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Abstract 

Theoretical framework: The Theory of Human Caring by Jean Watson was used as a 

theoretical framework. 

Aim: The aim of this literature review was to describe the attitude of nursing patients who go 

through an induced abortion, from a nurse perspective.  

Method: This literature review is based on a sample of nine qualitative and quantitative 

studies, collected in the databases Cinahl, PubMed and PsycInfo. The qualities of the studies 

were assessed through modified templates. Analysis of the results from the studies was 

inspired of a content analysis.  

Findings: The nurses experienced their work as meaningful since they give support to the 

patient. The nurses felt that their work was justified when the decision to have an abortion 

was well thought through and they felt respect towards the patient when they were aware of 

the patient’s circumstances. The nurses experienced stress and emotional impact when they 

faced ethical dilemmas and contradictions to abortion. 

Conclusion: Nurses experience can affect how patients experience care. Many nurses feel 

that they do not get enough support to handle difficult situations that they encounter in their 

work. Nurses who experience a high level of support in the workplace perceive tasks as less 

demanding what leads to better treatment. 
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1. INTRODUKTION 

Vi har valt att göra en litteraturstudie om sjuksköterskans förhållningssätt i omvårdnaden till 

patienter som genomgår inducerad abort. Inducerad abort innebär att avbrytandet av 

graviditeten är framkallat (Lindskog, 1997). Eftersom en sjuksköterska kan arbeta på en 

gynekologisk avdelning där patienten vårdas innan och efter en inducerad abort, är ämnet 

aktuellt att fördjupa sig i. 

Vi har upplevt att abort är ett ämne som startar diskussioner. Vi tror att det kan bero på att 

gränsen mellan liv och död överträds vid abort. Sjuksköterskan kan hamna i ett etiskt 

dilemma när hon eller han dels ska sträva efter att bevara liv, och dels hjälpa patienten med 

dennes önskningar om vård. Vi tror att det etiska dilemmat kan inverka på hur sjuksköterskan 

förhåller sig till abortsituationen. Att ge vård på lika villkor och uppnå en god hälsa är hälso- 

och sjukvårdens mål (SFS 1982:763). Litteraturstudien är skriven utifrån ett hermeneutiskt 

perspektiv med fokus på sjuksköterskans subjektiva upplevelse. Hermeneutiken ser 

individerna som en del av ett sammanhang, en kontext, där individen även fungerar som 

fristående enhet med ett unikt inre känsloliv. Det är utifrån subjektiva upplevelser av 

omvärlden som förförståelse skapas (Dahlberg, 1997). Helhetsperspektiv omfattar psykiska, 

andliga och fysiska aspekter som integrerar med varandra (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2003). 

2. BAKGRUND  

2.1. Den subjektiva verkligheten  

En subjektiv verklighet ses ur ett helhetsperspektiv. Eftersom en individs verklighet är 

subjektiv hamnar individens fysiska, psykiska och andliga upplevelser i fokus. För att 

sjuksköterskan ska kunna möta patienten i en subjektiv verklighet och få tillgång till 

patientens livsvärld krävs det att sjuksköterskan reflekterar över hur patienten upplever 

situationen. Ett professionellt förhållningssätt präglas av att sjuksköterskan reflekterar, dels 

över relationen till patienten, men även över vården som ges (Dahlberg et al., 2003). Det 

individen tar emot från omvärlden och i möten med andra individer är dennes upplevelse 

(Kristoffersen & Breievne, 2005). Alla individer har en subjektiv verklighet, föreställningar, 

som är den enda riktiga sanningen för den individen. Föreställningar skapas av bland annat 

upplevelser och attityder och påverkas av den sociala och kulturella kontexten som lägger 
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grund för förhållningssättet. Kärnföreställningar är de föreställningar som individen själv 

kanske inte är medveten om, men som styr hur individen förhåller sig till sina medmänniskor 

och omvärlden. Ifrågasättning av dessa kärnföreställningar kan skapa defensiva reaktioner hos 

individen, vilket troligtvis har en negativ inverkan på upplevelser. Vissa föreställningar är 

underlättande vilket betyder att de bidrar till att finna lösningar och skapar ett öppet 

förhållningssätt. Andra föreställningar är hindrande, vilket begränsar individens möjligheter 

till att finna en lösning och genomföra en handling (Wright, Watson & Bell, 1996).   

2.2. Abort 

Synen på om och när abort ska genomföras har förändrats genom människans historia 

(Wahlberg, 2004a). I en lag från 1734 var det dödsstraff för den som genomgick, gav råd eller 

hjälpte till vid abort (Odlind, Bygdeman & Milsom, 2008). I Sverige blev abort lagligt 1938, 

då tilläts abort som genomfördes på grund av specifika orsaker. Dessa var den medicinskt-

sociala, den humanitära och den eugeniska. Den medicinskt-sociala utgjordes av medicinska 

eller sociala omständigheter som gjorde det olämpligt att föda barn. Den humanitära 

anledningen relaterades till låg ålder, incest eller våldtäkt. Den eugeniska formen skulle 

hindra att arvsanlag för sinnessjukdom eller annan sjukdom från föräldrarna skulle föras 

vidare (Wahlberg, 2004b). Den nuvarande abortlagen trädde i kraft 1975 och sedan dess har 

det utförts 30 000-37 000 aborter årligen i Sverige (Odlind et al, 2008). Omkring 25 procent 

av alla graviditeter i Sverige avbryts genom abort (Wahlberg, 2004b). 

Abort innebär att en graviditet avbryts genom att fostret avlägsnas eller avgår som missfall 

från livmodern. Inducerad abort innebär att avbrytandet av havandeskapet är framkallat 

(Lindskog, 1997). Inducerad abort kan ske på två sätt, medicinskt eller kirurgiskt. Fram till 

vecka tio i graviditeten kan båda alternativen användas (Odlind, 2004; Wahlberg, 2004a; 

Wahlberg, 2004b).  Aborter som genomförs före slutet av tolfte graviditetsveckan kallas tidig 

abort och efter vecka tretton kallas aborten för sen abort (Wahlberg, 2004a). Abort tillåts 

enligt Abortlagen (1974:595) fram till slutet på den artonde graviditetsveckan. Abort kan 

dock tillåtas fram till slutet på den tjugoandra graviditetsveckan, men då endast efter att 

Socialstyrelsen gett sitt tillstånd (Wahlberg, 2004a). Risken för komplikationer minskar ju 

tidigare i graviditeten aborten genomförs. Infektion, kvarvarande rester av moderkakan och 

blödningar är de vanligaste komplikationerna (Odlind, 2004; Odlind et al., 2008). Det finns 

ingen åldersgräns för vilka som får genomgå abort, men enligt socialstyrelsens föreskrifter 
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och allmänna råd om abort (SOSFS 2004:4) bör en patient under arton år uppmanas till att 

informera sin vårdnadshavare om den kommande aborten.  

Innan abortens genomförs får patienten genomgå en gynekologisk undersökning där 

graviditetslängden fastställs. Det är längden på graviditeten som avgör vilken abortmetod som 

ska användas. Patienten ska inför aborten erbjudas samtal med kurator samt rådgivning 

angående preventivmedel (Odlind, 2004; Odlind et al, 2008). Vid den medicinska aborten får 

patienten ett hormonpreparat av en sjuksköterska eller barnmorska. Preparatet orsakar 

progesteronbrist, vilket avbryter fostrets utveckling och orsakar en blödning efter ett till två 

dygn (Kane, 2009; Odlind, 2004; Odlind et al, 2008; Wahlberg, 2004b). Två dagar senare får 

patienten ett prostaglandinpreparat från sjuksköterska eller barnmorska som startar 

sammandragningarna i livmodern (Wahlberg, 2004b). Prostaglandiner mjukar upp 

livmoderhalsen och vidgar cervikalkanalen vilket underlättar utstötningen av fostret. För att 

bekräfta att graviditeten har avbrutits genomförs en efterkontroll efter två till tre veckor 

(Odlind et al, 2008). Sen abort liknar en vanlig förlossning och är mer omfattande och mer 

påfrestande för patienten både fysiskt och psykiskt (Odlind et al, 2008; Wahlberg, 2004b). 

Den kirurgiska metoden kan användas fram till den trettonde graviditetsveckan. Denna metod 

börjar med att livmoderhalsen vidgas med hjälp av hormonet prostaglandin. Sedan tas fostret 

ut med hjälp av vakuum eller sugmetod. Denna abortmetod kräver endast några timmars 

inläggning (Odlind et al, 2008; Wahlberg, 2004b).  

2.3. Förhållande mellan sjuksköterska och patient 

Den humanvetenskapliga forskningen, hermeneutiken, fokuserar på den subjektiva 

upplevelsen hos individen (Dahlberg, 1997).Yrkesgrupper inom vården ska arbeta enligt 

beprövad erfarenhet och vetenskap och vårdvetenskap är basen i sjuksköterskans arbete som 

kommer till uttryck i omvårdnad. Sjuksköterskan bör uppmärksamma den subjektiva kroppen, 

som är både andlig, psykisk och fysisk samtidigt. Utav den subjektiva kroppen får 

vårdrelationen en ny innebörd då sjuksköterskan ser patienten i ett helhetsperspektiv där det 

andliga, psykiska och fysiska påverkar varandra istället för att se patienten som ett objekt. 

Inom vårdvetenskapen är patients perspektiv centralt, men det finns även ett intresse för hur 

sjuksköterskan förhåller sig till vårdandet. När sjuksköterskans perspektiv studeras är det ofta 

för att se hur denna situation sekundärt påverkar patientsituationen. Till exempel kan 

arbetsmiljö och stress för sjuksköterskan påverka omvårdnadens kvalitet, trots att 

sjuksköterskan är väl medvetna om vikten av etisk vård (Dahlberg et al., 2003). Situationer 



 

4 
 

som uppstår i arbetet kan väcka känslor hos sjuksköterskan som får negativa konsekvenser för 

den vård som ges till patienten. De negativa känslor som kan skapas i arbetet måste bearbetas, 

vilket startar i ett erkännande av känslornas existens (Dahlberg et al, 2003; Vaiani, 2009 ). 

Vissa är mer medvetna om konflikter mellan värderingar, tro, och handlingar. Religionen kan 

stärka självkänslan och ge stöttning i beslut. Sjuksköterskan ska vara fördomsfri och visa 

intresse för patientens religion och hur det påverkar livet. Även när olika synsätt kolliderar 

måste sjuksköterskan ge den vård som krävs (Streets, 2009). Patientens religion kan påverka 

sjuksköterskans möjlighet att besvara patienten vårdbehov. I dessa fall är det viktigt att finna 

en sjuksköterska som kan hjälpa patienten på ett bättre sätt. Patientens perspektiv ska stå i 

fokus och sjuksköterskan ska vara följsam mot patientens krav (Dahlberg et al, 2003).  

Sjuksköterskan har ett ansvar att ge abortpatienter lika god omvårdnad som andra patienter. 

Sjuksköterskan ska främja hälsa, lindra lidande och respektera patientens värderingar. Att 

skydda och bevara liv är vårdens kärna, och att genomföra en abort kan upplevas som en 

mottsättning till detta (Wahlberg, 2004b). En viktig etisk faktor i allt vårdande är att visa 

respekt för patientens värdighet och sjuksköterskan har ingen rätt att kränka patientens 

värdighet (Heijkenskjöld, Ekstedt & Lindwall, 2010).  

En god vård kännetecknas av att ha en positiv attityd och bry sig om patienten och vilja hjälpa 

till. En god sjuksköterska ska ha en icke-dömande attityd och ska kunna sätta sig in i 

patientens situation (Catlett & Lovan, 2011). För patienter som genomgår abort är det inte 

gynnsamt att vårdas av sjuksköterskor som känner obehag och missnöje över sitt engagemang 

i aborten. När sådana uppgifter är oundvikliga måste sjuksköterskorna inta ett icke-dömande 

förhållningssätt (Kane, 2009). En sjuksköterska som av etiska eller religiösa orsaker inte vill 

delta vid abort kan inte tvingas till det (SOSFS 2009:15). Patientens värdighet bevaras när 

sjuksköterskan ger möjlighet att få frågor besvarade och ger patienten utrymme att uttrycka 

sina känslor. Att bevara patientens värdighet kan även innebära att patienten får vara delaktig 

i sin egen vård och att sjuksköterskan är uppmärksam på hur patienten vill vårdas (Dahlberg 

et al, 2003; Heijkenskjöld, Ekstedt & Lindwall, 2010). Det är väsentligt att sjuksköterskan har 

förståelse för patientens oro inför ett operativt ingrepp eller annan behandling som är 

påfrestande för patienten. Sjuksköterskan kan hjälpa patienten att minska oron genom att ha 

ett lugnt uppträdande och ge tydlig information om behandlingen som skall genomföras och 

vilka konsekvenser som kan uppstå (Zederfeldt, 1996).  
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2.4. Jean Watson: Teori om mänsklig omsorg och omvårdnad 

Vi använder Jean Watsons omvårdnadsteori som ram för vår litteraturstudie eftersom hon 

fokuserar på den mänskliga omsorgen. I Watsons teori är sjuksköterskan perspektiv en central 

del vilket har gjort det lämpligt att tillämpa teorin i denna litteraturstudie då den ska beskriva 

sjuksköterskans förhållningssätt. Interventioner som sker i omsorgsprocessen kallas karativa 

faktorer och det finns tio av dem (Watson, 1993). Av dessa har vi valt att fördjupa oss i tre 

karativa faktorer som vi bedömt är relevant för vårt syfte.  

Sjuksköterskan kan behandla patienten av moralisk skyldighet eller av pliktkänsla. Av detta 

kan sjuksköterskan ur etisk synpunkt anses vara en god sjuksköterska, det betyder dock inte 

att hon eller han visat patienten omsorg. En livssyn av moralisk skyldighet att skydda 

patientens värde står till grund för att kunna ge omsorg. För att ge omsorg krävs ett moraliskt 

åtagande och ett grundläggande värde att vilja ge omsorg och att ge omsorg. Det som 

kännetecknar en god sjuksköterska är att hon eller han ser personen som en unik individ, 

skiljer ut den ur det ordinära och uppmärksammar dennes känslor. Den mänskliga omsorgen 

innebär att genom mellanmänskliga försök hjälpa en individ att finna mening i tillvaron och i 

upplevelser som lidande, ohälsa och smärta. Det är när sjuksköterskan får tillgång till den 

andres livsrum, uppfattar dennes tillstånd och känner det inom sig själv, som den mänskliga 

omsorgen uppstår (Watson, 1993).  

För att ge omsorg krävs en förpliktelse hos sjuksköterskan om att skydda patientens värdighet 

samt att bevara det mänskliga hos individen. Omsorgshandlingarna styrs av hur 

sjuksköterskan använder sitt unika jag genom bland annat beröring, ljud och sinnen och det är 

det som gör att omsorgen är en del i omvårdnaden. Omvårdnad består av omtanke, ansvar, 

kunskap, filosofi, handlingar och hängivenhet. Omvårdnadsbegreppet är dynamiskt och har 

varierande betydelse för olika människor. Omvårdnad förmedlas genom personliga, 

professionella och etiska medmänskliga omsorgshandlingar. I de mänskliga 

omsorgshandlingarna är sjuksköterskan en aktiv och engagerad person (Watson, 1993).  

2.4.1 Watsons karativa faktorer 

Carative factors är tio faktorer som sjuksköterskan använder för att ge vård till patienter 

(Watson, 1979). Carative factors översätts till karativa faktorer och är enligt Watson (1993) 
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interventioner som sker i en omsorgsprocess. Karativa faktorer har till syfte att hjälpa 

patienter att nå eller bevara hälsa samt att få en fridfull död (Watson, 1979; Watson, 1993).  

Humanistiskt–altruistiskt värdesystem skapas genom utbyte av attityder och tro och grundar 

sig i att ju mer som ges, desto mer återfås. Värdesystemet hjälper människan att uppskatta 

olikheter och se den andra i dennes kontext, vilket skapar empati. Genom att studera åsikter, 

tro och värderingar hos sig själv kan sjuksköterskan ge en mer medveten omvårdnad med ett 

altruistiskt beteende. För att kunna arbeta altruistiskt måste sjuksköterskan kunna skilja på 

personlig och professionell identitet (Watson, 1979).  

Uttryckandet av negativa och positiva känslor är en annan karativ faktor. Patienten påverkas 

starkare av omsorgsprocessen om sjuksköterskan tar hänsyn till personliga känslor. Patienten 

upplever större glädje, tillfredställelse och frid ju mer av sin personlighet som sjuksköterskan 

visar, vilket leder till patienten tar större del i omvårdnaden och upplever den starkare. Ju mer 

individuella känslor som sjuksköterskan visar, desto mer äkta upplevs sjuksköterskan. 

Sjuksköterskan ska reflektera över om känslorna är lämpliga att visa för patienten och göra 

medvetna val (Watson, 1979, Watson, 1993).   

Den interpersonella omsorgsrelationen är en slags mänsklig omsorgsrelation som innebär ett 

möte med en annan person som sker med stor respekt för hela den andra personen. Den 

interpersonella omsorgsrelationen förutsätter bland annat en moralisk förpliktelse att bevara 

och främja människans värdighet och en förmåga hos sjuksköterskan att uppfatta inre tillstånd 

och känslor hos den andre. Detta kan uppfattas genom bland annat kroppsspråk, handlingar 

och känslor. Sjuksköterskan måste kunna få insikt, bedöma och ingripa i den andres tillstånd 

genom handlingar, blickar, information (Watson, 1993).  

2.4.2. Sjuksköterskans förhållningssätts inverkan på vården  

Watsons teori fokuserar, förutom på patienten, även på sjuksköterskans förhållningssätt till 

vårdandet och omvårdnad. Teorin betonar att det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om 

sina känslor och sitt välmående, eftersom känslor kan påverka vårdinterventioner som utförs. 

Sjuksköterskan ska på ett reflekterat sätt vara medveten och närvarande i vårdhandlingarna till 

patienten, eftersom detta skapar en godare vård. Sjuksköterskan ska se bortom patienten som 

objekt, och se den subjektiva individen som är i behov av hjälp (Watson, 1979; Watson,1993).  
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3. PROBLEMFORMULERING  

Inducerad abort innebär att en graviditet avbryts, antingen genom medicinsk eller genom 

kirurgisk metod (Wahlberg, 2004a). Synen på abort har varierat genom historien och olika 

religioner har olika syn på abort (Odlind et al, 2008; Wahlberg, 2004b). Sedan abortlagen 

infördes 1975 har det utförts 30 000-37 000 aborter årligen i Sverige (Odlind et al, 2008; 

Wahlberg, 2004a). I arbetet kan sjuksköterskor möta vårdsituationer som väcker negativa 

känslor hos dem. Sjuksköterskors syn på dessa situationer kan påverka patientens omvårdnad 

(Dahlberg et al, 2003). Moralisk skyldighet eller pliktkänsla kan stå till grund för 

sjuksköterskans sätt att behandla patienten. Sjuksköterskan kan ur etisk synpunkt då anses 

vara en god sjuksköterska, det behöver dock inte innebära att patienten visats omsorg av 

sjuksköterskan (Watson, 1993). 

Vi vill ta reda på hur sjuksköterskan förhåller sig till att ge omvårdnad till patienter som 

genomgår abort eftersom sjuksköterskans förhållningssätt kan påverka den omvårdnad som 

ges till patienten. Vi anser att detta är viktigt eftersom alla enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 1982:763) ska ha rätt till en god vård som ges med respekt och värdighet för den 

enskilda människan. Genom att medvetandegöra sjuksköterskans förhållningssätt kan 

strategier utformas för att stötta sjuksköterskan i arbetet på gynekologisk avdelning.  

4. SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans förhållningssätt i omvårdnaden till patienter som 

genomgår inducerad abort. 

5. METOD 

Designen för denna uppsats är en systematisk litteraturstudie som grundas i ett antal studier av 

god kvalitet. En systematisk litteraturstudie ska ha tydligt formulerade frågeställningar, 

sökmetod och urval av artiklar. Artiklarna som används i studien ska vara kvalitetsgranskade 

(Forsberg & Wengström, 2008). 

5.1. Inklusions- och exklusionskriterier 

Genom att använda inklusion- och exklusionskriterier kan artikelsökningen begränsas och ge 

artiklar som är mer relevanta för ämnet (Willman & Stoltz, 2002). Inklusionskriterier för 
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denna litteraturstudie är: Artiklarna ska vara på engelska och publicerade mellan 1990 och 

mars 2011. Artiklarna ska vara peer-rewiewed, publicerade i vetenskapliga tidskrifter och 

etiskt godkända. Urvalet i artiklarna ska innefatta sjuksköterskor. 

Litteraturstudier och artiklar som publicerats innan 1990 exkluderades, liksom artiklar där 

urvalet enbart berörde barnmorskor, samt artiklar som handlade om annan abort än den 

inducerade aborten, exempelvis om spontan abort.  

5.2. Sökningsförfarande 

I sökningsprocessen användes tre databaser: PsycInfo, Cinahl och PubMed. Cinahl och 

PubMed valdes eftersom de är två vanliga databaser för att hitta forskning kring omvårdnad 

och medicin (Forsberg & Wengström, 2008). PsycInfo innehåller artiklar som riktar sig mot 

psykologiska aspekter kring omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2008). Vi 

valde PsycInfo för att vi ville få med artiklar som belyser förhållningssättet till att ge vård till 

patienter som genomgår abort. Sökningsprocessen i databaserna genomfördes vid flera 

tillfällen mellan 24 januari – 24 mars, 2011. 

Generella sökord utformades utifrån syftet. Engelska sökord användes eftersom de flesta 

vetenskapliga artiklarna från de valda databaserna är på engelska och har engelska abstrakt 

(Forsberg & Wengström, 2008). De primära sökorden var abortion, nurse, nursing, care, 

approach och attitude. En pilotsökning med dessa sökord genomfördes i de tre databaserna 

för att se om titlarna på artikelträffarna motsvarade det tänkta syftet, samt att se antalet träffar 

på sökorden. En pilotsökning är en snabb och ostrukturerad sökning som genomförs för att 

kunna precisera problemet och för att identifiera möjliga inklusion- och exklusionskriterier till 

fortsatt sökning (Willman & Stoltz, 2002). Antalet träffar var stort, och många av artiklarna 

hade ett för brett innehåll som inte motsvarade syftet.  

Med hjälp av SvenskMeSH (Karolinska institutet, 2011) specificerades sökorden till abortion 

induced, nursing care, nurse attitudes, nurse-patient relation, och ethics nursing. Utifrån 

dessa sökord skapades en sökmatris med de olika kombinationerna av sökord, se bilaga 1, 2 

och 3. Matrisen inspirerades från Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). Matrisen fylldes i 

efter varje sökning som gjordes. För att komplettera sökningen ytterligare gjordes en 

fritextsökning på begreppen induced abortion, nurse experience, quality of work, nurse och 

abortion.  Fritextsökning innebär en sökning på nyckelord från frågeställningen (Forsberg & 
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Wengström, 2008; Willman & Stoltz, 2002) som ger referenser som innehåller det sökta ordet 

(Willman & Stoltz, 2002). Fritextsökning på sökorden nurse och abortion resulterade i artikel 

åtta i bilaga 7. 

Databaser använder sig av ämnesord för att specificera innehållet i sina artiklar. Varje 

ämnesord innefattar flera underrubriker. Underrubrikerna kan användas som konkreta sökord. 

Olika databaser kan ha olika sökord vilka har olika benämningar i de olika databaserna. I 

Cinahl kallas sökorden för Cinahl headings, i PubMed för MeSH termers och i PsycInfo 

används tesaurus (Forsberg & Wengström, 2008).   

Sökningen i PsycInfo genomfördes via Quick Search genom samtliga sökord. Search Tools 

användes för att hitta PsycInfos egna tesaurus, vilket blev induced abortion. Vid sökningen av 

induced abortion användes explode för att få så många träffar som möjligt. När sökningen var 

genomförd på samtliga sökord användes PsycInfos sökverktyg History/Combine searches för 

att kombinera sökorden. Antalet träffar fördes in i bilaga 1. Vid sökningen i Cinahl användes 

Suggest subject terms för att finna rätt sökord samt explode för att få stort antal träffar. Alla 

sökord kombinerades sedan med varandra genom ”search with AND” och antalet träffar 

fylldes i bilaga 2. Vid sökning i PubMed användes MeSH database för att hitta relevant 

sökord för databasen. PubMed advanced search användes sedan för att kombinera sökorden. 

Antalet träffar fylldes sedan i bilaga 3. 

Den elektroniska sökningen resulterade i sju användbara artiklar. Dessa artiklar användes som 

grund för en manuell sökning som genomfördes i Cinahl och PubMed. I den manuella 

sökningen lästes titlarna i referenslistorna till artiklarna från den elektroniska sökningen. 

Relevanta titlar i referenslistan söktes upp i fulltext. Den manuella sökningen resulterade i två 

användbara artiklar. En manuell sökning genomfördes även i de nya fynden. En översikt över 

den manuella sökningen kan ses i bilaga 4.  

5.3. Kvalitetsgranskning 

Sökningen resulterade i nio artiklar som lästes i fulltext och granskades enligt modifierade 

mallar från Forsberg och Wengström (2008). Dessa mallar kan ses i bilaga 5 och 6. En 

kvalitetsbedömning bör innefatta studiens syfte, frågeställningar, urval, design, 

mätinstrument, analys och tolkning (Forsberg & Wengström, 2008). En fråga om huruvida 

artiklarnas undersökningsmetod godkänts av en etisk kommitté lades till eftersom det etiska 

resonemanget är viktigt för kvaliteten på vetenskapliga artiklar (Forsberg & Wengström, 
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2008). Granskningsmallarna modifierades till ja och nej frågor, för att enklare kunna 

poängsätta artiklarna. Ett ja motsvarade ett poäng, medan ett nej motsvarade noll poäng 

(Willman och Stoltz, 2002). Efter att tagit ställning till granskningsmallarnas frågor graderade 

vi om artiklarna hade hög, medel eller låg kvalitet. Ett sätt att gradera vad som anses vara hög, 

medel eller låg kvalitet är att använda procentindelning. Artikelns bedömda poäng sätts då i 

relation till den maximala poängsumman. Hög kvalitet avser de artiklar som fått 80-100 

procent av poängsumman, medelkvalitet motsvarar 60-79 procent av poängsumman och 

artiklar under 60 procent av poängsumman anses ha låg kvalitet (Willman & Stoltz, 2002). 

Artiklar med låg kvalitet ska exkluderas från en litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 

2008). Alla nio granskade artiklarna var tillräckligt vetenskapliga. Dessa placerades i en 

artikelmatris som inspirerats av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och kan ses i bilaga 7. 

Av våra nio artiklar var fyra av dem av hög kvalitet, fyra av medelkvalitet och en med låg 

kvalitet, se bilaga 7. Artikeln med låg kvalitet var på gränsen till medelkvalitet och då 

resultatet var relevant för vårt syfte valde vi att ta med den. Totalt inkluderades nio artiklar 

varav tre stycken var kvantitativa och sex stycken var kvalitativa.  

 

5.4. Analysprocess 

Vid en analysprocess ska data bearbetas så att resultatet framträder (Forsberg & Wengström, 

2008). Analysen inspirerades av en kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys 

används ofta inom vårdvetenskap och fokuserar på att tolka texter på flera nivåer genom att 

identifiera skillnader och likheter i resultat som sedan uttrycks i kategorier och teman. En 

meningsenhet är en del av texten som lyfter innehåll och sammanhang. Meningsenheterna 

omvandlas till koder genom att göras kortare, kondenseras, och tolkas till en logisk nivå, 

abstraheras, i analysprocessen. Koder med liknande innehåll sammanställs till kategorier 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Artiklarna lästes igenom flera gånger för att 

identifiera meningsbärande enheter i form av meningar. Meningsenheter kondenserades till 

koder som utgör underkategorier som sedan bildar kategorier, se tabell 1.  
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Tabell 1. Exempel från analysprocessen  

Meningsbärande enhet  Kod Underkategori Kategori 

Deltagarnas fokus var 

på patienten och inte på 

proceduren vid abort för 

att patienten skulle 

uppleva att 

sjuksköterskan stöttar 

dem som individer 

Sjuksköterskan stöttar 

patienten som individ i en 

svår situation  

Stötta patienten 

som individ 

Att vara ett 

stöd till 

patienten 

Trots att fysisk vård 

beskrevs, ansågs det att 

den psykologiska 

vården till patienten 

fyllde den viktigaste 

vårdfunktionen. Detta 

gjorde att 

sjuksköterskorna 

upplevde att deras 

involvering i abort 

rättfärdigas.  

Psykologiskt stöd till 

patienten hjälpte 

sjuksköterskan att 

rättfärdiga sitt arbete 

Stötta 

patientens 

känslor 

Sjuksköterskan ansåg att 

det var kvinnans rätt att 

välja abort, men stödet 

blev svagare för aborter 

som genomfördes 

senare i graviditeten.  

 

Sjuksköterskan hade 

svårare att stötta abort ju 

senare i graviditeten den 

utfördes.  

Svårigheter för 

stöttning 

 

5.5. Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden bör göras gällande artiklarnas urval och resultatpresentation (Forsberg & 

Wengström, 2008). Samtliga artiklar som använts i litteraturstudien är godkända av etiska 

kommittéer, vilket kontrollerades vid kvalitetsgranskningen. Sökorden som använts vid 

sökningsförfarandet är specifika för de använda databaserna, vilket ökar säkerheten i att finna 

relevanta artiklar. Den elektroniska sökningen genomfördes systematiskt utifrån sökorden i 

alla databaser vid upprepade tillfällen, och kompletterades med manuell sökning i 

referenslistorna. Detta för att säkerställa upptaget av relevanta artiklar. Artiklarna 

kvalitetsgranskades utifrån befintliga mallar från Forsberg och Wengström (2008). Hänsyn 

togs till om artikeln var kvalitativ eller kvantitativ, och därför användes två olika mallar. 

Kvalitetsnivå angavs enligt av Willman och Stoltz (2002) procentsatser i förhållande till det 

antal poäng som artiklarna tilldelades i kvalitetsgranskningen. Innan analysprocessens början 
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medvetandegjorde vi vår förförståelse i problemområdet.  Oavsett om artiklarnas resultat 

överensstämmer med vår uppfattning om problemområdet eller ej så har alla artiklarnas 

resultat redovisats i litteraturstudien. Att endast redovisa artiklar som stödjer forskarens 

uppfattning är oetiskt (Forsberg & Wengström, 2008), varför alla artiklar som svarade mot 

vårt syfte inkluderades i litteraturstudien. Under analysprocessen identifierades 

meningsenheter i form av meningar. Alla meningsenheter abstraherades förbehållslöst och 

systematiskt till högre nivåer utifrån en induktiv ansats. Denna ansats användes för att inte 

förekomma resultatet genom att förutbestämma specifika kategorier (Thuren 1991). Samma 

analysprocess genomfördes oavsett om artikeln i fråga var kvalitativ eller kvantitativ. Alla 

artiklar som är inkluderades i litteraturstudien är redovisade med tydliga referenser så att de 

som vill kan finna originalet. När vi tillämpar denna forskning har vi ett ansvar att det 

överensstämmer med patientens rättigheter, säkerhet och värdighet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2005). 

6. RESULTAT 

Resultatet för litteraturstudien utgörs av tre huvudkategorier: att vara stöd till patienten, att ha 

förståelse för patientens beslut och att vara under stress och emotionell påverkan. De 

underrubriker som ledde fram till kategorierna kan ses i tabell 2.  

Tabell 2. Översikt över resultatet 

Underkategori Kategori Syfte 

Stötta patienten som individ Att vara stöd till patienten Sjuksköterskans 

förhållningssätt i vården till 

patienter som genomgår 

inducerad abort 

Stötta patientens känslor 

Svårigheter för stöttning 

Ett välgrundat beslut 

rättfärdigar sjuksköterskans 

arbete 

Att ha förståelse för 

patientens beslut 

Respekt för patienten genom att 

se patienten i sin kontext 

 
Etiska dilemman  

 
Att vara under stress och 

emotionell påverkan 

 Motsättningar till abort 

 
Ökat ansvar 
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6.1. Att vara stöd till patienten 

Sjuksköterskan upplever sitt arbete som betydelsefullt eftersom det utgör ett stöd och hjälp för 

patienten (Gallagher, Porock & Edgley, 2010; Lindström, Wulff, Dahlgren, & Lalos, 2011; 

Lipp, 2008; Lipp, 2010; Marek, 2004; Marshall, Gould & Roberts 1994; Nicholson Slade, & 

Fletcher, 2010). Att som sjuksköterska vara ett stöd till patienten kan innebära att stötta 

patienten som individ och att stötta patientens känslor såsom smärta och sorg. Vissa 

omständigheter kring abort skapade ett negativt förhållningssätt vilket gjorde det svårt att 

stötta patienten.  

 

Att stötta patienten som individ handlar om att ge patienten den vård som sjuksköterskan själv 

förväntar sig i liknande situationer. Sjuksköterskan upplever då rättvisa. Sjuksköterskan 

fokuserar på den enskilda patienten som individ och i sin kontext, inte på den aktuella 

abortsituationen (Gallager et al., 2010, Lipp, 2008, Lipp, 2010; Nicholson et al, 2010). 

Sjuksköterskan försökte möta patienten genom att lyssna och vara öppensinnad. Trots att 

sjuksköterskan strävar efter att vara icke-dömande mot patienten hade samtliga sjuksköterskor 

varit dömande i sin omvårdnad (Lipp, 2010). Sjuksköterskan kände tillfredsställelse när hon 

kunde utgöra ett stöd för patienten och lindra smärta (Nicholson et al, 2010). Om patienten 

var under arton år kände sjuksköterskan ett ansvar för att patienten hade någon vuxen att prata 

med som kunde utgöra ett ytterligare stöd för patienten i abortsituationen. Om abort 

genomförs på grund av fostermissbildning upplever sjuksköterskan att stor del handlar om att 

stötta patienten i sorgarbete (Lindström et al., 2011).  

 

Olika faktorer skapar mer negativt förhållningssätt hos sjuksköterskan vilket gör det svårare 

att stötta patienten (Gallagher et al., 2010; Lindström et al., 2011; Marek, 2003; Marshall et 

al., 1994; Nicholson et al, 2010). Dessa faktorer var upprepade aborter hos samma patient 

(Lipp, 2010; Marshall et al., 1994; Nicholson et al, 2010), aborter som genomförs i senare 

skeden av graviditeten (Gallagher et al., 2010; Lindström et al., 2011; Marek, 2004; Marshall 

et al., 1994) och när sjuksköterskans religion inte stöttar abort (Marshall et al., 1994; Natan & 

Melitz, 2011). Sjuksköterskor vars religiösa övertygelse är stark har svårt att stötta abort, 

medan sjuksköterskor som saknar religiös tro har lättare att stötta abort (Marshall et al., 1994; 

Natan & Melitz, 2011). Vid sen abort är det främst sjuksköterskans religion och graden av 
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religiös övertygelse som påverkar vilken attityd sjuksköterskorna har till patienten (Natan & 

Melitz, 2011).  

 

6.2. Att ha förståelse för patientens beslut 

Att ha förståelse för patientens beslut innebär att respektera patientens beslut och att se 

patienten i sin omgivning och situation då beslutet fattas. Sjuksköterskan kan uppleva 

rättfärdighet i sitt arbete när patientens beslut om abort är välgrundat. 

  

Majoriteten av sjuksköterskorna anser att patientens rätt till abort ska respekteras och att de 

stöttar patienten i sitt beslut (Gallagher et al., 2010; Lipp & Fothergill, 2009; Nicholson et al., 

2010). Sjuksköterskan vill underlätta för patientens beslut men inte påverka beslutet på något 

vis eftersom beslutet ger konsekvenser för patienten över tid (Lipp, 2008). Sjuksköterskor har 

olika uppfattningar om huruvida fadern till fostret ska vara delaktig i beslutet om abort. Större 

andelen av de muslimska sjuksköterskorna anser att fadern ska vara delaktig i beslutet medan 

hälften av de judiska sjuksköterskorna anser att fadern ska vara delaktig (Natan & Melitz, 

2011). Sjuksköterskan upplever att det ofta är omständigheter i patientens privatliv som får 

patienten att vilja göra abort (Lipp, 2008; Marshall et al, 1994; Nicholson el al., 2010). 

Sjuksköterskan anser att olika omständigheter kan göra aborten mer acceptabel. Det kan vara 

omständigheter som fostermissbildningar, kvinnans fysiska och psykiska hälsa och graviditet 

efter våldtäkt (Marek, 2004; Marshall et al., 1994; Natan & Melitz, 2011). Sjuksköterskan 

upplever mer förståelse för yngre patienter som genomgår abort sett till deras ålder och deras 

omständigheter. Sjuksköterskan upplever däremot svårigheter att förstå äldre, mogna patienter 

som genomgår abort eftersom de ofta har kunskap om preventivmedel och aborten istället 

beror på dålig självdisciplin (Lindström et al., 2011). Det finns sjuksköterskor som känner 

skyldighet att vårda abortpatienten oavsett orsak till aborten (Marek, 2004).  

 

6.3. Att vara under stress och emotionell påverkan 

Stress och emotionell påverkan skapas hos sjuksköterskan vid etiska dilemman. 

Sjuksköterskans förhållningssätt till stress står i relation till ansvar i abortprocessen och den 

tid det tar för abortens genomförande. Störst emotionell påverkan väcks av att se och hantera 

det aborterade fostret. 

 

Ibland hamnar sjuksköterskan i etiska dilemman som får personlig emotionell inverkan på 

sjuksköterskan (Gallagher et al., 2010; Marshall et al., 1994; Nicholson et al., 2010). Ett etiskt 
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dilemma uppstår då patientens rätt till självbestämmande ska respekteras samtidigt som en 

grundprincip i professionen innebär att bevara liv (Gallagher et al., 2010). Sjuksköterskan 

upplever ibland att det är svårt att stå för sitt yrke eftersom det upplevs kontroversiellt och att 

de ibland får rättfärdiga det inför andra människor. Vissa sjuksköterskor upplever att de får 

kritik av kollegor då de deltar vid abort (Gallagher et al., 2010; Marek, 2003; Nicholson et al., 

2010). Sjuksköterskan upplever att svåra situationer blir lättare att hantera om de inte 

reflekterar över sina känslor eftersom det då kan hålla ett emotionellt avstånd till situationen 

(Gallagher et al., 2010; Lindström et al., 2011; Lipp, 2008; Lipp, 2010; Nicholson et al., 

2010). Om aborten blir traumatisk för patienten är det vanligt att sjuksköterskan känner sig 

stressad (Lipp & Fothergill, 2009). Genom att dela svåra upplevelser med kollegor som har 

erfarenhet från liknande situationer upplever sjuksköterskan en lättnad (Nicholson et al., 

2010; Gallagher et al., 2010).  

 

Förhållningssättet till att vilja hjälpa till vid abort varierar över tid (Marshall et al., 1994; 

Marek, 2004; Nicholson et al., 2010). Sjuksköterskor som arbetat på gynekologisk avdelning 

längre än sex år har mer negativ attityd än de som arbetat kortare tid (Marshall et al., 1994). 

Sjuksköterskan upplever mer stress ju större ansvar hon har i abortprocessen (Gallagher et al., 

2010; Lindström et al., 2011; Lipp, 2008). Vid en abort är det oftast sjuksköterskan som har 

den första kontakten med patienten (Lipp & Forthergill, 2009). Vid medicinsk abort är 

sjuksköterskan i kontakt med patienten under hela dagen och om aborten genomförs senare i 

graviditeten tar processen längre tid vilket påverkar sjuksköterskans känslor mer (Lindström 

et al., 2011). Den medicinska aborten väcker större känslor än kirurgisk abort eftersom 

sjuksköterskan är mer delaktig i processen vid medicinsk abort (Gallagher et al., 2010; 

Lindström et al., 2011; Lipp, 2008). Sjuksköterskan upplever en emotionell påfrestning av att 

se ett väl utvecklat foster (Gallagher et al., 2009; Nicholson et al., 2010) och det svåraste med 

abortprocessen är att göra sig av med fostret efter aborten (Nicholson et al., 2010). 

 

7. RESULTATDISKUSSION 

Huvudfynden i studien kommer här att diskuteras i relation till Watsons omsorgsteori och de 

karativa faktorerna.  

Syftet med denna litteraturstudie var att studera sjuksköterskans förhållningssätt till av att ge 

vård till patienter som genomgår inducerad abort.  
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Huvudresultatet visade att sjuksköterskan upplever sitt arbete som betydelsefullt genom att 

vara ett stöd till patienten. Sjuksköterskan känner att arbetet rättfärdigas när patienten har 

gjort ett välgrundat beslut och det är därför viktigt för sjuksköterskan att ha förståelse för 

patientens beslut sett till patientens kontext. Sjuksköterskan kan samtidigt uppleva stress och 

emotionell påverkan i möten med etiska dilemman, vid motsättningar till abort och när 

sjuksköterskan får ett ökat ansvar vid aborten i form av ett ökat deltagande.  

I resultatet framkom det att sjuksköterskan upplevde en viktig roll för patienten genom att 

stötta och hjälpa dem. Omvårdnaden bör fokusera på patienten som helhet och på hennes 

egenheter istället för att endast se den biologiska kroppen (Mariutti, Almeida & Panobianco, 

2007). Den interpersonella omsorgsrelationen, som är en karativ faktor i Watsons teori, 

poängterar att sjuksköterskan kan få tillgång till sjuksköterskans yttre och inre tillstånd genom 

blickar, kroppsspråk och information. En god sjuksköterska ser patienten som en unik individ 

och uppmärksammar dennes känslor. Vid vårdsituationen skapas en relation mellan 

sjuksköterskan och patienten. Relationen mellan sjuksköterskan och patienten har stor 

betydelse för den mänskliga omsorgsprocessen. Oavsett hälsotillstånd ska sjuksköterskan 

fokusera på att hjälpa patienten öka sin kontroll och kännedom över sig själv och sin 

självläkningsförmåga (Watson, 1993).  

Resultatet visade att sjuksköterskan har ett behov av att ha förståelse för patientens beslut om 

abort för att känna att arbetet är rättfärdigat. Sjuksköterskan möter individer som ifrågasätter 

abort vilket antagligen gör att sjuksköterskan vill motivera sitt arbete vid abort. Watson 

(1993) menar att sjuksköterskan kan få tillgång till en människas känslor och tankar indirekt 

under förutsättning att kroppen inte behandlas som om den vore skild från ande, känslor och 

själ. För att kunna ge mänsklig omsorg krävs det en livssyn som inkluderar moral och en 

önskan att skydda patientens värde. Genom omsorgen kommer den goda viljan till uttryck i 

konkreta handlingar. Sjuksköterskor kan uppleva att det ger bättre vård till patienten när de 

kan identifiera sig med patienten kognitivt och emotionellt (Ramos, 1992). Detta kan relateras 

till resultatet som visar att sjuksköterskorna vill vara säkra på att beslutet om abort är 

välgrundat och genomtänkt.  

 

En god sjuksköterska ska med äkthet bry sig om sina patienter genom att sätta sig in i 

patientens situation samt att inte ha en dömande attityd mot patienten (Catlett & Lovan, 

2011). Den mänskliga omsorgen innebär att hjälpa patienten att finna mening i tillvaron och i 

upplevelser av lidande, ohälsa eller smärta. Det är i den mellanmänskliga processen, när 
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sjuksköterskan får tillgång till patientens livsrum och uppfattar dennes tillstånd och känner det 

inom sig själv, som den mänskliga omsorgen uppstår (Watson, 1993). Om den vårdande 

sjuksköterskan känner ett missnöje över att delta vid abort, men situationen är oundviklig, 

måste sjuksköterskan inta ett förhållningssätt mot patienten som är icke-dömande (Kane, 

2009). Resultatet visade att sjuksköterskan hade svårt att stötta patienten vid abort när den 

personliga religionen motsatte abort och vid sen eller upprepad abort. Sjuksköterskan försökte 

då tänka sig in i patienten situation för att få förståelse för valet. Sjuksköterskan eftersträvar 

att ge en så god vård som de själva förväntar sig att få. I motsats till det som framgår i 

resultatet menar McQueen (1997) att sjuksköterskor inte tänker på de omständigheter som fått 

patienten att göra abort, för att på så sätt undvika att skapa fördomar.  

 

I resultatet framkommer det att sjuksköterskor som arbetar med abort ibland hamnar i ett 

etiskt dilemma då sjuksköterskan dels ska arbeta för att bevara liv, men även bevara 

patientens rätt till självbestämmande. Pliktetik har plikten som grund för vad som är etiskt rätt 

eller fel. Om sjuksköterskan handlar enligt pliktetiken handlar hon i överrensstämmelse med 

sin plikt oavsett vad konsekvenserna för handlandet blir och om sjuksköterskan har en 

humanistisk människosyn känner hon en förpliktelse att respektera sina medmänniskors frihet 

(Birkler, 2007). Detta kan ligga till grund för sjuksköterskans delaktighet vid abort.  

 

Patienter som genomgått abort kan ha ett behov av att tala ut om sina känslor och om 

situationen i sig. Det krävs då ett större stöd från sjuksköterskan än att endast lindra smärta 

(Alex & Hammarström, 2004; Mariutti et al, 2007). Watsons karativa faktor, uttryckandet av 

positiva och negativa känslor, lyfter vikten av att sjuksköterskan visar äkthet i sina känslor 

och sin personlighet. Det kan medföra att patienten upplever mer tillfredställelse och är mer 

delaktighet i omvårdnaden (Watson, 1979; Watson, 1993). I resultatet visade det att 

sjuksköterskor kan dra sig undan i svåra situationer som väcker negativa känslor hos dem. 

Vilket alltså kan få negativ inverkan på patienten eftersom patientens omvårdnadsbehov inte 

uppfylls. Detta diskuteras av Huntington (2002) som hävdar att patienten kan uppleva ett ökat 

trauma om sjuksköterskan distanserar sig emotionellt eller fysiskt och att sjuksköterskans 

beteende har betydelse för hur patienten upplever ingreppet och återhämningen efter aborten. 

Kane (2009) anser att det är olämpligt att patienter vårdas av sjuksköterskor som upplever 

olust och missnöje vid abort. Enligt Watson (1993) uppstår det ett motstånd i omsorgen om 

sjuksköterskan inte visar äkthet i sina känslor och endast gör det arbete som förväntas. Detta 

kan stöta bort patienten och resultera i disharmoni. Sjuksköterskan upplevs som mer äkta ju 
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mer individuella känslorna som överförs till patienten. Resultatet visar att sjuksköterskan 

upplevde att svåra situationer var lättare att hantera om de inte reflekterade över sina känslor. 

Det är dock av stor betydelse att patienten upplever att sjuksköterskan visar ett emotionellt 

stöd (Alex & Hammarström, 2004; Huntington, 2002). 

 

Det är den empatiska sidan hos sjuksköterskan som ska visas för patienten och 

sjuksköterskorna försöker därför motarbeta negativa känslor såsom irritation eller motbjudan. 

Förr uppmanades sjuksköterskor att dölja sina känslor för patienten, vilket skapade en 

emotionell barriär i relationen mellan sjuksköterskan och patienten. Om denna barriär skulle 

reduceras är sjuksköterskan mer sårbara för emotionella aspekter (McQueen, 1997). Negativa 

känslor som uppstår måste bearbetas så att sjuksköterskan blir medveten om sina känslor och 

inte låter dem påverka vården som ges till patienten (Vaiani, 2009). Resultatet visade att vissa 

omständigheter skapade ett mer negativt förhållningssätt, till exempel sena eller upprepade 

aborter. Att sjuksköterskan talar ut om påfrestande situationer med sina kollegor kan vara ett 

sätt att hantera de negativa känslorna som inte bör komma till uttryck inför patienten. Enligt 

Watson (1979) kan en mer medveten omvårdnad ges med ett altruistiskt beteende hos 

sjuksköterskan om sjuksköterskan är medveten om sina känslor och värderingar. 

Sjuksköterskan måste skilja på professionell och personlig identitet för att tillgå ett altruistiskt 

beteende.  

Att hantera svåra situationer anses vara en del av sjuksköterskans arbete, och emotionellt 

påfrestande situationer uppmärksammas knappt. Det finns få stöd för sjuksköterskor som 

möter traumatiska situationer under arbetet, och förväntningen är att sjuksköterskorna ska 

hantera detta på egen hand (Huntington, 2002; McQueen, 1997). Många sjuksköterskor 

upplever att de inte får tillräckligt stöd för att hantera svårigheter i arbetet (McQueen, 1997; 

Odlind, 2004). Det borde finnas samma möjligheter till stöd för sjuksköterskorna som för 

patienterna, och det borde uppmärksammas att en erfaren sjuksköterska har samma behov av 

stöd som en sjuksköterska som är ny på området. Ett förslag är att sjuksköterskorna ska ha 

samtal med varandra för att få ventilera de upplevelser de möter i arbetet (Huntington, 2002 

Odlind, 2004).  

8. METODDISKUSSION 

Litteraturstudien har genomförts för att sammanställa den forskning som finns på området, 

och påvisar samtidigt områden där mer forskning behövs. I litteraturstudien har både 
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kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderats då det ger ett brett upptag av forskning 

(Forsberg & Wengström, 2008). Genom att använda både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

ökade det potentiella upptaget. Tre databaser användes vid sökningen, PsycINFO, Cinahl och 

PubMed. Dessa databaser är stora och innefattar omvårdnad, psykologi och medicinsk 

forskning (Forsberg & Wengström, 2008) och var därför väsentliga för syfte. Det är möjligt 

att andra artiklar skulle kunna uppvisas i andra databaser, men på grund av tidbegränsningar 

har sökningen inte genomförts i flera databaser. Ambition var att använda de bäst lämpade 

databaserna för optimalt upptag artiklar.  

 

Granskningen av sökresultatet blir säkrare om två personer granskar artiklarna oberoende av 

varandra (Willman & Stoltz, 2002), vilket gjordes för att sedan jämföra fynden. 

Kvalitetsbedömning genomfördes eftersom litteraturstudien ska baseras på artiklar av god 

kvalitet. Bedömningsmallarna gjordes om till ja- och nej- frågor och en fråga om etisk 

granskning lades till då det är väsentligt att forskningen är etiskt genomförd vilket i slutänden 

ökar kvaliteten. Kvalitetsbedömningen gav en artikel med låg kvalitet som inkluderas då den 

var på gränsen till medelkvalitet. Detta kan vara en svaghet i den bemärkelsen att artiklar med 

låg kvalitet enligt Forsberg och Wengström (2008) inte bör inkluderas i en litteraturstudie. 

Samtidigt hade det varit oetiskt att exkludera väsentliga data från resultatet. Att ingen artikel 

har exkluderats i kvalitetsgranskningen är en styrka då data i denna litteraturstudie väl kan 

spegla den forskning som finns på det aktuella området. 

 

Artiklarna som använts i litteraturstudien har varit skrivna på engelska. Översättningsfel kan 

ha uppstått vid översättning av resultaten till svenska. Detta har försökt undvikas genom att 

slå upp orden i engelsk-svenskt lexikon. Tolknings- och översättningsfel kan ändå förekomma 

vilket kan vara en svaghet i litteraturstudien i den bemärkelsen att all data som framkommer i 

litteraturstudien inte uttrycker detsamma som framgår i den funna forskningen. 

 

Analysen inspirerades av en kvalitativ innehållsanalys där första delen av innehållsanalysen 

användes för att kondensera fram underkategorier. Utifrån underkategorier har kategorier 

skapats vilket har gett en helhet. Tre av artiklarna som inkluderades är kvantitativa. Det är 

egentligen inte optimalt att använda en kvalitativ innehållsanalys för att analysera data som 

berör kvantitet, men genom att abstraktion gjordes kunde statistiken i artiklarna lyftas till en 

högre meningsbärande nivå för att sedan kondenseras till underkategorier. I vissa av våra 

artiklar är både sjuksköterskor och barnmorskor intervjuade. I resultaten i artiklarna har det 
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inte tydligt framgått vilken yrkesgrupp som svarat vad. Detta leder till att det inte enbart är 

sjuksköterskans förhållningssätt som redovisas. Detta kan ses som en svaghet eftersom det var 

sjuksköterskans förhållningssätt som litteraturstudien syftar till att beskriva, men resultatet i 

litteraturstudien även speglar barnmorskans förhållningssätt. Däremot bör data om 

sjuksköterskans förhållningssätt vara likformigt med barnmorskans då de ger samma 

vårdhandlingar till patienter som genomgår inducerad abort, och det kondenserade resultatet i 

använda artiklar inte skiljer på förhållningssättet hos sjuksköterska och barnmorska.   

 

8.1. Resultatets trovärdighet, överförbarhet och giltighet 

För att en studie ska anses vara av god kvalitet ska det föras en diskussion om 

litteraturstudiens trovärdighet, överförbarhet och giltighet (Lundman & Hällgren Granheim, 

2008).   

 

Litteraturstudien ska ha en tydlig struktur i redovisning av resultat och diskussion (Forsberg 

& Wengström, 2008) och det är värdefullt för trovärdigheten att textens innehåll 

överensstämmer med kategorierna och respektive underkategorier (Lundman och Hällgren 

Granheim, 2008). Trovärdigheten stärks av att hela forskningsprocessen och resultatet 

redovisas (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002). I litteraturstudien har vi eftersträvat tydlighet 

och översiktlighet. Vid sökningsförfarandet använde vi databasernas specifika ämnesord för 

att hitta de artiklar som svarade bäst på vårt syfte. Våra sökord motsvarade databasernas 

ämnesord förutom i PsykInfo där induced abortion användes istället för abortion, induced. 

Att specifika ämnesord använts gör att artiklarnas resultat stämmer bättre överrens med syftet 

och de data som har analyserats blir mer trovärdig i studien. Citat från undersökningsgruppen 

ökar trovärdigheten i forskarnas resultat (Forsberg & Wengström, 2008). Flertalet artiklar 

som deltar i litteraturstudien innehåller citat från undersökningsgruppen. Detta stärker 

trovärdigheten även i vår litteraturstudie då vi använt data från citat i artiklarna. Att 

kvalitetsgranskningen enligt bedömningsmallar utförs av minst två personer ökar 

trovärdigheten (Willman & Stoltz, 2002). Detta genomfördes då artiklarna först 

kvalitetsgranskades enskilt och sedan kritiskt bedömdes av båda författarna till 

litteraturstudien. Att artiklarna i litteraturstudien har kvalitetsgranskats efter samma mallar 

och analyserats enligt samma metod ökar trovärdigheten. Resultatets trovärdighet är beroende 

av hög kvalitet på de vetenskapliga artiklarna (Backman, 1998). Endast en artikel med låg 

kvalitet inkluderades, detta för att inte undanhålla data som är relevanta för syftet. 
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För god trovärdighet bör vara rätt grupp, eller population som analyseras för att öka 

trovärdigheten av resultatet (Forsberg & Wengström, 2003). Eftersom vi endast inkluderade 

artiklar som utgick från sjuksköterskan och fokuserade på patienter som genomgår inducerad 

abort som patientgrupp höll vi oss till syftet för litteraturstudien. En brist i trovärdigheten är 

att en författare, Lipp, har deltagit vid forskningen i flera av de inkluderade artiklarna vilket 

kan göra att resultatet riktas mer åt en specifik kategori. 

 

En studies författare kan underlätta för överförbarhet genom att exempelvis tydligt beskriva 

metodens olika delar (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Vi upplever att vi lagt grund 

för överförbarhet genom att redovisa inklusionskriterier och exklusionskriterier som använts i 

litteraturstudien och eftersträvat tydlighet i metodbeskrivning och metoddiskussion. 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan applicerad på andra situationer 

och urval (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008; Polit & Beck, 2008) eller en större grupp 

och klinisk verksamhet (Forsberg & Wengström, 2008). Författarna ska skapa förutsättningar 

för överförbarhet men det är läsaren som avgör om resultat är överförbara till andra kontexter 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  Resultatet i litteraturstudien kan överföras på 

många sjuksköterskor då de inkluderade artiklarna är baserade på sjuksköterskor i olika åldrar 

och med olika lång tids yrkeserfarenhet. Överförbarheten stärks av att artiklarna inte är 

begränsade till specialistsjuksköterskor. Vi har under praktisk utbildning på gyn-mottagning 

och gyn-avdelning noterat att de forskningsresultat som framkommit i vår litteraturstudie 

stämmer väl överens med det förhållningssätt som sjuksköterskorna berättar om. 

Sjuksköterskor som arbetar med aborter kan med hjälp av denna litteraturstudie påminnas om 

att identifiera sina känslor och föreställningar. Litteraturstudien kan ge en ökad medvetenhet 

och eftertänksamhet hos sjuksköterskornas beteende, vilket kan hjälpa dem att hitta en 

handlingsberedskap för sina känslor.  

 

Ett resultat anses giltigt om det lyfter fram det explicita för litteraturstudiens syfte. För att öka 

giltighet bör författarens personliga intryck diskuteras (Forsberg & Wengström, 2008). I vår 

dataanalys har vi upprepade gånger återkommit till vårt syfte för att försäkra oss om att 

kategorierna vi utformat kan svara mot syftet. Vi diskuterade vår förförståelse på 

problemområdet innan forskningsprocessen tog sin början, som en del av de forskningsetiskt 

övervägande. 
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9. FORTSATT FORSKNING 

Sjuksköterskan har ett ansvar att tillämpa och utarbeta ny forskning (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2005). Ett förslag för vidare forskning är att studera hur 

sjuksköterskorna svarar på olika former av stöttning till arbetsgruppen i stort och till 

sjuksköterskorna som individer. Detta kan studeras parallellt till hur patienten upplever den 

vård som de mottar från sjuksköterskorna. Utifrån det kan det även vara intressant att studera 

vad för beteende sjuksköterskorna använder mot patienten i svåra situationer som vid 

upprepade aborter och hur sjuksköterskorna kan arbeta med sina känslor och värderingar för 

att de inte ska uttrycka sig negativt mot patienten. 

 

10. SLUTSATSER 

Denna litteraturstudie har fokuserat på allmänsjuksköterskor som arbetar på gynekologisk 

avdelning där de vårdar patienter som genomgår abort. Med utgångspunkt från vårt resultat 

har vi kunnat dra slutsatsen att sjuksköterskor som arbetar med aborter behöver stöd i sitt 

arbete. Känslor och inre konflikter uppstår då sjuksköterskorna utför arbetsuppgifter som inte 

överensstämmer med deras personliga värderingar och föreställningar. Vår hypotes är att 

sjuksköterskor som upplever ett gott stöd på sin arbetsplats upplever arbetsuppgifterna som 

mindre krävande. Detta leder troligtvis till ett bättre bemötande och en godare vård. 
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2 AND 3 5229 0 0 0 0 

2 AND 4 6402 0 0 0 0 

2 AND 5 1381 0 0 0 0 

3 AND 4 1155 0 0 0 0 

3 AND 5 317 0 0 0 0 

4 AND 5 566 0 0 0 0 

1 AND 2 AND 3 12 12 6 3 3 (3,4,9) 

1 AND 2 AND 4 15 15 6 4 3 (3,4,5) 

1 AND 2 AND 5 11 11 5 2 0 

2 AND 3 AND 4 716 0 0 0 0 

2 AND 3 AND 5 110 110 4 1 0 

3 AND 4 AND 5 70 70 10 2 0 

1 AND 2 AND 3 

AND 4 5 5 5 2 2 (3,4) 

1 AND 2 AND 3 

AND 5 3 3 3 2 0 

 2 AND 3 AND 4 

AND 5 34 34 34 1 0 

1 AND 2 AND 3 

AND 4 AND 5 2 2 2 2 0 

 



1 

 

 

Bilaga 3 : Sökhistorik PubMed 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar, 

inkl. 

dubbletter 

Antal artiklar 

använda i studien, 

inkl. dubbletter 

(Art. nr) 

1. Abortion, induced 35086 20 1 1 1 (2) 

2. Nursing care 479181 0 0 0 0 

3. Nurse attitudes 34100 0 0 0 0 

4. Nurse-patient 

relations 29902 0 0 0 0 

5. Ethics, nursing 13435 0 0 0 0 

1 AND 2 678 40 3 3 3 (1,3,4) 

1 AND 3 214 120 5 5 5 (1,3,6,7) 

1 AND 4 69 44 3 3 3 (1,4) 

1 AND 5 158 20 0 0 0 

2 AND 3 25268 0 0 0 0 

2 AND 4 23986 0 0 0 0 

2 AND 5 13316 0 0 0 0 

3 AND 4 6834 0 0 0 0 

3 AND 5 1443 14 1 0 0 

4 AND 5 1778 17 0 0 0 

1 AND 2 AND 3 93 55 1 1 0 

1 AND 2 AND 4 45 45 1 0 0 

1 AND 2 AND 5 156 66 1 1 1 (6) 

2 AND 3 AND 4 5674 20 0 0 0 

2 AND 3 AND 5 1438 40 1 0 0 

3 AND 4 AND 5 501 20 0 0 0 

1 AND 2 AND 3 

AND 4 22 22 1 0 0 

1 AND 2 AND 3 

AND 5 32 32 1 0 0 

 2 AND 3 AND 4 

AND 5 498 60 1 1 0 

1 AND 2 AND 3 

AND 4 AND 5 6 6 4 2  0  



1 

 

 

Bilaga 4 : Manuell sökning 

Författare  

År  

Titel  

Tidning 

Antal lästa 

titlar från 

artikelns 

referenslista  

Antal 

lästa 

abstract  

Antal lästa 

artiklar, 

inkl. 

dubbletter 

Antal 

artiklar 

använda i 

studien 

(Art. nr) 

Gallagher, K., Porock, D., & 

Edgley, A. (2010). The concept of 

'nursing' in the abortion services. 

Journal of Advanced Nursing, 66, 

849-857 

26 4 4 1 (1) 

 

 

 

Lindström, M., Wulff, M., 

Dahlgren, L., & Lalos, A. (2011).  

Experiences of working with 

induced abortion: focus group 

discussions with gynaecologists 

and midwives/nurses.  

Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 20, 1-7 

20 5 0 0 

Lipp, A. (2008). A woman centred 

service in termination of 

pregnancy: a grounded theory 

study. Contemporary Nurse: A 

Journal for the Australian Nursing 

Profession, 31, 9-19. 

42 5 2 1 (3) 

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

Nurses in abortion care: 

identifying and managing stress. 

Contemporary Nurse: A Journal 

for the Australian Nursing 

Profession, 31, 108-120. 

51 5 1 1 (4) 

Lipp, A. (2010). Conceding and 

concealing judgement in 

termination of pregnancy; a 

grounded theory study. Journal of 

Research in Nursing, 15, 365-378. 

40 3 3 2 (3,4) 

 

Marek, M.J. (2004).  Nurses’ 

Attitudes Toward Pregnancy 

Termination in the Labor and 

Delivery Setting. Journal of 

obstetric, gynecologic and 

neonatal nursing: JOGNN, 33, 

472-479 

22 1 1 1 (4) 

Marshall, S., Gould, D., & 

Roberts, J. (1994 Nurses' attitudes 

towards termination of pregnancy.  

Journal of Advanced Nursing, 20, 

567-576 

39 0 0 0 



2 

 

 

Natan, M.O. & Melitz, O. (2011).  

Nurses’ and nursing students’ 

attitudes towards late abortion. 

International nursing review, 58, 

68-73. 

16 3 2 2 (3, 6) 

Nicholson, J., Slade, P., & 

Fletcher, J. (2010).  Termination of 

pregnancy services: experiences of 

gynaecological nurses.  

Journal of Advanced Nursing, 66, 

2245-2256 

33 

 

3 1 1 (4) 
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Bilaga 5 : Modifierad granskningsmall för kvalitativ studie 

Är syftet med studien tydligt beskrivet?   Ja Nej 

Är det beskrivet vilken kvalitativ metod som använts?  Ja Nej 

Är studiens design relevant för att besvara frågeställningen? Ja Nej 

Finns inklusionskriter beskrivna?   Ja Nej 

Finns exklusionskriterier beskrivna?   Ja Nej 

Framgår det var undersökningen är genomförd?  Ja Nej 

Är det beskrivet var, när och hur urvalet kontaktades?  Ja Nej 

Framgår det vilken urvalsmetod som använts?  Ja Nej 

Är undersökningsgruppen beskriven?   Ja Nej 

Är undersökningsgruppen lämplig?   Ja Nej 

 

Är metoden för datainsamlingen tydligt beskriven? 

Var, av vem och i vilket sammanhang   Ja Nej 

Vilken typ av frågor    Ja Nej 

Datainsamlingsmetod    Ja Nej 

Systematisk datainsamling (intervjuguide/studieprotokoll)  Ja Nej 

Är teman, begrepp och kategorier utvecklade och tolkade? Ja Nej 

Finns diskussion av analys och resultat?   Ja Nej 

Är resultaten trovärdiga och pålitliga?   Ja Nej 

Finns stabilitet och överensstämmelse?   Ja Nej 

Är resultaten diskuterade med undersökningsgruppen? Ja Nej 

Är presenterade teorier och tolkningar baserade på insamlad data?  Ja Nej 

Kan resultatet återkopplas till forskningsfrågan?  Ja Nej 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  Ja Nej 

Är författarens slutsats tydlig?   Ja Nej 

Är forskningen godkänd av etisk kommitté?  Ja Nej 

 

Poängsättning 

Ja = 1 poäng 

Nej = 0 poäng 

 

Kvalitetsgränser 

Max 24 poäng 

Hög kvalitet, >80% : 19-24 poäng 

Medel kvalitet, >60% : 14-18 poäng 

Låg kvalitet, <60% : 0-13 poäng 

 

Referens 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 

Natur och kultur 

Willman, A. & Stoltz, P. (2002). Evidensbaserad omvårdnad. Lund: Studentlitteratur



1 

 

 

Bilaga 6 : Modifierad granskningsmall för kvantitativ studie – Kvasi-experimentella 

studier 

 

Är studiens syfte tydligt beskrivet?   Ja Nej 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna?    Ja Nej 

Är designen lämplig utifrån syftet?   Ja Nej 

Är inklusionskriterierna tydligt beskrivna?  Ja Nej 

Är exklusionskriterierna tydligt beskrivna?  Ja Nej 

Är undersökningsgruppen representativ?   Ja Nej 

Beskrivs metoden för urvalet?   Ja Nej 

Beskrivs det var undersökningen genomfördes?  Ja Nej 

Var urvalet för undersökningen tillräckligt stort?  Ja Nej 

Beskrivs mätmetoden?    Ja Nej 

Är reliabiliteten beräknad?    Ja Nej 

Är validiteten diskuterad?    Ja Nej 

Är forskningen godkänd av etisk kommitté?  Ja Nej 

 

Poängsättning 

Ja = 1 poäng 

Nej = 0 poäng 

 

Kvalitetsgränser 

Max 13 poäng 

Hög kvalitet, >80% : 10-13 poäng 

Medel kvalitet, >60% : 7-9 poäng 

Låg kvalitet, <60% : 0-6 poäng 

 

 

Referens 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 

Natur och kultur 

Willman, A. & Stoltz, P. (2002). Evidensbaserad omvårdnad. Lund: Studentlitteratur
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Bilaga 7 : Artikelmatris 

Art. 

nr: 

Författare 

År   

Land 

Titel 

Tidskrift 

 

Syfte Metod och urval Resultat Kvalitet 

Poäng/ 

Totalt 

1 Gallagher, K., 

Porock, D., & 

Edgley, A. 

(2010). 

 

Storbritannien 

The concept of 

'nursing' in the 

abortion services.  

 

Journal of 

Advanced Nursing, 

66, 849-857 

Att studera 

sjuksköterskors och 

barnmorskors 

uppfattning av 

omvårdnad vid 

abort. 

Kvalitativmetod, med 

semistrukturerade 

intervjuer. 8/9 

intervjuer spelades in. I 

det nionde fallet togs 

direkta manuella 

anteckningar. Alla 

intervjuer 

transkriberades.  

 

Urvalet bestod av nio 

sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna och barnmorskorna 

i denna undersökning ansåg att de 

finns till för att genomföra patientens 

önskemål på ett säkert och väl 

informerat sätt. De känner inget 

ansvar för beslutet om abort, det är 

patientens val. Vissa sjuksköterskor 

ansåg att aborterna var svårare att 

hantera ju senare de genomfördes. 

Hög 

20/24 

2 Lindström, M., 

Wulff, M., 

Dahlgren, L., 

& Lalos, A. 

(2011).  

 

Sverige 

Experiences of 

working with 

induced abortion: 

focus group 

discussions with 

gynaecologists and 

midwives/nurses.  

 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences, 20, 1-7. 

Att klargöra 

gynekologers och 

barnmorskors/sjuks

köterskors 

upplevelse, 

uppfattning och 

påverkan av att 

arbeta med abort. 

Deras upplevelse 

av medicinsk abort 

och abort som 

genomförs i 

kvinnans hem.  

Kvalitativ studie 

Urvalet delades in 

6grupper som fick ha fri 

diskussion med hjälp av 

en intervjuguide och en 

ledare. Efter 

diskussionen fick 

deltagarna svara på ett 

frågeformulär. 

Materialet analyserades 

med hjälp av 

innehållsanalys. 

 

Urvalet bestod av 25 

Barnmorskor och sjuksköterskor 

upplevde att abort efter vecka 18 var 

känslomässigt jobbigt eftersom liv på 

barn räddas i vecka 22-23. 

Gynekologerna upplevde en känsla 

av frustration vid patienter som 

genomförde upprepade aborter. 

Medel 

19/24 



2 

 

 

gynekologer och 15 

barnmorskor/sjuksköter

skor. 

3 Lipp, A. 

(2008).  

 

Storbritannien, 

Wales 

A woman centered 

service in 

termination of 

pregnancy: a 

grounded theory 

study.  

 

Contemporary 

Nurse: A Journal 

for the Australian 

Nursing 

Profession, 31, 9-

19. 

Studera hur 

sjuksköterskor och 

barnmorskor 

upplever sin 

roll med kvinnor 

som genomgår 

abort, samt hur 

sjuksköterskor och 

barnmorskor 

hantera ett ökat 

engagemang med 

kvinnor som 

genomgår 

medicinsk abort. 

 

Kvalitativ metod som 

analyserades genom att 

skapa koder. Kategorier 

och subkategorier 

identifierades. 

Jämförelseanalys 

användes.  

 

Urvalet bestod av tolv 

sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor och barnmorskor 

upplevde ett stort ansvar att hjälpa 

patienten till att fatta det, för just 

dem, rätta beslutet om att göra abort 

eller ej. Många gånger berodde 

aborten på patientens aktuella 

livssituation. De ansåg det därför 

vara viktigt att den individuella 

kvinnan stod i centrum för vården 

och fick vård utifrån sina behov. 

Medel 

19/24 

4 Lipp, A., & 

Fothergill, A. 

(2009).  

 

Storbritannien, 

Wales 

Nurses in abortion 

care: identifying 

and managing 

stress.  

 

Contemporary 

Nurse: A Journal 

for the Australian 

Nursing 

Profession, 31, 

108-120. 

Att undersöka hur 

sjuksköterskor och 

barnmorskor 

uppfattar deras roll 

hos kvinnor som 

genomgår abort. 

Att undersöka hur 

sjuksköterskor och 

barnmorskor 

hanterar deras 

ökade ansvar med 

kvinnor som 

genomgår abort.  

Kvalitativ, Ground 

theory. Ostrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor ställdes. 

 

Urval bestod av 12 

sjuksköterskor och 

barnmorskor med 10-30 

års erfarenhet. 

 

Att arbeta med abort innebär en risk 

att drabbas av stress och utbrändhet 

och ett sätt för att minska stressen för 

sjuksköterskor som jobbar med abort 

är att försöka göra aborten mindre 

traumatisk för kvinnan.  

Medel 

17/24 



3 

 

 

5 Lipp, A. 

(2010). 

 

Storbritannien, 

Wales 

Conceding and 

concealing 

judgment in 

termination of 

pregnancy; a 

grounded theory 

study. 

 

 Journal of 

Research in 

Nursing, 15, 365-

378. 

Att studera vilka 

affektiva attribut 

som är viktiga hos 

sjuksköterskor och 

barnmorskor som 

tar hand om 

patienter som 

genomgår abort, 

samt undersöka hur 

emotionella attribut 

kan påverka den 

vård som ges. 

Kvalitativ metod. 

Grounded theory med 

individuella intervjuer. 

Alla intervjuer spelades 

in och transkriberades 

sedan. Sjuksköterskorna 

fick möjlighet att läsa 

sina egna transkript. 

Sedan gjordes en 

jämförelseanalys och 

koder, kategorier och 

subkategorier 

identifierades. 

 

Urvalet bestod av 12 

sjuksköterskor eller 

barnmorskor 

De viktigaste affektiva attributen 

som kom fram i denna undersökning 

är att vara en god lyssnare, 

öppensinnad, och fördomsfri. Det 

visade sig att alla i urvalet dömde 

sina patienter, men att de dolde det 

för patienten och att de försökte 

ändra uppfattningen genom att sätta 

sig själva i patientens situation eller 

genom att använda maxim.  

Hög  

22/24 

6 Marek, M.J. 

(2004).  

 

Kalifornien, 

USA 

Nurses’ Attitudes 

Toward Pregnancy 

Termination in the 

Labor and Delivery 

Setting.  

 

Journal of 

obstetric, 

gynecologic and 

neonatal nursing: 

JOGNN, 33, 472-

479. 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

inställning till abort 

på 

förlossningsenhet 

och frekvensen av 

hur många 

sjuksköterskor som 

vägrar att ta hand 

om patienter som 

genomgår abort.  

Kvantitativ, icke-

experimentell 

deskriptiv studie. 

Datainsamlingen 

utfördes genom en 

visuell analog skala och 

via enkät. 

 

Urvalet bestod av 75 

sjuksköterskor. 

95 procent av sjuksköterskorna 

skulle vårda patienter som gjorde 

abort på grund av fosterdöd. 77 

procent av sjuksköterskorna skulle 

vårda patienter som gjorde abort på 

grund av fostermissbildningar som 

inte är förenliga med liv och 37% 

skulle vårda patienter som gjorde 

abort på grund av icke dödliga 

fostermissbildningar. 

Hög 

10/12 

7 Marshall, S., 

Gould, D., & 

Roberts, J. 

Nurses' attitudes 

towards 

termination of 

Undersökning av 

aspekter i attityder 

hos sjuksköterskor 

Kvantitativ studie med 

frågeformulär där 

svaren utgjordes av en 

Sjuksköterskorna i denna studie hade 

generellt en neutral till positiv syn på 

TOP/abort. Dock utvecklade de en 

Låg 

6/12 



4 

 

 

(1994).  

 

England 

pregnancy. 

 

 Journal of 

Advanced Nursing, 

20, 567-576. 

gentemot abort, här 

kallat TOP, 

termination of 

pregnancy. 
 

5-gradig skala. 

 

Urvalet bestod av 84 

sjuksköterskor 

desto mer negativ syn på TOP, abort, 

ju längre tid de arbetat inom 

området. Många upplevde även att 

deras syn på TOP blev mer negativ 

ju senare graviditeten avslutades. En 

stark religiös övertygelse tycks skapa 

en negativare syn på TOP. 

8 Natan, M.O. & 

Melitz, O. 

(2011). 

 

Israel 

Nurses’ and 

nursing students’ 

attitudes towards 

late abortion.  

 

International 

nursing review, 58, 

68-73. 

Att jämföra 

sjuksköterskor och 

sjuksköterskestude

nters attityd till 

sena aborter efter 

vecka 16 samt att 

identifiera faktorer 

som påverkar deras 

attityd.  

Kvantitativ deskriptiv 

studie. Data samlades in 

genom frågeformulär.  

 

Urvalet bestod av 

100sjuksköterskor och 

100 

sjuksköterskestudenter.  

Sjuksköterskor hade mindre 

fördomsfulla attityder till sena 

aborter än sjuksköterskestudenter. 

Det framkommer även att den 

negativa attityden ökade med en 

ökad religiös tro.  

Medel 

8/12 

9 Nicholson, J., 

Slade, P., & 

Fletcher, J. 

(2010). 

 

England 

Termination of 

pregnancy services: 

experiences of 

gynaecological 

nurses.  

 

Journal of 

Advanced Nursing, 

66, 2245-2256. 

Identifiera 

erfarenheter av att 

jobba som 

sjuksköterska på en 

gynekologisk 

avdelning som 

arbetar med 

avslutande av 

graviditet. 

Kvalitativ, intervjuer 

och standardiserade 

frågeformulär Alla 

intervjuer spelades in 

för att sedan 

transkriberas. Teman 

identifierades. 

 

Urvalet bestod av sju 

sjuksköterskor. 

Det framkommer att det är det är 

viktigt att ha en balans mellan 

positiva och negativa aspekter av 

arbetet vid en abort. Kontextuella 

influenser såsom personliga 

förhållningssätt mot hur arbetet 

genomförs framkom. De personliga 

erfarenheterna fick betydelse för hur 

de upplevde arbetet. 

 

Sjuksköterskorna upplever att deras 

arbete är viktigt för att hjälpa 

patienter, men de upplever att värdet 

av deras arbete utmanas av negativa 

beteende hos patienter såsom 

upprepade aborter.  

Hög 22/24 
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