
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

OMVÅRDNAD VID INDUCERAD MEDICINSK ABORT 

Upplevelsen ur ett patientperspektiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng  

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng  

Examinationsdatum: 2019-06-10 

Kurs: K51 
Författare: Hannah Nelsäter     Handledare: Jenny Rossen 

Författare: Hanna Widegarn Åhlvik    Examinator: Charlotte Prahl 



 

 

SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

Att genomgå en abort är en stor händelse i en kvinnas liv och varje abort som utförs har sin 

orsak. Lagstiftningen skyddar kvinnans rätt till valet att utföra en abort, oavsett anledning, i 

de delar av världen där abort är lagligt och säkert. Bemötandet från vårdpersonalen spelar 

en stor roll för kvinnans mående före, under och efter aborten, och det påverkar 

upplevelsen av den inducerade aborten till stor del.  

 

Syfte  
Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av omvårdnad vid inducerad 

medicinsk abort. 

 

Metod  
En litteraturöversikt gjordes utifrån 15 artiklar. Datasökningar gjordes i databaserna 

PubMed, CINAHL och PsycINFO. 

 

Resultat 
Studiens resultat visar på följande kategorier: kvinnans emotionella upplevelse, känsla av 

lättnad, negativa känslor hos kvinnan, upplevelsen av fysisk smärta och dess påverkan vid 

abort, respektfullt bemötande och känsla av självständighet samt informerat samtal. 

Resultatet av studien var att majoriteten av de kvinnor som genomgår en medicinsk 

inducerad abort är nöjda med upplevelsen av omvårdnaden. I de fall när upplevelsen i stort 

är negativ, så syns ett tydligt mönster i att det är enstaka negativa faktorer som påverkat 

upplevelsen att bli negativ, trots att där finns även positiva aspekter som återges.  

 

Slutsats 
Studien bidrar med kunskap kring omvårdnaden vid inducerad medicinsk abort, vilket kan 

skapa bättre vårdsituationer när kunskapsluckorna stängs och medvetenheten om de val 

kvinnan gör när hon väljer att genomföra en abort ökar. Personcentrerad omvårdnad och 

adekvat smärtlindring är avgörande för en positiv upplevelse. De brister som 

uppmärksammats kan ligga till grund för vidare forskning inom bättre bemötande i 

abortvården.  

 

Nyckelord: Abort, Inducerad Abort, Patientperspektiv, Personcentrerad omvårdnad, 

Upplevelse. 
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INLEDNING 

Att arbeta personcentrerat har visat stora positiva effekter på alla typer av vårdformer och 

vid olika tillstånd, men hur ser det ut i abortvården? Om sjuksköterskan bemöter varje 

kvinna som genomgår en inducerad medicinsk abort med empati och personcentrerad 

omvårdnad kan det underlätta händelseförloppet från beslut till eftervård. De 

grundläggande principer vårdpersonal ska arbeta utefter grundas i hur patienter ska 

bemötas utifrån det vårdbehov de har, och abortvården är inget undantag. I 

litteraturöversikten är fokus från ett personcentrerat perspektiv, med omvårdnad och 

upplevelse som bärande begrepp.  

 

BAKGRUND 

Inducerad abort 

En laglig inducerad abort definieras som avbrytande av en graviditet och avlägsnandet av 

fostret och utförs av legitimerad vårdpersonal såsom läkare, sjuksköterska eller 

barnmorska (Jatlaoui m.fl., 2018). Det finns två typer av inducerad abort, medicinsk och 

kirurgisk. 

Medicinsk abort 

Gemzell-Danielsson och Lalitkumar (2008) skriver att medicinsk abort är det säkraste och 

mest effektiva tillvägagångssättet vid abort. Som ett första steg får patienten inta 

mifepristone, ett läkemedel som hämmar effekten av progesteron i kroppen. Progesteron är 

ett hormon som kroppen behöver för att en graviditet ska fortlöpa. Efter 24-48 timmar intas 

prostaglandin, det mjukar upp livmoderhalsen och skapar kontraktioner i livmodern så att 

fostret ska stötas ut. Denna metod har väldigt få kontraindikationer, och är en säker och 

välanvänd metod i hela världen. Om aborten inte blir fullständig kan den komma att 

behöva kompletteras med en kirurgisk abort. Det är viktigt att poängtera att riskerna med 

aborten ökar med en längre framskriden graviditet (Gemzell-Danielsson & Lalitkumar, 

2008). 

Makenzius, Tydén, Darj, och Larsson (2012) beskriver att den medicinska aborten kan 

slutföras i sällskap med närstående i hemmet eller på sjukhus/abortklinik. Gemzell-

Danielsson och Lalitkumar (2008) beskriver vidare att en medicinsk abort möjliggör en 

trygg och personcentrerad vård då den är snabb och kostnadseffektiv och kan utföras under 

den första tiden av graviditeten om det är kvinnans egen önskan. 

En medicinsk abort är en smärtsam upplevelse och smärtbehandlas med paracetamol, 

NSAID-preparat och i vissa fall med opioider om behovet finns (Borgfeldt, Sjöblom, 

Strevens, & Wangel, 2019). 

Kirurgisk abort 

Kirurgisk abort kan utföras fram till den 12:e graviditetsveckan och utförs under narkos, 

vilket gör detta till en mer omständlig process. En kirurgisk abort utförs i två steg, först 

administreras ett slidpiller med prostaglandiner, vilket mjukar upp cervix, och efter det förs 

ett styvt plaströr upp i livmoderhålan och suger ut graviditeten med ett vakuum. Kvinnan 

får stanna kvar på uppvakningsenheten i några timmar och kan sedan åka hem igen 

(Borgfeldt m.fl. 2019).  
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Orsaker till abort 

I en studie av Chae, Desai, Crowell, och Sedgh (2017) undersöktes anledningar till att en 

abort görs. Studien sträckte sig över fjorton länder, utifrån insamlade data och statistik 

gjord på olika kliniker. De fick bland annat fram att det ofta finns flertalet orsaker till 

kvinnans val, och högst på listan var socioekonomiska orsaker, där ekonomiska 

förutsättningar inte var goda nog för att sätta ett barn till världen.  Andra orsaker som 

nämns av Chae m.fl. (2017) är att kvinnan ej vill ha barn, att parterna är oense om 

graviditeten, kvinnans låga ålder, en önskan om längre åldersspann mellan barnen, risk för 

barnet eller kvinnans hälsa och påverkan från familj och vänner. 

 

Enligt den svenska abortlagen är det kvinnan själv som står för beslutet att avbryta en 

graviditet, och faktum är att inga skäl behöver uppges fram till vecka 18 i graviditeten. 

Dock är de vanligaste uppgivna skälen i Sverige relaterade till relationsproblem, 

ekonomiska orsaker eller kvinnans ålder, att hon anser sig vara för ung eller för gammal. 

Utöver detta bidrar även okunskap och rädsla kring preventivmedel (Gemzell-Danielsson, 

2010). 

 

Abortstatistik 

I Sverige år 2017 redovisades ca 37.000 legala aborter till Socialstyrelsen. De allra flesta 

av dessa aborter, uppskattningsvis 93 procent, utfördes tidigt i graviditeten med medicinsk 

abort. Resterande aborter utfördes kirurgiskt. Denna siffra har varit relativt stabil de 

senaste 10 åren, och visar på att det är ett angeläget ämne att skriva om då prevalensen är 

hög (Socialstyrelsen, 2018).  

Antalet genomförda inducerade aborter har inte förändrats märkbart genom åren, men 

däremot syns en skillnad på när i graviditetsförloppet aborten utförs. Andelen aborter 

utförda tidigt i graviditeten ökar, år 1991 utfördes 45 procent av alla aborter före vecka 9, 

och under år 2017 var motsvarande siffra 84 procent. Detta tros bero på att tillgängligheten 

ökat, och att alternativet hemabort är tillgängligt. Antalet aborter som sker efter vecka 12 

är i princip oförändrad genom åren (Socialstyrelsen, 2018). 

Enligt Singh m.fl. (2017) så utförs ca 55.9 miljoner aborter varje år runt om i världen. Av 

dem utförs ca 49.2 miljoner aborter i utvecklingsländerna och 6.6 miljoner i i-länderna. Det 

blir ca 35 aborter per 1000 kvinnor i åldrarna 15-44 år, år 2010-2014.  

Detta är en ökning från år 2003-2008 då abortantalet var 28-29 aborter per 1000 kvinnor, 

vilket i sig är en minskning från 90-talets mycket höga aborttal på 35 aborter per 1000 

kvinnor i samma åldrar (Sedgh m.fl. 2012). 

Vidare skriver Singh m fl. (2017) att abortantalet är betydligt högre i utvecklingsländerna 

(36 per 1000 kvinnor) jämför med i-länderna (27 per 1000 kvinnor). Dessa siffror visar att 

i genomsnitt varje kvinna på jorden kommer genomgå en abort i hennes fertila livstid. 

Över hela världen år 2008, så var 49 procent av aborterna osäkra aborter och andelen 

aborter var lägre i länder där abortlagarna är mer liberala (Sedgh m.fl. 2012). 

Enligt Sedgh, Singh, och Hussain (2014) så var andelen oplanerade graviditeter som 

slutade i abort högre i industriländerna jämfört med utvecklingsländer (54 procent och 49 

procent respektive). 

 

Abortlagstiftning i Sverige 

Svensk abortlagstiftning styrs av socialdepartementet i Sveriges riksdag och innefattar 11 

paragrafer och utfärdades år 1974. En inducerad abort måste utföras före utgången av den 

18:e graviditetsveckan, efter det krävs godkännande från socialstyrelsen. En abort får inte 

utföras om risk för den havandes hälsa eller liv föreligger. Fram tills arton fullgångna 

veckor har patienten ensamrätt till beslutet om abort. Om synnerliga skäl föreligger kan 
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tillstånd ges för att få utföra en abort efter den artonde veckan och fram till vecka 22, då 

fostret enligt lag betraktas som ett barn. Dessa skäl innefattar att fostret ska antas inte vara 

livsdugligt, trots medicinska insatser, eller om det innebär fara för den havande kvinnan 

(SFS 1974:595).  

 

Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att alla har rätt till vård på lika villkor för hela landets 

befolkning, där vården ska ges med respekt för den enskildes lika värde och för 

värdigheten i den enskilda personen. Hälso- och sjukvård ska förebygga ohälsa och den 

person som har störst behov av vård skall ges företräde. Detta innefattar all typ av vård, 

inklusive vård vid abort. Vidare beskriver lagen att hälso- och sjukvård ska bygga på 

självbestämmande hos patienten och att respekt för integritet ska föreligga. I lagen beskrivs 

även att trygghet och säkerhet skall beaktas efter patientens egna behov (SFS, 2017:30). 

 

Utöver ovan nämnda lagar finns Socialstyrelsens föreskrifter gällande abort, SOSFS 

2009:15, där beskrivs vilka rutiner som skall fastställas kring en abort, och ansvaret som 

ligger på vårdgivaren. Dessa finns för att säkerställa att allt går rätt till, på ett patientsäkert 

sätt. Här beskrivs att en kvinna som ska genomgå en abort skall få rätt information kring 

ingreppet, samt stödsamtal både före och efter aborten för att försäkra sig om att kvinnan 

får det stöd som behövs. Kvinnan ska efter både en kirurgisk eller medicinsk abort 

erbjudas en efterkontroll för att fastställa att aborten är lyckad (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Abortlagstiftning i världen  

World Health Organization (2012) skriver, i sin rapport Facts on induced abortion 

worldwide, om att länder som har en liberal abortlagstiftning utför generellt säkra aborter 

till skillnad mot länder med strikta abortlagar som har större andel osäkra aborter. Det är 

inte landets ekonomi som styr om aborterna utförs på ett säkert sätt utan det är hur liberala 

lagarna är. 

Känslor i samband med abort  

Fergusson, Horwood och Boden (2009) har undersökt reaktionen hos kvinnor som 

genomgått en inducerad abort i Nya Zeeland. De gjorde en kohortstudie på kvinnor i 30-

årsåldern och frågade dem om hur upplevelsen av abort påverkat dem psykiskt i efterhand. 

De fokuserade på känsloreaktioner i samband med aborten och senare psykisk ohälsa i ett 

senare skede. 89,4 procent var helt övertygade om att de tagit det rätta beslutet, men 

resultatet av studien visade ändå vitt skilda reaktioner, där en stor del av testgruppen visade 

på bland annat skuld och sorg i samband med aborten. 

 

En annan studie som gjorts i ämnet av Rocca m.fl. (2015) visar liknande siffror. De 

undersökte kvinnors mående efter utförd abort och de kartlade även risken för ånger av 

ingreppet. En fjärdedel av kvinnorna visade på känslor av ånger, men samtidigt uppgav 95 

procent att de tagit rätt beslut att avsluta graviditeten. Resultatet visade att trots beslutet 

kändes rätt, så uppkom negativa känslor i samband med aborten så som sorg, ångest och 

nedstämdhet (Rocca m.fl. 2015). 
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Sjuksköterskans omvårdnad 

Att kunna visa empati för sina patienter är en förutsättning för att omvårdnaden är god och 

att arbetet blir gott i ren allmänhet. Förmågan att kunna lyssna till, och att sätta sig in i en 

annan persons situation samtidigt som att förstå reaktioner och känslor som kan uppstå i en 

svår situation är grunden till en bra relation mellan sjuksköterska och patient (Eide & Eide, 

2009). 

Dagens sjuksköterska har en examen i omvårdnad och har därmed det främsta ansvaret i 

omvårdnaden. Sjuksköterskan ska arbeta bland annat utifrån ICNs etiska kod (2014), där 

det tydligt står beskrivet de grundläggande ansvarsområdena samt en referensram för de 

etiska handlingar sjuksköterskan utför. Sjuksköterskan ska främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande utifrån respekt och värdighet med de 

mänskliga rättigheterna i grunden. Utöver detta krävs även att de styrdokument som finns 

inom vården följs (Dahlborg-Lyckhage, 2014). 

Ekman, Norberg och Swedberg (2014) beskriver vikten av att sjuksköterskan respekterar 

sin patients behov och önskemål, samt att utbilda patienten så denne kan fatta ett 

välgrundat beslut kring sin vård samt ge möjlighet till att delta i vården. De beskriver även 

hur en kan arbeta familjecentrerat om flera personer är inblandade i vården, till exempel en 

partner vid en inducerad abort. I en litteraturöversikt gjord av (Kenward, Whiffin och 

Spalek, 2017) visade flertalet studier på konsekvenser som uppstår när sjuksköterskan inte 

arbetar personcentrerat. Bland annat kom de fram till att patienterna upplevde brist på 

uppmärksamhet, brister i omvårdnaden gällande patientens specifika behov och att 

patienter upplevt att de endast var en i mängden. När personalens engagemang minskar, 

eller inte framkommer personcentrerat, uppkommer risker som brist på tillit, känslan av att 

vara trygg i vården och risk för att patienten känner sig negligerad. 

 

Personcentrerad omvårdnad 

Ekman m.fl. (2011) beskriver personcentrerad omvårdnad som ett sätt att förklara och 

förutse individuella nyanser av vården, vilken är baserad på patientens vilja, kontext i 

samhället, hennes historia, familj och närstående. Den personcentrerade omvårdnaden ser 

till patientens autonomi, integritet och rätten att vara en aktiv deltagare i sin egen vård. 

Autonomi innefattar den etiska aspekten av självbestämmande, och människans frihet utan 

att vara beroende av någon annan i sina beslut. Att som sjuksköterska respektera detta 

ligger till grund för en personcentrerad omvårdnad, och innefattar även hennes rätt till 

information och vikten av informerat samtycke (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Ekman m.fl. (2011) beskriver att personcentrerad omvårdnad har en grund i människans 

förmåga att vara autonom, och hens rätt till det. För att kunna fatta autonoma beslut, måste 

personen ha fått tillgång till rätt sorts information, och ges tillfälle att lämna åsikter och 

ställa frågor kring informationen, därför måste delgivningen av information anpassas till 

varje enskild individ. Enligt Leplege m.fl. (2007) så ska personcentrerad omvårdnad vara 

holistisk och individanpassad och då krävs det att vårdgivaren är flexibel och ha förmågan 

att kunna ändra behandling då patienten kan få ändrade behov. Vården behöver även ta 

patientens personliga historia och känslor i beaktning vid planering av behandling jämfört 

med att endast se på patientens sjukdom ur ett objektivt perspektiv. Leplege m.fl. (2007) 

skriver även att patientens närstående ska tas med i planeringen och erbjudas stöd och råd 

då det är patientens sociala miljö som stöttar henne. Kumar och Chattu (2018) beskriver 

även vikten av att patienten själv är med och bestämmer kring sin vård utifrån information 

som ges från vårdgivaren och att patienten själv har kontrollen. Detta förutsätter att 
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sjuksköterskan i detta fallet givit rätt information och tillräckligt, för att patienten ska 

kunna ta ett informerat beslut och att hen uppmuntrar patienten till att ta egna beslut om 

hen vill det och är kapabel. 

Personcentrerad omvårdnad vid abort i hemmet 

Personcentrering innebär att vården utformas efter hur patienten, i detta fallet kvinnan, vill 

ha det. I Sverige och andra delar av världen finns det idag en möjlighet att få genomgå en 

medicinsk abort i sitt eget hem. Den praxis som finns i världen beskrivs av Tsereteli, 

Chong, Louie, Bokhua och Winikoff (2016) som följande: Den första tabletten 

mifepristone intas under uppsikt av en sjuksköterska i sjukhusmiljö, och kvinnan får 

information om vad som kommer att ske under hela förloppet. Efter 24-48 timmar kan 

kvinnan själv administrera tabletterna med prostaglandin i sitt hem och aborten slutförs i 

hemmet. Kvinnan kan när som helst kontakta sjuksköterskan för mer information eller 

frågor som kan uppkomma gällande till exempel smärta eller blödning. Efter några veckor 

kontaktar sedan sjuksköterskan kvinnan för uppföljning. Om en hemabort ska utföras 

måste kvinnan ha någon närstående vid sin sida under hela förloppet om komplikation 

skulle uppstå (Tsereteli m.fl. 2016). 

Det är bevisat att det är lika säkert att utföra detta i hemmet, som i sjukhusmiljö och det har 

även framkommit att det finns fler fördelar än nackdelar att utföra aborten i hemmet (Song, 

Tang, Li, Zhou, & Mo, 2018). 

 

Problemformulering  

Att genomgå en abort är en stor händelse i en kvinnas liv. Varje år utförs 55.9 miljoner 

aborter runt om i världen (Singh m.fl., 2017). I Sverige har kvinnan ensamrätt till beslutet 

om abort fram till och med den 18e graviditetsveckan (SFS 1974:595). Ett personcentrerat 

arbetssätt har visat sig vara ett förhållningssätt som kan förbättra eller påverka upplevelsen 

av en vårdsituation. Hur ser omvårdnaden ut i abortvården i de länder där aborter är lagliga 

och vilka faktorer påverkar upplevelsen? Denna studie ämnar beskriva kvinnors upplevelse 

av personcentrerad omvårdnad vid inducerad medicinsk abort.  

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av omvårdnad vid inducerad 

medicinsk abort. 
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METOD 

Val av Metod 

Metoden litteraturöversikt valdes för att få en överblick över det aktuella forskningsläget 

inom området och för att undersöka om det behövs mer forskning kring detta. Det är en 

förutsättning för evidensbaserad vård att kontinuerligt se över forskning och utgå från 

denna inför vidare studier (Kristensson, 2014).  

Att utföra en litteraturöversikt passar vårt syfte, då studien ämnar beskriva kvinnors 

upplevelse av omvårdnaden vid inducerad medicinsk abort. 

 

Urval 

Avgränsningar samt inklusions- och exklusionskriterier används för att underlätta urvalet 

av artiklar som sökts fram (Östlundh, 2017). 

  

Avgränsningar 

Artiklarna skulle vara publicerade tidigast 1 januari år 2009 och fram till år 2019 vilket 

enligt Östlundh (2017) skriver är bra att göra då forskning är en färskvara och för att 

upprätthålla en god forskningskvalitet så bör artiklar som är 10 år eller yngre användas. 

Artiklarna var även peer reviewed för att stärka artikelns evidens och kvalitet, då sådana 

artiklar oftast är publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2017). 

I databasen CINAHL begränsades sökningarna till artiklar som var publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter. 

 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier som använts är artiklar som handlar om inducerad medicinsk abort, 

patientperspektiv samt sjuksköterskans omvårdnad. De vetenskapliga artiklarna som 

hittades var både kvantitativa och kvalitativa och togs med då båda metoderna används 

inom omvårdnadsområdet och ger en bredare bild av forskningsläget (Forsberg & 

Wengström, 2016). 

 

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterier som använts är artiklar som utgår från att patienterna utförde en abort 

efter graviditetsvecka 18 samt på grund av missbildning eller sjukdom hos fostret. Illegala 

aborter, samt missfall har exkluderats. Reviews har exkluderats i sökningarna då de 

innehåller sekundära källor (Polit & Beck, 2011). 
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Datainsamling 

Datainsamlingen skedde i april år 2019. Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Public 

Medline (PubMed) vilken innehåller artiklar om biomedicin med omvårdnad och medicin i 

fokus, i PubMed användes MeSH-termer, vilka är ämnesord som tilldelas varje artikel för 

att göra det lättare att hitta (Kristensson, 2014). Sökningar gjordes även i Cumulative Index 

to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) som innehåller främst artiklar inom 

omvårdnad och ämnesord vid namn CINAHL headings användes. Sökning gjordes även i 

American Psychological Association (PsycINFO) men ingen artikel från denna databas 

inkluderades i resultatet. För att finna rätt ämnesord och översättning så har svensk MeSH 

(u.å.) använts, vilket är ett lexikon framtaget av Karolinska institutet. 

 

Databassökning 

Sökningarna började brett, med ämnesord och fritextsökningar. Sedan avgränsas 

sökningarna för att fånga in de artiklar som uppfyller kraven på vetenskaplighet, ålder på 

artikeln och publikation. I PubMed användes mesh-termerna “abortion, induced” och 

“person-centered care” med booleska operatorer (“AND” och “OR”) för att bredda och 

smalna av sökningen (Kristensson, 2014). I första sökningen gjorde separata sökningar 

med olika termer och fritext med operatorn “OR”. Sedan slogs sökningarna ihop med 

operatorn “AND” för att få fram artiklar som innehöll de önskade termerna. 

Sökningen i databaserna CINAHL gjordes med fritextsökning och CINAHL-headings. 

Sökningarna i PsycINFO gjordes med fritextsökning. Se tabell 1 för presentation av 

databassökningar. Sökorden som använts är: 

PubMed MESH-termer: Abortion induced, person-centered care. 

CINAHLHeadings: nurse-patient relations, Nursing role, abortion, induced. 

Fritextord: Termination of pregnancy, pregnancy termination, patient-centered care, 

nursing, care, caring, nursing, nursing role, patient satisfaction, experience, home abortion 
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Tabell 1. 

Databas 

Datum 
Sökord 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

Pubmed 

10/4 

(abortion induced [MeSH Terms]) OR 

termination of pregnancy) OR 

pregnancy termination) AND (person-

centered care [MeSH Terms]) OR 

"patient-centered care") 

22 6 3 2 

CINAHL 

10/4 

MH nurse-patient relations OR MH 

Nursing role OR "nursing" OR "care" 

OR "caring" AND "person-centered 

care" AND MW abortion, induced 

OR "induced abortion" OR 

"termination of pregnancy" OR 

"pregnancy termination" Subject 

major: patient satisfaction 

29 7 3 2 

CINAHL 

10/4 

MW abortion, induced OR "induced 

abortion" OR "termination of 

pregnancy" OR "pregnancy 

termination" AND MH nurse-patient 

relations OR MH Nursing role OR 

"nursing" OR "care" OR "caring" 

SubjectMajor: patient satisfaction 

16 13 6 4 

CINAHL 

10/4 

MW abortion, induced OR "induced 

abortion" OR "termination of 

pregnancy" OR "pregnancy 

termination" AND MH nurse-patient 

relations OR MH Nursing role OR 

"nursing" OR "care" OR "caring" 

58 7 2 0 

PubMed 

10/4 

(abortion induced [MeSH Terms]) OR 

termination of pregnancy) OR 

pregnancy termination)) AND (nurse-

patient relations) OR nursing) OR 

nursing role) AND patient satisfaction 

21 5 1 1 

PsycInfo 

10/4 

induced abortion AND nursing OR 

SU nurse-patient relations OR care 

AND experience OR satisfaction 

18 1 1 0 

Pubmed 

17/4 

(abortion induced) AND patient 

satisfaction 
249 18 3 2 

Pubmed 

19/4 

("home abortion") AND "experience" 5 4 3 3 

Pubmed 

19/4 

(Abortion, induced) AND (caring OR 

nurse-patient relations) 
69 5 1 0 

Manuell 

sökning 

   
4 1 

Summering 
 

487 66 27 15 
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Manuell sökning 

När intressanta artiklar hittas så är det en bra att gå igenom referenslistan och därifrån 

eventuellt hitta fler artiklar som passar studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2016). 

En artikel hittades genom manuell sökning: “Analyzing the impacts of abortion clinic 

structures and processes: a qualitative analysis of women’s negative experience of 

abortion clinics” av Kimport, Cockrill och Weitz (2012). 

 

Databearbetning 

Totalt 15 artiklar valdes ut (14 i databassökningar och en genom manuell sökning) utifrån 

relevans och uppfyllnad av samtliga kriterier inför dataanalysen. Av de artiklar som var av 

intresse utifrån titel, lästes syftet och abstract. Om vidare intresse fanns utifrån kriterierna 

lästes hela artikeln flertalet gånger, för att säkerställa att artikeln passar i resultatet utifrån 

syftet, samt att de uppfyller en tillräckligt hög kvalitet, detta utifrån Kristensson (2014). 

Artiklarnas vetenskapliga kvalitet och relevans bedömdes gemensamt enligt 

Sophiahemmets Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering (se bilaga A). 

Bedömningsunderlaget är modifierat utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) och 

Berg, Dencker och Skärsäter (1999).  

Resultaten av kvalitetsgranskningen sammanställdes i en matris (se bilaga B) med de valda 

artiklarnas syfte, metod och resultat. 

 

Dataanalys 

För att bearbeta artiklarna som inkluderats så användes integrerad analys såsom 

Kristensson (2014) beskriver. Den integrerade analysen utfördes genom att artiklarna först 

lästes i sin helhet flertalet gånger av oss båda, vilket gav kunskap om likheterna och 

skillnaderna mellan artiklarna. I andra steget granskades artiklarna ytterligare med samma 

relevansbedömning som i steg ett för att eventuellt gallra ytterligare, vi behöll dock de 15 

inkluderade artiklarna i detta steg. I det tredje steget gjordes en kritisk, noggrann 

granskning av de inkluderade artiklarna för att säkerställa att det uppfyllt kraven för att 

inkluderas i översikten.  

Efter dessa steg urskildes olika kategorier som sammanfattar artiklarnas resultat och deras 

relation till varandra. Likheter och olikheter identifierades mellan samtliga artiklar, och 

sammanställdes i kategorier utifrån dessa. De olika kategorierna användes som rubriker i 

resultatet (Kristensson, 2014). Resultatet av analysen visar på fyra kategorier.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Studien ska vara till nytta för individen, samhället och vårdprofessionen (Kjellström, 

2017). Med stöd av Kjellström (2017) har studien varken manipulerats eller det som 

beskrivits i metod och resultat förvrängts. Innan en litteraturöversikt ska göras bör flera 

etiska överväganden tas i beaktande, dels vid urvalet och även i presentationen av 

resultatet. Såsom Forsberg och Wengström (2016) skriver så ska de studier som tagits ut 

till översikten tillstånd från en etisk kommitté och samtliga artiklar redovisas oavsett om de 

stödjer vår hypotes eller ej. Att utesluta artiklar som inte stödjer vår åsikt eller syfte är 

oetiskt (Forsberg & Wengström, 2016). Genom att referera korrekt och tydligt genom hela 

arbetet så undviks plagiat, det vill säga att hänvisningar till verk skrivs på flera olika sätt 

men källan anges alltid (Gunnarsson, 2017). Artiklarna är noggrant granskade och lästa i 

flera omgångar av bägge författare, och översättningar är varsamt översatta med god grund 

för att minska risken för missuppfattning. Referering görs enligt Sophiahemmets 
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modifierade version av APA-mallen, American Psychological Association 

(Sophiahemmet, 2017). 

 

RESULTAT 

Den integrerade analysen av 15 artiklar som valts ut i databassökningarna presenteras i ett 

resultat om fyra kategorier nedan. Resultatet presenteras utifrån de kategorier som tagits 

fram i dataanalysen och dessa är: Kvinnans emotionella upplevelse, upplevelsen av fysisk 

smärta vid abort, respektfullt bemötande samt informerat samtal.  

 

Kvinnans emotionella upplevelse 

Flertalet kvinnor önskade bli respekterade i deras roll som beslutstagare samt att de känt 

sig känsliga inför dömande kommentarer från vårdpersonalen (Altshuler, Ojanen-

Goldsmith, Blumenthal, & Freedman 2017). De beskriver vidare vikten av att 

vårdpersonalen visar förståelse för svårigheter i att göra valet att genomgå en abort. 

Styrande känslor i detta skede inför aborten är nedstämdhet, besvikelse och ångest inför 

kommande tid efter aborten, trots att beslutet känts som det enda rätta (Altshuler m.fl. 

2017). LaRoche och Foster (2018) fick fram i deras studie att i de fall en kvinna utfört 

multipla aborter beskrivs trots det att varje enskild inducerad abort är en unik händelse i 

kvinnornas liv. Där beskrivs samma rädsla och ångest inför att bli kritiserade eller dömda i 

sitt val att genomgå ytterligare en abort. En del kvinnor i studien refererade till sig själva 

som oansvariga och dumma som var på väg att genomgå ytterligare en abort, och en rädsla 

inför mötet med vården beskrivs kring dessa självupplevda känslor (LaRoche & Foster, 

2018) En önskan om närvaro eller sedering under utförandet var olika, och beskrivs 

influerat av hur kvinnorna blivit bemötta i abortvården. Om kvinnorna fått ett gott 

mottagande så var de mer benägna att inte ta läkemedel som sänker hennes närvaro vid 

aborten (Altshuler m.fl. 2017). 

 

Flertalet studier fann att stöd från närstående eller vårdpersonal är enormt viktigt inför 

aborten, och i beslutstagandet. McLemore, Desai, Freedman, James och Taylor (2014) 

belyser vikten av stöd i beslutet hos omvårdnadspersonalen, och hur det påverkar både 

positivt och negativt beroende på hur de blir mottagna på kliniken. Deltagare vittnar om att 

bemötandet står i direkt linje med känslan inför aborten (McLemore m.fl. 2014). 

Makenzius, Tydén, Darj och Larsson (2013) skriver att beslutet att genomgå en abort var 

väl övervägt av kvinnan, baserat på hennes fria val och att beslutet var det rätta, men 

kvinnans partner var också viktig för att kvinnan skulle känna sig säker på sitt beslut 

Makenzius m.fl. (2013). Kero, Lalos och Wulff (2010) beskriver att beslutet att genomföra 

aborten ofta var gemensamt och att partnern ofta uttryckte att han var delaktig och en 

naturlig del av aborten då han varit med och skapat graviditeten. Nästan 90 procent av 

deltagarna hade en närstående (partner, förälder, vän eller liknande) med sig under själva 

aborten (Kero m.fl. 2010). Kimport m.fl. (2012) beskriver känslor av isolering och 

ensamhet inför en abort och flertalet kvinnor i studien berättar om dessa känslor som 

påverkat utgången till stor del, men att deras känslor respekterats i mötet med 

vårdpersonalen och det bidrog till en bättre känsla inför utförandet (Kimport m.fl. 2012). 

 

Känsla av lättnad 

Altshuler m.fl. (2017) beskriver att upplevelsen av hela aborten är positiv i de fall kvinnan 

fått utlopp för sina känslor utan att behöva kompromissa gentemot vårdpersonalen. I en 

studie gjord i Nepal av Tamang m.fl. (2017) återger 99.6 procent av kvinnorna att de är 
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mycket nöjda med utfallet av sin abort där en jämförelse är gjord mellan sjuksköterskor 

och läkare som varit inblandade i aborten. Det var en marginell skillnad mellan grupperna 

gällande hur nöjd kvinnan var med aborten, där gruppen som blivit omhändertagna av 

sjuksköterskor var något mer nöjda med omvårdnaden (Tamang m.fl. 2017).  

 

I en studie gjord av Taylor m.fl. (2013) uppgav 75 procent att upplevelsen var bättre än 

väntat, och fyra procent uppgav händelsen som värre än förväntat samt att 

tillfredsställelsen av adekvat smärtlindring är en bidragande faktor (Taylor m.fl. 2013). 

Díaz Olavarrieta m.fl. (2012); Tamang m.fl. (2017); Kero, Wulff och Lalos (2009) 

beskriver övervägande positiva upplevelser hos deltagarna.  

Purcell, Cameron, Lawton, Glasier och Harden (2017) beskriver flertalet kvinnors 

nervositet inför kommande abort men att de givits så pass mycket adekvat information, att 

de hade en klar bild av vad som skulle ske, vilket bidrog till minskad oro inför aborten 

(Purcell m. fl. 2017). Mossie Chekol, Abera Abdi och Andualem Adal (2016) beskriver 

faktorer som bidragit till kvinnornas nöjdhet som flerdimensionellt med flera 

omständigheter som påverkade hur utfallet blev. De beskriver vikten av god omvårdnad, 

miljö, möjligheten att få vara privat, och kvaliteten av personalens omhändertagande 

genom hela processen (Mossie Chekol m.fl., 2016). 

 

Taylor m.fl. (2013) belyser känslan av lättnad efter en abort som helt avgörande hos en del 

av kvinnorna i deras psykiska välmående och Díaz Olavarrieta m.fl. (2012) beskriver även 

ett resultat där tillfredsställande rådgivning är en bidragande faktor till att kvinnorna är 

nöjda. Ytterligare en dimension i ett gott resultat är adekvat smärtlindring som beskrivs 

bidra till en bättre helhetsupplevelse (McLemore m.fl. 2014). 

 

Negativa känslor hos kvinnan 

I en studie gjord av Altshuler m.fl. (2017) har en av deltagarna upplevt dömande 

kommentarer från en läkare, vilket färgade hela upplevelsen till det negativa. En del av 

deltagarna i studien upplevde även väntrummet tillsammans med andra patienter som 

obekvämt och utlämnande, vilket bidrog till ett lägre betyg av hela upplevelsen (Altshuler 

m.fl. 2017). 

Taylor m.fl. (2013) och Díaz Olavarrieta m.fl. (2012) beskriver lång väntetid som en 

negativ faktor, och att om väntetiderna kunde kortas ned skulle upplevelsen bli mer 

tillfredsställande. Studierna visar även att undermålig tid spenderat med vårdpersonalen 

gett negativ påverkan. Díaz Olavarrieta m.fl. (2012) återger för lite tid för psykologiska 

frågor, som dåligt samvete kring beslutet, och det moraliska dilemmat en abort kan 

innebära, samt att själva beslutet inte diskuteras i sig bidrog till en negativ upplevelse 

(Díaz Olavarrieta m.fl., 2012). Lång väntetid för att få en abort och väntetid på kliniken, i 

kombination med få telefontider resulterade i flera negativa känslor i en studie gjord av 

McLemore m.fl. (2014). 

Ytterligare en källa till missnöje enligt Makenzius m.fl. (2013) var vårdpersonalens 

bristande respekt eller intresse för partnern i samband med samtal på kliniken. En del 

partners kände sig förbisedda och fick inte gehör för sina frågor eller funderingar då fokus 

alltid låg på kvinnan som skulle genomgå aborten (Makenzius m.fl., 2013). 
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Upplevelsen av fysisk smärta vid abort 

Taylor m.fl. (2013) uppger att en hög nivå av smärta i samband med medicinsk abort är ett 

problem när smärtlindringen inte är adekvat. McLemore m.fl. (2014) beskriver 

smärthantering och smärtlindring som en bidragande faktor till missnöje, när den inte varit 

tillräckligt tillfredsställande. En del kvinnor i studien upplevde hela abortupplevelsen som 

värre än förväntat kopplat till smärtan de upplevde. 

När möjlighet att få lätt sedering finns, så beskrivs upplevelsen som mer tillfredsställande 

(Taylor m.fl., 2013). I en studie gjord av McKay och Rutherford (2013) blev samtliga 

kvinnor erbjudna kodein inför sin hemabort och 94.5 procent uppgav att de erhållit adekvat 

smärtlindring.  

 

Med hjälp av en visuell analog skala [VAS 1-10] visar Brolin och Petersson (2016) att det 

fanns ett samband mellan högre ålder hos kvinnan och en lägre skattad smärta (VAS 5) än 

kvinnor som var yngre (VAS 7). Även kvinnor som tidigare fött barn eller genomgått en 

tidigare abort skattade sin smärta lägre än kvinnor som var gravida för första gången. De 

kvinnor som hade barn sen tidigare uppgav även att den smärtlindring som erbjöds var mer 

effektiv än för kvinnorna som aldrig fött barn . En femtedel av deltagarna i Brolin och 

Peterssons (2016) studie uppgav att den smärtlindring som erbjudits från kliniken varit 

otillräcklig. Även en tredjedel av deltagarna uppgav att de tagit mer smärtlindrande 

läkemedel under aborten än rekommenderat (Brolin & Petersson, 2016). 

 

Respektfullt bemötande 

Den tyngst vägande faktorn som gör abortupplevelsen bra är respektfullt bemötande, 

tålamod hos vårdpersonalen, omtänksamhet samt uppmärksamhet (Mossie Chekol m.fl. 

2016; Brolin & Petersson, 2016). Taylor m.fl. (2013) och Díaz Olavarrieta m.fl. (2012) 

beskriver högre tillfredsställelse hos kvinnorna när personalen kunnat individanpassa 

omvårdnaden till varje patient utifrån hennes önskemål. Att erbjuda hemabort ökar 

patientens autonomi och är starkt kopplat till en bra upplevelse då omvårdnaden blir 

personcentrerad enligt McKay och Rutherford (2013). 

 

Kero m.fl. (2009) fick fram att kvinnors behov av autonomi, självständighet och integritet 

är en grund för en god upplevelse och måste i varje fall respekteras för att utfallet ska bli 

gott och Purcell m.fl. (2017) beskriver den nära relationen till sjuksköterskan som 

ovärderlig. Brolin och Petersson (2016) skriver om ett enstaka fall där kvinnorna varit 

missnöjda med omvårdnaden då kvinnan inte blivit tillfrågad om en student fick vara med 

på undersökningen samt när fostret visades på ultraljud trots att kvinnan bett om att inte se 

det. Det var ej respektfullt gentemot kvinnans autonomi (Brolin & Petersson, 2016). 

Kimport m.fl. (2012) beskriver att snäll och icke-dömande vårdpersonal som utför små, 

men betydelsefulla, gärningar såsom att hålla kvinnans hand och fråga om hon behöver 

något, är mycket uppskattade och har stor betydelse. Vårdpersonalen ska visa respekt för 

kvinnans val, och stöttningen genom abortprocessen är viktig (Kimport m.fl. 2012). 

 

Att få genomföra abort i hemmet 

I samtliga artiklar där hemabort beskrivs så är det en positiv aspekt på medicinsk abort. I 

studier gjorda av McKay och Rutherford (2013) och Purcell m.fl. (2017) uppger deltagarna 

i hög grad att de är mycket nöjda med att utföra medicinsk abort i sitt eget hem och få 

klagomål framkom vid uppföljningen och att det är grundat i integritet. Enligt McKay och 

Rutherford (2013) så uppgav 93.3 procent av kvinnorna i efterhand att de inte hade velat 
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vara kvar i sjukhusmiljö kontra vara hemma. Kero m.fl. (2009) beskriver att adekvat 

information och möjligheten att välja hemabort skapar empowerment hos kvinnan, och 

innebär integritetsskydd och det innebär i sin tur ett stort steg framåt för abortvården. 

Möjligheten att få vara i sin egen trygga miljö, med en närstående istället för främlingar, 

får kvinnan att känna sig fri och bekväm och studien återger att 98/100 deltagare uppger att 

de var nöjda med valet av att genomgå aborten i hemmiljö (Kero m. fl. 2009). 

 

Makenzius m.fl. (2013) och Kero m.fl. (2010) tar upp i sina artiklar om vikten av att ha sin 

partner med under aborten. Partnern kunde ge stöd och närhet till kvinnan på ett sätt som 

inte var möjligt i en sjukhusmiljö. Hemma hade paret en högre känsla av kontroll och 

avskildhet. 

 

Informerat samtal 

Purcell m.fl. (2017) beskriver vikten av informerande samtal inför aborten, och hur det 

direkt har samband med hur bekväma kvinnorna känner sig.  

McKay och Rutherford (2013) beskriver att 24 procent höll med, och 71 procent höll starkt 

med om att de via informerade samtal var fullt beredda på vad som skulle ske under 

aborten gällande händelseförlopp. Detta bidrar till en positiv upplevelse. Enligt Kero m.fl. 

(2010) uppger även männen som är närvarande vid abortsamtalet att de ofta är nöjda med 

samtalet, men att fokus oftast ligger på kvinnan.  

 

Vandamme, Wyverkens, Buysse, Vrancken, och Brondeel (2013) beskriver att många 

kvinnor gått in i proceduren med ett negativt synsätt, men att efter samtal inför aborten har 

de ändrat sitt synsätt och blivit mer positiva i den bemärkelsen. De fann även att ofta fanns 

en rädsla för att bli dömda av vårdpersonalen, men efter samtalet blir övertygade om 

motsatsen. Kvinnorna i studien nämner att samtalet inför aborten är värdefullt och positivt 

(Vandamme m.fl., 2013). 

 

Brolin och Petersson (2016) skriver att 79 procent av kvinnorna i deras studie uppgav att 

informationen de fått inför aborten hade varit bra eller mycket bra och att majoriteten av 

kvinnorna hade erbjudits att träffa en kurator i samband med aborten. 97 procent av de 

kvinnorna uppskattade stödet.  

I kontrast uppger en del av deltagarna att de saknade information, främst om blödningens 

mängd och längd, detta bidrog till en mer negativ helhetsupplevelse och beskriver 

ytterligare vikten av det informerade samtalet (Brolin & Petersson, 2016). 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att antalet nöjda kvinnor är fler än förväntat men de negativa aspekterna 

vid bemötandet i samband med aborten väger tungt för upplevelsen som helhet. Resultatet 

visar även att majoriteten av de kvinnor som genomgår en abort är nöjda med sitt beslut 

och känner ingen ånger över att de gjort en abort. Detta fynd stämmer överens med 

Fergusson m.fl. (2009) som skriver att majoriteten av kvinnorna i deras studie upplevt både 

negativa och positiva känslor runt aborten och nära 90 procent var helt säkra på att det var 

rätt beslut.   

 

Återkommande känslor som beskrivs i samband med aborten är nedstämdhet, ångest och 

besvikelse, men framförallt en rädsla och nervositet inför mötet och utförandet vilket 

Fergusson m.fl. (2009) bekräftar.  

Även skuldkänslor inför aborten beskrivs som influerade av upplevelsen. Kvinnornas 

beskrivning av mötet med vårdpersonalen beskrivs som ett enormt viktigt stöd i processen, 

och när kvinnans val respekteras blir upplevelsen god. I de fall kvinnan känt sig ifrågasatt 

eller dömd i sitt val att utföra en abort blir upplevelsen övergripande sämre. Majoriteten av 

de studier som inkluderats och som berörde personcentrerad omvårdnad återger att 

omvårdnaden övergripande är god, men att brister i bemötande fortfarande förekommer. 

 

Få utomstående faktorer än omvårdnad, bemötande och smärtlindring beskrivs i resultatet, 

men påverkan från samhället har en del i upplevelsen, det återspeglas i en studie gjord av 

Rocca m.fl., (2015) där de beskriver att negativa känslor kring en abort är beroende av 

kvinnans sociala sammanhang och upplevt stigma från samhället.   

 

När kvinnans autonomi inte respekteras, som en del av studierna beskriver, blir 

upplevelsen övervägande negativ. När autonomin respekteras och vårdpersonalen är lyhörd 

blir upplevelsen övervägande positiv. Detta fynd överensstämmer med Kenward m.fl. 

(2017) forskning där de undersökt vilka faktorer som bidrar till patienternas känsla av att 

inte vara trygga vid sjukhusvård. De kommer fram till flera faktorer såsom förlust av 

kontroll/autonomi, dålig personalnärvaro, opersonlig vård, patientens sköra emotionella 

status och att inte bli tagen på allvar samt patientens intryck av personalens expertis 

(Kenward m.fl. 2017).  Den mest frekventa negativa aspekter som beskrivs är dock långa 

väntetider, icke adekvat smärtlindring samt dömande personal. Här finns stora luckor att 

fylla, med enkla medel som skulle göra en betydande skillnad i kvinnans upplevelse. Vi 

kan konstatera att det är av vikt att vårdpersonalen kan fånga upp kvinnans önskemål, samt 

vara lyhörd i samtalet.  

 

När möjlighet till att utföra aborten i sitt eget hem ges, blir det informerade samtalet av 

ännu större vikt, än när personal finns att tillgå i sjukhusmiljö. Kero m.fl. (2009) skriver att 

när adekvat information getts inför aborten i hemmet, visar i stort sett alla deltagare på en 

positiv helhetsupplevelse. När bristfällig information getts, visar resultatet på en mer 

negativ upplevelse överlag. En brist som identifierats är uppföljning efter aborten på grund 

av resursbrist. Detta kan förbättras med bättre rutiner.  
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Metoddiskussion 

En litteraturöversikt är enligt Friberg (2017) inte lika omfattande som en systematisk 

litteraturöversikt och saknar den omfattande analys som görs i den systematiska 

litteraturöversikten. Urvalet som då genereras är mer generellt och litteraturöversikten 

använder kvantitativa och kvalitativa artiklar och inte rådata i form av intervjuer eller 

observationer. Detta kan innebära att översikten är mer begränsad i sitt urval av artiklar 

och att det finns risk för ett selektivt urval då författarna väljer artiklar som stödjer den 

egna förförståelsen (Friberg, 2017). Vi har i enlighet med de etiska förhållningsreglerna i 

största mån undvikit att välja artiklar som är skrivna i enlighet med vår förförståelse, och 

även tagit med artiklar som har olika synvinklar på ämnet vilket innebär ett mer 

sanningsenligt resultat. Den induktiva ansatsen innebär att resultatet leder fram till en teori 

och det är passande vid ett arbete som har en svag teori från början av studien (Henricson, 

2017). Vi ville undersöka vilka faktorer av omvårdnaden från vårdpersonalen som 

påverkar kvinnans upplevelse vid en inducerad medicinsk abort och vi hade inte en färdig 

teori inför arbetets början. Vi läste igenom artiklarna till resultatet utan att lägga värdering 

i hur kategorierna skulle utformas i förväg, för att resultatet skulle bli helt induktivt.   

 

De sökord vi använt oss av stämde bra överens med studiens syfte och gav tillräckligt med 

relevanta artiklar för analysen. Att hitta ämnesord som gav tillräckligt med sökresultat var 

svårt och därför lade vi till sökningar med fritext för att kunna hitta de artiklar som inte 

hade ämnesord eller som använde andra ämnesord men ändå handlade om vårt ämne. 

Enligt Kristensson (2014) så bör kombinerade sökningar innehålla så få fritextord som 

möjligt för att undvika att sökningen blir för bred och ospecifik. För att göra sökningarna 

mer specifika så använde vi booleska operatorerna AND och OR för att öka specificiteten 

(Henricson, 2017). Detta tog mycket tid ifrån resten av studien och kan anses vara en 

svaghet. Sökningar efter artiklar gjordes i flera databaser såsom PubMed, CINAHL och 

psycINFO, vilket enligt Henricson (2017) ökar trovärdigheten då det ökar chansen att 

relevanta artiklar dyker upp i flera sökningar. Sökningen i psycINFO gav inte några 

artiklar som ansågs uppfylla urvalskraven. Våra urvalskrav var artiklar skrivna de senaste 

tio åren ( år 2009 till år 2019) samt att de skulle vara peer reviewed. Alla artiklar som 

inkluderades i denna studie uppfyller dessa krav. 

 

Resultatet är baserat på artiklar som uppfyllde våra urvalskriterier vilka var artiklar som 

handlar om inducerad medicinsk abort, var ur ett patientperspektiv och sjuksköterskans 

omvårdnad skulle vara en del av resultatet. Artiklarna skulle vara ur ett patientperspektiv, 

handla om medicinskt inducerad abort och ta upp sjuksköterskans omvårdnad.  

Artiklar som handlade om sena aborter (efter graviditetsvecka 18), artiklar ur 

vårdpersonalens perspektiv eller där medicinsk abort och kirurgisk abort jämförts mot 

varandra, exkluderades. Vi exkluderade även artiklar från länder där abort är olagligt eller 

ej utförs på ett säkert sätt. Detta för att det inte uppfyller syftet.  

 

Många av artiklarna återkom i flera sökningar i både pubMed och CINAHL, vilket ökar 

studiens sensitivitet (Henricson, 2017). En av författarna genomförde granskningen av 

artiklarna med hjälp av bedömningsunderlaget från Sophiahemmet högskola, det sänker 

reliabiliteten och därför lästes granskningen igenom av den andra författaren och 

godkändes därefter av de båda. Resultatet från våra artiklar kan anses vara tillförlitliga och 

vetenskapliga då artiklarna uppfyller kravet att vara peer reviewed och publicerade inom 

de närmaste 10 åren (Kristensson, 2014). Nio artiklar var av kvalitativ typ, fem var icke-

kontrollerade studier och en var Randomiserad Kontrollstudie [RCT].  
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12 av de 15 artiklarna var av hög kvalitet, tre artiklar var av medelhög kvalitet. För att öka 

studiens validitet och trovärdighet så har ett bedömningsunderlag använts vilket 

tillhandahålls från Sophiahemmet Högskola. Syftet med bedömningsunderlaget är att ge en 

ökad vetenskaplig klassificering och kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats. Underlaget är modifierat utifrån Berg m.fl. (1999) och Willman 

m.fl. (2016), se bilaga A. 

De granskade artiklarna presenteras i bilaga B. Vi upplevde att bedömningsunderlaget gav 

studien ett standardiserat och konsekvent verktyg för att öka studiens reliabilitet såsom 

Forsberg & Wengström (2016) beskriver.  

Att inte enbart artiklar av hög kvalitet hittades resulterade i att flera artiklar av medelhög 

kvalitet användes för att uppfylla kravet på minst 15 artiklar. Den lägre kvaliteten beror på 

att artiklarna hade låga deltagarantal. 

 

Utifrån Sophiahemmets högskolas riktlinjer så anses 15 artiklar vara tillräckligt många för 

att kunna genomföra en litteraturstudie och vi anser att de artiklar som inkluderats besvarar 

syftet. Analysen av artiklarna gjordes enskilt och senare tillsammans av författarna. 

Artiklarna var på engelska och lästes igenom enskilt. Vid de tillfällen när översättningen 

blev svår diskuterades det aktuella stycket tillsammans och översättningstjänster på 

internet användes för att ge alternativ för översättning. Utifrån alternativen diskuterades 

den möjliga betydelsen och det som verkar mest logiskt antogs. Den integrerade 

dataanalysen har varit en positiv inverkan på resultatet på så sätt att det gav en bra struktur 

för analysen. Det underlättade arbetet med att analysera artiklarna i resultatet. Det skapar 

en noggrannhet och ökar tillförlitligheten i det presenterade resultatet (Kristensson, 2014).  

 

Genom hela studieprocessen har vi haft kontakt och hjälp av vår handledare och 

handledningsgrupp bestående av kurskamrater. Handledaren och kurskamraterna har alla 

läst och delgivit kommentarer och förslag på förbättring, vilket enligt Henricson (2017) 

stärker studiens trovärdighet och pålitlighet då de har ökat kvaliteten på studien. I 

slutskedet av skrivandet har två närstående personer, med stor kunskap om språk, 

korrekturläst arbetet och ändringar har gjorts därefter.  

 

Genom hela arbetsprocessen har vi reflekterat över vår förförståelse och inkluderat alla 

artiklar som uppfyllde urvalskriterierna. Vi har noggrant valt ut de artiklar som uppfyller 

de krav vi ställt under etiska förhållningssätt och exkluderat de artiklar som ej uppfyllt 

dessa. Om arbetet skulle göras igen, skulle tiden kunnat disponeras annorlunda då stor del 

av tiden gick till att lära oss söka artiklar, vilket skulle kunna generera mer skrivtid om 

denna kunskap fanns inför uppsatsen. Ingen av författarna har erfarenhet av att göra en 

litteraturöversikt, vilket ses som en svaghet inför denna uppsats. 
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Slutsats   

Resultatet visar att majoriteten av kvinnorna som genomgår en medicinskt inducerad abort 

är nöjda med omvårdnaden och upplevelsen i stort men när bemötandet och omvårdnaden 

är bristfällig så är upplevelsen mer negativ. Abort i hemmet beskrivs som en positiv aspekt 

av abortvården när adekvat information har givits. En abort i hemmet stärker kvinnans 

autonomi och integritet, vilket är god personcentrerad omvårdnad. De aspekter på 

personcentrerad omvårdnad som skapar en god upplevelse är omtänksam och respektfull 

vårdpersonal. 

 

Fortsatta studier  

Få vetenskapliga artiklar som hade patientens upplevelse i samband med inducerad 

medicinsk abort som fokus återfanns i databassökningarna. Detta ger en fingervisning till 

att det behövs mer forskning inom området och att det valda studieområdet är befogat för 

fortsatta studier. Denna studie har påvisat att kunskap inom personcentrerad omvårdnad 

saknas och att vårdpersonal kan ha fördomar inom och om abort, vilket påvisar att det 

behövs mer forskning kring hur bristfällig omvårdnad påverkar kvinnor i samband med en 

abort. Därför är det av stor vikt att forskning sker inom området. Ämnen som fortfarande 

har forskningsbehov är smärtlindring vid medicinsk abort, bemötande samt 

personcentrerad omvårdnad i abortvården världen över. 

 

Klinisk tillämpbarhet  

Studien kan användas inom abortvården för att påvisa kvinnors upplevelser av bemötande 

och omvårdnad i samband med en medicinskt inducerad abort.  

Då sjuksköterskor kommer komma i kontakt med kvinnor som genomför eller har 

genomfört en abort så är det viktigt att hen vet hur ett gott bemötande av den kvinnan kan 

te sig. För att upprätthålla och följa Socialstyrelsens föreskrifter gällande abort, SOSFS 

2009:15, så ska sjuksköterskan ge adekvat information, respekt och vänlighet. 

Sjuksköterskan kan använda denna studie för att tillskansa sig kunskap om den unika men 

ändå frekvent förekommande situation som kvinnan befinner sig i. 
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BILAGA A 

 

XXV 

 

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, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

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 deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket 

ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal 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 deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få 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 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 
 

* 

Begränsat/för få 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 deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd 

studie med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 
* 

Begränsat/för få deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 
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. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen 

mellan data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Deltagargruppen är otillräckligt 

beskriven. Metod/analys otillräckligt 

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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Författare 
År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel 
 

 

 

 

Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Altshuler, A. 

L, Ojanen-

Goldsmith, A, 

Blumenthal, P. 

D & 

Freedman, L. 

R. 

2017 

 

A good abortion 

experience: A 

qualitative 

exploration of 

women's needs 

and preferences in 

clinical care 

Att jämföra kvinnors behov 

och preferenser vid abort 

kontra födsel.  

Design: Kvalitativ 

intervjustudie. 

Urval: Kvinnor som 

genomgått både abort och 

födsel i USA. 

Datainsamling: Semi-

structured intensive 

interviews via telefon och 

personliga möten. 

Analys: Grounded theory. 

24 

(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagarna uppgav att 

upplevelsen av abort och 

födsel var bra när de inte 

behövde kompromissa sin 

känsla av välmående. 

Behoven under en abort skilde 

sig från födsel på tre sätt: 

kvinnorna som gjorde abort 

uppskattade när dem blev 

accepterade som personer med 

moral och rätten att välja av 

vårdpersonalen. Kvinnorna 

ville ha valet att kunna vara 

frånvarande under aborten. 

Kvinnorna uppskattade när 

deras vård sköttes på ett privat 

sätt för att undvika dömande.  

 

 

 

 

 

 

K 

I 
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Författare 
År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel 
 

 

 

 

Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Brolin, L & 

Petersson, M. 

2016 

Sverige 

Women's 

experiences of 

having an early 

medical abortion at 

home 

Att analysera kvinnors 

upplevelse av att göra en 

tidig medicinsk abort i 

hemmet och att undersöka 

hur kvinnorna uppfattar 

informationen som dem fått 

inför aborten. 

Design: Kvantitativ, cross-

sectional med deskriptiv 

och jämförande design. 

Urval: Kvinnor som 

genomgått medicinsk abort 

i hemmet. 

Datainsamling: Semi-

structured interview med 

öppna frågor.  

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

169 

(50) 

De flesta av deltagarna i 

studien uppger att de fått 

tillräcklig information om 

blödning och smärta men 

några uppger att 

informationen varit 

otillräcklig. Nära hälften av 

deltagarna hade genomgått en 

tidigare abort och skattade då 

smärtan som lägre än de som 

gjorde en abort för första 

gången. Även äldre och dem 

som tidigare fött barn skattade 

smärtan lägre och att 

smärtlindringen hade god 

effekt. Många deltagare 

nämner att vårdpersonalens 

bemötande var positiv , 

respektfull, lugn och 

professionellt. Deltagarna 

kände sig omhändertagna och 

trygga. Men enstaka 

deltagarna berättade om 

tillfällen då hennes önskningar 

inte hade lyssnats på. 

Majoriteten av deltagarna 

hade fått bra information om 

K 

I 
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XXVIII 

 

Författare 
År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel 
 

 

 

 

Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

olika abortmetoder och hade 

fått erbjudande om att träffa 

en kurator i samband med 

aborten. 88 procent av 

deltagarna hade en närstående 

närvarande under själva 

abortdagen. Nästan alla 

uppgav att stödet var bra och 

att de hade känt sig trygga 

hemma. 

 

Díaz 

Olavarrieta, C, 

Garcia, 

Sandra. G, 

Arangure, A, 

Cravioto, V, 

Villalobos, A, 

AbiSamra, R, 

Becker, D.  

2012 

Mexiko 

Women's 

experiences of and 

perspectives on 

abortion at public 

facilities in 

Mexico City three 

years following 

decriminalization. 

Syftet var att söka förståelse 

för kvinnor som genomgår 

tidig, laglig abort via 

Mexiko stads 

hälsomyndighet samt att 

jämföra nöjdhet mellan 

medicinsk och kirurgisk 

abort, hitta evidensbaserade 

rekommendationer för 

förbättring av vården och 

mäta andelen deltagare som 

tar preventivmedel efter 

aborten. 

Design: Mixed method 

Urval: Kvinnor som skulle 

genomgå abort. 

Datainsamling: Enkät och 

djupintervju 

Analys: Multivariate 

analysis för intervjuer,  

350 

(9) 

Majoriteten av deltagarna var 

nöjda med omvårdnaden vid 

abort. Kvalitativa data 

avslöjade att det finns ett 

behov för mer sympatisk 

vårdpersonal, minskade 

väntetider, mer omfattande 

och förståelig information 

samt samtal för att prata om 

psykiska problem. 

 

 

 

 

 

P 

I 



BILAGA B 

 

XXIX 

 

Författare 
År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel 
 

 

 

 

Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Kero A, Wulff 

M, & Lalos A. 

2009 

Sverige 

Home abortion 

implies radical 

changes for 

women 

Att samla in kunskap om 

kvinnors upplevelse, syn på 

och reaktioner på att 

genomgå en hemabort. 

Design: Kvalitativ och 

kvantitativ enkätstudie. 

Urval: Kvinnor som skulle 

genomgå en medicinsk 

hemabort. 

Datainsamling: 

Telefonintervju med 

intervjuguide/enkät. 

Analys: Innehållsanalys 

med koder och kategorier 

på kvalitativa data. 

Statistisk analys på 

kvantitativa data. 

 

113 

(13) 

Majoriteten av kvinnorna var 

nöjda med valet att göra en 

hemabort. De uppskattade att 

kunna vara hemma för att 

kunna värna om sitt privatliv 

och ha sin partner närvarande. 

P 

I 

Kero, A, 

Lalos, A & 

Wulff, M. 

2010 

Sverige 

Home abortion - 

experiences of 

male involvement 

Att få kunskap om mannens 

upplevelse av att vara 

närvarande vid en inducerad 

hemabort 

Design:Semi-structured 

interview 

Urval: Män som var i en 

partnerrelation med 

kvinnan som gjorde abort 

hemma. 

Datainsamling: 

Telefonintervju med 

intervjuguide med 25 

frågor. 

Analys: Innehållsanalys 

med diskussion, kodning 

46 Männen var överlag positiva 

till aborten och att beslutet var 

gemensamt och det rätta. 

Männen var även nöjda med 

att medverka vid aborten då 

det gav en möjlighet för dem 

att stötta sin partner och att det 

kändes naturligt för dem att 

vara med då de har medverkat 

vid tillblivelsen av 

graviditeten. Männen var 

nöjda med informationen dom 

fått från vårdpersonalen, men 

K 

I 
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Författare 
År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel 
 

 

 

 

Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

och kategorisering och 

begreppsmässig analys. 

 

kände att fokus låg enbart på 

kvinnan och inte på båda som 

ett par som ska gå igenom 

aborten.  

Kimport, K., 

Cockrill, K., & 

Weitz, T. A.  

2012 

USA 

Analyzing the 

impacts of 

abortion clinic 

structures and 

processes: a 

qualitative analysis 

of women's 

negative 

experience of 

abortion clinics 

Att kvalitativt beskriva hur 

riktiga upplevelser kan 

förstärka eller bestrida 

myten om abortkliniken 

genom att använda 

intervjudata från kvinnor 

som genomgått en abort på 

en fristående abortklinik. 

Design: Kvalitativ. 

Urval:Kvinnor som 

genomgått en abort. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: Kvalitativa 

analystekniker i Atlas 5.0. 

41 

(-) 

Klinikens struktur och rutiner 

som finns på grund av hotet 

från abortmotståndare är i sig 

ett negativt inflytande på dom 

kvinnor som söker vård. 

Interaktioner med 

vårdpersonalen underlättar 

upplevelsen och kan även göra 

upplevelsen positiv.  

K 

II 

LaRoche, K. J 

& Foster, A. 

M. 

2018 

Kanada 

 

Exploring 

Canadian 

Women's Multiple 

Abortion 

Experiences: 

Implications for 

Reducing Stigma 

and Improving 

Patient-Centered 

Care 

Att bättre förstå hur kvinnor 

som har genomgått flera 

aborter, pratar om och ser på 

de upplevelserna. 

Design: Kvalitativa 

intervjuer 

Urval: Kvinnor som 

genomgått en abort de 

senaste fem åren, äldre än 

18 år. 

Datainsamling: 

semistrukturerade 

djupintervjuer över 

Skype/telefon. 

Analys: Innehåll- och 

temaanalys. 

41 

(0) 

Kvinnorna beskrev varje abort 

som en unik livshändelse även 

då händelserna var snarlika 

varandra. Deltagarna tog upp 

flera olika livsfaktorer för att 

göra aborterna. Generellt så 

gjorde en tidigare abort att 

kommande aborter blev 

mindre oroväckande men 

påverkade inte beslutet att 

göra en till abort nämnvärt. 

Kvinnorna beskrev ökade 

känslor av skam och stigma då 

K 

I 



BILAGA B 

 

XXXI 

 

Författare 
År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel 
 

 

 

 

Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

de beslutade att gå igenom 

ytterligare aborter. 

Makenzius, M, 

Tydén, T, 

Darj, E & 

Larsson, M. 

2013 

Sverige 

Autonomy and 

dependence 

-experiences of 

home abortion, 

contraception and 

prevention 

Att utforska kvinnor och 

mäns upplevelse och behov 

relaterat till omvårdnad i 

samband med en hemabort 

samt att få fram deras syn på 

preventivmedel och hur man 

undviker en oönskad 

graviditet. 

Design: Kvalitativa 

intervjuer 

Urval: Par som utfört en 

inducerad abort i hemmet, 

svensktalande, minst 18 år 

gamla.  

Datainsamling: Semi-

structured interviews med 

en intervjuguide. 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys med koder, 

kategorier och 

subkategorier, teman.  

37 

(-) 

Kvinnors och mäns behov i 

samband med en hemabort 

karaktäriseras av autonomi 

och beroende. Autonomi 

handlar om att kvinnan var 

säker på att valet att utföra en 

abort var det rätta för henne 

och hennes livssituation och 

att göra aborten hemma 

säkrade hennes privatliv och 

känsla av trygghet. Beroende 

handlade om att paret var 

beroende av att 

vårdpersonalen visade respekt 

och stöttning och gav ut 

tillräckligt med information.  

 

Beslutet att utföra aborten var 

ett gemensamt beslut med 

kvinnans partner. Partnern 

uttryckte att möjligheten att 

stötta kvinnan var bättre 

hemma. Partnern fick en mer 

aktiv roll och kunde då också 

K  

I 
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Författare 
År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel 
 

 

 

 

Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

bearbeta aborten på ett bättre 

sätt. 

McKay, R. J 

& Rutherford, 

L.  

2013 

Storbritannien 

Women's 

satisfaction with 

early home 

medical abortion 

with telephone 

follow-up: A 

questionnaire-

based study in the 

UK. 

Att fastställa kvinnors 

nöjdhet med vården vid en 

medicinskt inducerad 

hemabort. 

Design: Icke-kontrollerad 

studie 

Urval: Kvinnor gravida 

mindre än 63 dagar som 

skulle göra en hemabort. 

Datainsamling: Enkät via 

telefonsamtal.  

Analys: Statistisk analys 

127 

(50) 

Studien visar att en hemabort 

är lika säker som en abort på 

kliniken och att kvinnorna 

som deltog ansåg att det var 

en bra metod då de fått 

adekvat information och 

smärtlindring. 

 

 

 

 

P 

II 

McLemore, 

M. R., Desai, 

S., Freedman, 

L., James, E. 

A., & Taylor, 

D.  

2014  

USA 

Women Know 

Best—Findings 

from a Thematic 

Analysis of 5,214 

Surveys of 

Abortion Care 

Experience 

Att beskriva kvinnors 

upplevelse av omvårdnaden 

vid abort ur kvinnans 

synvinkel och med hennes 

egna ord och att därigenom 

finna gemensamma teman. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Kvinnor som hade 

genomgått en kirurgisk 

abort. 

Datainsamling: Två öppna 

frågor i en större 

enkätstudie.  

Analys: Tematisk analys 

5255 

(41) 

Majoriteten av deltagarna 

svarade att de var nöjda med 

vården. Två teman utrönas på 

patient- och kliniknivå. 

Upplevelsen av skam/stigma 

och smärta samt interaktioner 

med vårdpersonal låg på 

patientnivån, medan intryck 

av klinikens miljö, tillräcklig 

smärtlindring och väntetid 

kopplades till kliniknivån. 

Dessa nivåer påverkade 

patientens upplevelse av 

K 

I 
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Författare 
År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel 
 

 

 

 

Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

abortvården negativt eller 

positivt. 

Mossie 

Chekol, B, 

Abera Abdi, D 

& Andualem 

Adal, T.  

2016 

Etiopien 

Dimensions of 

patient satisfaction 

with 

comprehensive 

abortion care in 

Addis 

Ababa, Ethiopia 

 

Syftet var att identifiera de 

underliggande faktorer som 

bidrar med patientnöjdhet 

vid omvårdnad vid abort och 

att utforska förhållandet 

mellan tillfredställning och 

socio-demografiska och 

vårdrelaterade variabler i 

Addis Ababa, Etiopien. 

Design: Kvantitativ 

enkätstudie. 

Urval: Kvinnor som 

besökte klinikerna och villa 

genomgå en abort. 

Datainsamling: Enkät. 

Analys: Principal 

component exploratory 

factor analysis och 

confirmatory factor 

analysis 

 

450 

(50) 

Studien fann att kvinnors 

nöjdhet med abortvården beror 

på fem faktorer. För att öka 

kvaliteten på abortvården bör 

vårdgivare koncentrera sig på 

positiva mellanmänskliga 

möten mellan vårdgivare och 

vårdtagare, en behaglig lokal, 

adekvat information om 

abortproceduren, försäkran om 

patientens integritet och 

konfidentialitet under samtal 

och vård samt att 

vårdpersonalen uppfyller en 

hög teknisk kvalitet. 

P 

I 

Purcell, C., 

Cameron, S., 

Lawton, J., 

Glasier, A., & 

Harden, J. 

2017 

Storbritannien 

Self-management 

of first trimester 

medical 

termination of 

pregnancy: a 

qualitative study of 

women's 

experiences 

Syftet var att utforska hur 

kvinnor i Skottland upplever 

en medicinsk inducerad 

hemabort. 

Design: Kvalitativ. 

Urval: Kvinnor som hade 

genomgått tidig medicinsk 

hemabort. 

Datainsamling: Intervjuer. 

Analys: Tematisk analys 

med Frameworkmetoden. 

135 

(91) 

 

Deltagarna i studien beskrev 

valet att göra en hemabort som 

bra. De föredrog att 

administrera läkemedel 

hemma och att ta hand om 

aborten privat i hemmet. Hur 

valet att utföra aborten hemma 

presenterades på kliniken 

behöver arbetas på då det 

K 

II 
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studien 

genomfördes) 

 

Titel 
 

 

 

 

Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

uppfattades mer som ett tvång 

än ett val. 

Tamang, A, 

Shah, I. H, 

Shrestha, P, 

Warriner, I. K, 

Wang, D, 

Thapa, K, 

Meirik, O.  

2017 

Nepal 

 

Comparative 

satisfaction of 

receiving medical 

abortion service 

from nurses and 

auxiliary nurse-

midwives or 

doctors in Nepal: 

results of a 

randomized trial 

Att undersöka om medicinsk 

abort som utförs av en 

speciellt tränad 

sjuksköterska/barnmorska, 

oberoende av en läkares 

översikt, är lika 

tillfredsställande som en 

abort utförd av en läkare. 

Design: Randomized, 

controlled equivalence trial. 

Urval: Kvinnor som skulle 

genomgå medicinsk abort, 

äldre än 16 år, hemmet 

inom 90 minuter från 

kliniken, villighet att få 

abort från slumpvist en 

läkare eller 

sjuksköterska/barnmorska 

och kunna komma tillbaka 

till kliniken inom 10-14 

dagar efter abortens start. 

Datainsamling: Enkät 10-

14 dagar efter abort. 

Analys: Statistisk analys. 

1295 

(190) 

Deltagarna i studien 

rapporterade att dom var lika 

nöjda med vården från en 

sjuksköterska/barnmorska som 

från en läkare när det gäller 

medicinsk abort.  

Studien stödjer ett utökande 

av abortvården till tränade 

sjuksköterskor/barnmorskor 

för att öka tillgängligheten för 

abort i mer utsatta områden. 

RCT 

I 

Taylor, D, 

Postlethwaite, 

D, Desai, S, 

James, E. A, 

Calhoun, A. 

W, Sheehan, 

K & Weitz, T. 

A. 

2013 

Multiple 

Determinants of 

the Abortion Care 

Experience: From 

the Patient’s 

Perspective 

Vilka aspekter av 

omvårdnaden vid abort 

bidrar till patientens 

upplevelse. 

Design: Prospektiv 

observationsstudie. 

Urval: Kvinnor, 16-44 år 

gamla, gravid i första 

trimestern. 

Datainsamling: Enkät. 

Analys: Mixed effect 

logistic regression 

9595 

(508) 

Flertalet faktorer återfanns 

som påverkade kvinnornas 

upplevelse av abortvården. 

Faktorerna var kopplade till 

patienten (smärtupplevelse, 

vårdförväntning, 

sociodemografi) och till 

kliniken (vård i rätt tid, 

bemötande från vårdpersonal). 

P 

I 



BILAGA B 

 

XXXV 

 

Författare 
År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel 
 

 

 

 

Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

USA Studien fann att upplevelsen 

av vården vid en abort var mer 

beroende på bemötande, 

smärtlindring och klinikens 

miljö än vilken vårdprofession 

som hade hand om aborten. 

Vandamme, J., 

Wyverkens, 

E., Buysse, A., 

Vrancken, C., 

& Brondeel, 

R.  

2013 

Belgien 

Pre-abortion 

counselling from 

women's point of 

view 

Att utforska kvinnors 

perspektiv och känslor vid 

samtal inför en abort. 

Design: Kvalitativ 

enkätstudie 

Urval: kvinnor som vill ha 

en abort och talar 

holländska, franska eller 

engelska. 

Datainsamling: Enkät före 

och efter abort. 

Analys: Logistisk 

regressionsanalys, t-test, 

Multiple Imputation 

Analysis,  

2087 

(1116) 

971 

deltagare i 

studien. 

Före samtalet var många 

kvinnor osäkra på värdet av ett 

samtal inför aborten, känner 

sig ängsliga men även säkra 

på sitt val att göra en abort. 

Efter samtalet beskrev 

deltagarna att samtalet var 

värdefullt, att de var nöjda 

med samtalet och att de 

upplevde mindre ångest och 

en större beslutsamhet.  

K 

I 

Matris över inkluderade artiklar 
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 

 


