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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Cirka 56 miljoner aborter görs varje år i världen, en del av dessa aborter genomförs sent i 

graviditeten. Anledningarna är i många fall fostermissbildningar men även andra orsaker 

förekommer. Abortmetoden vid detta stadium är medicinsk abort. Relationen som 

patienten får med vårdpersonalen influerar starkt patientens upplevelse och det faller inom 

sjuksköterskans profession att göra denna så positiv och anpassad efter patienten som 

möjligt. Att skapa en tydlig bild av hur patienter upplever en sen abort innebär en 

möjlighet för vårdpersonal att ge en mer anpassad vård. 

  

Syfte  

 

Syftet med studien var att sammanfatta den befintliga forskningen om kvinnors upplevelser 

av att genomgå en sen abort. 

 

Metod  

 

En allmän litteraturöversikt valdes där 15 artiklar användes och genomgick en integrerad 

analys. Artikelsökningen genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL. De 

inkluderade artiklarna sammanställdes i en matristabell. 

 

Resultat 

 

Resultatet visade på 3 huvudkategorier: lidande, positiva aspekter och behovet av stöd. 

Fortsättningsvis identifierades subkategorier. 

 

Slutsats 

 

Det som framkom av studien var att kvinnor som genomgår en sen abort upplever lidande i 

form av fysisk och emotionell smärta. Den emotionella smärtan ledde till att kvinnor 

isolerade sig för att undvika att bli påminda om upplevelsen. Kvinnor kunde också uppleva 

känslor av empowerment för att de hanterat en svår situation. Att få stöd från anhöriga och 

vårdpersonal var för många mycket viktigt. Tydliga brister i informationsöverföringen 

mellan vårdpersonal och patienterna identifierades. Detta hade en tydlig negativ effekt på 

kvinnorna.  

 

Nyckelord: Sen abort, Upplevelser, Lidande, Personcentrerad omvårdnad 
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INLEDNING 

I genomsnitt genomgår varje kvinna världen över en abort under sin livstid (Singh, Remez, 

Sedgh, Kwok & Onda, 2018). En betydande del av de aborter som genomförs är sena 

aborter i andra trimestern (Singh et al., 2018; Socialstyrelsen, 2017). Vårdens 

grundläggande principer kräver att vården skall bemöta det behov av omvårdnad som 

kvinnor har som genomgår en sen abort. Trots detta är forskning om hur kvinnan upplever 

det bristfällig. Mot bakgrund av detta finns det ett intresse att sammanfatta den befintliga 

forskningen för att skapa en tydligare bild av upplevelsen.  

 

BAKGRUND 

Inducerad abort 

 

Varje år genomförs uppskattningsvis 56 miljoner aborter världen över. Detta innebär att 

varje kvinna i genomsnitt genomgår en abort under sin livstid. Hälften av dessa uppskattas 

vara legala (Singh et al., 2018). I Sverige 2016 genomfördes 38 000 aborter. Detta innebär 

att varannan kvinna i genomsnitt i Sverige genomför en abort under sitt liv 

(Socialstyrelsen, 2017). 

 

Centers of Disease Control and Prevention (CDC) definierar en legal inducerad abort som 

en intervention utförd av behörig licensierad vårdpersonal vars syfte är att avbryta en 

pågående graviditet inom lagens ramar (Jatlaoui et al., 2015). De metoder som används för 

att genomföra abort är medicinska och kirurgiska. Medicinsk abort innebär att aborten är 

läkemedelsinducerad. Denna metod förekommer vid tidiga eller sena abort och är mer 

skonsamt för patienten än kirurgisk. Kirurgiska abort innebär en mindre operation i 

kombination med läkemedel. Denna metod förekommer främst från och med vecka 7 till 

och med vecka 13 (Gemzell-Danielsson & Lalitkumar, 2008) och ger i regel inga smärtor. 

Båda abortmetoderna ger normalt blödningar efteråt (Almås, et al., 2011). En betydande 

del av de abort som genomförs världen över är sena aborter (Singh et al., 2018). En 

inducerad abort definieras vanligtvis som sen i graviditetens andra trimester, 13 veckor 

efter senaste menstruationens första dag har passerat. Tidig inducerad abort definieras 

vanligtvis som innan det att graviditetsvecka 7 har passerat (Gemzell-Danielsson & 

Lalitkumar, 2008). 

 

Hur organisationen av abortverksamheten ter sig kan variera beroende på vårdinrättning. 

Vanligt är att team bestående av läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor och 

kuratorer arbetar tillsammans. En läkare är alltid ansvarig för att aborten genomförs 

korrekt samt bär ansvaret för läkemedelsordinationer (Gemzell-Danielsson & Lalitkumar, 

2008).  

  

Trimestrar är tre perioder som en graviditet delas in i, alla är på tre månader; första, andra 

och tredje trimestern. I den första trimestern utvecklas organens anlag. I den andra 

trimestern utvecklas organen färdigt, samt att kroppen på fostret börjar mer likna en 

människas (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007). I slutet av andra perioden kan kvinnan 

börja känna av fostrets rörelser (Christensen & Marieb, 2012). I den tredje trimestern 

utvecklas fostret mycket, organen är funktionsdugliga tidigt i trimestern och det är en 

anledning till att foster som föds för tidigt kan överleva. Vecka 40 är normalt då 

förlossningen sker (Sand et al., 2007). 
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Anledningar att genomgå en sen abort 

Kromosomavvikelser och fosterskador var de mest förekommande indikationerna till 

aborter år 2016 som genomfördes efter vecka 18. 369 ansökningar inkom detta år och 

samtliga resulterade i en sen abort. Även sociala problem och somatiska eller psykiska 

sjukdomar förekom som anledningar (Socialstyrelsen, 2017). 

  

I en studie av Loeber och Wijse (2008) angav kvinnor i huvudsak tre skäl till att de beslutat 

att genomföra en abort i andra trimestern. Den mest förekommande anledningen kvinnor 

uppgav var relationen som de hade till personen de blivit gravida med. Flera hade en 

ostabil eller ingen relation alls med den andra personen. Av de som befann sig i en relation 

uppgav flera att de ansåg att relationen var för ny. Vanligt var även att kvinnor ansåg sig 

vara för unga för att skaffa barn. Flera kvinnor uppgav även att de ansåg sin familj vara 

färdig och önskade inte fler barn än vad de redan hade. Mindre vanliga anledningar var ett 

oönskat antal år mellan de barn de redan hade (child spacing), arbete eller studier, ingen 

önskan efter barn, hög ålder, ohälsa eller ekonomiska problem (Loeber & Wijse, 2008). 

 

När kvinnorna i studien bads motivera varför de väntat till andra trimestern med att 

genomgå aborten uppgav majoriteten av dem att det hade dröjt innan de upptäckt att de var 

gravida. Flera av dem hade fått menstruationsliknande blödningar trots graviditeten och 

andra tog preventivmedel som förhindrade menstruationsblödningar och förväntade sig 

därför ingen. Den näst största anledningen var att kvinnorna hade varit ambivalenta i sitt 

beslut och därför skjutit upp aborten. Av de kvinnorna som uppgav detta som anledning 

hade många även relationsproblem (Loeber & Wijse, 2008; Foster & Kimport 2013). 

  

Purcell, Brown, Melville och McDavid (2017) fann att kvinnor har större reservationer 

kring sena aborter jämfört med aborter i första trimestern och flera väljer att inte avbryta 

graviditeten om denna upptäcks sent, även om de inte hade någon intention att bli gravida. 

  

Medicinsk abort 

Vid medicinsk abort ges patienten läkemedel hemma eller på sjukhus. Dessa läkemedel gör 

att livmoderhalsen mjukas upp och vidgas. En tid efter att detta har administrerats så intar 

patienten ett läkemedel verkar på två sätt, det mjukar upp livmoderhalsen ytterligare samt 

kontraherar livmodern (Gemzell-Danielsson & Lalitkumar, 2008). Detta innebär att 

livmodern stöter ut graviditeten. När fostret drivs nedåt och ut ur kroppen medför det 

kraftiga smärtor vars karaktär kan liknas med menstruationssmärtor (Almås, Stubberud & 

Grønseth, 2011). En stor del av kvinnorna aborterar inom några timmar med denna 

behandling, om patienten trots det inte aborterar inom snar tid administreras mer av 

läkemedlet. I det fall att placentan inte spontant avgår ska ytterligare medicinering 

administreras för att åtgärda detta. Om det inte lyckas alls eller om avgången är inkomplett 

antas kirurgiska metoder. I det fall att medicinsk abort misslyckas genomförs en kirurgisk 

abort (Gemzell-Danielsson & Lalitkumar, 2008). 

  

En liten del av aborter genomförs i graviditetens andra trimester (vecka 13 till och med 

vecka 28). Trots detta resulterar dessa ingrepp i mer än hälften av alla abortrelaterade 

komplikationer. Den ökade risken för komplikationer samt det faktum att sena aborter är 

en mer långdragen process medför att dessa ingrepp alltid genomförs på sjukhus. Sena 

aborter är även förenat med kraftigare smärtor på grund av storleken på fostret (Gemzell-

Danielsson & Lalitkumar, 2008). Om en sen abort är legal och genomförs efter bestämda 

riktlinjer är detta dock fortfarande förenat med större säkerhet än en vanlig förlossning 

(Janiak, Kawachi, Goldberg & Gottlieb, 2014). 
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Abortrelaterade styrdokument 

 

Abortlagstiftning i Sverige 

Den svenska Abortlagen (SFS 1974:595) stiftades år 1974. Enligt denna är fri abort 

tillgänglig till och med vecka 18. Detta innebär att patienten har ensamrätt till att avgöra 

om hon vill genomgå en abort eller inte. Efter vecka 18 krävs tillstånd av Socialstyrelsen. 

För att Socialstyrelsen skall bevilja abort efter vecka 18 måste det föreligga särskilda skäl. 

Till särskilda skäl räknas om fostret har allvarliga skador eller missbildningar som inte är 

förenat med liv eller om graviditeten utsätter kvinnan för risk mot hennes liv eller hälsa. 

Denna regel motiveras med att en abort inte skall vara tillgänglig utan tillstånd om fostret 

genom medicinsk teknik kan överleva utanför kvinnans livmoder. Efter vecka 22 är abort 

inte längre lagligt att genomgå då fostret efter denna tidpunkt juridiskt sett är ett barn (SFS 

1974:595). 

   

Hälso-och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) och patientlagen (SFS 2014:821) stadgar att 

patientens självbestämmande och integritet skall vara i fokus. I båda lagrummen står det att 

vården skall tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet samt främja 

en god relation mellan patient och vårdpersonal. Hälso-och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 

fastställer att vården skall arbeta förebyggande mot ohälsa. Kvinnan har lagstadgad rätt till 

stöd vid en abort. Enligt svensk abortlag (SFS 1974:595) skall hon erbjudas stödsamtal 

både innan och efter det att aborten genomförts. Wyverkens, Buysse, Vrancken och 

Brondeel (2013) förtydligar att dessa samtal skall innehålla en diskussion om hur aborten 

skall gå till och känslorna som kan uppstå. Innehållet skall dock variera då det skall 

anpassas efter individen. Socialstyrelsens föreskrifter kompletterar detta genom att stadgas 

att det skall finnas fastställda rutiner som säkerställer att kvinnan, oavsett tid på dygnet, 

skall få sitt behov av stöd och hjälp tillmötesgått (SOSFS 2009:15). Få studier fokuserar 

dock på om detta faktiskt upprätthålls och vilken effekt det erbjudna stödet har på 

patienten. 

 

Abortlagstiftning i världen 

Patientens lidande i mötet med sjuksköterskan  

 

Sjuksköterskans professionella ansvar definieras i International Council of Nurses (ICN) 

etiska kod. Där framgår att sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Detta ligger till grund för 

hela sjuksköterskeyrkets etik (International Council of Nurses, 2012).  

  

Varje persons lidande är unikt och kan ta form på olika sätt, det kan vara fysiskt, psykiskt 

eller andligt hos en individ. Eftersom att lidande kan komma till uttryck på olika sätt och 

för att sjuksköterskan skall kunna avhjälpa detta så måste hen besitta förmågan att kunna 

identifiera det. För att uppnå detta behöver kommunikationen inte endast vara verbal utan 

lidande måste också kunna urskiljas ur patientens kroppsspråk och mimik. Om 

sjuksköterskan inte besitter denna förmåga kan lidande gå obemärkt förbi och patienten 

kan bli utan nödvändigt stöd (KenWald, Whiffin & Spalek, 2017).  

 

När lidande uppstår inom vården är det vanligtvis negativ attityd eller kunskapsbrist hos 

sjuksköterskan gentemot patienten som är anledningen. Lidandet skapas i en dålig 

kommunikation och relation mellan sjuksköterskan och patienten (Dahlberg & Segesten, 

2010). Att uppleva lidande i en vårdsituation kan innebära att patienten känner negativa 
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känslor inför tanken att ta kontakt med vården vid ett senare tillfälle (Berglund, Westin, 

Svanström & Sundler, 2012). Mötet mellan sjuksköterska och patient spelar här en 

avgörande del i vårdarbetet inte bara för stunden utan även för framtiden (KenWald, 

Whiffin & Spalek, 2017).  

 

Vid en abort så kan många situationer upplevas som svåra och orsaka lidande. Viktigt för 

sjuksköterskan förstå att lidande kan uppstå under hela processen och vara beredd på att 

bemöta detta. Till exempel så menar Hunt, Ziebland, Field och Wyke (2009) på att kvinnor 

som genomgår en abort på grund av fostermissbildningar upplever något av det värsta 

lidandet under den tid de försöker att fatta beslutet om de vill genomföra en abort eller inte. 

 

Patientens relation till sjuksköterskan vid en sen abort 

 

Partnerskapet och patientberättelsen skapar tillsammans med dokumentationen de pelare 

som personcentrerad omvårdnad vilar på. Partnerskapet menar på den relation som 

vårdpersonalen och patienten har. Sjuksköterskan skall se patienten som jämbördig och 

visa på en öppenhet, förståelse samt ett intresse för dennes patientberättelse. Respekt skall 

visas för patientens egen vilja och dennes beslut skall inte bedömas eller bli moraliserande, 

något som är viktigt vid en abort. Ömsesidig respekt skall även visas för den andra partens 

kunskap. Med detta menas att patienten är kunnig om sin egen patientberättelse och 

vårdpersonalen kunnig i sitt yrke. Om patienten upplever att hen inte kan påverka sin vård 

kan detta innebära känslor av maktlöshet. Detta kan ha en negativ inverkan på upplevelsen 

av omvårdnaden. Detsamma är fallet om patienten ej känner förtroende inför 

sjuksköterskans kompetens (International Council of Nurses, 2012). Då abort av flera 

anledningar kan upplevas som påfrestande är det viktigt att patienten känner sig lyssnad på 

och upplever ett förtroende för sjuksköterskan och övrig vårdpersonal. 

  

Sjuksköterskan skall i sin roll ifrågasätta sina värderingar, antaganden och kritiskt rannsaka 

sig själv. Sjuksköterskan bör alltid reflektera över sina tankar och alltid arbeta utifrån 

evidens för att förhindra att okunskap befläckar hennes attityd och handlingar. 

Vårdpersonalen behöver kunna ta avstånd från egna värderingar för att kunna ha ett öppet 

sinne. Genom att ha ett öppet sinne gentemot patientens livsvärld och berättelse känner sig 

patienten sedd, delaktig och inte dömd (Dahlborg Lyckhage, Brink & Lindahl, 2018). 

Abort är ett stigmatiserat ämne där inte sällan diskussionen om etik uppkommer. Om 

sjuksköterskan inte besitter förmågan att frånsäga sig sina egna värderingar och åsikter kan 

detta påverka kvinnorna som hon kommer i kontakt med negativt (Andersson, Gemzell-

Danielsson & Christensson 2014). 

Oavsett vad kvinnans orsak är så ställs hon inför ett beslut. Besluten är inte endast 

livsavgörande för henne, utan också för hennes anhöriga. I och med sin beslutsposition står 

hon också inför ett etiskt dilemma. Dessa faktorer väger tungt och kan skada kvinnans 

välmående (Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, 2018).  

 

Vid personcentrerad omvårdnad är det också viktigt att se hela personen, inte endast 

patienten och inte endast som en ensam individ. Patienten är en person utöver 

behandlingen hen skall genomgå och befinner sig alltid i ett socialt sammanhang i och med 

anhöriga och övrig omgivning. Att vid en abort inte kunna se personen bakom 

sjukhuskläderna som befinner sig i ett socialt sammanhang som kan påverka henne 

stärkande eller nedbrytande är att inte se en del av patienten (International Council of 

Nurses, 2012). Makenzius, Tydén och Larsson (2013) menar på att detta behov av 

personcentrerad omvårdnad inte alltid uppfylls vid abort. Personalen har bemött dem 
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neutralt och fokuserat på de fysiska frågorna utan att kunna se kvinnornas behov av att bli 

sedda som individer med emotioner och personliga preferenser. 

  

Andersson, Gemzell-Danielsson och Christensson (2014) menar på att det av 

sjuksköterskans krävs professionell kunskap, empati och en förmåga att reflektera etiskt för 

att vårda kvinnor som genomgår en abort på ett sätt som av kvinnorna upplevs som 

positivt.  

 

Problemformulering  

För sjuksköterskor är det personcentrerade förhållningssättet en möjlighet att bjuda in 

patienten och på så sätt öka förståelsen för kvinnans behov (Dahlberg, Segested, 2010). 

Genom att ge sammanfattad bild av upplevelsen som det innebär att genomgå en sen abort 

ur patientens perspektiv kan sjuksköterskor få bättre inblick och förståelse för patientens 

behov av stöd före, under samt efter ingreppet (Ekman, 2014). Detta är lämpligt för att 

samla och sprida befintlig forskning samt att finna kunskapsluckor för att kunna undersöka 

behovet av vidare studier (Folkhälsomyndigheten, 2017). Mot bakgrund av detta finns ett 

intresse av att sammanfatta patienters upplevelser av att genomgå en sen abort. 

 

SYFTE  

Syftet med studien var att sammanfatta den befintliga forskningen om kvinnors upplevelser 

av att genomgå en sen abort. 

 

METOD  

Val av metod  

 

Allmän litteraturöversikt valdes som metod. En litteraturöversikt innebär en samling av 

befintlig forskning på ett valt område i syftet att skapa en kunskapsöversikt (Friberg, 

2017). Denna typ av studie är passande för att samla och sprida forskningsresultat, 

identifiera luckor i den kunskap som finns och fastställa hur värdefullt det skulle vara att 

gå vidare med ytterligare forskning (Folkhälsomyndigheten, 2017). För att bedriva 

evidensbaserad vård är en helhetssyn av den forskning som finns en grundförutsättning 

(Henricson, 2017). En litteraturöversikt kan innehålla information från både kvantitativ och 

kvalitativ forskning. Detta bidrar till ett bredare och mer omfattande resultat (Friberg, 

2017). Kvalitativa studier beskriver subjektiva upplevelser av fenomen och kantas av ett 

mer holistiskt synsätt. Hur studien utförs beror på det sammanhanget som denna utförs i 

och dess upplägg är baserat på detta mer anpassningsbart. Kvantitativa studier följer en 

mer strukturerad metod och beskriver den objektiva verkligheten (Henricson, 2017). 

 

Urval  

Inklusions- och exklusionskriterier användes för att begränsa sökningarna och för att 

lättare få fram sökningar som var relevanta i enlighet med Forsberg och Wengströms 

rekommendationer (2016).  

 

Inklusionskriterier 

Ett inklusionskriterium var att studierna endast gällde kvinnor som genomgick legala abort 

från och med vecka 12. Dessa var publicerade från 2008 och framåt i tiden. 
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Tidsbegränsningen beror på att kunskap utvecklas med tiden och äldre information kan 

vara irrelevant i dagsläget (Henricson, 2017). De vetenskapliga artiklarna som användes 

var både kvantitativa och kvalitativa. Detta då båda metoderna används inom 

omvårdnadsområdet och därför är aktuella (Forsberg & Wengström, 2016). I enlighet med 

Henricsons (2017) riktlinjer för källkritik inkluderades endast artiklar som var peer 

reviewed används då detta stärker en studies evidens. Studier som inkluderas skall enligt 

Forsberg och Wengström (2016) blivit tillåtna av etiska kommittéer eller noggrant etiskt 

övervägts för att inte gå mot god forskningssed. I enlighet med detta har endast artiklar 

som blivit etiskt godkända inkluderats.  Ingen åldersbegränsning användes då aborter 

utförs från stort åldersspann. 

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som handlade om illegala abort exkluderades. Därför användes ej artiklar som 

bedrivit sin forskning i länder där abort efter vecka 12 inte var tillåtet vid tidpunkt för 

datainsamling. Enligt Polit & Beck (2017) bör litteraturöversikter endast baseras på 

primärkällor, därför exkluderades litteraturstudier från arbetet. Vetenskapliga artiklar 

skrivna på ett annat språk än svenska eller engelska exkluderades. Detta för att försäkra att 

ingenting missuppfattades eller misstolkades (Henricson, 2017). Artiklar som handlade om 

transpersoners upplevelser relaterat till en sen abort exkluderades för att begränsa 

sökresultatet. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes mellan januari och mars 2019. Sökningar av vetenskapliga 

artiklar har genomförts i databaserna PubMed som står för Public Medline och CINAHL 

Complete som står för Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature. PubMed 

innehåll är fokuserat på det biomedicinska området som omvårdnad och medicin 

(Henricson, 2017). CINAHL Completes databas innehåller omvårdnad, samt andra ämnen 

såsom biomedicin, arbetsterapi och sjukgymnastik. Sökorden utformades enligt CINAHL 

headings, thesaurus of psychological index terms och Svensk MeSH för att få relevanta 

sökträffar. CINAHL headings är CINAHLs ämnesord som används vid sökning i 

databasen. MeSH, som är en förkortning, för Medical Subject Heading är ett lexikon på 

internet med medicinska termer på engelska och svenska. Svensk MeSH används för att 

översätta svenska medicinska termer till engelska medicinska termer och kan på så sätt 

användas i databaser som PubMed. Detta beskrivs på Karolinska institutets hemsida 

Svensk MeSH (https://mesh.kib.ki.se/). 

 

Databassökning  

I det första stadiet gjordes en bred sökning där MeSH termen ”abortion, induced” 

användes. I databaserna gjordes artikelsökningarna i flera steg. I PubMed användes MeSH 

termer såsom “abortion, induced” och “pregnancy trimester, second”, enligt Kristensson 

(2017) för att söka på närliggande begrepp kombinerades det med ”OR” eller med ”AND” 

som kombinerar två ord med varandra, artiklar publicerade från 2008 fram tills idag och 

svenska eller engelska valdes till som begränsningar. I CINAHL användes Thesaurus som 

är databasens egen ordlista (Kristensson, 2017) för att få fram CINALH headings. Vid 

sökningar i CINAHL användes cinahl headings “induced abortion” och “pregnancy 

trimester second” samt med ”OR” eller ”AND”, dessa kombinerades med begränsningar på 

10 år, svenska eller engelska språk och peer reviewed. Vidare kombinerades dessa ord 

tillsammans i separat sökning med termer relevanta för ämnet eller med fritextsökningar 

för att finna fler relevanta vetenskapliga artiklar. Se Tabell 1. 

https://mesh.kib.ki.se/)
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Tabell 1. Presentation av databassökning 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

20/2  

Adaptation, 

psychological [MeSH] 

(OR) 

Quality of life [MeSH] 

(OR) 

Life change events 

[MeSH] 

(OR) 

Emotions [MeSH] 

(OR) 

Stress, psychological 

[MeSH] 

(OR) 

Mental health [MeSH] 

(AND) 

Abortion, induced 

[MeSH] 

(AND) 

Pregnancy trimester, 

second [MeSH] 

12 9 6 5 

PubMed 

20/2  

Experience 

[Title/Abstract] 

(AND) 

Abortion, induced 

[MeSH] 

(AND) 

Pregnancy trimester, 

second [MeSH] 

39 7 3 1 

PubMed 

21/2  

Pregnancy trimester, 

second/psychology 

[MeSH] 

59 5 2 1 

PubMed 

1/3  

Abortion, 

induced/psychology 

[MeSH] 

891 29 9 4 

CINAHL 

21/2  

Abortion, Induced+ 

[MH] 

(AND) 

8 2 1 1 
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Pregnancy Trimester, 

Second [MH] 

(AND) 

Adaptation, 

Psychological+ [MH] 

(OR) 

Quality of Life+ [MH] 

(OR) 

Coping+ [MH] 

(OR) 

Life Change Events+ 

[MH] 

(OR) 

Emotions+ [MH] 

(OR) 

Stress, Psychological+ 

[MH] 

(OR) 

Mental Health [MH] 

Summering 
 

1009 52 21 12 

 

 

Manuell sökning 

Manuell sökning är enligt Forsberg och Wengström (2016) ett sätt att hitta liknande 

artiklar som motsvarar syftet. Tre artiklar identifierades i referenslistan till litteraturstudien 

“Women's experiences of labour and birth when having a termination of pregnancy for 

fetal abnormality in the second trimester of pregnancy: A qualitative meta-synthesis” 

(Jones, Baird, Fenwick, 2017). Denna studie identiferades genom en databassökning i 

PubMed genom att använda MeSH termen “Pregnancy trimester, second”. Dessa artiklar 

var “Experiences of termination of pregnancy for a fetal anomaly: A qualitative study of 

virtual community messages” (Carlsson, Bergman, Karlsson, Wadensten & Mattsson, 

2016), “Women’s experience of care when undergoing termination of pregnancy for fetal 

anomaly in England” (Fisher & Lafarge, 2015) samt “Women’s Experiences of Coping 

With Pregnancy Termination for Fetal Abnormality” (Lafarge, Mitchell & Fox, 2013). 

 

Databearbetning  

Materialet framkom av en systematisk sökning och sammanställdes samt granskades 

kritiskt. Databearbetningen genomfördes i enlighet med Kristensson (2014). 

Databasökningen resulterade i totalt 1009 vetenskapliga artiklar. För att avgöra dess 

relevans för studien så granskades först titlarna. Vid den sökning som resulterade i 891 

vetenskapliga artiklar (Se Tabell 1. Resultat av databassökning) så sorterades dessa efter 

relevans via funktionen “Best match” i PubMed varpå de första 100 titlarna granskades. Då 

titlarna hade granskats kvarstod 52 artiklar. Dessa artiklars möjlighet till att svara på 

studiens syfte bedömdes via noggrann genomläsning av dessas abstrakt. Efter detta 

kvarstod 21 artiklar som lästes upprepade gånger i sin helhet av båda författarna. Efter 

detta kvarstod 13 artiklar. En manuell sökning genomfördes också genom att granska 

funna artiklars referenslistor. Den manuella sökningen resulterade i att ytterligare 3 artiklar 

framkom. Dessa genomgick samma databearbetningsprocess. Totalt valdes 15 
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vetenskapliga artiklar ut. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering (bilaga A) för att säkerställa kvaliteten 

på artiklarna. Bedömningsmallen är modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011) och Berg, Dencker och Skärsäter (1999). För att öka reliabiliteten i 

litteraturöversikten gjordes kvalitetsgranskningen enskilt och sedan gemensamt i enlighet 

med (Henricsson, 2017).  Kvalitetsbedömningen sammanställdes i en matris (Bilaga B) 

med de valda artiklarnas syfte, metod och resultat. 

 

Figur 1. Sammanfattande illustrering av gallringsprocessen 

 
I enlighet med Forsberg och Wengstöms flödesschema (2016). 

 

Dataanalys  

Resultatet utgick från en integrerad analys av valda artiklar enligt Kristensson (2014). 

Detta beskriver Kristensson (2014) genom olika steg där första steget är att läsa igenom 

funna artiklar till resultatet och identifiera likheter eller olikheter i resultaten. Olika 

huvudkategorier ska identifieras i andra steget, samt bindas samman med subkategorier där 

resultaten som har likheter till varandra sammanfattas. Det sista steget enligt Kristensson 

(2014) är att sammanfatta resultaten i kategorierna.  De artiklar som valts ut till resultatet 

lästes flertalet gånger igenom för att sedan hitta likheter alternativ olikheter i resultaten. 

Artiklar som har resultat relaterat till varandra kategoriserades tillsammans med 

subkategorier. Resultaten sammanställdes sedan under kategorierna. Kategorierna 

sammanställdes med färgkoder för att identifiera likheter med frågeställningarna. Dessa 

kategorier kunde sedan användas till att strukturera resultatet för denna litteraturöversikt. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Denna studie motiverades som sådant att belysa den väsentliga frågan som är kvinnors 

upplevelse av att genomgå en sen abort. Studien har en etiskt meningsfull grund då 
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frågeställningen menade på att lyfta det dåvarande läget för att möjliggöra en förbättring av 

vården (Henricson, 2017). I enlighet med Forsberg och Wengström (2016) ska studier som 

inkluderades i resultatet fått tillstånd från etiska kommittéer eller gjorts noggranna etiska 

överväganden av. Endast artiklar som blivit etiskt godkända har därför inkluderats i denna 

studie. Allt data som varit relevant till syftet skall enligt Forsberg och Wengstöm (2016) 

inkluderas, även sådant som inte stämmer överens med eventuell hypotes. Att endast ta 

med artiklar som är enligt forskarens åsikt är ett oetiskt förfarande (Forsberg & 

Wengström, 2016). Därför har författarna varit kritiska till samtlig litteratur i studien samt 

haft ett neutralt förhållningssätt till funna artiklar.  

  

För att en studie skall följa god forskningssed är det nödvändigt att denna är av god 

vetenskaplig kvalitet och inte är gjord med oredlighet. Oredlighet innebär att någon med 

mening har manipulerat det vetenskapliga arbetet (Henricson, 2017). För att undvika detta 

så exkluderades inte artiklar som var relevanta i ämnet i syfte att nå ett specifikt resultat. 

Artiklarna granskades noga för att undvika missuppfattningar och när översättningar av 

begrepp skedde gjordes detta noggrant och med en medvetenhet om språkets olika nyanser. 

En strävan efter att korrekt anpassa studiens design efter frågeställningen samt en strävan 

efter att objektivt granska resultatet utan subjektivt inflytande var närvarande under 

arbetets gång. För att undvika oredlighet så som plagiat har källorna till materialet 

redovisats tydligt (Sandman & Kjellström, 2013). Genom att referera i överensstämmelse 

med Sophiahemmets modifierade version av American Psychological Association [APA]-

mall så har plagiat undvikits. 

 

RESULTAT  

Utifrån analysen av de inkluderade artiklarna kunde patientens upplevelse av att genomgå 

en sen abort sammanfattas genom tre huvudkategorier med subkategorier. Dessa 

huvudkategorier var lidande, positiva aspekter samt behov av stöd. Se tabell 2. 

 

Tabell 2. Sammanställning av huvudkategorier och subkategorier 

Lidande Positiva aspekter Behovet av stöd 

Känslor av skuld, skam och 

oro 

 

Påminnelser och isolering 

 

Fysisk smärta 

Empowerment och 

lättnad  

Stöd från anhöriga 

 

Stöd från vårdpersonal 

 

Brister i 

informationsöverföringen 

 

 

Lidande 

 

Känslor av skuld, sorg och oro 

Skuld och sorg är de känslor som beskrivs i störst utsträckning i de inkluderade artiklarna. 

En stor majoritet av kvinnorna upplevde sorg och skuld i varierande grad och under 

varierande tidsspann. Skuldkänslor framkom av tanken att man hade tagit ett liv eller 

övergett ett barn genom att fatta abortbeslutet (Asplin, Wessel, Marions & Georgsson 

Öhman, 2014; Mukkavaara, Öhrling & Lindberg, 2012). Hos de kvinnor som genomförde 

abort som anledning av fostermissbildningar fanns även tankar om att man hade orsakat 

missbildningarna (Maguire et al, 2015).  
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Sorg var en framträdande känsla vare sig graviditeten var önskad eller inte (Andersson, 

Christensson & Gemzell-Danielsson, 2014; Asplin et al, 2014; Carlsson, Bergman, 

Karlsson, Wadensten och Mattsson, 2016; Cowchock et al, 2011; Graham, Mason, Rankin 

& Robson, 2009; Fisher & Lafarge, 2015; Kersting et al, 2009; Lafarge, Mitchell & Fox, 

2013; Maguire et al, 2015; Mukkavaara et al, 2012; O´Donnel, O´Carool & Toole, 2018). 

Alla studier bad inte kvinnorna att ange vad som motiverat sorgen. De studier som har 

detta har dock funnit anledningar som liknar varandra. Andersson, Christensson och 

Gemzell-Danielsson (2014) kom via kvalitativa intervjustudier fram till att många kvinnor 

motiverade sin sorg med känslan av att ha dödat 

någonting som levde inom dem. Carlsson et al. 

(2016) fann att kvinnor motiverade det med 

förlusten av fostret och Asplin et al. (2014) kom 

fram till att många kvinnor upplevde att de hade 

övergett barnet. Sorgen framträdde av känslan av att 

förlora något som skulle kunna ha blivit ens barn, 

även om detta inte var önskat. 

 

Utöver känslorna av skuld och sorg förekom känslor av ångest och oro. Dessa känslor var 

riktade till fostret snarare än till kvinnan själv. Flera studier konstaterade att kvinnor ofta 

var oroliga att fostret hade ont eller på annat sett led (Andersson et al, 2014; Lafarge et al, 

2013; Graham et al, 2009; Fisher & Lafarge, 2015). Tre studier fann att kvinnan också 

kunde uppleva oro för sin partner. En studie fann att denna oro kunde vara förankrad i hur 

partnern reagerade på att se kvinnan i smärtor utan att kunna hjälpa henne (Andersson et al, 

2014). Den andra studien konstaterade att kvinnor som avbrutit en önskad graviditet kunde 

uppleva en oro inför hur deras partner skulle hantera förlusten (Mukkavaara et al, 2012). 

En studie av Lafarge et al. (2013) fann att det hjälpte kvinnorna att fokusera på smärtan 

och rädslan som deras partner upplevde istället för att fokusera på vad de själva kände. 

Enligt Freeman et al. (2016) kunde oro även uppstå som en konsekvens av att kvinnan 

upplevde att hon saknade kontroll över situationen. 

 

Flera studier talar om en specifik stund relaterat till aborten som av många har upplevts 

som väldigt svår att gå igenom. Denna stund är då kvinnan upplever att det inte längre 

fanns någon återvändo från aborten. Att svälja de första tabletterna väckte hos många 

kvinnor känslan av att fatta ett oåterkalleligt och 

livsavgörande beslut. Hos många kvinnor ledde 

detta till filosofiska samt existentiella tankar och 

resonemang om liv och död. Många uppgav sig 

konfronteras inför sig själva med om de hade fattat 

rätt beslut. Dessa tankar orsakade hos många oro 

och skuldkänslor (Andersson et al, 2014; 

Mukkavaara et al, 2012). Samma känslor kunde uppstå hos många kvinnor om de först 

behövde signera dokument nödvändiga för att påbörja aborten. Att signera dokumenten 

blev en akt av väldig symbolik som kunde leda till skuldkänslor. Flera av kvinnorna bad 

sin partner att också signera dokumentet för att fördela skulden de kände, även om detta 

saknar juridiskt värde. Upplevelserna varierar dock och några kvinnor såg det som en 

lättnad att få skriva på dokumenten och påbörja processen då det redan fattat sitt beslut och 

accepterat det (Lotto, Armstrong & Smith, 2016).  

 

“I was so tired, bodily tired, and 

all the negative feelings within 

me were strengthened; I needed 

help. My life was upside down.” 

(Asplin et al, 2014, sida 624). 

“On Sunday, it was hard, when I 

had that tablet. You knew that if I 

took the tablet and waited an 

hour, there was no turning back.” 

(Andersson et al, 2014, sida 12). 
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Flera studier menade på att kvinnorna reagerade starkare emotionellt än vad de hade 

förväntat sig och hade önskat att de hade fått mer information om att detta kunde inträffa 

och till vilken grad (Carlsson et al, 2016; Fisher & Lafarge, 2015; Mukkavaara et al, 2012; 

Ramdaney et al, 2015). 

 

Påminnelser och isolering 

Att se gravida kvinnor, tala om sin upplevelse eller på annat sätt bli påmind om aborten 

som man genomgått var för många kvinnor plågsamt (Asplin et al, 2014; Fisher & Lafarge, 

2015; Lafarge et al, 2013; Maguire et al, 2015; Ramdaney et al, 2015; O´Donnel, O´Carool 

& Toole, 2018). Detta innebar att kvinnor i vissa fall 

isolerade sig socialt samt undvek uppföljningssamtal 

med vården (Asplin et al, 2014; Lafarge et al, 2013; 

Maguire et al, 2015; Ramdaney et al, 2015). Att 

reagera starkt på triggande event var något som för 

flera kvinnor dröjde sig kvar även ett år efter aborten 

(Maguire et al, 2015). 

 

Fysisk smärta 

Flera studier fann att kvinnor som genomgått en sen abort upplevde kraftiga smärtor under 

den tiden att fostret drivits nedåt och ut ur kroppen (Andersson et al, 2014; Carlsson et al, 

2016; Freeman et al, 2016; Fisher & Lafarge, 2015; Graham et al, 2009; Lotto et al, 2016; 

Mukkavaara et al, 2012; Ramdaney et al, 2015). Ett flertal studier kunde även konstatera 

att kvinnorna var oförberedda på denna grad av smärta som en konsekvens av att det inte 

hade fått tillräcklig information på ett lämpligt sätt (Andersson et al, 2014; Carlsson et al, 

2016; Graham et al, 2009; Mukkavaara et al, 2012; Ramdaney et al, 2015). En studie av 

Fisher & Lafarge (2015) konstaterade dock att majoriteten av kvinnorna hade fått adekvat 

information om de fysiska påfrestningarna som var att förvänta sig. Detta bidrog till en mer 

positiv och mindre skrämmande upplevelse.  

 

Ramdaney et al. (2015) samt Lotto et al. (2016) fann 

att kvinnorna i deras studie ansåg att den fysiska 

smärtan förstärkte de negativa känslor som de 

upplevde. Mukkavaara et al. (2012) kom dock fram 

till att kvinnorna upplevde att den fysiska smärtan 

istället distraherade dem från de tyngande känslorna. 

 

Positiva aspekter 

 

Empowerment och lättnad 

Att genomgå en abort upplevdes av många som både psykiskt och fysiskt påfrestande. En 

känsla av empowerment kunde dock hjälpa kvinnorna genom de svåraste stunderna 

(Andersson et al, 2014; Lafarge et al, 2013). Många upplevde att de kunde agera som sin 

egen coach. Efter ingreppet kände de stolthet över att ha överkommit de negativa 

känslorna, abortproceduren samt eventuella komplikationer. De fann även en stolthet i att 

ha fattat beslutet om abort, någonting som för många var kantat av osäkerhet och lidande. 

Detta ledde till att de efteråt kände sig stärkta och trygga (Andersson et al, 2014; Lafarge et 

al, 2013). Fisher och Lafarge (2015) kunde även se att kvinnor kunde uppleva 

empowerment om de själva sökte information om ingreppet. En studie från Asplin et al. 

(2014) om sen abort som ett resultat av fostermissbildningar fann att känslan av 

empowerment och kontroll hjälpte kvinnorna att bearbeta sorg efteråt och hjälpte dem att 

“I do not have the energy to see 

my friends so often, but basically 

I do not believe in avoidance as a 

strategy.” 

(Asplin et al, 2014, sida 624). 

“I have never experienced pain 

like that all my life and as you 

are in such poor mental shape 

when you’re lying there, the 

physical pain is heightened 

because of that.” 

(Carlsson et al, 2016, sida 58). 
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kunna gå vidare till att acceptera situationen. Andersson et al. (2014) fann att majoriteten 

av kvinnorna även upplevde en lättnad efter ingreppet över att processen och graviditeten 

var över. Känslan av lättnad uteslöt dock inte känslor av sorg och skuld. 

 

Behov av stöd 

 

Stöd från anhöriga 

Desto längre graviditeten hade pågått desto svårare var abortbeslutet att fatta (Mukkavaara 

et al, 2012; Ramdaney et al, 2015) och svårigheter i att fatta beslutet var förenat med ett 

större behov av stöd (Ramdaney t al, 2015). Ett socialt nät bestående av sin partner och 

andra anhöriga innebar en stödresurs för kvinnorna under hela abortprocessen (Andersson 

et al, 2014; Moodley, Ndjapa-Ndamkou & Govender, 2013; Lafarge et al, 2013; Ramdaney 

et al, 2015). Kvinnans anhöriga kunde hjälpa henne att fatta ett beslut om aborten skulle 

genomföras eller inte, samt stötta henne i det beslut hon fattat. Detta stärkte kvinnans tro 

på det egna beslutet (Andersson et al, 2014; Govender et al, 2013; Ramdaney et al, 2015). 

En studie av Govender et al. (2013) fann även att anhörigstöd under 

beslutfattningsprocessen ledde till att beslutet var förenat med mindre ånger. En studie av 

Andersson et al. (2014) fann dock att det för många kvinnor var viktigt att känna att 

beslutet var deras eget och att de hade fattat det själva. 

 

Många kvinnor ville ha en anhörig med sig även 

under ingreppets gång (Andersson et al, 2014; 

Mukkavaara et al, 2015; Ramdaney, 2015). Detta 

sågs som värdefullt stöd (Andersson et al, 2014; 

Lafarge et al, 2013; Mukkavaara et al, 2012) även 

om de kunde uppleva svårigheter med att tala med 

sin partner om aborten (Mukkavaara et al, 2012). 

Om det inte var möjligt för en anhörig att närvara 

trots kvinnans önskemål kunde det resultera i ångest (Andersson et al, 2014; Fisher & 

Lafarge, 2015). Andersson et al. (2014) fann dock att kvinnor i enstaka fall ville genomgå 

ingreppet själva. Anledningar till detta var att de såg på aborten som en tid för reflektion, 

en situation av väldig integritet eller för att de inte ville vara en börda för någon. 

 

Stöd från vårdpersonal 

Interaktionen som kvinnorna hade med vårdgivarna hade en bestående effekt på hur 

kvinnorna upplevde aborten (Lafarge et al, 2013). Flera kvinnor beskrev det stöd som de 

hade fått under ingreppet samt efteråt som oerhört viktigt för att kunna hantera situationen 

(Asplin et al, 2014; Lafarge et al, 2013; Mukkavaara et al, 2012) samtidigt som de 

kvinnor som inte blivit erbjudna stödresurser efter aborten upplevde en känsla av att vara 

övergivna (Fisher & Lafarge, 2015). Mukkavaara et al. (2012) fann att kvinnor som blivit 

erbjudna stödresurser efter ingreppet men tackat nej kände en ånger över detta. 

 

Många kvinnor värderade empatiskt omhändertagande högt (Carlsson et al, 2016; Fisher 

& Lafarge, 2015). En studie av Asplin et al. (2014) samt en av Fisher och Lafarge (2015) 

fann att kvinnorna hade behov av personcentrerad omvårdnad. Att bli sedd som en individ 

möjliggjorde att påverka vården man fick samtidigt som man hade vårdpersonalens 

kunskap att stötta sig emot. Studierna konstaterade dock att några kvinnor upplevde det 

som problematiskt att behöva fatta beslut angående vilket stöd man ville nyttja. 

Anledningen till detta var att några deltagare valde bort stöd som de i efterhand önskade 

att de hade utnyttjat, det upplevdes som att det var lätt att “falla mellan stolarna”. Några 

“When my friend was there with 

me she tried to help and comfort 

me. When she was present I 

actually felt much better but 

when I knew she was leaving 

tears started to fall.” 

(Andersson et al, 2014, sida 15). 
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kvinnor önskade att beslut hade fattats av vårdgivarna då de upplevde att de själva inte 

hade kunskap eller ork nog i den situationen för att göra val. 

 

Brister i informationsöverföringen 

Fisher och Lafarge (2015) fann att tillgången till adekvat information var en viktig faktor i 

hur kvinnorna upplevde aborten i sin helhet. Flera studier beskrev dock brister i 

informationsöverföringen från vårdpersonalen till kvinnorna (Andersson et al, 2014; 

Carlsson et al, 2016; Fisher & Lafarge, 2015; Freeman et al, 2016; Graham et al, 2009; 

Lotto et al, 2016; Mukkavaara et al, 2012; Ramdaney et al, 2015). Andersson et al. (2014) 

samt Freeman et al. (2016) fann att brist på information innebar en känsla av 

kontrollförlust som i sig kunde leda till stress och rädsla. Dessa känslor kunde sedan 

förstärka de negativa emotionerna som kvinnorna 

redan upplevde. Vid de tillfällen som utförlig 

information gavs så fann Lotto et al. (2016) att många 

kvinnor trots detta var oförberedda på upplevelsen att 

genomgå en sen abort då informationen inte anpassats 

till en förståelig nivå. 

 

  

“Not knowing what to expect 

was probably one of the worst 

things.” 

(Carlsson et al, 2016, sida 58). 
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Resultatet visade på 3 huvudkategorier med subkategorier. Första huvudkategorin var 

lidande där subkategorierna känslor av skuld, sorg och oro, påminnelser och isolering och 

fysisk smärta identifierades. Positiva aspekter var andra huvudkategorin och den 

subkategori som identifierades var empowerment och lättnad. Sista huvudkategorin var 

behov av stöd. Subkategorier var stöd från anhöriga, stöd från vårdpersonal och brister i 

informationsöverföringen. Syftet med studien var att sammanfatta den befintliga 

forskningen om kvinnors upplevelser av att genomgå en sen abort. 

 

Resultatet visar på att känslorna varierar men att någon form av lidande för det mesta 

uppstår någon gång under processen och ibland är långvarig och har en bestående effekt på 

kvinnan. Skuldkänslorna berodde i många fall på att ha fattat beslutet om abort, och i det 

fall fostermissbildningar förekom, tankar på att man själv orsakat dessa. Oavsett om 

graviditeten var önskad eller inte fanns mycket sorg i och med det beslut som togs. Detta 

beskrevs i flertalet studier vara baserat på förlusten av fostret som skulle kunna ha blivit 

kvinnans barn. Sorgen innebar att många kvinnor upplevde det som plågsamt att bli 

påminda om aborten och därför isolerade sig socialt samt uteblev från uppföljningssamtal. 

Då många kvinnor ångrade att de hade tackat nej till stödresurser efter aborten väcks tankar 

om vikten av att fånga upp de kvinnor som tackar nej som en konsekvens av den sorg de 

upplever. Detta måste dock göras utan att kränka kvinnans autonomi och integritet. Vidare 

forskning på hur kvinnor önskar sig bli bemötta skulle kunna ge förbättrade riktlinjer för 

hur vården bör ta kontakt utan att kränka patientens autonomi.  

 

Resultatet visar på att kvinnor kunde känna sig övergivna efteråt om de inte blivit erbjudna 

någon form av stödsamtal. Detta väcker tankar om hur personanpassad vården skall vara 

för att se till att ingen blir utan vård om de inte frågar efter den. Vården ska inte tvinga på 

patienter hjälp men samtidigt visade resultaten på att många inte förstod behovet av samtal 

förrän de genomgått aborten, och de kände sig inte manade att själva söka den hjälpen.  

 

Det positiva som kvinnorna talade om var en känsla av empowerment genom det svåra, att 

vara tillfreds med det beslut som tagits och att inte längre känna osäkerhet eller tvivel. Få 

studier fokuserade dock på annat än negativa aspekter. Detta speglar en bild som kanske 

inte stämmer av att sen abort, för nästan alla som genomgår det, är det väldigt plågsamt. 

För att motverka denna bild av abort krävs bredare forskning som tar in flera aspekter av 

upplevelsen. 

 

Inför aborten tyckte flera kvinnor att hjälp från anhöriga i beslutet var skönt att på så sätt 

inte helt själv vara den som beslutar att det ska genomföras. Under och efter aborten var 

behovet av stöd från anhöriga och vårdpersonal för många kvinnor stort, ibland essentiellt. 

Några kvinnor valde att genomgå ingreppet utan någon anhörig närvarande då de ansåg att 

det var en tid för reflektion, att de inte ville vara en börda för någon eller för att de ansåg 

sig vara i stort behov av integritet. Det framkommer dock inte i någon studie hur det 

påverkade kvinnorna att genomgå det själva. Detta bör undersökas vidare för att få en 

inblick i om insatser borde läggas på att göra kvinnor med bekväma med att ha anhöriga 

närvarande eller inte, baserat på om det har en negativ effekt på deras välmående att vara 

utan detta stöd.  
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Vårdpersonalen var ofta ett välbehövt stöd även om kvinnorna såg brister i hur vården 

tedde sig. Majoriteten av de studier som berörde ämnet ansåg att det löd en brist på 

personcentrerad omvårdnad och hänvisade till att denna typ av omvårdnad upplevdes som 

positiv av kvinnorna. Detta fynd stämmer överens med befintlig litteratur från Dahlborg, et 

al. (2018) som beskriver att lidande motverkas genom att göra patienten sedd och delaktig. 

En studie såg dock problem med att alltid fråga kvinnorna om vilket stöd de ville ha då de 

inte alltid upplevde sig vara i skick att fatta beslut eller inte insåg vilket behov av stöd de 

skulle komma att behöva. 

 

Information som inte ansetts tillräcklig var ett återkommande problem som medförde 

lidande hos kvinnorna. Detta fynd stämmer överens med tidigare forskning. Hunt, France, 

Ziebland och Wykes (2009) studie fann att dessa brister förekommit även då besked 

lämnats till föräldrarna om att fostermissbildningar inträffat. Föräldrarna var många gånger 

omedvetna om att detta kunde upptäckas så sent i graviditeten och att dessa missbildningar 

kunde vara så allvarliga att de inte var förenliga med liv utanför livmodern. Att ha vetskap 

om dessa risker på förhand hade minskat chocken och påskyndat sorgearbetet. Samma 

fenomen om bristande information beskrevs om de kraftiga smärtor som uppkommer vid 

en sen abort i samband med att fostret drivs ut ur kroppen. Många studier pekar på att 

kvinnor var oförberedda på smärtans intensitet och hur länge denna varade. Detta var fallet 

trots att befintlig litteratur beskriver denna smärta utförligt och menar på att det är en viktig 

aspekt att informera kvinnorna då det är en så pass utmanande upplevelse som kräver 

förberedelse (Almås, Stubberud & Grønseth, 2011).  

 

Lotto et al. (2016) tar även upp problemet när samtalen inte hålls på en nivå så att 

patienterna förstår vad som sagts. Det kan ur vårdpersonalens vy ses som att adekvat 

information har givits men kvinnorna som är i en utsatt situation vågar eller orkar inte 

alltid fråga om de inte har förstått informationen. Detta innebär att de känner sig förvirrade 

och inte helt insatta i vad som kommer ske vilket kan innebära stress och rädsla. Andersson 

et al. (2014), Carlsson et al. (2016), Fisher och Lafarge (2015), Freeman et al, (2016), 

Graham et al. (2009), Lotto et al. (2016), Mukkavaara et al. (2012) och Ramdaney et al. 

(2015) tar alla upp det återkommande problemet inom vården, att samtal inte hålls på en 

nivå där patienten förstår. Riktlinjerna för hur samtal ska hållas med patienten bör baserat 

på detta ses över. Flera studier fann att adekvat information ledde till minskat lidande 

vilket styrker att minskat lidande beror på ökad medvetenhet hos patienten. Detta visar på 

hur viktigt kommunikation är i vårdarbetet. Detta lyfts även fram i befintlig litteratur av 

Dahlberg & Segesten (2010) som talar om vikten av en fungerande kommunikation mellan 

patient och vårdgivare. Stora förbättringsmöjligheter gällande informationsöverföringen 

identifierades.  

 

Svårigheterna som kom fram under studiens gång var bland annat bristen på artiklar under 

en 10 års period fram till idag. Innan dess har det gjorts en del studier om ämnet. Bristen på 

ny forskning och studier visar på hur lite det forskas inom området. Och det medför att 

vården inte kan hålla sig uppdaterade om de behov som kan finnas. Resultatet som vi fick 

fram visar på att vården kan behöva uppdatera sina riktlinjer, samt få bättre inblick i hur 

det är att gå igenom en abort.  
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Metoddiskussion  

Litteraturöversikt som metod fungerade bra på så sätt att det är ett kunskapshål i hur 

kvinnor upplever sen abort och informationen som finns tillgänglig behöver sammanfattas 

och ses över för att förbättra kvinnans förutsättningar vid genomgåendet av en sen abort.  

 

Inklusionskriterierna valdes för att begränsa sökningarna samt få fram artiklar som var 

relevanta till ämnet. Att ha peer reviewed som inklusionskriterie stärker trovärdigheten i 

studien eftersom de bedömts som vetenskapliga (Henricsons, 2017). Henricson (2017) talar 

om hur kunskap ständigt utvecklas och att information som är äldre kan bli irrelevant, 

därför valde vi att ha en tidsbegränsning på 10 år. För att kunna besvara denna studies syfte 

valdes metoden litteraturöversikt eftersom den ger en överblick av kunskapsläget inom valt 

område (Forsberg & Wengström, 2016). Metodvalet bidrog till en insikt av att det saknas 

uppdaterad information om ämnet samt ordentliga riktlinjer. 

 

Artiklarna sattes in i en litteraturmatris för att kvalitetsgranskas, se bilaga B. Vi använde 

sedan Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering och 

kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån 

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Enligt 

Polit och Beck (2017) ökar reabiliteten och validiteten i en studie där en litteraturmatris där 

artiklarna redovisas öppet med en översikt av söktabellen och tillvägagångssättet för att 

besvara syftet. Genom att kvalitetsgranska artiklar säkerställer vi att studierna som 

genomförts är ordentligt genomförda även om resultaten i kvalitetsgranskning varierade, 

och artiklar med otillräcklig kvalitet valdes bort. Att redovisa kvalitetsgranskningen ges 

möjlighet för läsaren att ta del av artiklarna som valts ut och dess kvalitet. När vi 

genomförde kvalitetsgranskningen såg vi svårigheter i att många artiklar inte redovisade 

tydligt vilka metoder som använts. 

 

Svagheter som kom fram under studiens gång var svårigheterna att hitta sökord som 

svarade på syftet. Detta var tidskrävande och begränsade den tid som fanns över till det 

övriga arbetet. När passande sökord väl hade identifierats upptäcktes det att bristen på 

artiklar om ämnet var omfattande. Detta ledde till att artiklar av lägre kvalitet behövde 

användas trots dess bristande reliabilitet. Den låga kvaliteten berodde ofta på ett litet 

deltagarantal vilket ofta var en konsekvens av att kvinnor inte ville delta då un upplevelsen 

var kantat av så mycket stigmatisering eller så pass emotionellt påfrestande att genomgå. 

Aborter är ett ämne få vill prata om. Resultaten i artiklarna kunde dock användas för att se 

över dess likheter och trots bristande kvalitet gav det ändå en tydlig bild av vad kvinnor 

saknar och behöver vid sen abort. Den begränsade mängden artiklar fick även andra 

konsekvenser. Få artiklar kunde identifieras som handlade generellt om sena abort men 

flera som handlade om sen abort som en konsekvens av fostermissbildningar. Detta har 

vinklat resultatet till att tala mer för sena abort som en följd av fostermissbildningar än 

sena abort generellt.  

 

Empirisk studie hade varit ett alternativ för att ge studien mer att stå på då vetenskapliga 

artiklar var begränsade. Detta hade också kunnat resultera i att studien blev mindre 

begränsad till sen abort på grund av fostermissbildning. Val av annan metod som hade 

kunnat stärka studien och ge bredare bild av problemet hade varit intervjuer i kombination 

med frågeformulär. Forsberg och Wengström (2016) beskriver att intervjustudier ger 

möjlighet att följa upp svaren genom följdfrågor och på så sätt ge en tydligare bild av 
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studiedeltagarnas upplevelser. Som diskuterat tidigare kan det vara svårt att få ihop 

deltagare till sådan studie som ger tillräckligt med bredd för ett resultat som går att styrka.  

 

Urvalet är begränsat till kvinnor, med studier på svenska eller engelska. Många studier 

visade sig inte ha en begränsning på ålder. Det fanns tankar på huruvida det skulle sättas en 

gräns från 18 år i och med att man är myndig från då och inte behöver involvera någon. Är 

kvinnan under 18 år behöver hon inte berätta för anhöriga men vårdpersonalen kan koppla 

in socialen om de anser att det behövs. Åldersbegränsningen valdes dock bort då det 

begränsade oss för mycket i sökresultaten samt att de i alla studier inte framgick vilket 

åldersspann de hade inriktat sig på. 

 

Trots stort antal sökningar med olika kombinationer och MeSH termer var resultaten oftast 

inte tillräckliga. Tillsammans med den varierande kvaliteten på de artiklar vi har med i 

resultatet har det påverkat kvaliteten på studien på så vis att vi blev begränsade mot 

upplevelsen hos kvinnor som gjort sen abort på grund av fostermissbildning, vilket gjorde 

att vi inte kunde få fram andra kvinnors upplevelser som gjorde abort av annan anledning. 

Detta kompromissade studiens resultat. Genom att bli medvetna om kvinnors upplevelser 

under abortprocessen och lära oss utav det kan vi förbättra vården i fortsättningen. 

Identifieras det som skapar lidande finns möjligheterna till att minska eller undvika det i 

framtida vård. 

 

Slutsats   

Det som framkom av studien var att kvinnor som genomgår en sen abort upplever lidande i 

form av fysisk och emotionell smärta. Den emotionella smärtan ledde till att kvinnor 

isolerade sig för att undvika att bli påminda om upplevelsen. Kvinnor kunde också uppleva 

känslor av empowerment för att de hanterat en svår situation. Att få stöd från anhöriga och 

vårdpersonal var för många mycket viktigt. Tydliga brister i informationsöverföringen 

mellan vårdpersonal och patienterna identifierades. Detta hade en tydlig negativ effekt på 

kvinnorna.  

 

Fortsatta studier 

Ett stort kunskapshål har identifierats om kvinnors upplevelse av att genomgå en sen abort 

av andra anledningar än fostermissbildningar trots att detta, som det framgår i bakgrunden, 

är något som inträffar. För att motverka att ge en vinklad bild av upplevelsen av att 

genomgå en abort bör det även bedrivas bredare forskning som fokuserar på att ge en 

helhetsbild av samtliga emotioner som kan upplevas, inte endast de negativa. För att 

förbättra vården vid abort bör även mer resurser läggas på att identifiera vad som skulle 

kunna förbättra den upplevelse som denna studie beskriver, där lidandet skapas från 

otillräcklig information och känslan av att bli lämnad efter ingreppet. Detta är något som 

skulle kunna appliceras på flera ingrepp som upplevs som svåra och bär en viss grad av 

stigmatisering för att lindra lidande i dessa situationer.  

 

Klinisk tillämpbarhet  

Studien kan användas för att visa på hur kvinnor upplever det att genomgå en sen abort. 

Detta kan ge vårdpersonal förutsättningar för insikt som kan leda till förbättring. 

Sjuksköterskan kommer flera gånger under sitt yrkesverksamma liv att komma i kontakt 

med kvinnor som genomgått en abort och därför kan dennes ökade förståelse inom ämnet 

förbättra bemötande mot kvinnorna och därmed minska deras lidande.  
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Att få adekvat information på ett lämpligt sett är något som kan göra stor skillnad för 

kvinnor som genomgår en sen abort. För att minska lidandet behöver vårdpersonalen se till 

att kvinnan är beredd på vad som komma skall. Att vara noga med att den information som 

ges är förståelig och upprepas under hela vårdprocessen verkar essentiellt för kvinnans 

välmående. Denna studie kan bidra till att skapa nya riktlinjer för 

informationsöverföringen. 
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BILAGA A 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                VETENSKAPLIG KVALITET  

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 
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Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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BILAGA B 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Andersson, I.M., 

Christensson, 

K., Gemzell-

Danielsson, K. 
2014 
Sverige 

Experiences, feelings 

and thoughts of 

women undergoing 

second trimester 

medical termination 

of pregnancy 

Syftet med studien var 

att utforska kvinnors 

förväntningar och 

upplevelser av att 

genomgå en abort i 

andra trimestern. 

Design: Tvärsnittsstudie  

Urval: 18 år eller äldre, befunnit sig i 

andra trimestern vid tiden för aborten. 

Datainsamling: Screeningformulär 

och semistrukturerade intervjuer. 

Analys: Screeningformulären 

analyserades statistiskt enligt dess 

riktlinjer. Intervjuerna transkriberades 

och analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

31 
(8) 

Kvinnor uttryckte liknande känslor 

oavsett om aborten var relaterad till 

oönskad graviditet eller fosterskador. 

 

Aborten upplevdes som psykiskt och 

fysiskt utmanande och stöd från 

anhöriga och vårdpersonal var av stor 

vikt.  

Viss brist på information fick negativa 

effekter. 

(RTC) 

(K) 

II 

Asplin, N., 

Wessel, H., 

Marions, L., 

Georgsson 

Öhman, S. 

2013  

Sverige 

Pregnancy 

termination due to 

fetal anomaly: 

Women’s reactions, 

satisfaction and 

experience of care 

Syftet var att 

undersöka hur kvinnor 

uppfattade det stöd 

som de erbjöds efter 

att ha avbrutet en 

graviditet på grund av 

fostermissbildningar. 

Design: Exploderande kvalitativ 

studie. 

Urval: Kvinnor som genomgick en 

abort på grund av 

fostermissbildningar. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: Data analyserades genom en 

kvalitativ innehållsanalys 

 

11 Förståelse och medlidande var viktigt 

från vårdpersonalen för att kvinnorna 

skulle kunna hantera situationen. 

Vårdpersonalen behövde också visa på 

en känsla av ansvar, hopp och respekt. 

 

När aborten var genomförd beskrev flera 

kvinnor sorg en tid framöver.  

 

Negativa känslor efter abort var sorg, 

meningslöshet, ensamhet, trötthet, ilska 

och frustration.  

 

(K) 

II 



IV 

Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Carlsson T., 

Bergman, G., 

Karlsson, A.M., 

Wadensten, B., 

Mattsson, E.  

2016 

Sverige 

Experiences of 

termination of 

pregnancy for a fetal 

anomaly: A 

qualitative study of 

virtual community 

messages. 

Syftet var att 

undersöka erfarenheter 

av att genomgå en 

abort på grund av 

fostermissbildningar 

beskrivet i poster från 

svenska internetforum. 

Design: Kvalitativ tvärtsnittsstudie 

Urval: 1623 meddelanden från 122 

individer som genomgått en sen abort 

på grund av fostermissbildningar. 

Datainsamling: Data från 

meddelanden på två stora svenska 

internetforum. 

Analys: Induktiv kvalitativ 

innehållsanalys. 

122 

 

Innan, under och efter aborten upplevdes 

emotionella påfrestningar.  

 

Ingreppet var fysiskt påfrestande vilket 

fick emotionella konsekvenser. 

(K) 

II 

Cowchock, F.S., 

Ellestad, S.E., 

Meador, K.G., 

Koenig, H.G., 

Hooten, E.G., 

Swamy, G.K 

2011 

USA 

Religiosity is an 

important part of 

coping with grief in 

pregnancy after a 

traumatic second 

trimester loss. . 

Syftet var att 

undersöka hur kvinnor 

hanterade sorg efter en 

abort i andra 

trimestern. 

Design: Prospektiv kvalitativ studie 

Urval: Kvinnor som sökte vård på ett 

specifikt sjukhus och som tidigare 

genomgått en abort i andra 

trimestern. Samtliga behövde tala 

engelska. 

Datainsamling: Statistiska skalor för 

att uppskatta nivåer av sorg, 

depression, PTSD med mera. 

Analys: Skalorna analyserades 

statistiskt enligt dess riktlinjer. 

  

20 

(5) 

Höga nivåer av sorg och symtom på 

PTSD identifierades hos kvinnor som 

behövt avsluta en önskad graviditet i 

andra trimestern. 

(R) 

III 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Fisher, J., Lafarge, 

C. 

2015 

England 

Women’s 

experience of care 

when undergoing 

termination of 

pregnancy for fetal 

anomaly in 

England 

 

Att undersöka kvinnors 

upplevelse av att genomgå 

en sen abort på grund av 

fostermissbildningar för att 

se vart vården kan 

förbättras.  

 

Design: Kvalitativ retrospektiv 

tvärsnittsstudie. 

Urval: Kvinnor som genomgått en 

sen abort på grund av 

fostermissbildningar. 

Datainsamling: Semistrukturerat 

frågeformulär online. 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 
 

361 Åsikter om kvaliteten på vården 

varierade. 

 

Fem teman identifierades som 

sammanfattar vad kvinnorna uppfattade 

som bra vård. Dessa var att få vård inom 

en lämplig tidsram och på en lämplig 

avdelning, få rätt mängd vård, tillgång 

till vårdpersonal och stödorganisationer 

samt att kvinnorna skall ha möjligheten 

att fatta viktiga beslut i sin egen 

vårdprocess.  
 

(K)(R) 

III 

 

Freeman, D.M., 

Porat, N., 

Rojansky, N., 

Elami-Suzin, M., 

Winograd, O., 

Ben-Meir, A.  

2016 

Israel 

Physical symptoms 

and emotional 

responses among 

women undergoing 

induced abortion 

protocols during 

the second 

trimester.  

Studiens syfte var att 

jämföra de fysiska och 

känslomässiga effecter av 

två medicinska protokoll 

för inducerad abort under 

andra trimestern.   

Design: Prospektiv randomiserad 

kontrollerad studie. 

Urval: Kvinnor mellan 18-50 år 

som avslutade graviditeten 

mellanveckorna 14-24. 

Datainsamling: Strukturerat 

frågeformulär. 

Analys: Statistisk analys. 

145 

(10) 

Det framkom inga signifikanta skillnader 

varken fysiskt eller psykiskt med de 

olika behandlingsmetoderna.  

 

Aborten såg som fysiskt och emotionellt 

påfrestande.   

(RCT) 

II 

Graham, R.H., 

Mason, k., Rankin, 

J., Robson, S.C.  

2009. 

England  

The role of feticide 

in the context of 

late termination of 

pregnancy: a 

qualitative study of 

health 

professionals’ and 

parents’ views. 

Syftet med studien var att 

ge en djupare förståelse för 

vårdgivares och patienters 

syn på abort på grund av 

fostermissbildningar. 

Design: Exploderande kvalitativ 

studie. 

Urval: Föräldrar som genomgått 

en sen abort på grund av 

fostermissbildningar. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

12 Synen hos föräldrar varierar men ofta 

sågs det som en nödvändighet snarare än 

ett val. 

(K) 

III 
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I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagar

e 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Kersting, A., 

Kroker, K., 

Steinhard, J., 

Hoernig-Franz, I., 

Wesselmann, U, 

Luedorff, K., 

Ohrmann, P., 

Arolt, V., Suslow, 

T.,  

2009 

Tyskland 

 

Psychological 

impact on women 

after second and 

third trimester 

termination of 

pregnancy due to 

fetal anomalies 

versus women 

after preterm birth 

– A 14 month 

follow up study. 

Syftet var att jämföra 

psykisk ohälsa hos kvinnor 

som genomgått en sen abort 

till följd av 

fostermissbildningar med 

kvinnor som genomgått en 

för tidig förlossning samt 

med en kontrollgrupp. 

Design: Prospektiv randomiserad 

kontrollerad studie. 

Urval: 62 kvinnor som genomgått 

sen abort på grund av 

fostermissbildningar mellan 

veckorna 15-32. 

Datainsamling: Strukturerade 

intervjuer som resulterade i data i 

skattningsformulär. 

Analys: Skattningsformulären 

analyserades statistiskt enligt dess 

riktlinjer.  

170 Symtom på PTSD och depressiva 

symtom var vanligast förekommande 

hon kvinnor som genomgått abort på 

grund av fostermissbildningar jämfört 

med övriga grupper. 

(RCT) 

II 

Lafarge, C., 

Mitchell, K., Fox, 

P. 

2009 

England 

 

Women’s 

experiences of 

coping with 

pregnancy 

termination for 

fetal abnormality. 

Studiens syfte var att 

undersöka hur kvinnor 

upplever att genomgå en 

abort på grund av 

fostermissbildningar. 

Design:  Tvärsnitts retrospektiv 

studie. 

Urval: Kvinnor som var 18 år eller 

äldre som genomgått en sen abort 

på grund av fostermissbildningar. 

Datainsamling: Frågeformulär 

online. 

Analys: Tolkningsfenomenologisk 

analys. 

27 

(2) 
Hanteringsstrategier som identifierades 

var stöd, acceptans, undvikande och att 

finna en mening med vad som inträffat. 

 

(K) 

II 

Lotto, R., 

Armstrong, N., 

Smith, L.K.  

2016 

England  

 

Care provision 

during termination 

of pregnancy 

following 

diagnosis of a 

severe congenital 

anomaly: A 

qualitative study of 

what is important 

to parents, 

Syftet med studien var att 

förstå kvinnors och deras 

partners upplevelser samt 

behov av stöd vid en abort 

på grund av 

fostermissbildningar.   

Design: Kvalitativ studie. 

Urval: Par som genomgått sen 

abort som en konsekvens av 

fostermissbildningar. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuver. 

Analys: Kvalitativ innehållsanalys. 

20 

(2) 

Det framkom att vården inte kunde 

bemöta behovet av kvinnan och hennes 

partner hade av stöd. 

 

Det upplevdes som påfrestande att ha 

ansvaret för att fatta beslutet om abort 

skulle genomföras eller ej. 

(K) 

II 

Bilaga B
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Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Maguire, M., 

Light, A., 

Kuppermann, M., 

Dalton, K.V., 

Steinauer, E.J., 

Kerns, L.J.  

2015 

USA 

Grief after second-

trimester 

termination of fetal 

anomaly: a 

qualitative study. 

Syftet med studien var att 

identifiera faktorer som 

bidrar till sorg och kan 

lindra sorg relaterat till 

abort som en konsekvens av 

fostermissbildningar 

Design: Longitudinell kvalitativ 

studie 

Urval: Kvinnor som avbrutit 

graviditeten när de befann sig i 

vecka 14-24 och var 18 år eller 

äldre som talade engelska. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer via telefon. 

Analys: Intervjuerna analyserades 

via ”grounded theory approach” 

för att finna teman. 

 

19  

(6) 

Teman som bidrog till sorg var att 

skylla missbildningarna på sig själv, 

skuld över att man fattat abortbeslutet 

och social isolering för att undvika att 

bli påmind om aborten. 

 

Socialt stöd och tid avhjälpte sorgen.  

(K) 

II 

Mukkavaara, I., 

Öhrling, K., 

Lindberg, I.,  

2012 

Sverige  

Women’s 

experiences after 

an induced second 

trimester abortion 

Studiens syfte var att 

beskriva kvinnors 

erfarenheter av att genomgå 

en abort i andra trimestern 

Design: Kvalitativ studie. 

Urval:  Kvinnor som genomgått 

en sen abort av annan anledning 

än fostermissbildningar. 

Datainsamling:  

Semistrukturerade intervjuer. 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

6  

Fyra kategorier identifierades: att 

överväga och acceptera beslutet, att 

sakna förståelse om abortingreppet, att 

behöva stöd och information samt att få 

minnen för livet. Information och stöd 

var viktigt under hela processen. 

(K) 

III 

Bilaga B

  



VIII 

Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

O´Donnel, A., 

O´Carroll, T., Toole, 

N. 

2018 

Irland 

 
 

Internalized 

Stigma and 

Stigma-Related 

Isolation Predict 

Women’s 

Psychological 

Distress and 

Physical Health 

Symptoms 

Post-Abortion 

 

Att undersöka om 

stigmatisering av abort har 

samband med fysiskt och 

psykiskt välmående under 

och efter att ha genomgått 

en abort. 

 

Design: Tvärsnittsstudie. 

Urval: Kvinnor som var 18 år 

eller äldre som genomgått en 

abort. 

Datainsamling: Internetbaserade 

frågeformulär. 

Analys: Datan fördes in i 

skattningsinstrument som 

statistiskt granskades i enlighet 

med dess riktlinjer. 

 
 

366 

(211) 

 

 

Abort upplevdes som emotionellt 

utmanande med reaktioner som stress 

och sorg. Kvinnorna upplevde att detta 

förstärkte somatiska symtom som smärta. 

 

Studien identifierade samband mellan 

stigmatisering och psykologiska och 

fysiska fenomen. 

 
 

(K) 

II 

Ramdaney, A., 

Hashmi, S.S., 

Monga, M., Carter, 

R., Czerwinski, J. 

2015 

USA 

Support Desired by 

Women Following 

Termination of 

Pregnancy for a 

Fetal Anomaly. 

Syftet var att identifiera 

vilket stöd kvinnor 

efterfrågade under och efter 

en genomförd abort. 

Design: Prospektiv kvalitativ 

studie 

Urval: Engelsk- eller 

spansktalande deltagare som var 

18 år eller äldre som genomgick 

abort på grund av 

fostermissbildningar. 

Datainsamling: Frågeformulär 

Analys: Skalorna analyserades 

statistiskt enligt dess riktlinjer. 

51 

(30) 
Patienterna insåg inte alltid vilket behov 

av stöd de skulle komma att behöva. 

 

Kvinnorna undvek ofta vidare kontakt 

med vården för at undvika att bli 

påminda om aborten. 

(K) 

III 

Bilaga B

  


