hos kvinnor och personal. Syftet 

med studien är att undersöka hur barnmorskor upplever avslutande av medicinsk abort på 

kombinerad kvinnoavdelning samt om de upplevt negativa reaktioner hos de kvinnor som 

valt att på medicinsk väg avsluta sin abort på en sådan avdelning. Metoden har varit en 

strukturerad telefonintervju med barnmorskor vid de kvinnoavdelningar som uppfyllde 

studiens kriterier. Resultatet visar på delade meningar i upplevelsen av att handlägga 

medicinska aborter på kombinerad kvinnoavdelning men det framkommer att på de 

avdelningar där det upplevs jobbigt att handlägga de medicinska aborterna är det ett stort 

problem. Det är framför allt mentalt svårt att gå mellan olika patientgrupper. Det är även brist 

på resurser och det finns inte alltid bra lokaler för att kunna ge en tillfredställande vård. På 

några avdelningar har barnmorskor upplevt att kvinnorna reagerat negativt när de hört 

barnskrik. Alternativa lösningar till var de medicinska aborterna bör handläggas har 

diskuterats på flera håll dock finns det sjukhus som är för små för att kunna genomföra 

förändringar.  
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Inledning 
Handläggande av medicinsk abort ser olika ut beroende på var i Sverige kvinnan söker hjälp. 

Vissa landsting handlägger de medicinska aborterna i sin helhet på mottagning medan andra 

avslutar de medicinska aborterna på vårdavdelning. Vissa landsting tillämpar även 

hemaborter.                                                                                                                                

Vi har i vårt arbete på en kombinerad kvinnoavdelning kommit i kontakt med kvinnor som 

valt att avsluta graviditeten genom medicinsk abort. Vår erfarenhet är att det många gånger 

upplevs olustigt för kvinnorna och deras närstående att komma till avdelningen på grund av 

att de kan konfronteras med nyblivna föräldrar och deras nyfödda barn. Det kan också uppstå 

konfliktreaktioner hos personalen som handhar aborterna då de kan få arbeta med både 

nyförlösta och aborterande patienter under samma arbetspass.  

 

1. Bakgrund 
1:1 Historik 
Kvinnor som blivit gravida även när de inte har velat, orkat eller kunnat ta emot ett barn har i 

alla tider gjort aborter och försökt skydda sig mot ovälkomna graviditeter genom 

barnbegränsning. Den ensamstående kvinnan som bar ett oäkta barn i magen drabbades av 

samhällets repressalier hur hon än försökte lösa situationen. En gravid kvinna hade ingen rätt 

att behålla sitt arbete som trots den låga lönen var en nödvändighet för att dryga ut familjens 

inkomster. Abort straffades hårt, från dödsstraff till straffarbete, från spöstraff och tukthus till 

fängelse, och var ofta en sista desperat utväg. Om en ogift kvinna födde sitt barn väntade 

fattigdom, utslagning och skuld. Att kvinnan själv skulle ha möjlighet att kontrollera och 

bestämma över sin sexualitet var något otänkbart. Kvinnans plikt var att föda och sedan ta 

konsekvenserna av sin synd. Hennes ”medbrottsling” barnafadern efterlystes aldrig.           

Kvinnorna fortsatte ändå att försöka avbryta oönskade graviditeter därför att deras 

livssituation inte gav dem något annat alternativ (1,2).                                                                               

Numera brottas inte kvinnor i Sverige med samma svårigheter som förr. Hon behöver inte 

längre uppsöka illegala abortörer eller hitta andra lösningar för att komma ur en förtvivlad 

situation. Vad kvinnan än väljer när hon ställs inför en oönskad graviditet, kommer valet att 

påverka henne en lång tid framöver (1). 
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1:2 Abort i ett globalt perspektiv                                                                                        

Avbrytande av oönskad graviditet förekommer i de flesta kulturer. Det är okänt hur stort det 

exakta antalet inducerade aborter är världen över, men uppskattningsvis utförs närmare 50 

miljoner aborter per år. Av dessa är ungefär 30 miljoner legala och nästan 20 miljoner illegala 

abortingrepp. I ett globalt perspektiv utgör de illegala aborterna en betydande orsak till 

lidande och död och då speciellt i låginkomstländer. Uppskattningsvis avlider cirka 500 000 

kvinnor varje år världen över i anslutning till graviditet och förlossning. I vissa områden 

beror 30-50 procent av dessa dödsfall på följder av illegal abort, dödsfall som betraktas som 

onödiga och möjliga att förebygga (3). Världshälsoorganisationen (WHO) räknar med att 

minst 400-500 kvinnor i världen dör varje dag i sviterna efter illegala aborter (4).                                                                                                                                              

I flera östeuropeiska länder blev abort lagligt långt innan västvärlden hade börjat diskutera 

frågan (2). År 1920 antog Sovjetunionen som första land i världen en lag som tillät fri abort 

med villkoret att aborterna utfördes på sjukhus eller klinik av läkare (5).                            

Man har uppskattat att 37 procent av världens kvinnor lever i länder där abort är helt 

förbjuden eller endast får utföras efter våldtäkt eller på sträng medicinsk indikation. Cirka 23 

procent lever i länder där abort även får utföras på socialmedicinsk eller social indikation och 

ungefär 40 procent lever i länder med fri abort (3). 

 
1:3 Abort ur ett religiöst perspektiv                                                                                         

Det ofödda barnet har i så gott som alla länder och religioner generellt sätt ett människovärde.        

Däremot skiljer sig synen åt i flera avseenden när det gäller prevention och abort.           

Enligt judendomen anses det individuella mänskliga livet börja vid födelsen. Abort uppfattas 

inte som mord men det finns ändå en sträng syn på abort som dock är tillåtet vid fara för 

moderns liv eller vid andra starka skäl (4).                                                                                

Inom islam anser många att abort eller barnbegränsning går i strid med koranens lära. Den 

allmänna meningen är att abort inte bör tillåtas efter 120 dagars graviditet utom när moderns 

liv ska räddas. Enligt islam besjälas inte fostret förrän efter 120 dagar (4). Ofta är det mannen 

som har det avgörande inflytandet över beslutet (6).                                                            

Inom katolska kyrkan anses prevention/antikonception som en synd. Livet startar redan i 

befruktningsögonblicket. Abort är mord då varje mänskligt liv är heligt och accepteras endast 

om moderns liv är i fara (4). Trots ett strängt förbud mot abort sker fler aborter per födslar 

inom katolska länder än jämförelsevis i Sverige där abort är tillåten enligt lag (6).                                                                                               

Inom Hinduism/buddism är det önskvärt att man aldrig tar ett liv eller skadar det. Ofta följer 
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tillrättavisning eller någon form av påföljd efter abort (4). Skillnaderna är stora mellan den 

verklighet som människorna lever i och de heliga skrifternas förbud mot abort. De sociala 

och ekonomiska villkor de lever under gör att kvinnorna tvingas genomföra många aborter. 

Ofta har mannen makten över det avgörande beslutet. Den nya tekniken med fosterdiagnostik 

har lett till att många flickfoster aborteras (6).  

 
1:4 Sveriges abortlag                                                                                                                            

Sverige fick sin första abortlag år 1938 och innebar att legal abort kunde utföras efter tillstånd 

av den dåvarande medicinalstyrelsen eller efter ett så kallat två - läkarintyg.  År 1975 trädde 

den nuvarande Svenska abortlagen i kraft (bilaga 1). Den innebär i huvudsak fri abort. Lagen 

låter kvinnan själv besluta om abort upp till och med 18:e graviditetsveckan, därefter får 

abort endast ske efter prövning av socialstyrelsen om så kallade synnerliga skäl föreligger. 

Om fostret anses vara livsdugligt utanför livmodern får inte tillstånd till abort lämnas (3).       

I takt med perinatalmedicinens framsteg har den yttersta gränsen för ett fosters livsduglighet 

utanför livmodern, och därmed gränsen för abort, kommit att förskjutas nedåt. Den anses för 

närvarande ligga vid en graviditetslängd av 22 kompletta veckor (7).                                                                                                                                

Enligt socialstyrelsen ska aborter ske på sjukhusens kvinnokliniker, i primärvården eller inom 

den privata sektorn (sjukvårdsinrättningar som socialstyrelsen har godkänt). Kvinnan ska 

genomgå en medicinsk undersökning, hon ska få information och råd varvid utredning vidtas. 

Därefter sker själva aborten på kvinnans begäran (8). 

       
1:5 Abortstatistik i Sverige                                                                                                          

Mellan åren 1975 och 2005 har det i Sverige genomförts drygt en miljon aborter (1 019 331).                                                                                                                

Under år 2006 utfördes 36 045 aborter för att under år 2007 öka till 37 205 aborter. Under 

året 2007 utfördes nästan 75 procent av alla aborter före utgången av den nionde 

graviditetsveckan. 80 procent av dessa utgörs av de medicinska aborterna. Vanligast är de 

medicinska aborterna i Kalmar län, 97 procent, medan den lägsta andelen återfinns i 

Värmlands län, 60 procent (3). 

 
1:6 Abortmetoder                                                                                                                            

En tidig abort i första trimestern kan göras med medicinsk eller kirurgisk metod. Aktuell 

graviditetslängd och kvinnans eget önskemål är utgångspunkten till vilken abortmetod som 

väljs. Kirurgisk eller medicinsk abortmetod kan väljas upp till vecka 9+0 (9).                     
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Den kirurgiska aborten utförs av gynekolog med vacuumaspiration under narkos eller 

lokalbedövning. Cervix vidgas mekaniskt och livmodern töms sedan med hjälp av en 

vakuumsug. Kvinnan kan gå hem samma dag (10).                                                       

Medicinsk abort har framtagits för att kunna erbjuda kvinnor en alternativ abortmetod till den 

kirurgiska, som de kan finna mer acceptabel (11). En vanlig anledning som kvinnorna uppger 

till att de väljer medicinsk abort är att proceduren är mer privat och autonom, den involverar 

inte lika mycket personal som en kirurgisk abort, kvinnorna vill undvika generell anestesi 

samt att den medicinska metoden känns naturligare och ger kvinnorna en större känsla av 

kontroll (12, 13). Det finns en tendens hos unga kvinnor att välja kirurgisk abort framför den 

medicinska. Anledningen till detta är att de sover och slipper se blod, klumpar och foster. 

Ingreppet är avklarat utan deras egentliga medverkan. Dessutom är det inga efterkontroller 

efter en okomplicerad kirurgisk abort och det föredras hos de unga kvinnorna (14). 

 
Med medicinsk abort menas att graviditeten avbryts med läkemedelsbehandling. Medicinsk 

abort kan utföras, vanligtvis, fram till och med graviditetsvecka nio och genomförs i två steg. 

Det första steget inleds med en engångsdos av ett antiprogesteron, en substans som bereder 

livmodern för sammandragningar. Det andra steget startar 36 till 48 timmar efter den 

inledande behandlingen och innebär ett intag av ett prostaglandinpreparat som stimulerar till 

ett effektivt värkarbete. Hela processen kan liknas vid ett spontant missfall. En medicinsk 

abort ska avslutas med en efterkontroll för att fastställa att aborten är helt genomförd.                 

Den medicinska aborten påbörjas, definitionsmässigt, då kvinnan sväljer det första 

läkemedlet, antiprogesteron, på kliniken (15). Medicinsk abort görs i regel endast till och med 

graviditetsvecka nio på grund av att de aktuella läkemedlen vanligtvis inte är effektiva 

därefter (16). 

När kvinnor med graviditet upp till 63 dagar behandlas med 200 mg mifepristone (mifegyne), 

följt 36-48 timmar senare av 0,8 mg vaginalt misoprostol (cytotec) genomgår 95-98 procent 

av dem komplett abort, två-fyra procent genomgår inkomplett abort och 0,3 procent av 

kvinnorna fortsätter sin graviditet. Om så är fallet rekommenderas kvinnorna att avsluta den 

kirurgiskt (17). 

 
1:7 Abort ur kvinnans perspektiv 
Det är en vanlig uppfattning att varje oönskad graviditet är resultatet av slarv och lättsinne, 

detta trots att en genomsnittlig kvinna under sin fertila och sexuellt aktiva period har minst 
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1000 samlag (18). Abortfrågan handlar istället om kvinnans hela livssituation. Den innefattar 

relationen mellan man och kvinna, sexualitet och preventivmedel. Men den handlar också om 

den övriga familjen, eventuellt tidigare eller senare barn och om allmänna förutsättningar för 

hela familjens framtid och välbefinnande (4). Att avsluta sin graviditet är ofta ett svårt beslut. 

Kvinnan måste väga sina egna intressen emot omgivningens förväntningar (12).  

 En människa genomgår många faser av funderingar och tvivel innan hon kan handla och 

genomföra förändringar med moraliskt och personligt ansvar. En laglig handling kan i ett 

samhälle bedömas som omoralisk. Det är inte alltid det finns harmoni mellan lag och moral 

(13). Ett oönskat positivt graviditetstest kan framkalla ett spektrum av känslor såsom skuld 

och skam, ambivalens och osäkerhet (12). Saker som kan påverka intensiteten i känslorna är 

kvinnans ideologi och religiösa övertygelse. Även det sociala nätverket, kvinnans möjligheter 

och önskan om moderskap samt ekonomisk situation har avgörande betydelse (20).  

Ambivalenta känslor är vanligt i början av alla graviditeter. Hos den kvinna som väljer att 

avbryta graviditeten överväger de negativa känslorna (18). Kvinnans upplevelse skiljer sig 

avsevärt från upplevelsen av en önskad graviditet. Den starkt oönskade graviditeten är ingen 

grogrund för lustbetonade föreställningar om ett barn. Den kan mer liknas vid ett 

stresstillstånd (5). Motiv till varför graviditeten upplevs som starkt oönskad uppger kvinnor 

nu mera ha med mannen eller den egna personen och livssituationen att göra. Så som att 

kvinnan är för ung, paret orkar inte med fler barn, studier måste avslutas innan en graviditet 

kan bli tänkbar eller att kvinnan önskar behålla barnet men inte mannen (5, 18). Den 

oönskade graviditeten kan betraktas som en konfliktreaktion och en abort kan vara den för 

kvinnan bästa lösningen på konflikten (5). 

När kvinnorna kommer in för att avsluta sin abort har de olika upplevelser med sig som ligger 

till grund för beslutet. Deras stämningsläge kan variera allt från nedstämdhet till 

lättnadskänsla över att få detta gjort (15). Det är inte alltid kvinnan har en klar övertygelse 

om att beslutet är rätt utan kan känna en stor osäkerhet och olust inför beslutet (21).    

Beslutet att genomföra en abort grundar sig på vad kvinnan tycker känns rätt här och nu:   

”There is a part of me that I think regrets doing it only because of who I am today. But like I 

said, who I was then and if I was to be put in the same position as the person I was, I would 

have done actually what I had done then” (Trybulski, 2008, s. 579) 

Redan tidigt i livet har de allra flesta en föreställning om sitt blivande föräldraskap. Redan 

små barn kan utifrån den egna ytterst aktuella erfarenheten av att vara barn berätta hur de 
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skulle vilja vara som föräldrar. Alla bär på så sätt en mental barnkammare inom sig som är 

redo att tas i bruk. Den består av mer eller mindre realistiska föreställningar om hur det ska 

bli när barnet kommer. Ett positivt graviditetsbesked väcker dessa föreställningar till liv och 

prövas mot den verklighet som man just då befinner sig i (18).                                         

Många gånger har kvinnorna fått andras historier om missfall eller aborter berättade för sig 

och det färgar deras känsla inför aborten. Många läser om abort i tidningar eller på internet 

och får då blandade historier serverade. Graviditeten medför ibland att erfarenheter och 

upplevelser från när kvinnan själv var barn gör sig påminda. När graviditeten blir bekräftad 

och hon ska ta beslutet att fullfölja graviditeten eller inte, återkommer många tankar och 

känslor från upplevelser i barndomen. Vissa återupplever känslan av att växa upp i ett trasigt 

hem med en alkoholiserad förälder. Dessa negativa erfarenheter påverkar beslutet då de vill 

ge sitt barn en lycklig barndom. Många kvinnor har även en stark övertygelse om att de inte 

vill bli en ensamstående förälder (22, 23).  

Att genomföra en abort är inte lätt och kvinnorna är i en utsatt situation. Vårdpersonalen visar 

som regel stor medkänsla och omtanke om de kvinnor som kommer för att få en abort utförd. 

Mycket sällan känner sig någon nedvärderad, otrygg eller illa bemött. Att ha en hand att hålla 

i, bli behandlad med respekt och mänsklig värme hjälper kvinnorna att överleva denna dag 

för att sedan försöka lägga aborten bakom sig och gå vidare (4).  

En majoritet av kvinnor som ska genomgå en abort upplever det mycket viktigt att få en 

möjlighet att själva välja metod, och de upplever ofta att metoden är mer acceptabel just om 

de valt den själva (11, 19, 24). Studier antyder att kvinnor som väljer medicinsk abort finner 

den mer acceptabel ju tidigare i graviditeten den utförs (11, 19). 

 
1:8 Abort ur vårdpersonalens perspektiv                                                                                 

Det kan vara svårt att, vid abortsituationen, skilja de egna attityderna från den vård som ska 

förmedlas. De attityder och värderingar personalen har om abort speglar den vård de ger. Det 

finns omständigheter då vårdpersonal har större förståelse för abort t ex om kvinnan blivit 

våldtagen, om kvinnan riskerar sin hälsa eller vid fosterskada. En annan avgörande faktor är i 

vilken vecka graviditeten avbryts (25). 

Kvinnans känslor inför aborten delas ofta av personalen. De kan också känna sorg och skuld 

inför de barn som inte får födas (18). Det kan vara svårt att vara oberörd om en kvinna ligger 

och gråter under sin abort, kanske på grund av tvång från hennes omgivning, eller om unga 
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kvinnor kommer i hemlighet till avdelningen för att utföra sin abort. Personal kan bli berörd 

och ibland ledsen, inte över aborten som sådan utan över kvinnornas situation, och känna 

sorg inför döden men samtidigt helhjärtat ställa sig bakom den fria aborten (5). 

Bristande förståelse för en kvinna som står inför en abort kan ofta ha sin grund i okunskap 

om existentiella frågor, om livsmönster, situationer och livsvillkor som kanske ligger till 

grund för kvinnans beslut att göra abort. Därför är utbildning och handledning av personalen 

ytterst viktig, i synnerhet till dem i personalgruppen som känner ambivalens inför uppgiften 

(4).  Från det att kvinnan tagit beslutet till det att aborten är fullgjord är det viktigt att som 

personal veta att kvinnan är utsatt för stark press. Kvinnan kanske inte visar utåt vad hon 

egentligen känner. Hennes attityd kan vara tuff inför situationen (21).                                                                                                                                                      

Det finns barnmorskor som tycker det är bättre att kvinnor genomgår abort på sjukhus än i 

hemmet då personen, som ansvarar för omvårdnaden under aborten, kan ha bättre kontroll 

över arbetsuppgifterna och göra ett bättre arbete. Det har framkommit att ju mer erfarenhet 

vårdpersonalen har av arbetet med inducerad abort desto starkare tenderar de att anse att abort 

inte är ett misslyckande (8). 

 

2. Problemformulering 
Kvinnan som ska genomgå medicinsk abort är i en stressituation. Bakomliggande motiv till 

aborten och kvinnans sinnesstämning spelar en stor roll för hur kvinnan hanterar 

abortsituationen. Att då vistas på en kombinerad kvinnoavdelning i en miljö som är så starkt 

präglad av det nyfödda barnet och den nyblivna familjen kan upplevas negativt. Personalen å 

andra sidan kan uppleva ett etiskt dilemma då de arbetar med olika patientgrupper under 

samma arbetspass. Det saknas studier som belyser denna situation ur såväl kvinnans som 

vårdpersonalens perspektiv. 

 
3. Syfte 
Att undersöka barnmorskors erfarenheter vid avslutande av medicinsk abort på kombinerad 

kvinnoavdelning samt om de upplevt negativa reaktioner hos kvinnorna på att avsluta sin 

abort på kombinerad kvinnoavdelning. 
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4. Metod 
4:1 Design                                                                                                                                        

Vi har använt oss av kvantitativ metod för att göra en deskriptiv undersökning då det finns en 

viss mängd kunskap inom området men dock inget som direkt belyser vårt problem (26).   

För att nå vårt syfte har en strukturerad intervjustudie via telefonsamtal utförts. Frågorna har 

formulerats med målet att de ska uppfattas på ett likartat sätt av undersökningspersonerna 

(27). 

 
4:2 Urval                                                                                                                                        

Via Socialstyrelsens hemsida (www.socialstyrelsen.se) har det sökts efter kvinnokliniker i 

Sverige att kontakta. Utifrån Socialstyrelsens statistikredovisning har vi inriktat sökningen 

mot antal förlossningar/år i Sverige på respektive klinik under år 2006 (senast inlagda siffror) 

för att göra urvalet. Vid denna sökning fick vi fram 54 sjukhus. Av dessa sjukhus väljs sju 

bort då det inte finns aktuella födelsetal för de senaste åren. Studien har sedan begränsats till 

de kliniker som har mindre än 1250 förlossningar/år, då det enligt vår bedömning är störst 

chans att de har kombinerade kvinnoavdelningar. År 2006 hade 16 sjukhus mellan 322 och 

1244 förlossningar. Med kombinerad kvinnoavdelning menar författarna att barnbörd (BB) 

samt gynekologi (gyn) finns i anslutning till varandra (BB/gyn). I urvalet av 

kvinnoavdelningar finns i de flesta fall även förlossningsavdelning i anslutning till BB/gyn. 

Inklusionskriterier för att kvinnoavdelningarna skulle kunna delta i studien var att de skulle 

vara en kombinerad kvinnoavdelning, så som författarna beskriver ovan, samt att medicinska 

aborter avslutades på avdelningen. De sjukhus som exkluderades uppfyllde inte dessa 

kriterier. 

 
4:3 Datainsamlingsmetod                                                                                                              

För att få svar på om det beskrivna problemet upplevs på kombinerade kvinnoavdelningar i 

Sverige användes ett frågeformulär. Frågorna utarbetades av författarna och följdes under 

telefonsamtalen (bilaga 2). Formuläret består av 14 frågor, där nio frågor besvaras med ja 

eller nej och fem är öppna strukturerade frågor. Intervjuerna fördes via högtalartelefon där en 

av författarna intervjuade utifrån frågeformuläret och medförfattaren skrev ner svaren. Det 

fanns ingen inspelningsutrustning att tillgå varför författarna försökt skriva ner svaren så 

ordagrant som möjligt.                                                                                                                              

Totalt 16 kvinnoavdelningar kontaktades och frågeformuläret besvarades via telefonintervju 

http://www.socialstyrelsen.se/�
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av den för tillfället arbetande barnmorskan på avdelningen. Fyra sjukhus föll bort redan under 

första frågan, tre var inte kombinerade kvinnoavdelningar och ett sjukhus hade inte längre 

någon kvinnoavdelning då den varit nedlagd sen 2007. Ytterligare tre sjukhus exkluderades 

från studien då de hade kombinerad kvinnoavdelning men inga avslut av medicinska aborter.  

Kvar blev nio sjukhus som uppfyllde kriterierna för att fullfölja intervjustudien. 

Litteratursökning utfördes för att undersöka om problemet fanns belyst i litteraturen samt som 

bakgrund till ämnet. Artiklar har sökts i följande databaser: elin@dalarna, Cinahl, PubMed. 

Sökning har även gjorts i SweMed + där svenska sökord har använts. Sökningen gav träffar 

men inget som överrensstämde med inriktningen på studien. Sökning har även utförts i 

Arbline i försök att finna något om arbetsmiljö och arbetsförhållanden som överrensstämmer 

med studiens inriktning men det har ej funnits något beskrivet. Sökningen är begränsad 

mellan årtalen 2000 och 2008. Undantag har dock gjorts i sökning efter artiklar om 

telefonintervjuer i elin@dalarna som är begränsad mellan årtalen 2007 och 2008. Endast 

artiklar som finns att tillgå gratis i fulltext har använts. Sökord i respektive databas samt antal 

träffar och urval finns i tabellen nedan. 

 elin@dalarna Cinahl PubMed 

Sökord Antal Urval 
1 

Urval 
2 

Antal Urval 
1 

Urval 
2 

Antal Urval 
1 

Urval 
2 

Abortion 9033   366   1522   

 and       
experience 

308 1  56   640   

 and emotions 16   9 1  182   

Medical 
abortion 

327 2  109   616   

 and feeling 0   5   6   

 and cooping 0   0   2   

 and 
experience 

21 2 1 11   26 2 1 

 and support 14   15   231   

 and quality 7   4   22   

 and ward 1   0   2   
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 and emotions 0   2 1  6   

 and nursing 1   9 4  6   

 and abortion 
care 

14 6 2 31   86   

Induced 
abortion 

425 2 1 490   717   

 and feeling 6   7   9 1  

 and cooping 0   0   0   

 and 
experience 

42 3 2 33 8 4 28 1  

 and support 21   28 1  252   

 and quality 24   18   24   

 and ward 3   0   4   

 and emotions 1   4   9   

 and nursing 9   55   16   

 and abortion 
care 

11   88   103   

Telephone 
and 
interviews 

2013         

 and nursing 169 3 3       
 
Sökord har använts i olika kombinationer enligt tabell ovan och ett första urval skedde efter 

att artiklarnas titlar jämförts mot studiens inriktning. Detta resulterade i 34 artiklar (urval 1) 

som genomlästes i sin helhet för att se om de var relevanta för studien. Resultatet av denna 

genomläsning blev att 14 artiklar inkluderades i studien (urval 2). 

4:4 Datainsamlingsanalys                                                                                                              

För att få en överskådlig struktur i resultatet har de frågor som besvarats med ja eller nej 

överförts till Exel och presenteras i diagramform. Svaren barnmorskorna givit på de öppna 

frågorna har lästs igenom flera gånger av båda författarna och jämförts med varandra för att 

finna eventuella likheter och olikheter. Författarna har även försökt se om det finns samband 

mellan respondenternas svar på de ställda frågorna. 
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4:5 Etiska överväganden                                                                                                            

Syftet med studien presenterades i början av telefonsamtalet och därefter gavs utrymme för 

respondenten att avböja medverkan och hänvisa till kollega. Barnmorskans deltagande i 

intervjustudien var frivilligt. Barnmorskor och avdelningar i studien är anonyma och kan inte 

identifieras i resultatet. 

 

5. Resultat 

De nio kvinnoavdelningar som deltog i studien ligger spridda över Sverige och hade ett 

varierat antal förlossningar/år. Fyra av dem ligger i norra Sverige och hade mellan 322-1234 

förlossningar år 2006. Två kvinnoavdelningar ligger i Mellansverige och hade 694 respektive 

914 förlossningar år 2006. De återstående tre kvinnoavdelningarna finns i södra Sverige och 

hade mellan 530-822 förlossningar år 2006.   

 
5:1 Rätt till avskildhet 

 

Fig.1.  Har kvinnorna som genomgår medicinsk abort eget rum? 

 

Gemensamt för de nio kvinnoavdelningarna är att de respekterar kvinnans rätt till avskildhet 

så långt det är möjligt. Vid samtliga avdelningar har kvinnan tillgång till eget rum (figur 1). 

Vid enstaka tillfällen får avdelningarna frångå sina principer beträffande avskildhet och det är 

vid hög arbetsbelastning. Även då försöker man lösa situationen genom att exempelvis låta 

kvinnan ha en säng i behandlingsrummet hellre än att hon ska dela rum med en annan patient.  
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5:2 Upplevda negativa reaktioner hos kvinnorna 

  
Fig. 2. Upplever ni som barnmorskor att kvinnorna reagerar negativt på att komma till er kombinerade 

kvinnoavdelning och slutföra aborten? 

 

Barnmorskorna som deltar i intervjustudien har olika upplevelser av hur kvinnor reagerar på 

att abortera på kombinerad avdelning. Ungefär hälften (4/5) av de tillfrågade barnmorskorna 

upplevde att kvinnan hade reagerat negativt på att avdelningen var kombinerad (figur 2). 

På tre av de avdelningar där barnmorskan svarade ja på frågan hade kvinnorna reagerat 

negativt när de hörde barnskrik. På en av de tre avdelningarna hade reaktionerna främst 

uppmärksammats hos de kvinnor som fött barn på den avdelningen tidigare och på en annan 

avdelning hos kvinnor som var 30 år eller äldre vid aborttillfället.                                                                                                                                         

En barnmorska påtalar följande:  

”Jag har märkt att kvinnorna blir ledsna om de hör barnskrik, speciellt om de är osäkra på 

att göra aborten.” 

En annan barnmorska uttrycker sig så här:  

”De säger sällan något direkt utan det kan komma i efterhand, alltså vid nästa graviditet och 

förlossning. Då kan de uttrycka att det kändes jobbigt förra gången då de hörde barnskrik.” 

 
Det framkom också att kvinnor reagerat negativt, att de känt sig nedstämda när de sett 

avdelningens skyltning med BB/förlossning: 

”Oj...dit gick jag förra gången, men inte nu” 
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Ibland har personalen upplevt det som att vissa kvinnor skäms över sin abort. De ”smyger” 

iväg från avdelningen när aborten är utförd. 

De barnmorskor som svarade nej på frågan upplevde att kvinnorna tycker det är skönt att få 

det hela gjort. De beskrev att kvinnorna håller sig mest inne på rummet och personalen brukar 

uppmana medföljande sällskap att hämta mat och dryck för att kvinnorna inte ska behöva 

konfronteras med andra patienter. 

 
5:3 Arbetsfördelning 

 

Fig.3. Finns det en speciell barnmorska avsatt för bara de medicinska aborterna? 

 
Endast en av avdelningarna hade en för ändamålet avsatt barnmorska som tog hand om de 

medicinska aborterna (figur 3). Vid den avdelning där detta förekom var det personal från 

gynmottagningen som hade hand om den kvinna som gjorde medicinsk abort i avdelningens 

lokaler. Detta fungerade då mottagningen ligger i anslutning till avdelningen. På de åtta 

avdelningar som svarat nej på frågan såg barnmorskans arbetsfördelning olika ut. På några 

avdelningar var det förlossningsbarnmorskan som handlade de medicinska aborterna medan 

andra avdelningar försökte lösa problemet med att den barnmorska som arbetade med 

gynpatienter skötte om de kvinnor som skulle genomgå medicinsk abort. Vid personalbrist 

och hög arbetsbelastning kunde den barnmorska som arbetade med BB patienter även få 

handlägga de medicinska aborterna. 
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”Nej, det finns inte resurser till att en barnmorska bara ska ha hand om medicinska aborter 

men man skulle önska att det fanns…som det är nu sköts de lite vid sidan om den övriga 

vården” 

”Det är inte bra att ha hand om båda sidorna. Vi försöker att inte vårda nyförlösta och 

aborter samtidigt. Man kan inte ge en bra vård då.” 

 
5:4 Att vårda olika patientgrupper tillsammans 

 

Fig.4. Upplever ni att det är svårt att vårda de olika patientgrupperna tillsammans? 

 

Majoriteten av barnmorskorna upplevde inte att det är svårt att vårda nyförlösta kvinnor 

tillsammans med kvinnor som genomgår medicinsk abort. Två av barnmorskorna som svarat 

nej på frågan uttryckte sig på följande sätt:  

”man lär sig separera med åren” 

”man får vara professionell” 

De tre barnmorskor som svarade ja på frågan  uttryckte att det är mentalt jobbigt med 

avbrytanden och att det är svårt att ställa om sig mellan de olika patientkategorierna. Detta 

problem har man försökt att lösa genom att inte vårda nyförlösta och aborterande kvinnor 

samtidigt utan den barnmorska som sköter om gynpatienterna handhar aborterna.  

En del av svårigheten ligger i en känsla av frustration då tiden inte räcker till. Barnmorskorna 

önskade att de skulle kunna ägna sig mer åt de aborterande kvinnorna och deras behov.  
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Trånga lokaler upplevdes som ett problem av personalen då de olika patientgrupperna 

kommer nära varandra. 

Av de som svarade nej på frågan uttrycktes även att det finns fördelar med att kvinnorna 

aborterar på avdelningen. De får träffa en professionell yrkeskår som är utbildade/specialister 

på kvinnovård.  Barnmorskorna ser det även positivt att de får följa kvinnorna under alla 

skeden i livet. Det sågs som positivt att det skapas en helhet i vården av kvinnorna.                      

En barnmorska beskriver helheten på följande sätt:  

”Fördelen är att de kommer till oss. Vi är utbildade inom kvinnovård och vi vet om kvalen 

som finns i samband med ett avbrytande, dels som kvinnor och barnmorskor och kanske 

också som mammor.”                                                                                                                                            

 Det framkom också som positivt att vården av kvinnorna kräver att personalen är uppdaterad 

och håller sig à jour med nya rön.  

 
5:5 Etiska forum 

 

Fig.5. Har ni speciella träffar eller något forum där ni som personal kan diskutera omkring eventuella etiska 

konflikter? 

 

Vid mer än hälften av avdelningarna fanns möjlighet att diskutera etiska dilemman vid 

särskilda träffar (figur 5). Samtliga barnmorskor beskrev att man ventilerar frågor och 

dilemman kontinuerligt med varandra inom gruppen. Detta gällde även vid de avdelningar 

där det inte fanns särskilda forum för detta ändamål. 
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Av de som svarat ja på frågan framkommer att klinikens kurator fanns med som en resurs att 

ta in närhelst det behövs. Annars fanns organiserade möten/träffar på avdelningarna men de 

gick under olika benämningar. 

De fyra som svarat nej på frågan upplevde att deras arbetssätt fungerade bra och de hade inte 

heller några direkta önskemål angående träffar då de vid behov kunde ringa in kurator eller 

kalla de inblandade till en träff där uppkomna jobbiga situationer kunde ventileras och 

bearbetas. 

 
5:6 Handläggning 

 

Fig.6. Önskar ni att de medicinska aborterna skulle handläggas någon annanstans? 

 

 
Fig.7. Har ni diskuterat andra lösningar? 
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Flera barnmorskor beskrev att några av klinikerna är för små för att det ska kunna finnas 

alternativa lösningar till det som erbjuds idag (figur 6). Det främsta skälet till att andra 

lösningar inte kan erbjudas är bristen på bättre lokaler än de som redan finns och då har 

lösningen på en del av problemet varit att erbjuda hemaborter till de kvinnor som känner sig 

trygga med det. 

Lösningar diskuteras på några av avdelningarna och då främst med önskemål om att separera 

de medicinska aborterna från avdelningsarbetet (figur 7). För att handläggningen ändå ska bli 

bra och skötas av barnmorskor, vilket upplevdes som viktigt, föreslår några av 

respondenterna att gynmottagning kan vara en alternativ lösning på problemet då kunskap 

och erfarenhet finns där. En av de intervjuade barnmorskorna påtalade att man diskuterat att 

utföra medicinska aborter på kirurgkliniken men att barnmorskorna själva avböjde förslaget 

på grund av avsaknad av kompetens på kirurgkliniken inom området.  

 

6. Diskussion 
6:1 Metoddiskussion                                                                                                                                                                                                         

För att nå studiens syfte valdes att intervjua barnmorskor med fokus på eventuella konflikter i 

samband med kombinerade vårdavdelningar. Genom frågor söker man nå kunskap om 

undersökningspersonens värld. Intervjun är ett samtal om ett ämne som har intresse för båda 

parter. Öppenhet och lyhördhet är betydelsefull och nödvändig. Vad den intervjuade personen 

svarar på är inte alltid lätt att tolka. Felkällor kan förekomma (26). En nackdel med en 

telefonintervju är att den kommunikation som sker via kroppsspråk helt går förlorad. Mycket 

av det som sägs kan förstärkas eller få en annan innebörd genom det kroppsuttryck 

respondenten har. Vid en telefonintervju får man istället förlita sig på respondentens tonläge. 

Det är viktigt att arbeta snabbt på att etablera en dialog på kort tid. Det är viktigt att vara 

kortfattad och tydlig (28).                                                                                                             

Det hade inte gått att enbart göra litteraturstudie då det inte finns något beskrivet om 

dilemmat i de artiklar samt i den litteratur som finns att tillgå. Det finns en hel del beskrivet 

om kvinnors upplevelser i samband med abort men ett stort tomrum vad gäller upplevelsen av 

att avsluta aborten på kombinerad kvinnoavdelning samt om barnmorskors erfarenheter av att 

arbeta med olika patientgrupper samtidig.                                                                                                          

Det frågeformulär som utarbetades har varit tydligt och lätt att följa och det har inte heller 

förekommit några tveksamheter vid svarandet. Majoriteten av de avdelningar som 

kontaktades besvarade frågorna redan samma dag som kontakten togs. Endast en 
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kvinnoavdelning bad att få svara på frågorna vid senare tillfälle. Det som varit positivt med 

telefonintervjun är att den varit tidsbesparande för alla parter. Telefonintervju som metod ger 

en möjlighet att lätt nå geografiskt utspridda respondenter vilket också gör metoden 

kostnadseffektiv i förhållande till om intervjuerna görs på plats. Det blir ofta kortare 

intervjuer vilket kan vara en fördel då personal kan ha svårt att avsätta den tid som behövs för 

djupintervjuer (28, 29, 30). Det gjordes ett medvetet val att ringa direkt till 

avdelningstelefonerna och be att få prata med en barnmorska istället för att ringa till 

avdelningscheferna, då det är troligt att cheferna är mindre delaktiga i den direkta vården. En 

nackdel med att ringa direkt till avdelningstelefonerna var att de flesta av respondenterna inte 

satt i ett ostört rum och svarade på frågorna. Ingen av barnmorskorna uttryckte dock att detta 

upplevdes som ett problem. Oavsett om avdelningarna uppfyllde studiens kriterier eller inte 

(9/16), så uttryckte barnmorskorna sig positiva till studiens utformning och inriktning. Det 

kändes som om ämnet är angeläget och att problemet berör. 

Denna studie hade kunnat förberedas på olika sätt. Ett av dem hade varit att skicka ut 

frågeformuläret till avdelningarna så att de kunnat ge sitt samlade svar. En annan variant hade 

varit att skicka ut frågorna till berörd personal i enkätform. Det har dock visat sig att 

svarsfrekvensen är lägre bland mailade och utskickade frågor än på frågor ställda via telefon 

(30). Nu blev det svaret från en barnmorska som får representera en hel avdelning. Detta kan 

vara en svaghet i studien. Om samma frågor ställts till någon annan på de avdelningar som 

svarat nej på frågan om det är ett problem med att handlägga de medicinska aborterna på 

kombinerad kvinnoavdelning, kanske den personen svarat ja på frågan. En nyutexaminerad 

barnmorska hade kanske svarat annorlunda. Människan skapar och organiserar själv sin 

uppfattning om omvärlden och erfarenheterna styr hur verkligheten uppfattas (27). 

Då författarna har egna erfarenheter och upplevelser på negativa reaktioner både hos personal 

och hos de kvinnor som ska genomgå medicinsk abort, kan detta ha präglat det utarbetade 

frågeformuläret. En begränsning kan ha lagts på respondenterna då frågorna är vinklade mot 

negativa erfarenheter och upplevelser. Frågorna skulle ha kunna ställts mer öppna för att ge 

respondenterna en chans att svara mer fritt.  

Antalet avdelningar som uppfyllde studiens kriterier blev i slutändan nio stycken men med 

tanke på studiens utformning är det föga troligt att det skulle gå att få ett större urval. Studien 

blev i och med detta liten och kan inte spegla hur verkligheten ser ut i stort men den antyder 

att det finns ett upplevt problem. 
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En fördel med studiens utformning kan vara den oväntade telefonintervjun. Svaren blev mer 

spontana och det blev inga efterkonstruktioner av något som kanske inte känns bra med 

avdelningens arbetssätt. 

En av respondenterna påtalade under intervjuns gång att hon även jobbat på ett annat sjukhus 

kvinnoavdelning och handlagt medicinska aborter där och tyckte att den avdelningen skulle 

passa in i studien. Vid efterforskning framkom att det antal förlossningar som handläggs där 

per år kraftigt översteg den urvalsbegränsning som tidigare var satt på studien. Uppgiften 

bordlades då den föll utanför studiens ramar. 

6:2 Resultatdiskussion                                                                                                        

Denna studie har fått fram barnmorskors erfarenheter vid avslutandet av en medicinsk abort 

på kombinerad kvinnoavdelning både hos de som tycker att det fungerar bra men också de 

som upplever det problematiskt. En koppling kan göras mellan de avdelningar som upplever 

problem med handläggandet av medicinsk abort och upplevda negativa reaktioner hos 

kvinnorna. Att vårda olika patientgrupper tillsammans är inte alltid enkelt. Personalen får 

ställa om sig mentalt, ibland på ganska kort tid. Dock uttrycker många barnmorskor vikten av 

att det är just barnmorskor som handlägger vården i samband med avbrytande av graviditet.  

 
I intervjuerna framkom att på de kvinnoavdelningar där problem upplevs vid medicinska 

aborter sätts det i samband med bristfälliga lokaler och personalbrist. Trånga lokaler bidrar 

till att patientgrupper blandas och konsekvensen av det blir att kvinnan kan påverkas av de 

barnskrik hon hör. För att bespara henne risken för konfrontation uppmanar ibland 

barnmorskan kvinnan att stanna på rummet. En av barnmorskorna upplevde att de kvinnor 

som var 30 år eller äldre vid aborttillfället, upplevde det  jobbigare med barnskrik än vad de 

yngre kvinnorna gjorde. En annan respondent påpekade att hon upplevde att det fanns mer 

negativitet för 15-20 år sedan och att de unga som nu kommer in för medicinsk abort inte 

reagerar nämnvärt. Förr bad kvinnorna om att få abort nu förväntar de sig att få hjälp att 

genomföra den (8). En tänkbar orsak till att äldre kvinnor reagerat mer negativt är att de 

känner hur den biologiska klockan tickar och att de inte har lika mycket tid på sig om de vill 

ha barn eller kanske det är så att de har barn sen tidigare och vet vad de skulle kunna få. De 

kvinnor som  nu är över 30 år vid aborttillfället har kanske en annan grundinställning till 

abort. För 15-20 år sedan var dessa kvinnor tonåringar och präglade av den tidens syn på 

abort. Personalen kan se annorlunda på kvinnor som är över 30 år vid aborttillfället, jämfört 
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med unga kvinnor, då de kanske tycker att de äldre kvinnorna borde veta bättre än att försätta 

sig i den här situationen. 

Kvinnan är i en utsatt situation och kan behöva stöd.  Att få en god omvårdnad och ett bra 

bemötande från personalen är något som värderas mycket högt hos kvinnorna. Det beskrivs 

som halva tillfrisknandet att från första stund bli väl mottagen (4). I resultatet framkommer 

att barnmorskor känner en frustration över att tiden inte räcker till för att ge den omvårdnad 

och det stöd till kvinnorna som de önskar. Det är brist på personal som gör det svårt att kunna 

avsätta en barnmorska till att vårda enbart de kvinnor som ska avbryta sin graviditet. Det har 

också framkommit under intervjuerna att om det blir mycket att göra på avdelningen så är det 

den här patientgruppen som får stå tillbaka.                                                                         

Flera respondenter har påpekat vikten av att det är barnmorskor som handlägger vården vid 

medicinsk abort. Även om det finns önskemål om annorlunda handläggning lokalmässigt så 

betonas vikten av den kunskap, kompetens och erfarenhet som finns inom barnmorskekåren.  

I Lindströms avhandling (2007) beskrivs bland annat hur barnmorskor betonar vikten av fort- 

och vidareutbildning samt behovet av kontinuerlig handledning. För att främja kvinnors 

sexuella och reproduktiva hälsa samt för att förbättra personalens arbetsmiljö bör 

barnmorskornas samlade åsikter, erfarenheter och upplevelser tillvaratas (8). 

 
Studien är inriktad mot medicinska aborter men det har även framkommit under intervjuerna 

att majoriteten av avdelningarna i urvalsgruppen handlägger senaborter. Vissa av 

barnmorskorna påtalar att det är känslomässigt svårare att handlägga senaborter i förhållande 

till medicinska aborter. Fostren som aborteras kan vara svåra att skilja från dem man försöker 

rädda till livet (2). Lindström (2007) beskriver att så många som hälften av de barnmorskor 

och gynekologer som ingick i studien hade samvetsbetänkligheter i samband med senaborter 

efter graviditetsvecka 18 (8). Barnmorskan får, för att klara av sin egen känslomässiga 

situation, lägga sina egna känslor åt sidan och stötta kvinnan i hennes beslut (31). Det kan 

vara svårt för personalen att handskas med denna situation och de behöver stöd för att 

bearbeta de känslor som uppkommer, annars finns det en risk att personalens frustration går 

ut över den abortsökande kvinnan. Detta kan yttra sig i att hon inte får det känslomässiga stöd 

hon behöver eller att personalen omedvetet ger henne dålig smärtlindring (2). Därför är det 

viktigt att ingen i personalen tvingas delta i abortvården mot sin vilja. Personalen måste 

kunna bistå kvinnan med psykologiskt stöd och effektiv smärtlindring (9). 
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Kvinnor vårdas på kvinnoavdelning av skilda anledningar och detta placerar barnmorskan i 

en konfliktsituation då hon ska vårda dessa kvinnor samtidigt. Det kräver inte bara en 

individuell utan först och främst en moralisk tolkning från en professionell synvinkel (31).                                                                                                                                            

Vi upplever att det inte bara är inom kvinnovården dessa konflikter finns. All sjukvård är 

känslokrävande. På andra vårdavdelningar vårdas cancerpatienter och terminalvårdspatienter 

tillsammans med patienter som förväntas återgå till hemmet friska. Även i detta fall får 

personalen gå emellan olika patientkategorier. För att komma ifrån det etiska dilemmat har 

man funnit olika lösningar på problemet och startat hospice eller speciella palliativa enheter. 

Flera landsting har som mål att prioritera och öka andelen medicinska aborter främst av 

medicinska skäl såsom färre komplikationer och att metoden är enklare. Andra skäl som 

anges är att metoden är efterfrågad, ger större delaktighet för kvinnan, är kostnadseffektiv 

och mindre resurskrävande. Den är inte heller beroende av operationskapacitet (25).  

Barnmorskor och sjuksköterskor har fått alltmer ansvar i abortvården i takt med att de tidiga 

medicinska aborterna blivit fler (7).                                                                                                   

Man kan fråga sig hur detta kommer att påverka de kombinerade kvinnoavdelningar som 

redan upplever problem med att handlägga de medicinska aborterna på ett tillfredställande 

sätt. 

 
6:3 Slutsats och förslag till fortsatta studier 

På de avdelningar där det upplevs jobbigt att handlägga de medicinska aborterna är det ett 

stort problem. Det är brist på resurser och det finns inte alltid bra lokaler för att kunna ge en 

tillfredställande vård. Alternativa lösningar har diskuterats på flera håll dock finns det 

sjukhus som är för små för att kunna genomföra dem. Studien är för liten för att dra några 

stora slutsatser eller säga hur verkligheten ser ut, samtidigt som den kan ligga till grund för en 

större studie. Det behövs en större grupp respondenter från avdelningarna och inte bara en 

barnmorskas svar på frågorna.  

För att få en bättre bild över hur verkligheten ser ut på de kombinerade kvinnoavdelningarna i 

Sverige och om det etiska dilemma som beskrivits har upplevts, behövs en studie där man 

inriktar sig på kvinnorna och deras upplevelser. Kanske först och främst genom en 

enkätundersökning för att se om kvinnorna upplever det som beskrivits för att sedan gå vidare 

med att belysa både personalens och kvinnornas perspektiv genom djupintervjuer.                                                                                                   

Överrensstämmer barnmorskornas upplevda reaktioner med kvinnornas egna upplevelser?  
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8. Bilagor 

8:1 Abortlag (1974:595)              Bilaga 1 

 
SFS nr: 1974:595 
Departement/myndighet: Socialdepartementet 
Utfärdad: 1974-06-12 
Ändrad: t.o.m. SFS 2007:998 
Registeruppgifter (regeringen)  

 
1 § Begär en kvinna att hennes havandeskap skall avbrytas, får abort 
utföras om åtgärden vidtas före utgången av artonde 
havandeskapsveckan och den inte på grund av sjukdom hos kvinnan kan 
antas medföra allvarlig fara för hennes liv eller hälsa. 
Lag (1995:660). 
 
2 § Om en kvinna begärt abort eller om fråga uppkommit om avbrytande 
av havandeskapet enligt 6 § skall hon erbjudas stödsamtal innan 
åtgärden utförs. Lag (1995:660). 
 
3 § Efter utgången av adertonde havandeskapsveckan får abort utföras 
endast om socialstyrelsen lämnar kvinnan tillstånd till åtgärden. 
Sådant tillstånd får lämnas endast om synnerliga skäl föreligger för 
aborten. 
 
Tillstånd enligt första stycket får ej lämnas, om det finns anledning 
antaga att fostret är livsdugligt. 
 
4 § Vägras abort i fall som avses i 1 §, skall frågan omedelbart 
underställas Socialstyrelsens prövning. Lag (1995:660). 
 
5 § Endast den som är behörig att utöva läkaryrket får utföra 
abort eller avbryta havandeskap enligt 6 §. 
 
Abort eller avbrytande av havandeskap enligt 6 § skall ske på 
allmänt sjukhus eller på annan sjukvårdsinrättning som 
Socialstyrelsen godkänner. Lag (2007:998). 
 
6 § Kan det antas att havandeskapet på grund av sjukdom eller 

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfsr_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfsr_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfsr_err&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BBASE%7D=SFSR&%24%7BFORD%7D=FIND&%24%7BFREETEXT%7D=&BET=1974%3a595&%C4BET=&ORG=�
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kroppsfel hos kvinnan medför allvarlig fara för hennes liv 
eller hälsa, får Socialstyrelsen lämna tillstånd till 
avbrytande av havandeskap efter utgången av artonde                 Bilaga 1 
havandeskapsveckan och oavsett hur långt havandeskapet 
framskridit. 
 
Om avbrytande av havandeskap på grund av sjukdom eller 
kroppsfel hos kvinnan inte kan anstå utan fara för kvinnan får 
åtgärden utföras utan hinder av bestämmelserna i första stycket 
och 5 § andra stycket. Lag (2007:998). 
 
7 § Socialstyrelsens beslut i ärende om tillstånd till abort eller 
avbrytande av havandeskap enligt 6 § får inte överklagas. 
Lag (1995:660). 
 
8 § Efter en abort eller ett avbrytande av havandeskap enligt 6 § 
skall kvinnan erbjudas stödsamtal. Den som ansvarar för verksamheten 
på det sjukhus eller den inrättning där åtgärden utförts skall tillse 
att ett sådant erbjudande lämnas. Lag (1995:660). 
 
9 § Den som utan att vara behörig att utöva läkaryrket uppsåtligen 
utför abort på annan, dömes för illegal abort till böter eller 
fängelse i högst ett år. 
 
Är brott som avses i första stycket grovt, dömes till fängelse, lägst 
sex månader och högst fyra år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt 
skall särskilt beaktas, om gärningen skett vanemässigt eller för 
vinnings skull eller inneburit särskild fara för kvinnans liv eller 
hälsa. 
 
För försök till illegal abort dömes till ansvar enligt 23 kap. brotts 
balken. 
 
10 § Åsidosätter läkare uppsåtligen föreskrift i 4 § eller, om ej 
annat följer av 6 § andra stycket, i 3 eller 5 §, dömes till böter 
eller fängelse i högst sex månader. 
 
11 § Utbyte av brott enligt denna lag skall förklaras 
förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Lag (2005:294). 
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8:2 Frågeformulär             Bilaga 2 

 
1. Har ni en kombinerad kvinnoavdelning?         Ja        Nej 

2. Avslutas de medicinska aborterna på er avdelning?           Ja       Nej  

 

3. Har kvinnorna som genomgår medicinsk abort eget rum?       Ja       Nej  

4. Upplever ni som barnmorskor att kvinnorna reagerar negativt på att komma till er 

kombinerade avdelning och slutföra aborten?      Ja      Nej 

5. Om ja, vad reagerar de negativt på? 

6. Finns det någon speciell situation/speciellt möte du kan beskriva? 

 

7. Finns det en speciell barnmorska avsatt för bara de medicinska aborterna?                 

Ja        Nej 

8. Upplever ni att det är svårt att vårda de olika patientgrupperna tillsammans?              

Ja        Nej 

9. Finns det något som du ser som speciellt problematiskt? 

10. Finns det några fördelar? 

11. Har ni några speciella träffar eller något forum där ni som personal kan diskutera 

omkring eventuella etiska konflikter?       Ja     Nej 

12. Önskar ni att de medicinska aborterna skulle handläggas någon annanstans?                

Ja        Nej 

13. Har ni diskuterat andra lösningar?          Ja       Nej 

14. Om ja, vilka? 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

Högskolan Dalarna 
791 88 Falun 
Tel 023-77 80 00 
 
Rapport 200x:nr 
ISBN 
ISSN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	8. Bilagor
	8:1 Abortlag (1974:595)              Bilaga 1

