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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Stöd inom abortvård har en stor betydelse för att upprätthålla en professionell 

förhållningsätt i mötet med patienten i abortsituationen och ge fullgodvård.  

 

Syfte: Syftet med den här studien var att beskriva barnmorskors och sjuksköterskors behov av 

stöd inom abortverksamheten.  

 

Metod: Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med sjuksköterskor och 

barnmorskor på en svensk kvinnoklinik för att uppnå studiens syfte.  

 

Resultat: Resultatet visade att behoven av stöd skiftade, beroende på vårdpersonalens olika 

utbildningar, arbetslivserfarenheter och personliga egenskaper. Behoven av stöd kunde 

innefatta kunskap, emotionellt stöd och etisk reflektion. Samspel i vårdteamet som består av 

gynekologer, barnmorskor, sjuksköterskor och kuratorer var viktigt för att kunna skapa bästa 

möjliga arbetsmiljö. Förutom grundutbildning som sjuksköterska eller barnmorska skulle 

behövas mer specifik utbildning inom abortvård. 

 

Nyckelord: abortvård, barnmorska, sjuksköterska, upplevelse, stöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Support in abortion care has a great significance for maintaining a professional 

approach at the meeting with the patient in abortion situation and provide professional care. 

 

Aim: The aim of this study was to describe midwives and nurses' needs for support in abortion 

activities. 

 

Method: Qualitative semi-structured interviews were conducted with nurses and midwives at 

the Swedish women's clinic to achieve the objectives of the study. 

 

Findings: The results showed that the needs of aid shifted, depending on the health care 

professionals of different education, work experience and personal qualities. The need for 

support could include knowledge, emotional support and ethical reflection. Interaction of the 

treatment team consisting of gynecologists, midwives, nurses and counselors were important in 

order to create the best possible working environment. In addition to initial education as a nurse 

or midwife would need more specific training in abortion care. 

 

Keywords: abortion care, midwife, nurse, experience, support. 
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INLEDNING 

Abortvård är en del av barnmorskors och sjuksköterskors arbetsfält, vilket kräver medicinskt 

kunnande, professionellt förhållningssätt och en förmåga att med empati möta och vårda 

kvinnor och par i olika livssituationer. Då abort utöver det kunskapsmässiga kunnandet också 

kan medföra känslomässiga och etiska utmaningar som även vårdpersonalen kommer i 

närkontakt med, var avsikten med denna studie att undersöka hur barnmorskor och 

sjuksköterskor upplever behovet av stöd i sitt arbete.  

 

BAKGRUND 

 

Abort i ett globalt perspektiv  

 

Varje år i världen över väljer cirka 42 miljoner kvinnor med oönskade graviditeter att avbryta 

graviditeten via abort, vilket innebär ett avbrytande av graviditet på medicinskt, kirurgisk eller 

annan väg (Haddad, 2007). Nästan hälften av dessa aborter är osäkra, det vill säga utförs 

antingen av personer som saknar nödvändig kompetens och/eller i en miljö som inte stämmer 

överens med minimalt accepterad medicinsk standard (World Health Organization [WHO], 

2008). Cirka 68 000 kvinnor dör av osäkra aborter årligen. WHO anser att osäkra aborter är en 

av de största orsakerna till mödradödlighet. Av de kvinnor som överlever osäker abort 5 

miljoner drabbas av långvariga komplikationer. Dels beror det på osäkra metoder som de 

använder för att bli av med graviditeten och dels på okvalificerade vårdgivare (Haddad & Nour, 

2009). 

De som lever i störst fattigdom drabbas hårdast av oönskade graviditeter.  De har ofta inte råd 

att resa iväg till länder där det är lagligt med abort eller att betala någon som kan utföra en säker 

abort. En osäker abort kan då, med de hälsorisker det innebär, ses som den enda utvägen 

(Riksförbundet för sexuell upplysning [RFSU], 2014). 

Det har påvisats ett samband mellan osäkra aborter och restriktiva abortlagar i olika länder. 

Åtgärder kring förebyggande av oönskade graviditeter, bättre tillgång till hälso- och sjukvård 

och liberaliserad abortlagstiftning anses kan minska graden av abortrelaterad sjuklighet och 

dödlighet (Haddad & Nour, 2009). 
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Det svenska historiska perspektivet  

 

Abortlagstiftning i Sverige ändrades flera gånger fram till att abort blev helt legalt på 70-talet 

(Faxelid & Gemzell-Danielsson, 2009; RSFU, 2014 ).  

Den första abortlagen i Sverige kom 1938 och abort som tidigare varit helt olaglig tilläts nu till 

viss del. Enligt denna abortlag räknades abort som straffbar men med tre undantag. Det första 

undantaget var av medicinska skäl: om kvinnan var sjuklig och graviditeten innebar risker för 

kvinna eller foster. Det andra undantaget var av humanitära skäl: vilket kunde vara incest eller 

våldtäkt. Det tredje undantaget för att få genomgå en abort var på rashygieniska skäl: vilket 

inkluderade om kvinnan eller hennes partner bar på någon allvarlig sjukdom, ärftlig, psykiskt 

eller bara var halt eller lytt. Oftast fick då även kvinnan tvångssteriliseras efter aborten då annars 

risken sågs vara hög att kunna försämra befolkningens genetiska kvalitet (RFSU, 2014). 

Ansökningsprocessen om legal abort var komplicerad när den första abortlagen trätt i kraft.  Det 

behövdes två läkarintyg eller intyg från medicinalstyrelsen och det skulle vanligtvis delta både 

gynekolog, psykiatriker och en kurator i abortprocessen.   Samhället utgick ifrån att alla kvinnor 

önskade bli mödrar och abort utfördes endast i absolut yttersta nödfall som en desperat åtgärd 

(RSFU, 2014). 

 Eftersom utredningstiden var lång utfördes cirka 90% aborter  efter vecka tolv och majoriteten 

i vecka sexton-sjutton. De metoder som användes var antingen en bukingrepp liknande 

kejsarsnitt eller insprutning av koksalt via bukväggen in i fostervattnet.   Båda metoderna var 

påfrestande för kvinna och förenade med komplikationsrisker (Söderlund Leifer, 2015). 

 I samband med att abortlagen år 1938 trädde i kraft påbörjades även ett förebyggande arbete 

mot oönskade graviditeter. Priset för preventivmedel sänktes och förbudet mot att informera 

om preventivmedel hävdes (RFSU, 2014). 

Fortlöpande debatter kring abortproblematik har sedan dess förts i större eller mindre 

utsträckning. Diskussionen kring kvinnans rätt till självbestämmande och fostrets rätt till liv 

resulterade i viss utvidgning av abortlagen vid två tillfällen. År 1946 tillkom socialmedicinska 

indikationer och 1963 fosterindikationer, vilket innebar att abort tilläts om graviditeten ansågs 

som ”oskäligt betungande” eller/och om fostret antogs ha skadats under graviditeten 

(Svensk förening för obstetrik och gynekologi, [SFOG], 2006). 

I dag i Sverige poängteras individens bestämmanderätt över den sexuella och reproduktiva 

hälsan, samt kring familjebildning. Den nya lagen med fri abort upp till vecka 18 som gäller 

sedan 1975, stöder denna rätt. Den nuvarande abortlagen betydde mycket för kvinnors hälsa. 

Det totala antalet aborter i Sverige påverkades obetydligt men lagen fick avgörande betydelse 
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för under vilka förhållanden aborterna utfördes. Detta resulterade i ett minskat antal 

komplikationer och dödsfall i samband med abort. Abortlagen bidrog till utveckling av nya 

abortmetoder som gör att de flesta aborter idag sker i tidigt graviditet (Gemzell-Danielsson, 

2010).   

 

 

Abortsituation i Sverige 

 

Abort indelas i spontan abort och inducerad abort. Såsom benämningen antyder, innebär det 

förstnämnda att fostret stöts ut av olika spontana orsaker. Inducerad abort avser ett provocerat 

avbrytande av graviditet (Gustafsson, Helmius, Lennerhed & Persson, 2000). 

Alla kvinnor oavsett ålder har rätt enligt gällande lag att göra abort. För kvinnor under 15 år 

gäller särskild rutin där någon förälder eller annan målsman måste informeras innan en abort 

utförs, med undantag i de fall det gäller stor risk eller fara för flickan. Kuratorskontakt erbjuds 

alla abortsökande (Socialstyrelsen, 2012).  

Gränsen för abort är idag satt till graviditetsvecka 22 men det finns ingen absolut övre gräns. 

Abort får dock inte utföras om fostret anses livsdugligt utanför livmodern. Graviditetens längd 

och fostrets storlek kan med stor säkerhet bedömas genom ultraljud (Regeringskansliet, 2010). 

Efter graviditetsvecka 18 skall önskan om abort prövas hos Socialstyrelsen. Aborten får då 

genomföras om det föreligger ”synnerliga skäl”, vilket ej generellt kan uppges eftersom det är 

beroende på individuella situationer som Socialstyrelsen bedömer. Dessa skäl kan innefatta 

bland annat allvarliga sjukdomar hos kvinna eller foster, kvinnans instabil social situation samt 

missbruk hos kvinnan eller partnern (SOSFS 2009:15). 

Idag utförs mellan 35 000-38 000 aborter i Sverige årligen vilket motsvarar drygt 20 aborter 

per 1000 kvinnor i åldrarna 15-44 år. De flesta aborterna utförs i tidig graviditet och cirka 90 

% av alla aborter sker innan vecka 12. Drygt 80 % av aborterna sker genom medicinsk metod 

(Socialstyrelsen, 2014). 

Abortmetoder varierar beroende på graviditetslängd och kvinnans allmänna hälsotillstånd. I 

Sverige får kvinnan själv välja medicinsk eller kirurgisk abortmetod i tidig graviditet. (Faxelid 

& Gemzell-Danielsson, 2009). En abort före vecka tolv definieras som tidig abort 

(Socialstyrelsen, 2012). 

Medicinsk abortmetod togs fram och introducerades först i Sverige 1992. Medicinsk abort 

innebär att kvinnan först tar ett läkemedel som gör att graviditeten avstannar och en till tre dagar 
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senare ett läkemedel som framkallar utstötning av fostret (Faxelid & Gemzel-Danielsson, 

2009).  

Medicinsk abort bygger mest på forskning från Karolinska instituten. I grunden av den 

medicinska abortbehandlingen ligger effekt av prostaglandiner att stimulera 

livmoderssammandragningar.  Processen efterliknar den som händer i kroppen när foster stöts 

ut vid missfall. Idag används en prostaglandin analog, Misoprolol, som i början utvecklades 

som magsårsmedicin (Söderlund & Leifer, 2015). 

Kvinna får välja att avsluta tidig graviditet i hemmet om hon uppfyller vissa medicinska 

kriterier. Dock utförs de flesta medicinska aborter idag polikliniskt, vilket innebär mindre risk 

för allvarliga komplikationer. En kirurgisk abort utförs genom att fostret avlägsnas från 

livmodern med hjälp av vaccum sug (Gemzel-Danielsson, 2010). 

En abort efter den tolfte graviditetsveckan definieras som sen abort (Socialstyrelsen, 2012). I 

senare graviditet väljs alltid medicinsk abort som kan kompletteras med en kirurgisk skrapning 

av rester i vissa fall (Faxelid & Gemzel-Danielsson, 2009). Sen medicinsk abort resulterar i ett 

framfödande av ett komplett foster som måste omhändertas på ett etiskt rätt sätt enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS, 2009:15). 

I de pågående debatterna kring abort diskuteras olika aspekter; såsom det etiskt försvarbara med 

inducerad abort då två liv ställs mot varandra, kring den övre gränsen för sen abort då allt fler 

för tidigt födda barn kan räddas, samt om det ska vara möjligt att som vårdpersonal avstå från 

att delta i utförandet av aborter (RFSU, 2014). Det sistnämnda är ej tillåtet i Sverige men i vissa 

andra europeiska länder finns samvetsklausuler som tillåter vårdpersonal att säga nej till 

medverkan i abort (Svenska barnmorskeförbundet, 2014). 

 

Barnmorskors och sjuksköterskors roll i abortvården 

 

Varje barnmorska eller sjuksköterska som arbetar inom abortverksamhet ska kunna ge viss 

abortrådgivning, informera om abortlagen och behandlingen. De ska även kunna ge kvinnan 

det stöd hon behöver så att hon får tillräckligt med fakta för att fatta rätt beslut (Faxelid & 

Gemzel-Danielsson, 2009; SOSFS, 2009:15). Kirurgisk abort och ordination av läkemedel för 

medicinsk abort utförs av läkare. Barnmorskor och sjuksköterskor ansvarar för omvårdnaden 

av abortsökande kvinnor och administrering av läkemedlet som används vid medicinsk abort. 

Etiskt omhändertagande av det aborterade fostret är också en uppgift av den sjuksköterska eller 

barnmorska som ansvarar för abortbehandlingen (Faxelid & Gemzel-Danielsson, 2009). 
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 Inom abortverksamheten har verksamhetschefer möjlighet att med ordination på generella 

direktiv ge barnmorskor och sjuksköterskor en större roll i abortprocessen. Praxis i 

abortverksamheten har ändrats över tid sedan den medicinska abortmetoden har tillkommit som 

alternativ till den kirurgiska metoden (Socialstyrelsen, 2008).  

Forskning har successivt arbetat med att förenkla abortbehandlingar.   Nuvarande abortlag i 

kombination med medicinsk abort innebär att majoritet av alla aborter görs före vecka tolv. 

Eftersom det är en medicinsk behandling har barnmorskor och sjuksköterskor i stor uträckning 

kunnat ta över abortverksamhet (Söderlund Leifer, 2015). I linje med detta, beskriver Lindström 

(2007) i sin avhandling om gynekologer och barnmorskor inom svensk abortvård, att 

barnmorskor och sjuksköterskor är delaktiga allt mer och gynekologerna allt mindre vid 

utförandet av medicinska aborter (Lindström, 2007). Detta kan innebära högre ansvar med 

följden större behov av stöd för sjuksköterskor och barnmorskor inom abortprocessen. 

 

Kvinnors upplevelse av abortvården 

 

Både den abortsökande kvinnan och hennes partner förväntar och skall erhålla ett vänligt och 

ett förstående bemötande ifrån vårdpersonalen, utan fördömande eller avvisande attityder. 

Kvinnan måste kunna lita på att personalen respekterar hennes eget val och behov (Faxelid & 

Gemzel-Danielsson, 2009). En svensk studie bland unga gravida kvinnors upplevelser att 

besluta sig för abort påvisar kvinnors behov av förståelse i form av stöd och handledning på 

deras egna villkor i abortsituationen (Hallden, Christensson & Olsson, 2005). Liknande fynd 

framkommer i en latin-amerikansk studie av Mariutti, Almeida och Panobianco (2007). 

Kvinnorna i denna studie tyckte att det var viktigt att vårdpersonalen uppmärksammade inte 

bara kvinnors fysiska behov i abortsituationen utan även sociala, psykiska och andliga (Mariutti 

et al., 2007). Det stämmer överens med kompetensbeskrivningen för legitimerade barnmorskor, 

där det poängteras att barnmorskan bör ha en helhetssyn på patienten.  (Socialstyrelsen, 2006).  

Det är det vanligt att kvinnan har ambivalenta och komplexa känslor kring abortbeslutet (Kero, 

2005; Makenzius, Tyden, Darj, & Larsson, 2012). Ambivalens i abortbeslutet är enligt en 

amerikansk studie en framträdande orsak till de sena aborterna (Coleman, Coyle,  & Rue, 2010). 

I denna studie visades även att de kvinnor som genomgår sena aborter löper större risk att 

drabbas av psykisk ohälsa än de som genomgår tidiga aborter. Vidare framkom att kvinnor ofta 

upplever för lite rådgivning inför aborten och önskar ökad utbildning för vårdpersonalen för att 

de ska att kunna ta hand om abortsökande kvinnor med psykisk ohälsa (Coleman et. al., 2010). 
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Vårdpersonalens upplevelse av abort 

 

Det förväntas att vårdpersonalen har beredskap att kunna hantera de situationer man ställs inför 

i vårdande möten och att ge patienten individuellt anpassad vård (Robinson, Lynn, Callister,  

Judith, Berry,  & Karen, 2008). 

Möten med abortsökande kvinnor kan upplevas både som givande och komplexa, medförande 

både utmaningar och positiva aspekter (Nickolson, Slade & Fletcher, 2010; Hammarstedt, 

Jacobsson, Wulff & Laos, 2005; Turner, Green, Parkes & Mayers, 2005; Lindström, Wulff, 

Dahlgren & Lalos, 2011). Flera studier har beskrivit hur barnmorskor och sjuksköterskor, för 

att göra det bästa i en svår abortsituation försöker hitta olika anpassningsmekanismer och 

strategier (Parstedt & Wikström, 2009; Gallagher, Porock & Edgley, 2010; Turner et. al., 2005).    

Detta kan upplevas som påfrestande och orsaka stress speciellt om det inte finns möjlighet att 

utbyta erfarenheter med kollegor (Gallagher et. al., 2010; Garel, Etienne, Blondel,  & 

Dommergues, 2007). En fransk studie av Garel och medarbetare (2007)  påvisade att många 

barnmorskor tycker att arbete med aborter är emotionellt stressande och därför har de svårt att 

ge kvinnor det psykologiska stöd som de behöver i abortprocessen (Garel et al, 2007). Turner 

och medarbetare beskriver att vårdpersonal ofta är vana att dölja sina ambivalenta känslor i 

abortsituationer, speciellt vad gäller omhändertagandet av aborterade foster. Även om 

personalen stödjer kvinnans val kan det uppstå både moraliska och religiösa konflikter och 

också funderingar kring liv och död (Turner et. al., 2005). 

Lindström beskriver, i en intervjustudie med vårdpersonal inom abortvård i Sverige, både 

positiva möten, ett värnande om den individuella kvinnan samt känslor av maktlöshet och 

misslyckande, framför allt när kvinnor kommer för upprepade aborter (Lindström, 2007). Det 

stämmer med en annan svensk studie där det framkom att barnmorskor kan känna sig 

provocerade av upprepade aborter och uppleva maktlöshet, ledsamhet och misslyckande 

(Hallden, Lundgren & Christensson, 2011).  Det kan också uppstå en konflikt mellan att inte ha 

som intention att bry sig om skälen till att en kvinna söker abort men samtidigt bära på åsikter 

kring kvinnors sätt att hantera sin sexualitet (Lindström et.al., 2007). Lindström (2007) 

konstaterar vidare att trots att barnmorskor och sjuksköterskor utför sina uppgifter 

professionellt och med hög kompetens upplevs ofta en känslomässig otillräcklighet (Lindström, 

2007). Turner (2007) framhåller att om vårdpersonal fick mera stöd skulle känslomässig stress 

relaterad till abortvården kunna minska (Turner et. al., 2005). 

Det händer att vårdgivaren av etiska, religiösa eller andra skäl har invändningar mot abort, men 

är då i yrket ålagd att ha ett professionellt förhållningssätt och att inte låta personliga 
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ställningstaganden prägla den vård som ges. Även vid en accepterande abortsyn kan abortvård 

ändå upplevas påfrestande, speciellt vid sena aborter som kan väcka mer etiska funderingar hos 

vårdpersonalen (Lindström, Jacobsson, Wulff & Laos, 2007; Andersson, 2015). Studier 

framhåller därför att vårdpersonalen bör få möjlighet till samtal om sina upplevelser 

(Huntington, 2002) samt till stöd i utmanade situationer (Gallander et. al., 2009). Enligt den 

internationella etiska koden för barnmorskor bör kvinnans rätt för självbestämmande stödjas, 

kvinnans val respekteras och ansvar för resultatet av sitt val accepteras (Svenska 

Barnmorskeförbundet, 2015).  

Begreppet stöd kan ha olika betydelser i olika sammanhang. Stöd inom abortverksamhet för 

vårdpersonalen innebär i denna studie de åtgärder som kan bidra till att sjuksköterskor och 

barnmorskor kan utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt, att de känner sig trygga 

i yrkesrollen och som främjar deras psykiska välbefinnande samt deras arbetsmiljö. Formerna 

för detta stöd kan vara skiftande och vara dels av informell karaktär, eller av mer formell 

karaktär som i detta sammanhang definieras som initierat och/eller tillhandahållet av 

arbetsgivaren.  

 

Problemformulering 

 

Abort är en del av sjuksköterskans och barnmorskans arbete på kvinnokliniken. Den 

abortsökande kvinnan och hennes partner har rätt till ett vänligt bemötande, rådgivning, 

professionell vård och stöd oavsett abortorsak, graviditetslängd eller vårdgivarens egen attityd 

till abort.  Det finns många studier gällande kvinnors upplevelser i samband med abort men 

bara få studier i Norden har undersökt vårdpersonalens egna upplevelser och ännu färre har 

undersökt frågan om stöd för vårdpersonal.  Arbetssituation och upplevelser kan påverkas av 

abortlagarnas villkor. Den svenska abortlagen är unik och ger kvinnan rätten att besluta om 

abort upp till vecka 18. Upplevelser hos personal inom abortvård i Sverige kan därför skilja sig 

från upplevelser hos personal i andra nordiska eller europeiska länder. 

Det kan vara krävande att ta hand om kvinnor som upplever abort som en livskris, då 

professionellt bemötande och egna känslomässiga upplevelser eller etiska perspektiv kan 

komma att stå i konflikt med varandra, varför även vårdpersonal kan behöva stöd i processen. 

Studier visar att abort kan väcka många känslor både hos kvinnan, dennes partner och hos den 

vårdpersonal som medverkar. Få studier belyser behovet av stöd och vilka former av stöd som 

skulle kunna vara till hjälp för barnmorskor och sjuksköterskor verksamma inom abortvården.  
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Syfte 

 

Att beskriva barnmorskors och sjuksköterskors behov av stöd inom abortverksamhet. 

 

 

Metod 

 

Design 

 

En kvalitativ design baserat på individuella semistrukturerade intervjuer valdes. Den kvalitativa 

intervjun är till sin karaktär en nyanserad beskrivning av informantens upplevelse av ett ämne, 

vilket kan bidra till att en djupare kunskap och förståelse av ämne erhålls (Kvale & Brinkmann, 

2009). En sådan intervju liknar ett vardagssamtal men har syfte och förslag till frågor som 

fokuseras på vissa teman.  Dessa intervjufrågor har en låg grad av strukturering med en viss 

standardisering för att kunna belysa samt strukturera informanternas upplevelser (Olsson & 

Sörensen, 2011). Intervjuaren har till sin uppgift att registrera och tolka det som sägs, försöka 

hitta meningen i det och ge vetenskaplig förklaring (Kvale & Brinkman, 2009).  

 

Urval 

 

Deltagarna i studien valdes utifrån deras erfarenheter i abortverksamhet. Inklusionskriterierna 

var barnmorskor och sjuksköterskor som har medverkat inom abortvård på en svensk 

kvinnoklinik i minst 6 månader.  

Ett strategiskt urval av deltagare gjordes. Målet var att intervjua barnmorskor och 

sjuksköterskor som har medverkat vid tidiga och sena aborter i olika lång tid. Detta för att fånga 

in personliga åsikter från olika yrkeskategorier med varierande ålder och arbetslivserfarenhet. 

För att få kontakt med deltagare skickades ett informationsbrev via mail till barnmorskor och 

sjuksköterskor på gynekologisk mottagning/avdelning (Bilaga B). I brevet efterfrågades önskan 

om deltagande i en intervjustudie och informerades om frivillighet och konfidentialitet.  I brevet 

framgick också studiens syfte och allmän information om studien. De som sedan var 

intresserade att delta tog därefter kontakt med författarna via e-post. Deltagarna fick sedan 

förslag om att mötas på ett bokat rum på kliniken, alternativt att själva föreslå en mötesplats.  
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Datainsamling och genomförande 

 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer användes för att samla in data.  

Intervjuerna lades upp som ett samtal och genomfördes med en barnmorska/sjuksköterska i 

taget, baserat på en intervjuguide med öppna frågor.  Intervjuguiden innehöll huvudfrågor med 

förslag på följdfrågor som användes vid behov (Bilaga A). Frågorna var utformade för att ge 

informanten möjlighet att berätta om det som var viktigt för henne, inom syftets ramar. (Polit 

& Beck, 2011). 

En pilotintervju utfördes av författaren innan studien startades för att prova intervjuguide och 

utvärdera vald metod och lämplighet av hjälpmedel. Pilotintervjun genomfördes med en 

sjuksköterska som rekryterats enligt urvalskriterierna. Efteråt bedömdes att en mindre 

redigering av intervjuguiden behövdes inför kommande intervjuer. Då innehållet i 

pilotintervjun var relevant för syftet inkluderades även denna i det slutgiltiga resultatet (Trost, 

2010).  

Den beräknade tidsåtgången för intervjuerna var 30-60 minuter. Den faktiska genomsnittstiden 

blev cirka 30 minuter.  

Alla nio intervjuerna genomfördes i ett bokat rum på en kvinnoklinik. Polit och Beck (2011) 

menar att intervjuer bör genomföras i en ostörd miljö för att om möjligt undvika avbrott. För 

att uppnå maximal noggrannhet i datainsamlingen samt koncentration under intervjun spelades 

intervjuerna in med diktafon, vilket alla informanter samtyckte till (Polit & Beck, 2011). 

Kvale och Brinkman (2009) betonar vikten av att informanten bör få möjlighet att känna sig 

bekväm innan sitt deltagande för att lättare kunna öppna upp sig och dela med sig av sina 

personliga erfarenheter (Kvale & Brinkman, 2009). Därför inleddes varje intervju med att 

intervjuare och informanter presenterade sig för varandra och samtalade lite för att känna sig 

mer bekväma runt situationen.   

Intervjun genomfördes genom att öppna frågor med intervjuguiden som stöd ställdes till 

deltagaren. Samtliga intervjuer inleddes med en fråga: ”Vad har du för stöd i ditt arbete inom 

abortverksamhet?” Följdfrågor ställdes sedan efter behov beroende på hur de tidigare ställda 

frågorna besvarats; som till exempel: ”Kunskapsmässigt? Direkt relaterat till arbetsuppgifter? 

Känslomässigt? Annat?”  I slutet av varje intervju gavs deltagaren möjlighet att vid behov själv 

göra ett tillägg (Kvale och Brinkmann, 2009).  
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Genomförande av analysen 

 

En kurskollega deltog i transkribering av intervjuer samt primär analys av materialet. I 

transkribering inkluderades betoningar, pauser och skratt för att ge tydlighet och återge 

intervjusituationen så långt det var möjligt (Kvale och Brinkman 2009). Varje intervju fördes 

direkt efter transkribering från ljudfil till lösenordskyddad datafil och varje ljudfil raderades 

direkt efteråt.  

 

Intervjumaterialet analyserades utifrån induktiv tematisk analys. Tematisk analys kan användas 

för att identifiera, analysera och studera återkommande mönster i ett kvalitativt datamaterial. I 

en induktiv analys strävar man efter ett öppet förhållningssätt till materialet där det analyseras 

i enlighet med syftet utan att det anpassas till en förutbestämd teoretisk kodningsmall (Braun & 

Clarke, 2006). 

Braun och Clarke delat upp kodningsprocessen vid en tematisk analys i olika faser.  

Den första fasen; Familiarising yourself with your data, handlar om att lära känna sitt material. 

I enlighet med detta genomlästes de transkriberade intervjuerna flera gånger för att få möjlighet 

att skapa tankar och idéer om eventuella mönster i materialet.  

Generating initial codes innebär en kodning av materialet.  

De transkriberade intervjuerna lästes igenom av båda författarna igen och data extrakt som 

svarade mot syftet skrevs sedan ut i en tabell. Dessa kondenserades, det vill säga; förkortades 

och koncentrerades utan att tillskrivas tolkning (Graneheim & Lundman, 2004).  

 De kondenserade data extrakten förkortades ytterligare genom en tilldelad slutlig kod. Den 

slutliga koden innehåller den basala information som krävs för att budskapet i ett dataextrakt 

ska kunna återges (Braun & Clarke 2006). I Tabell 1 visas ett utdrag från kodningsprocessen. 

Efter att data extrakterna kodats påbörjades den tredje analysfasen Searching for themes. Under 

denna fas jämfördes koder och samband emellan dem eftersöktes. Sedan sorterades koderna in 

i övergripande teman och underteman. Ett tema innehåller något viktigt om uppgifterna i 

samband med frågeställningen och representerar en viss nivå av mönster i ett svar.  

Fjärde fasen i den tematiska analysen Reviewing themes innebar att göra en granskning och 

förfining av kodningen. Koder och teman summerades i tabeller, jämfördes och gav en 

uppfattning om hur olika teman passar ihop. 

Femte fasen Defining and naming themes innebar att författarna fick identifiera ”essensen” av 

vad varje tema handlar om och vilken del av data varje tema fångar. Detta formulerades i tema- 

och undertemarubriker.  
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Etiska överväganden 

 

Abort kan vara ett emotionellt laddat ämne och diskussion kring abortrelaterade frågor kan 

därför upplevas som obekvämt av informanterna. Studien genomfördes med hänsyn till 

forskningsetiska principer: informations-, samtycke-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

Verksamhetschefen på den aktuella kvinnokliniken kontaktades initialt via mejl med förfrågan 

om godkännande av en intervjustudie, vilket erhölls (Bilaga C). 

Information gavs till vårdpersonalen, först i mailet skriftligt och sedan även innan intervjun 

muntligt, att deltagandet är frivilligt och anonymt (Bilaga B). Informationen inkluderade syftet 

med studien, konfidentiell hantering av informanternas uppgifter, genomförandet och praktisk 

information om studiens färdigställande.  Plats för intervjun valdes med hänsyn till att 

informanterna skulle känna sig avslappnade, samt lättare kunna diskutera känslor kring det 

valda ämnet. Informerat samtycke inhämtades skriftligt av informanterna innan intervjun 

startades (Helgesson, 2006). Vid intervjutillfällets början samt under själva intervjun gavs 

informanten möjlighet att ta ställning till sitt deltagande men ingen av de tillfrågade valde att 

avbryta sin medverkan i studien. Enligt konfidentialitetskravet avidentifierades alla 

personuppgifter och all data i studien har hanterats som konfidentiellt och förvaras på 

lösenordskyddade enheter. 

 Alla uppgifter och inspelade intervjuer från deltagande vårdpersonal kommer att förstöras efter 

att studien har färdigställts och granskas.  

 

Resultat 

 

Deltagarna i studien bestod av fem kvinnliga barnmorskor och fyra kvinnliga sjuksköterskor i 

åldrarna 24 till 62 som hade mellan ett halvt till tio års yrkeserfarenhet. Det framkom av 

intervjuerna att båda yrkeskategorierna hade erfarenhet av både kirurgiska och medicinska 

abortmetoder och i olika längder av graviditeten. Barnmorskorna hade i stort sett varit med vid 

tidigt abort. Sjuksköterskorna hade i huvudsak arbetat med sen abort. 

Behovet av stöd inom abortvård upplevdes olika av informanterna beroende på 

yrkeskompetens, egna erfarenheter och attityder. 
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Analysen resulterade i två olika teman: Befintligt stöd och Önskat stöd.  Dessa teman 

motsvarar tolkningen av personalens behov av stöd. Båda teman delades upp i underteman. 

Befintligt stöd delades upp i tre underteman: Egna erfarenheter över tid ger en bas, Det 

kollegiala stödet är centralt och Rutiner som stödverktyg. Önskat stöd delades upp i två 

underteman: De behövs grund att stå på och Kontinuerligt stöd ger trygghet (Tabell 2). 

 

 

Befintligt stöd 

 

Egna erfarenheter över tid ger en bas   

 

Informanterna beskrev sina egna erfarenheter inom abortvård som en indirekt form av stöd. Här 

inkluderades både personliga och yrkesmässiga erfarenheter. Informanterna delade med sig av 

hur de egna erfarenheterna formade en bas som gav ett inre stöd i arbetet med abortvård. Tiden 

upplevdes vara en viktig bidragande faktor till att man som vårdpersonal kände sig mer 

”landad” och trygg i att möta och vårda abortsökande kvinnor. Informanterna berättade att ju 

längre man hade jobbat inom abortvård, ju mer man själv sett samt hört av kollegors berättelser 

desto lättare kändes det att hantera abortsituationer.  Längre erfarenhetstid inom 

abortverksamhet gav också dels möjlighet till djupare reflektioner om sitt eget förhållande till 

abort och dels mer praktiska kunskaper. Äldre informanter tycktes känna sig tryggare med abort 

både på grund av mer och längre erfarenhet, samt även beroende på mer kunskap inom 

vårdområdet i stort.  

 

”Jag är absolut mycket tryggare... Jag har ju sett många aborter och var med på 

många och sen har man ju hört andra berätta och så det tycker jag.” Informant 

7 

”Dels har jag läst själv av eget initiativ… Och sedan har jag ju själv gjort (abort), 

och jag har barn … och det är kanske lite med min ålder att göra att jag har 

erfarenhet med mig… Informant 8 

 

De deltagande barnmorskorna beskrev hur de upplevt att barnmorskeutbildningen varit till nytta 

och haft en stödjande funktion i det abortrelaterade arbetet man sedan gått in i. Några kunde 

göra jämförelser med att tidigare ha arbetat inom abortvård även som sjuksköterskor. 

Barnmorskeutbildningen gav dels en medicinsk fördjupning, dels vidgade perspektiv kring 
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kvinnors livsvillkor och redskap i bemötandet av kvinnor i olika livssituationer. Dessutom 

erbjöd barnmorskeutbildningen forum för etisk reflektion och kunskap kring lagstiftning.  

 

 ”… När jag läste till sjuksköterska så var det ytterst lite om aborter, jag tror inte 

vi gått igenom abortlagen direkt under utbildningen. Det var helt nytt för mig och 

jag kände som att jag inte kunde någonting om abortlagen då jag började jobba. 

Jag tycker att jag fått leta efter kunskaper själv och sedan fick mer under 

barnmorskeutbildningen… Jag hade mer behov av stöd när jag var 

sjuksköterska” Informant 9 

 

Informanterna reflekterade över att egna värderingar och attityder till abort kunde fungera som 

ett stöd i arbetet inom abortvård. En egen positiv inställning till kvinnors möjlighet att genomgå 

abort ansågs kunna bidra till att man upplevde sig som mer professionell i sitt arbete. Att inte 

vara så svartvit i sin inställning när det gällde abortfrågan i stort, och att kunna se individen i 

processen beskrevs hjälpa till att ge trygghet i yrkesrollen. Detta var processer man antingen 

kunde landa i över tid under arbetets gång eller förhållningssätt man tagit med sig in i 

yrkesrollen från början.  

 

”Jag tror att de här egna bilderna och uppfattning av abort och respekten för 

abort – den hade jag med mig sedan tidigare. Jag tror att mina värderingar 

hjälpte mig i bemötandet” Informant 1 

 

Det kollegiala stödet är centralt 

 

Informanterna beskrev det kollegiala stödet som den mest framträdande form av stöd, oftast på 

en informell basis.  Att medverka vid en abort upplevdes av de flesta informanterna vara 

emotionellt påfrestande. Medan vissa uttryckte att de bearbetade svåra abortsituationer genom 

att prata med vänner och familj framhöll de flesta möjligheten att prata och diskutera med 

kollegor som central. Genom att söka känslomässigt stöd hos sina kollegor upplevdes 

abortsituationer lättare att hantera. Denna form av stöd uppskattades även mest. Det framkom 

att de flesta informanterna tyckte att det fanns tid och utrymme för att få prata om sina 

upplevelser med kollegor. Det utrycktes att oftast behövde man inte långa stunder för detta men 

det var viktigt att få stödet direkt när man hade behov av det. Fikaraster kunde vara bra tillfällen 

för att stötta varandra.  
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”Det stöd jag kan behöva ibland det är att man kan prata med sina kollegor 

sinsemellan om det är någonting som varit jobbigt för stunden då. Ja, det har 

också hänt att man har fått stötta någon kollega som har varit i samma situation 

som jag tidigare och tyckt att det har varit lite jobbigt” Informant 4 

”Det är våra fika raster, då kan man ta det där också. Vi har ändå ganska mycket 

utrymme för umgänge på något vis tycker jag” Informant 2 

 

Att finnas i ett välfungerande team och i en bra arbetsgrupp var andra delar i det kollegiala 

stödet. Informanterna upplevde trygghet i att de olika yrkesgrupperna kände till rutinerna, att 

man gemensamt planerade abortbehandling för varje enskild kvinna och att man litade på 

varandras kompetens. Att jobba nära erfaren personal var viktigt för det praktiska stödet, 

speciellt i början. Då minskade risken att känna sig utlämnad, man kunde fråga om hjälp i god 

tid och få bekräftelse i det arbete man utförde. Tillgång till läkare uppskattades som en form av 

kunskapsmässigt stöd. 

 

”I alla fall när jag började då var det många erfarna som jobbade. Det var inte 

så mycket ny personal. Många erfarna som jobbat och de såg till att man inte 

vara utelämnad och var helt själv, man fick hjälp och stöd i början. Plus att vi 

har ju väldigt bra undersköterskor på avdelningen som har jobbat länge och varit 

mycket om, så de ger också ett väldigt bra stöd. Vi har bra team tycker jag på 

avdelningen. Jag har ju stöd av mina kollegor, vi hjälps ju åt, vi stöttar 

varandra,… till viss del läkare” Informant 8 

 

 

Rutiner som stödverktyg 

 

Informanterna reflekterade över de varianter av formaliserat stöd som fanns till hands på 

arbetsplatsen. Det framkom att dessa former av stöd var mindre i omfång och betydelse än 

erfarenhetsbaserat och kollegialt stödet.   

Välutarbetade riktlinjer gällande abortverksamhet var en form av befintligt formellt stöd. Till 

övervägande del beskrevs de befintliga riktlinjerna och vårdprogrammen som tydliga och 

användbara. Det visades att vårdpersonalen använde dem mest i början i sin av verksamhet när 

det fattades kunskaper och praktisk erfarenhet om abortbehandlingar gällande medicinering, 
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smärtlindring, blödning och fosteromhändertagande. Däremot konstaterades att stöd av formell 

karaktär för att som personal få redskap att i sin tur stötta den abortsökande kvinnan saknades, 

trots att det var en viktig del i det abortrelaterade arbetet. 

 

”Dels har jag PM att följa, i början när jag var ny så använde jag PM väldigt 

ofta. Dels vilka tabletter ska jag ge, hur mycket tabletter, vilken typ av 

smärtlindring, .när det är aktuellt att kontakta doktor efteråt med blödning och 

så. Man får bra info från PM i praktiska frågor men där står ingenting om 

emotionella delen ” Informant 9 

 

Formaliserat stöd för personalens egna emotionella behov eller för reflektioner kring etik och 

attityder beskrevs finnas, men i liten utsträckning. Kuratorns roll som en resurs för personalen 

inom abortverksamhet berördes ytligt; dels för nyanställda, men också som en stödperson vid 

speciella behov. Det nämndes att denna möjlighet kanske inte alltid användes trots att 

möjligheten faktiskt fanns. 

 

”Att medverka i abort var helt ny för mig och jag kommer ihåg att först hade vi 

haft träff med kurator, alla nya som började jobba på kvinnokliniken. Kurator har 

berättat om abort och att i fall vi skulle behöva stöd och hjälp kan vända oss till 

kuratorn, om det handlar om våra känslor och upplevelser. Men jag tror inte att 

någon har använt denna möjlighet fast jag vet att många upplevt och haft ganska 

svårt det ibland.” Deltagare 8 

 

 

Önskat stöd 

 

Det behövs en grund att stå på 

 

Ett framträdande fynd var att behovet av olika sorters stöd inom arbetet med abortvård var störst 

som nyanställd; framförallt om man som sjuksköterska inte tidigare kommit i kontakt med eller 

reflekterat över abort och abortvård. Informanterna delade med sig av många erfarenheter man 

gjort som ny inom fältet.    

Deltagare från båda yrkeskategorierna utryckte att man hade bristande kunskaper om abort, 

speciellt i början av sin abortverksamhet och många ansåg att ökad utbildning inom abortvård 
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var önskvärd. Mer medicinska, lagmässiga och fosterfysiologiska kunskaper efterlystes, samt 

information om hur man bemöter abortsökande par. En internutbildning eller kurs av något slag 

föreslogs för ny personal, som oftare kunde känna osäkerhet och oro om hur de skulle reagera 

i olika situationer. Ett sådant exempel var momentet att se ett foster första gången. Några 

informanter beskrev hur de själva upplevt en chock över sin egen starka reaktion första gången. 

Framför allt beskrev informanterna att de i arbetet med att ta hand om sent aborterade foster 

hade behövt mer stöd än vad de fått eller själva sökt i början. Djupare kunskaper om 

fosterfysiologi ansågs vara till stöd även för känslomässiga reaktioner. Några informanter 

uppgav att det även skulle vara till stöd att få se foster innan man börjar jobba med aborter.  

 

”Visst kan det vara bra att få någon liten grundutbildning om man kommer som 

sjuksköterska då å ska ha hand om aborterna, se hur det går till och vad som 

händer i kroppen och… hur det går för patienterna” Informant 2 

”Men från början allt var svårt. Första gången grät jag och nästan alla jag 

känner igen som jobbar med abort så grät de också vid första aborttillfället, när 

de såg ett aborterat foster första gången. Man vill veta mer, i första början vill 

man veta mer om kvinnans upplevelser, om kvinnans känslor och kvinnans 

orsaker för abort …” Informant 9 

 

En önskan framkom även om att mer erfaren vårdpersonal inom abortvård skulle handleda 

nyanställda, vilket inte var formaliserat för tillfället. 

 

 ”Ja, men en extra handledning, bara att ha stödet i fall man gör rätt och få 

bekräftelse på något sätt” Informant 8 

 

Informanterna gav uttryck för att en separat utbildning för personal generellt inom 

abortverksamhet skulle vara önskvärd. I en sådan utbildning kunde etiska aspekter vara en 

central del av flera eftersom dessa aspekter ansågs vara viktiga framför allt för ny personal att 

reflektera över, för att känna en trygghet i sig själv innan arbetet med patienterna påbörjades. 

Det framkom ett behov av mer kunskap om etiskt omhändertagande både av abortsökande par 

och även av foster. En undervisning om bemötande skulle kunna ge en bra grund i arbetet, 

hjälpa till att ha ett neutralt förhållningssätt vid svårare abortsituationer och ge patienten bättre 

behandling och stöd.  
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”Ja,… utbildning i etik och moral eller vad man kan säga, det är…i alla fall  när 

man kommer in på en abortmottagning och att man inte jobbat med det förut så 

kanske man måste ställas inför de här frågorna, vad tycker jag om de här 

kvinnorna, vad tycker jag om abort över huvud taget, vad har jag för ståndpunkt? 

Så att man är trygg i det innan man börjar på (tänker) ja, att ha hand om 

patienterna.” Informant 1 

 

 

Kontinuerligt stöd ger trygghet 

 

Även om behoven av stöd uttrycktes vara störst som nyanställd, delade informanterna även med 

sig av sina erfarenheter gällande behov av kontinuerligt stöd i arbetet inom abortverksamheten. 

Informanterna menade i detta sammanhang stöd från läkare i abortprocessen, 

kompetenshöjning genom interna kurser och föreläsningar, handledning.  Här framkom behov 

i skiftande grad. Medan några ansåg de erfarenheter man erhållit över tid i arbetet som 

tillräckliga, gav andra uttryck för det motsatta. 

En informant med lång erfarenhet inom abortverksamhet uttryckte att det behövdes mer än 

vårdprogram för att känna sig tryggare i sitt arbete.  

 

”Kunskapsmässigt, ja det kanske skulle vara bra att gå någon kurs eller att gå 

någon föreläsning som gäller abortverksamhet. Det vi har nu är bara 

vårdprogram som gäller vårt arbete” Informant 6 

 

Behov av ett ökat stöd ifrån läkarna lyftes fram, då det många gånger upplevdes svårt att som 

sjuksköterska och barnmorska själv bedöma olika medicinska situationer.  Att kunna ha läkaren 

lättare till hands om det uppstod frågor eller problem ansågs vara av betydelse.  

Att få gå parallellt med läkare under en kort tid och se hur de bemöter och bedömer de 

abortsökande kvinnor föreslogs vara en väg till ökad kompetens som kunde vara stödjande 

också för det egna arbetet. Detta kunde ge möjlighet till mer kunskap om fosterutveckling, 

blödningar, medicinering. Även kontinuerlig medicinsk undervisning av läkare efterfrågades; 

om abortmekanismer, fosterfysiologi, utveckling av abortmetoder och smärtlindring då det 

skulle kunna bidra till att sjuksköterskor och barnmorskor blev mer uppdaterade och säkra i sitt 

arbete.  
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”Det är ofta trögt att få med doktorerna… det beror på vilken doktor det är … 

Men då kan jag känna ibland att man skulle ha lite mer tid att få gå med 

doktorerna. Ibland räcker det att de kommer in bara och visar att de finns… Ofta 

går de in innan aborten börjar men det gör de inte alltid heller. Utan man får 

söka dem om man har problem och då de här gångerna kan man få liksom 

frustration att man inte kan ge tillräckligt smärtstillande ... Eller bedömning 

efteråt – hur mycket blöder kvinnan ” Informant 9 

 

Behovet av stöd kunde också variera över tid. Behov av handledning beskrevs kunna uppstå i 

perioder, och ansågs inte bara vara aktuellt som nyanställd i arbetet. En sådan handledning, som 

önskades framförallt för att få bekräftelse i det man gör och att man gör rätt, kunde innebära 

etablerad professionell handledning av en utomstående person som har erfarenhet inom 

abortvård, person som skulle kunna uppmuntra till reflektioner om vad som hände på 

arbetsplatsen och ge tips angående praktiska arbetsuppgifter. Informanterna beskrev att extra 

handledning i hur man beter sig i krissituationer skulle ge stöd och bekräftelse och vara till nytta 

inom abortvården. 

 

”För i perioder, i perioder blir det ju jobbigt om det blir väldigt många patienter 

över en vecka eller två eller tre eller under en månad sådär så man känner att 

man skulle vilja ha, sitta ner och få lite handledning hur man ska tänka å sådär” 

Informant 5 

”Men det som kan tänka sig om handledning och stöd det är just egentligen inte 

bara aborter utan i huvud taget kvinnor som är i kris…man är ju i kris och då 

förstärks smärta…man kan kanske att få sådant handledning om hur man beter 

sig i sådana situationer…sedan man kan få lite råd och så där…vad kan man säga 

och inte säga…” Informant 9 

 

 

Vissa informanterna uttryckte att de gärna skulle ta emot någon form av stöd men de visste inte 

varifrån man kunde få det. Det utrycktes att vilken typ av stöd som helst som skulle erbjudas 

inom abortverksamhet skulle bli uppskattat. Någon upplevde att det var svårt att själv försöka 

fånga in kollegor att försöka få stöd ifrån. Det önskades en mer konkret struktur, så att 

vårdpersonalen skulle veta vet var de kan få stöd ifrån vid behov. 
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Informanterna beskrev att även över tid fanns behov av emotionellt stöd och en önskan om mer 

planerad tid avsatt för reflektioner uttrycktes. Återkoppling av det arbete man utförde, i form 

av uppföljningssamtal efterfrågades. Dessutom framkom även behov av kontakt med kurator 

eller annan utomstående med kunskaper i professionellt samtalsstöd.   

 

”Men alltså börjar man må dåligt över sådana situationer och då det väl…i första 

hand kan jag tänka avsatt tid för  ett samtal med någon som har kunskap om hur 

man ska liksom samtala, typ kurator eller annan utomstående personal där man 

bara kan få vädra sina känslor om hur det känns och hur man upplever saker och 

ting.” Informant 4 

 

Det framkom även ett behov av få veta om hur arbetssituationen fungerar på andra kliniker. 

Genom andras erfarenheter skulle den egna utvecklingen samt arbetsmiljön kunna förbättras.  

 

”Ja vi gör ju olika. Ja man har ju inte… det finns ju andra sjukhus också och vad 

finns det för andra metoder. Hur kan vi göra annorlunda och hur kan vi 

utvecklas…” Informant 8 

 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultat  

Syftet med denna studie var att beskriva vårdpersonalens behov av stöd inom abortverksamhet. 

Sammanfattningsvis så tyder denna studie på att sjuksköterskor och barnmorskor som arbetar 

inom abortverksamhet önskar flera former av stöd både i början av sitt arbete med aborter och 

kontinuerligt, men också att dessa behov kan skifta över tid och individuellt, beroende på olika 

faktorer. Vårdpersonalens erfarenheter kring abort bidrog till vilka olika behov av stöd de 

beskrev sig ha. Egna personliga och yrkesmässiga erfarenheter beskrevs som en bas och ett 

indirekt stöd i sitt arbete. Det visades att en barnmorskeutbildning upplevdes som ett stöd i 

arbetet med aborter eftersom den bidrog till djupare förståelse av medicinska, etiska och 

lagmässiga innehållet av abortprocessen. Tiden man arbetat inom abortvård visade sig också 

påverka hur man upplevde sitt behov av stöd. De barnmorskor och sjuksköterskor som 

medverkat i abortvård under en längre tid beskrev mindre behov av kunskapsmässigt stöd och 
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stöd direkt relaterad till arbetsuppgifterna i jämförelse med dem som hade kortare erfarenhet 

inom abortvård.  Ett framträdande fynd var att det största och viktigaste stödet som önskades 

och gavs, var via kollegor, medan ett mer utvecklat formaliserat stöd på kliniken efterfrågades. 

 

Resultatdiskussion 

 Framträdande i studieresultatet var att det kollegiala stödet man erhöll från kollegor på 

arbetsplatsen var centralt. Det noterades också att även om vissa informanter inte uttryckte ett 

behov av direkt stöd när det gäller aborter så uttrycktes ändå en önskan att ha någon att luta sig 

mot.  Under intervjuerna som gjordes med de mer erfarna informanterna så uppgavs 

samstämmigt i början av intervjuerna att man inte hade behov av ökat stöd i det abortrelaterade 

arbetet. En stund in på varje intervju noterades att det ändå fanns önskan om stöd men att de 

flesta både fick och gav själva kollegialt stöd vid svårare abortsituationer. Detta är samstämmigt 

med en studie utförd av Huntington (2002) i Ny Zeeland bland sjuksköterskor och barnmorskor 

som uttryckte att det kollegiala stödet ofta är det enda stöd som finns tillgängligt i 

abortsituationer (Huntington, 2002).  Detta kan indikera en bristande tillgänglighet till stöd, 

men samtidigt beskrev informanterna i föreliggandestudie en positiv känsla av att få stötta 

varandra under svåra abortsituationer och det var detta stöd som uppskattades mest. Dessutom, 

trots att tidsbrist ofta är ett faktum inom hälso- och sjukvården upplevde inte vårdpersonalen i 

föreliggande studie att det saknas utrymme eller tid för att prata sinsemellan. 

Det framkom av studiens resultat att vårdpersonalen ansåg att det inte finns så mycket stöd för 

övrigt och utryckte att ett mer kunskapsmässigt stöd behövs. Sjuksköterskorna som deltog i 

denna studie hade i huvudsak arbetat med sena aborter då de sena aborterna utförs på 

avdelningen. Barnmorskorna däremot hade i stort sett varit med när kvinnan genomgått tidig 

abort, då barnmorskor arbetade på mottagningen där de tidigare aborterna genomfördes.  Att 

vårda en kvinna vid en sen abort skiljer sig till viss del åt från att vårda kvinnor vid tidig abort. 

De som medverkar vid sena aborter måste till exempel kunna bedöma om aborten är komplett 

genom observation av foster och placenta. De ska även kunna ge adekvat smärtlindring, 

uppskatta blödningar och andra risker. Flera studier belyser att det även kan vara svårare att 

hantera sina känslor vid sena aborter (Andersson, 2015; Fritzson, 2011; Lindström, 2007; 

Marek, 2004). Barnmorskor och sjuksköterskor i en studie av Fritzson (2011) upplevde det som 

psykiskt påfrestande när en kvinna aborterar ett till synes helt friskt foster, men ingen av 

deltagarna i studien lät sina egna känslor ta över yrkesrollen (Fritzson, 2011). Sen abort innebär 
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framfödande av foster som tekniskt liknar en förlossning som egentligen är barnmorskans 

kompetensområde. (Statens Offentliga Utredningar [SOU 2005:90], 2005).  Som sjuksköterska 

kan det vara svårt att handlägga detta eftersom abortdelen kan vara begränsad i 

sjuksköterskeutbildningen. Otillräckliga kunskaper om abort bland sjuksköterskor kan 

indikeras i att de kunde vara mer emotionellt påverkade och även i vissa fall mer osäkra i sitt 

arbete. I likhet med barnmorskor och sjuksköterskor i studie av Andersson (2015) framhöll 

informanterna i författarens studie att de skulle behöva mer kunskaper om smärta och 

fosterfysiologi för att besvara både kvinnors och sina egna frågor om fosterutveckling samt 

etiska funderingar om fostrets smärta, liv och död. Informanterna önskade någon sorts 

internutbildning som skulle inkludera även den här delen.  

Studie visade att informanterna var eniga om att utbildning om etik i abortsituationen skulle 

vara till nytta och stöd. Det är samstämmigt med internationella och nationella etiska koder för 

vårdyrken. Professionell vård måste utföras med hänsyn till mänskliga rättigheter, kulturella 

rättigheter, rätten till liv, värdighet och att kvinnor, män och barn måste behandlas och mötas 

med respekt och empati (Svenska barnmorskeförbundet, 2015). 

Det framkom även ett behov av kontinuerlig kompetensutveckling bland vårdpersonalen för att 

kunna bli tryggare i sitt arbete och ge bättre vård. Interna kurser och föreläsningar om 

abortrelaterade frågor ansågs vara till stöd av samtliga informanterna. Detta är i linje med två 

andra studier där påvisades att fortbildning, handledning och utbildning i det professionella 

bemötandet är nödvändigt för alla som möter abortsökande kvinnor (Hammarstedt, Jacobsson, 

Lalos &Wulff, 2005; Lindström et. al., 2007). 

Vidare noteras att en del av vårdpersonalen i denna studie upplevde bristande stöd från läkarna 

i abortsituationer. Informanterna beskrev att orsaker till detta var brister i uppföljning och 

tillgänglighet, något som kan leda till ökad frustration och en känsla av att ansvaret för 

abortbehandlingen ligger helt hos sjuksköterska eller barnmorska. Därför anser författare till 

denna studie att man bör uppmuntra att läkarna är mer delaktiga i abortprocessen. Detta 

bekräftas även i Lindströms studie (2007), där det beskrivs att gynekologerna lämnade över 

alltmer medicinskt ansvar för medicinsk abort till barnmorskor och sjuksköterskor. Lindström 

beskriver dock vidare att barnmorskor och sjuksköterskor hade stor tillit till att de alltid hade 

läkarna bakom sig (Lindström, 2007). Det betonas även av Socialstyrelsen att läkare behövs 

inom abortverksamheten för att säkerställa patientsäkerheten, kunna ta hand om komplicerade 

fall och även för att kvinnan har rätt att träffa en läkare om hon så önskar (Socialstyrelsen, 

2008).  
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Skiftande fynd gjordes angående behoven av emotionellt stöd.  Medan en del informanter 

beskrev behov att bearbeta sina känslor och reflektera om aborter med andra människor, 

upplevde andra inte att hade något av sådana behov. Deltagarna i Fritzsons studie (2011)  ansåg 

sig inte heller behöva prata om sina känslor efter att ha medverkat vid aborter, men beskrev att 

det är viktigt med fort- och vidareutbildning i abortfrågor och en kontinuerlig handledning i 

abortärenden för de som arbetar inom abortverksamhet.  

Det framkom i studien att behovet av stöd hos vårdpersonalen beror även på personliga 

egenskaper och attityder. Vårdpersonalen som bearbetade sitt etiska dilemma och hade en mer 

positiv inställning till abort upplevde det som ett inre stöd och hade då även lättare att bemöta 

abortsökande och ge bra vård. Detta beskrivs även i annan forskning (Marek, 2004; Nicholson 

et. al., 2010; Hammarstedt et. al., 2005).  I en svensk studie av Hammarstedt och medarbetare 

(2005) samt en amerikansk studie av Marek (2004) visades ett direkt samband mellan 

vårdgivarens attityd tillabort och hur de vårdar och bemöter abortsökande kvinnor. Detta stärks 

ytterligare i en norsk studie bland sjuksköterskor som upplevde reflektion över egna etiska 

värderingar som en fördel för omvårdnadens kvalitet (Berntzen, Harsvik & Stör Brinchman, 

2013). Lipp (2008) tolkade det i sin studie som att ju längre en vårdare arbetat med aborter 

desto mer liberal syn erhålls (Lipp 2008). 

 Resultat visade vidare att vårdpersonal önskar ha möjlighet att få tala med någon utanför 

arbetsgruppen och att få handledning. Vårdpersonal i studie av Hammarstedt och medarbetare 

uttryckte behov av att få visa sin sårbarhet och frustration till med personal och tyckte att om 

man inte får utlopp för sina känslor kan de resultera i ett okänsligt bemötande (Hammarstedt, 

et al., 2005). Därför skulle strukturellt samtal på arbetsplatsen kunna ge bra strukturerad 

möjlighet till reflektioner över etiska frågor, känslor och motstridiga tankar, vilket är viktigt för 

att utveckla inre säkerhet och mognad.  

Ytterligare ett fynd var att det finns bristande formell kompetens om abort i början av 

verksamhet. Personalen upplevde att de själva fick leta efter information för att få ökad kunskap 

inom abortvård.  Informanterna uttryckte att det inte finns någon speciell handledning eller 

information för den nya vårdpersonalen inom abortverksamhet mer än de PM som 

vårdpersonalen har eget ansvar över att kolla upp. Studiens resultat visade att vårdpersonal 

behöver sådan form av stöd när en mer erfaren vårdpersonal handleder de nya inom 

abortvården. Informanterna upplevde det positivt att inte vara själv vid abortvård speciellt i 

början när man var ny med den här verksamheten. Detta är i linje med Huntingtons studie 

(2002), där barnmorskorna ansåg att det är lika viktigt ta hand om egna personalen som att ta 



 

23 
 

hand om patienterna. Nyutexaminerade barnmorskor önskade få stöd i sin nya yrkesroll genom 

handledning av en mer erfaren kollega. Andersson (2015) visade också att mentorskap från 

erfarna kollegor gjorde det möjligt för sjuksköterskor och barnmorskor att utveckla säkerheten 

i sina yrkesroller och även att känna sig trygga i sin personliga livssituation (Andersson, 2015). 

 

Metoddiskussion 

För att uppnå studiens syfte utfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer som bearbetades 

via tematisk analys enligt Braun och Clarke (2006).  Kunskapen som framkommer från 

kvalitativa intervjuer är inte objektiv utan intervjuaren gör en subjektiv analys av 

informanternas berättelser, varför det är viktigt att den som utför och analyserar intervjuerna är 

medveten om sin egen förförståelse (Kvale & Brinkmann, 2009).  I föreliggande studie kan en 

svaghet vara att författaren har jobbat på den klinik som intervjuerna genomfördes på och själv 

har erfarenhet av abortverksamhet, vilket kan prägla förförståelsen samt även vissa 

informanters möjlighet till att fritt dela med sig av erfarenheter. Därför inkluderades en 

variation av informanter, där några var kända av författaren sedan tidigare och några okända. 

En kurskollega deltog i formulerande av frågor till intervjuguiden för att minska inflytande av 

författarens förförståelse.  

En svaghet i denna studie kan vara att författaren var ovan i att intervjua. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) kan tillförlitligheten påverkas av intervjuarens skicklighet i att utföra 

intervjuer (Kvale & Brinkman, 2009). Semistrukturerade intervjuer kunde anses som fördel i 

föreliggande studie eftersom en viss strukturering hjälpte både intervjuare och informanten att 

hålla sig inom frågeområden. 

Nio öppna intervjuer utfördes med barnmorskor och sjuksköterskor verksamma på samma 

kvinnoklinik. Samtliga intervjuer genomfördes under två veckor. Detta är en relativt kort tid, 

vilket kan bidra både positivt och negativt till studiens kvalitet.    

Strategiskt bekvämlighetsurval tillämpades och författaren är medveten om att detta kan ha 

påverkat resultatet. Ett bredare resultat hade kunnat erhållas genom att undersöka behovet av 

stöd på fler kliniker, eftersom kvinnoklinikernas organisation kan vara uppbyggda på olika sätt. 

Att personal på enbart en klinik inkluderades berodde på att den avsatta tiden för att utföra 

studien var begränsad, men bör beaktas vid tolkning av resultaten.  Syftet med en kvalitativ 

studie är dock inte heller att sträva efter generaliserbarhet, utan att få så djup och noggrann 
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beskrivning av fenomenet som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2009).  Därför ansågs också nio 

informanter vara ett tillfredsställande antal att inkludera i studien. Antalet intervjuer planerades 

till åtta initialt, men för att uppnå mättnad i resultatet (Polit & Beck, 2011), utfördes ytterligare 

en intervju.  

Detaljerad redovisning av datainsamlingsmetod, analysmetod och tillvägagångssätt samt 

användning av citat i resultatdelen stärker studiens tillförlitlighet och ökar trovärdigheten 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Denna kvalitativa studie kan därför, trots vissa svagheter, anses 

ge betydelsefull och valid kunskap om vårdpersonalens behov inom abortverksamhet på en 

klinik och kan vara överförbar för fortsatta liknande studier samt i klinisk verksamhet.  

 

Slutsats 

Vårdpersonal som arbetar inom abortverksamhet behöver stöd både i början av sitt arbete med 

aborter och kontinuerligt. Former av stöd kan varieras beroende på vårdpersonalens olika 

utbildningar, erfarenheter och personliga egenskaper. Svåra situationer som uppstår under 

abortprocessen ansågs lättare att hantera med ökad kunskap och erfarenhet.  Förutom 

grundutbildning som sjuksköterska eller barnmorska önskvärd mer specifik utbildning inom 

abortvård. Samspel i vårdteamet som består av gynekologer, barnmorskor, sjuksköterskor och 

kuratorer är viktig för att kunna skapa bästa möjliga arbetsmiljö. 

 

 

KLINISK TILLÄMPBARHET  

Kunskapen som framkommit i denna studie ger fördjupad förståelse hur arbetssituationer inom 

abortverksamhet kan se ut och vilka behov av stöd vårdpersonal kan ha sitt arbete. Detta är 

användbart för klinikledningar och annan personal i utformandet av den kliniska verksamheten.  

 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING  

Genom att undersöka och jämföra behov av stöd på andra kliniker och abortmottagningar skulle 

en bredare kunskap kunna nås, då praxis kan variera och PM och riktlinjer som styr enheterna 

kan ha olika inriktning. 
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Tabell 1: Utdrag från kodningen 

Data extrakt Kondenserat dataextrakt Kod 

Dels har jag PM att följa, i 

början när jag var ny så 

använde jag PM väldigt ofta. 

Dels vilka tabletter ska jag 

ge, hur mycket tabletter, 

vilken typ av smärtlindring, 

när det är aktuellt att 

kontakta doktor efteråt med 

blödning och så. 

Jag har fått mycket stöd från 

PM i början angående 

medicinering, smärtlindring, 

kontakt med läkare  

PM ger bra stöd speciellt i 

början 

 

 

Tabell 2: Resultatöversikt.  

                                                                   Tema  

 

                                                           Befintligt stöd 

Undertema Undertema Undertema 

Egna erfarenheter över tid 

ger en bas 

Det kollegiala stödet är 

centralt 

Rutiner som stödverktyg  

 

 

                                                                   Tema 

 

                                                             Önskat stöd 

Undertema Undertema 

Det behövs grund att stå på Kontinuerligt stöd ger trygghet 

 

 

 

 



 

31 
 

Bilaga A   

 

Intervjuguide 

 

Demografiska data 

Hur länge har du jobbat inom abortverksamhet? På denna klinik? 

Ålder? 

Vad jobbar du med? 

 

  

Intervjuguide 

Vad har du för stöd i ditt arbete inom abortverksamhet på kliniken? 

Kommer du ihåg hur du upplevde ditt arbete när du var ny i rollen inom abortverksamhet?  

            Vilka vara dina behov av stöd då? 

            Har du upplevt att du hade tillräckligt med kunskaper om abort då? Om inte, vad 

saknade du då? 

            Fick du det stöd du behövde? Vilket? 

            Om inte, hur kunde det stödet ha getts? 

            Av vem? 

             

Kan du berätta om något/några speciella tillfällen du varit med om som berört dig extra? 

Vilken form av stöd skulle du då behövt? 

Hur upplever du ditt arbete inom abortverksamhet idag? 

Upplever du att du har tillräcklig med kunskaper om abort idag? Om inte, vad saknar du? 

Hur ser du att ditt behov av stöd ändrats över tid? 

Kan du beskriva det stöd du får idag? 

Av vilka ges detta stöd? (kollegor, arbetsledning) 

Vad består det av? 

Är stödet tillräckligt? 

 

Vilket stöd behöver du i ditt arbete inom abortverksamheten? 

Kunskapsmässigt?  

Direkt relaterat till arbetsuppgifter? 
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 Känslomässigt?  

Annat? 

Finns det någon del av arbetet inom abortverksamhet som är extra utmanande och där behovet 

av extra stort stöd?  

Vad och hur?  Ger exempel. 

Hur ser du att ditt behov av stöd har ändrats över tid? 

Vilken form av stöd anser du behövs inom abortverksamhet allmänt? 

 Handledning? Kunskapsmässigt? Kollegialt? Utbildning? Annat? 

Om du föreslår en handledning eller utbildning, vad skulle i så fall en sådan handledning 

eller utbildning innehålla?  
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Bilaga B 

 

 

 

Förfrågan om skriftlig godkännande gällande tillstånd att få genomföra studie 
  
Vi heter Teresa Wentli och Maria Wahlsberg och är barnmorskestudenter vid Högskolan 
Dalarna, som ska genomföra ett examensarbete. Området som ska studeras berör 
vårdpersonalens upplevelser av abortverksamhet på kvinnokliniken. Vi är därför intresserade 
av att få genomföra intervjuer med sjuksköterskor och barnmorskor från gynekologisk 
mottagning och avdelning. Vi önskar att hålla intervjuerna, som kommer vara cirka 30 
minuter långa, under vecka 50-52. Vi planerar att intervjua 8-10 sjuksköterskor och 
barnmorskor. 
Det är frivilligt att delta i studien och vi kommer att efterfråga informerat samtycke. 
Informerat samtycke innebär att de som intervjuas får tillräcklig information och förstår vad 
den innebär, för att kunna fatta ett beslut om de vill delta i intervjuerna. Alla uppgifter som 
framkommer under intervjuerna kommer att hanteras med sekretess och avidentifieras i 
den färdiga uppsatsen. 
Syftet med studien är att beskriva vårdpersonalens upplevelser och känslor av att bemöta 
och vårda kvinnor som väljer att göra abort. 
Vi tror att denna studie kommer att vara till nytta både för patienter och sjukvårdspersonal. 
  
Med vänlig hälsning Teresa Wentli & Maria Wahlsberg vid Högskolan Dalarna 
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Bilaga C: Informationsbrev till vårdpersonal 

 

 

 

Hej! 

Vi är två barnmorskestudenter vid Högskolan Dalarna och ska genomföra en intervjustudie 

om barnmorskor och sjuksköterskor som arbetar inom abortvård. 

Syftet med studien är att belysa vårdpersonalens behov av stöd utifrån upplevelser och 

erfarenheter inom abortverksamheten. Vi tror att denna studie kan vara till nytta för både 

patienter och vårdpersonal och kan ge nya idéer till att förbättra arbetet.  

Vi planerar att intervjua 8-10 sjuksköterskor och barnmorskor från gynekologisk avdelning och 

mottagning. Vår önskan är därför att du som sjuksköterska/barnmorska och som arbetar inom 

abortvård sedan minst 6 månader vill låta dig intervjuas så att vi kan uppnå ett bra resultat 

med studien. 

Intervjun sker på Kvinnokliniken Falu lasarett, den spelas in på diktafon och kommer att ta ca 

30-60 minuter. Vi har tillgång till ett rum på gynmottagningen men önskar du någon annan 

plats går det att ordna.  

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst hoppa av. Du kommer att vara helt anonym. 

All personlig data kommer avidentifieras direkt efter intervjun och allt kommer förstöras efter 

att studie har färdigställs. Studiens resultat kommer inte att användas i debatter för eller emot 

abort.  

Ditt deltagande är viktigt.  Kontakta oss via mail om du är intresserad av delta i vår studie. 

Skriv om ditt önskemål om tid och eventuellt eget önskemål om plats för intervjun. Vi tänker 

oss att genomföra intervjuerna under veckorna 50-52 så vi är tacksamma ifall du kan delta så 

snart det är möjligt. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

 

Med vänliga hälsningar Maria och Teresa 

 

Student:    Student. 

Maria Wahlsberg   Teresa Wentli 

V14mawah@du.se   h09terwe@du.se 
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