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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Att genomgå en hemabort kan vara mycket psykiskt och fysiskt påfrestande. 
Barnmorskor som möter dessa kvinnor behöver vara inkännande och ge ett gott professionellt 
stöd. Studier visar hur viktigt professionellt stöd är för att kvinnan skall få en så bra 
upplevelse som möjlig. Genom att undersöka barnmorskors upplevelser av professionellt stöd 
till kvinnor som genomgått hemabort kan ökad kunskap införskaffas och på så vis kan det 
professionella stödet förbättras. Syfte: Syftet med studien var att undersöka barnmorskors 
erfarenheter av professionellt stöd till kvinnor som genomgått hemabort. Metod: En kvalitativ 
innehållsanalys med en induktiv ansats användes. Semistrukturerade intervjuer genomfördes 
med sex barnmorskor, på två olika sjukhus i Västra Götaland. Resultat: Det framkom att 
barnmorskorna upplevde att de gav ett gott professionellt stöd till kvinnor som genomgått 
hemabort. Resultatet presenteras i fyra kategorier; att skapa trygghet, att bidra till kunskap, att 
vara tillgänglig och att följa upp. Ett övergripande tema sågs i samtalet med barnmorskorna; 
att erbjuda professionellt stöd och visa vägen i en komplex situation. Konklusion: För att 
kunna ge ett gott professionellt stöd beskrev barnmorskorna att de måste tillgodose kvinnan 
med olika typer av stöd. Barnmorskorna upplevde att inge trygghet, bidra till kunskap, finnas 
tillgängliga och följa upp kvinnans psykiska såväl som fysiska mående efter utförd abort 
bidrog tillsammans till ett gott professionellt stöd.   
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Background: Going through an induced medical abortion at home can be emotionally and 
physically stressful. Midwives who encounter these women need to be empathetic and give 
adequate professional support. Studies show the importance of professional support for the 
women´s experiences to be as good as possible. For midwives to give adequate professional 
support to these women more knowledge is needed and professional support can therefor be 
improved. Aim: To explore midwives’ experiences of professional support to women 
undergoing induced medical abortion at home. Methods: A qualitative content analysis with 
an inductive approach was used. Semi-structured interviews were conducted with six 
midwives at two different hospital in Västra Götaland. Findings: The midwives experienced 
that they gave good professional support to women undergoing induced medical abortion at 
home. The findings of the study were presented in four categories; to create security, to 
contribute to knowledge, to be available and to follow up. An overall theme was seen in the 
interwievs; to offer professional support and show the way in a complex situation. 
Conclusion: To be able to give good professional support the midwifes had to give several 
different types of support. The midwifes experienced that by creating security, contribute to 
knowledge, be available and to follow up, this all together co tributed to adequate professional 
support. 

 

 

  



   

Förord 

Vi vill tacka de barnmorskor som på ett fint sätt ställde upp och lät sig intervjuas av oss. Ni 
gjorde det möjligt att genomföra denna studie. Tack för att ni delade med er så öppen hjärtligt 
av era erfarenheter och er kunskap av arbetet med kvinnor i en många gånger komplex 
situation. Ni har inspirerat oss inför vår kommande yrkesroll som barnmorskor. Tack. 
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INLEDNING 

Långt ifrån alla kvinnor upplever ett positivt graviditetstest som just positivt. I Sverige har vi 
fri abort enligt abortlagen, vilket innebär att varje kvinna har rätt att göra abort till och med 
graviditetsvecka 18, oavsett orsaker till aborten. Det är alltid den gravida kvinnan som själv 
har rätt att bestämma om hon vill göra abort eller inte, oavsett vad partnern anser. Allt fler 
aborter utförs medicinskt då det anses skonsammare för kroppen. Sedan några år tillbaka är 
det tillåtet med medicinsk abort i hemmet. Det innebär att kvinnan själv utför sista delen av 
aborten hemma med hjälp av läkemedel, och har då inget fysiskt stöd av någon barnmorska 
under själva aborten. Att genomgå en abort kan vara mycket påfrestande fysiskt och inte 
minst psykiskt, med många existentiella frågor i samband med beslutet och även en känsla av 
skuld och skam. Det är inte ovanligt att dessa kvinnor är i tonåren vilket gör situationen mer 
komplex. Studier visar på vikten av professionellt stöd för att upplevelsen ska bli så hanterbar 
som möjligt för kvinnan. För att kvinnan skall få en så positiv upplevelse som möjligt i 
samband med aborten bör hon få möjlighet till professionellt stöd innan och efter aborten. Vi 
ställde oss frågan om kvinnan kan tillgodogöra sig barnmorskans professionella stöd då hon 
inte är närvarande hos kvinnan i hemmet då aborten utförs. 

BAKGRUND 

Sexuell och reproduktiv hälsa 
World Health Organisation (WHO) menar att sexuell och reproduktiv hälsa innebär varje 
kvinnas rätt till säkra och njutbara sexuella upplevelser, fritt från tvång, diskriminering, våld 
samt förmågan att reproducera sig och friheten att välja om, när och hur ofta hon vill det 
(WHO, 2016). Barnmorskan arbetar inom kompetensområdet sexuell och reproduktiv hälsa 
(Socialstyrelsen, 2006). Enligt den internationella etiska koden för barnmorskor (International 
Confederation of Midwifes, 1999) ska barnmorskan arbeta för att ingen kvinna skall skadas i 
samband med graviditet och barnafödande. Ett av Förenta Nationernas (FN) milleniemål är att 
minska mödradödligheten i världen (FN, 2000). United Nations Population Fund (UNFPA) är 
en del av FN som arbetar för en värld där varje graviditet är önskad och varje förlossning 
säker (FN, 1994).  

Abort ur ett globalt perspektiv 
Enligt WHO genomförs omkring 56 miljoner aborter per år i världen. En fjärdedel av alla 
graviditeter avslutas med abort. Omkring 22 miljoner av dessa klassas som osäkra aborter 
varav de flesta i utvecklingsländer. Osäkra aborter innebär när en graviditet avslutas antingen 
av en person som inte har den kunskap som krävs, eller att aborten utförs i en miljö med låg 
medicinsk standard (WHO, 2016). Enligt en studie av Sahbazi (2009) orsakade illegala 
aborter fysiska komplikationer för kvinnan, eftersom de utfördes av okunnig personal som 
använde sig av osäkra abortmetoder och osterilt material. WHO (2016) uppger att omkring 
åtta miljoner kvinnor är i behov av sjukhusvård varje år till följd av komplikationer efter 
osäkra aborter, utav dessa har cirka tre miljoner inte tillgång till sjukhusvård. År 2008 



 	   Sidan	  2	   	  	   	  

beräknades cirka 47 000 kvinnor världen över ha dött till följd av osäkra aborter. Kvinnor 
med oönskad graviditet valde trots riskerna ofta osäkra abortmetoder när de inte hade tillgång 
till säker abortvård eller att abort inte var tillåten enligt lag (WHO, 2016). För att göra 
abortvård mer lättillgänglig i utvecklingsländer har studier gjorts som visar på att 
barnmorskor och sjuksköterskor med utbildning kan utföra medicinska aborter på ett lika 
säkert sätt som läkare (Olavarrieta et al., 2015; Klingberg et al., 2015).    

Abort i Sverige historiskt   
Fram till år 1864 innebar abort dödsstraff i Sverige. Både kvinnan och den som utförde 
aborten straffades. Straffet mildrades år 1921 till fängelse under fem månader till två år. Vid 
fara för kvinnans liv kunde dock abort tillåtas. År 1938 var abort fortfarande brottsligt men 
kunde tillåtas på tre kriterier: medicinsk, eugenisk (rasbiologi) och humanitär. Senare infördes 
ytterligare två kriterier för abort: social-medicinsk (1946) och fosterskadeindikationen (1963). 
Två läkarintyg eller tillstånd från medicinalstyrelsen gav tillstånd för abort. Vid abort på 
eugenisk indikation krävdes det att kvinnan steriliserades. År 1965 tillsattes en abortkommitté 
på grund av att många aborter utfördes olagligt och på så sätt krävde kvinnosjukvårdens 
resurser. Att få tillstånd att göra abort var en lång och omfattande process, där kvinnan 
utreddes av en kurator, psykiatriker och gynekolog. Abortkommittén fick 1974 igenom 
abortlagen (som reviderades 1995) och gäller än idag (Gemzell Danielsson, 2015). 

Abort i Sverige idag 
Abortlagen grundades år 1974 och reviderades år 1995. Abortlagen innebär att kvinnan får 
avbryta sin graviditet fram till graviditetsvecka 18. Kvinnan har fram till vecka 18 rätt att 
själv besluta om hon vill avbryta sin graviditet eller ej. Efter vecka 18 krävs ett tillstånd från 
Socialstyrelsens rättsliga råd och att särskilda skäl föreligger. Ett sådant skäl kan vara om det 
är fara för kvinnans liv att föda barnet. När fostret anses som levnadsdugligt får inte längre 
abort utföras. Endast den som har utbildning i läkaryrket får ta beslut om abort. Den som utför 
abort utan att ha behörighet döms till böter eller fängelse som påföljd. Efter utförande av abort 
skall kvinnan erbjudas stödsamtal, verksamhetschefen på kliniken ansvarar för att detta 
efterlevs (SFS 1974:595). Barnmorskor eller sjuksköterskor med utbildning inom abortvård 
kan på ett lika säkert sätt som läkarna handha medicinska tidiga aborter (Olavarrieta et al., 
2015). 

Ordet abort kan användas i två sammanhang. Allmänt benämns abort som inducerad abort, 
även kallad legal abort och avser då att graviditeten avbryts provocerat. Med spontan abort 
avses då kroppen själv stöter bort foster, även kallat missfall (Stjerndahl, 2015). Inducerad 
abort är en av de vanligaste medicinska åtgärder som utförs inom sjukvården idag. I Sverige 
kan inducerad abort betraktas som ett mycket säkert ingrepp med liten komplikationsrisk. 
Inducerad abort kan utföras på två olika sätt; medicinskt eller kirurgiskt (Gemzell Danielsson, 
2015). Det utförs mellan 35 000 – 38 000 aborter i Sverige varje år. Under år 2015 
genomfördes 38 000 aborter och de flesta utförs tidigt i graviditeten. Statistik visar att 50 
procent av aborterna sker före vecka sju och 90 procent före vecka 12. Medicinsk metod är 
vanligast och förekom i 90 procent av alla fall år 2015 (Socialstyrelsen, 2015). I en studie av 
Halldén, Christensson och Olsson (2005) undersöktes orsaker till varför svenska tjejer valt att 
göra abort och deras upplevelse av abort. Resultatet visade att de inte trodde att de kunde bli 
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gravida så lätt samt att de inte önskade barn just nu. Misslyckad preventivmedelsanvändning 
angavs också som skäl.  De upplevde sin livsvärld som komplex och dessutom vägde dålig 
ekonomi, ingen egen bostad och att inte gått klart skolan in i beslutet. Angående valet av 
abortmetod ansågs medicinsk metod kräva ett större engagemang av kvinnan då hon aktivt 
inleder aborten själv och är vaken under hela processen till skillnad från kirurgisk metod, då 
hon är sövd och läkaren utför ingreppet. Gemzell-Danielsson (2015) menar att de flesta 
kvinnor har visat sig vara nöjda med den abortmetod de väljer så länge det är de själva som 
fått vara med och fatta beslutet.   

Kirurgisk och medicinsk abort 
Kirurgisk abortmetod innebär att graviditeten avbryts med hjälp av ett instrument som 
utrymmer livmodern genom att suga ut foster och moderkaka, så kallad vakuumaspiration / 
vakumexaeres. Detta görs vanligtvis i narkos. Kirurgisk abort kan göras till och med 
graviditetsvecka tolv, men helst inte före vecka sju på grund av risk för fortsatt graviditet eller 
inkomplett abort (Gemzell Danielsson, 2015). Medicinsk abortmetod innebär att graviditeten 
avbryts med hjälp av läkemedel, i form av två olika sorters hormontabletter. Behandlingen 
påbörjas alltid på sjukhus/klinik och fullföljs antingen på sjukhus/klinik eller i hemmet/annan 
plats. Kvinnan får läkemedelsbehandling i två omgångar för att avbryta graviditeten. De första 
hormontabletterna påbörjar aborten och avslutar graviditeten. Efter en till tre dagar intas andra 
hormontabletter som framkallar livmodersammandragningar och leder till att fostret stöts ut. 
Medicinsk metod kan användas vid alla graviditetslängder (Socialstyrelsen, 2015).  

Hemabort 
Före graviditetsvecka nio kan andra delen av den medicinska aborten ske hemma, så kallad 
hemabort. Under förutsättningar att kvinnan känner sig trygg med metoden och kommer 
överens om detta med läkare eller barnmorska. (Västra Götalandsregionen, 2016). Hemabort 
har varit godkänt i Sverige sedan år 2004 (Gemzell Danielsson, 2015). Enligt kap. 4 SOSFS 
2009:15 ska kvinnan vid medicinsk abort genomgå den inledande behandlingen på en 
sjukvårdsinrättning men om hon så önskar och om det bedöms lämpligt kunna fullfölja den 
medicinska aborten i hemmet. Hon ska ha en annan vuxen person hos sig som är informerad 
om aborten. Kvinnan får även med sig smärtstillande tabletter (Västra Götalandsregionen, 
2016). Om kvinnan inte kan språket eller av andra anledningar inte har förutsättningar att 
förstå och tillämpa adekvat behandlingsinformation fullföljs behandlingen på sjukhus/kliniken 
(Gemzell Danielsson, 2015). Ett återbesök bokas in några veckor efter aborten för att 
fastställa att graviditeten verkligen är avslutad, men antalet kvinnor som uteblir från 
återbesöken ökar (Oppegaard et al., 2015). Oppegaard et al. (2015) visar i sin studie att det är 
lika säkert för kvinnor som genomgått hemabort att själva utföra ett graviditetstest en tid efter 
aborten för att fastställa avslutad graviditet, som att komma på återbesök hos barnmorska eller 
läkare. Det skulle enligt författarna till studien vara resurssparande för vården och innebära ett 
alternativ till de kvinnor som ändå inte kommer på återbesöket, att själv upptäcka eventuellt 
fortskridande graviditet. Ett ökat behov föreligger då på informationen som ges innan aborten 
angående preventivmedel och risken för fortskridande graviditet samt graviditetstecken. En 
studie av Källner, Fiala, Stephansson och Gemzell-Danielsson (2010) visar att kvinnor som 
valt abort föredrar att avsluta graviditeten så fort som möjligt och med så få sjukhusbesök 
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som möjligt. Halldén et al. (2005) visade på liknande resultat i sin studie då kvinnor upplevde 
en rädsla och obehag inför att vistas på sjukhus på grund av risken att möta andra kvinnor 
som genomför abort samtidigt. Gemzell Danielsson (2015) skriver att barnmorskor ska ha 
kunskap om abortmetoder. De ska ge dessa kvinnor ett gott bemötande och ha en positiv syn 
på kvinnans rätt att själv bestämma och efter bästa förmåga vara henne behjälplig i vården 
kring abort. 

Barnmorskans värdegrund och förhållningssätt 
I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2006) beskrivs hur en 
helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra barnmorskans arbete. Barnmorskan 
ska utgå från en värdegrund som vilar på en humanistisk människosyn, vilket innebär att 
barnmorskan visar omsorg och respekt för varje enskild individs integritet, värdighet och 
autonomi. Vidare ska barnmorskan beakta patientens önskemål och visa öppenhet och respekt 
för olika värderingar och trosuppfattningar samt tillämpa gällande forskningsetiska 
konventioner. 

Barnmorskans stödjande roll 
Stöd är ett begrepp som används flitigt inom vården. Stöd kan ses som en del i vårdandet av 
en individ (Thorstensson & Ekström, 2012). Stöd ges från en person och tas emot eller inte tas 
emot av en annan. Stöd påverkar en människas välmående och på så vis dennes hälsa. Socialt 
stöd och professionellt stöd skiljer sig åt. Socialt stöd erhålls av släktingar, vänner och 
personer i kvinnans eget nätverk där ett ömsesidigt utbyte finns. Professionellt stöd ges av 
vårdpersonal och är begränsat till professionens kunskapsområde (Langford, Bowsher, 
Maloney & Lillis, 1997; Hupcey & Morse, 1997). Stöd har en koppling mellan hur människor 
knyter an med andra människor och hur sociala roller utvecklas. Förmågan att ta emot så väl 
som att ge stöd påverkas av en persons erfarenhet, ålder och socialt sammanhang. Det finns 
olika typer av stöd så som emotionellt, bekräftande, informativt och praktiskt. Emotionellt 
stöd inger en känsla av trygghet och tillhörighet medan bekräftande stöd stärker personens 
egna resurser. Informativt stöd ges för att lösa problemet och praktiskt stöd hjälper till att lösa 
problemet (Thorstensson & Ekström, 2012).  

Bäckström, Mårtensson, Golsäter och Thorstensson (2016) skriver att det finns olika typer av 
professionellt stöd och att kvinnor ibland inte är nöjda med stödet de får av barnmorskan. 
Bekräftande och emotionellt stöd påverkas av hur barnmorskan lyssnar, bekräftar och möter 
kvinnans behov. Om informationen som ges upplevs som pålitlig påverkas av individens 
utbildning, om den är tydlig och relevant samt dess tillgänglighet och regelbundenhet. 
Professionellt stöd förmedlat med pedagogisk kreativitet var lättare att ta in och förstå, som 
när information gavs på ett odramatiskt sätt eller genom praktiska illustrationer. Thorstensson 
och Ekström (2012) skriver att emotionellt stöd anses vara det viktigaste stödet för en bra 
upplevelse. Hur stödet upplevs påverkas av miljön som stödet ges i. Fördomar påverkar våra 
attityder och hur vi bemöter andra människor. En fördomsfri attityd är en viktig del i hur 
stödet tas emot. För att kunna ge rätt stöd är det viktigt att ta reda på om personen vill ha stöd, 
vilken typ av stöd och när hen behöver stödet. 



 	   Sidan	  5	   	  	   	  

PROBLEMFORMULERING 

Att genomgå en abort är påfrestande både psykiskt och fysiskt för kvinnan och kan i delar av 
världen vara förenligt med stora risker. Det är av stor vikt att barnmorskan närmar sig dessa 
kvinnor med respekt och ger dem relevant information och stöd för att upplevelsen ska bli så 
positiv som möjligt. Idag avslutas allt fler aborter i Sverige hemma hos kvinnan själv, utan 
barnmorskans fysiska stöd. Frågan är om det ställer andra krav på informationen och det stöd 
dessa kvinnor får inför aborten. Forskning visar på vikten av stöd från vårdpersonalen samt att 
vårdpersonal har en positiv inställning till kvinnans rätt till val av abort. Det finns sparsamt 
beskrivet i studier och litteratur hur kvinnor upplever hemabort allt från bemötandet till den 
informationen som ges. Genom att beskriva barnmorskornas upplevelser, ges möjlighet att 
identifiera kvinnors behov av information och stöd samt hur bemötandet med barnmorskan 
upplevs i samband med hemabort. Det kan ge barnmorskan viktiga kunskaper för att 
vidareutveckla och förbättra arbetet med hemaborter. 

SYFTE 

Att undersöka barnmorskors upplevelser av professionellt stöd till kvinnor som genomgått 
hemabort 
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METOD 

Val av metod 
Som metod för studien valdes kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats enligt 
Graneheim och Lundman (2004). Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkning och 
granskning av texter och används framförallt inom beteendevetenskap, humanvetenskap och 
vårdvetenskap (Danielsson, 2012). Denna metod ansågs lämplig för att svara på studiens 
syfte. Inom kvalitativ forskning söks inte en sanning som gäller för alla, utan flera tolkningar 
är möjliga och kan vara giltiga även om de är olika (Billhult & Henricson, 2012; 
Krippendorff, 2004). Graneheim och Lundman (2004) skriver att det kvalitativa synsättet 
innebär att omvärlden ses som komplex, kontextberoende och subjektiv. Därför bör 
tolkningen av texten göras med en medvetenhet om intervjupersonernas sammanhang och 
rådande kultur där studien genomförs. Inom kvalitativ innehållsanalys söks variationer i data 
genom att identifiera skillnader och likheter i textinnehållet. Skillnader och likheter uttrycks i 
kategorier och teman. Metoden används för att granska och tolka texter, så som bandade 
intervjuer. En induktiv ansats valdes för att på bästa sätt besvara studiens syfte. Induktiv 
ansats innebär en förutsättningslös tolkning av texten. Analysen görs genom att utgå från 
innehållet i texten (Danielsson, 2012). Forskarna blir medskapare till texten genom att de 
växlar mellan närhet och distans till sina forskningsdeltagare. Det är viktigt att forskaren är 
medveten om detta och hur det kan påverka resultatet (Graneheim & Lundman, 2008). 

Miljö 
Datainsamlingen genomfördes på två sjukhus i Västra Götaland under våren 2017. 
Barnmorskor rekryterades från två medelstora städer med totalt 110 000 invånare, med både 
landsbygd och tätort i upptagningsområdet. På en av arbetsplatserna hade det nyligen införts 
en ny rutin angående återbesöket vid hemaborter, från fyra veckor till en vecka. Liknande 
rutin planerades att införas vid den andra arbetsplatsen, men hade inte genomförts än. 
Arbetsbelastningen var hög på båda mottagningarna.  

Urval 
För att få största möjliga variation på informanter samt de som varit med om händelsen 
användes ett strategiskt urval. Strategiskt urval innebär att informanterna inte valdes ut 
slumpmässigt utan möjliga informanter med erfarenhet av fenomenet som studerades 
tillfrågades om de önskade delta i studien (Billhult & Henricson, 2012). Inklusionskriterier för 
studien var 1) legitimerad barnmorska 2) erfarenhet av att arbeta på mottagning med 
hemabort. Sex barnmorskor deltog i studien. De är mellan 39 och 57 år gamla. En av 
informanterna är född och utbildad utanför Sverige och övriga fem är födda och utbildade i 
Sverige. Samtliga hade arbetat som sjuksköterskor innan de vidareutbildade sig till 
barnmorskor. De hade arbetat som barnmorskor mellan 15 till 35 år, inom förlossningsvård, 
BB, gynekologi, ungdomsmottagning och barnmorskemottagning.   

Datainsamling   
Först skickades ett brev ut till respektive verksamhetschef på de två sjukhusen för att få 
tillstånd att genomföra studien och hjälp med att rekrytera informanter. Ett informationsbrev 
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rörande studiens syfte skickades med, för att delas ut till möjliga barnmorskor som uppfyllde 
inklusionskriterierna. De informanter som hade frågor eller ville delta i studien gavs genom 
brevet möjlighet att kontakta författarna via mail eller telefon. En intervjuguide utformades 
med sex frågeområden med tillhörande följdfrågor att använda under intervjuerna. Frågorna 
skrevs för att svara på syftet. Frågorna handlade om: professionellt stöd, återbesöket, 
kvinnans val av hemabort och barnmorskors uppfattning av hemabort som var den inledande 
frågan. Se samtliga frågor under Bilaga 1. Danielsson (2012) skriver att med denna typ av 
intervjuform ges möjlighet att inte ta frågorna i samma ordning utan intervjuaren kan anpassa 
situationen efter vad som kommer upp i intervjun. Om frågorna är för detaljerade kan det 
förstöra interaktionen genom att intervjuaren blir allt för styrd. Öppna intervjuer ger möjlighet 
att förstå deltagarnas erfarenheter och syn på olika situationer genom att de berättar och får 
uttrycka sig med egna ord. När upplägget är planerat och frågorna konstruerade behöver detta 
testas genom provintervjuer. Även den tekniska utrustningen behöver testas och intervjuaren 
behöver komma in i situationen. 

Efter att erhållit förslag på barnmorskor lämpliga för studien togs kontakt med dessa via mail 
och telefon. Tid och plats för intervju bokades in efter barnmorskornas önskemål. En 
provintervju genomfördes innan intervjuerna ägde rum. Inga korrigeringar i intervjuguiden 
behövde göras och barnmorskan som intervjuades uppfyllde inklusionskriterierna varpå 
provintervjun användes i resultatet. Provintervjun genomfördes av båda författarna 
tillsammans, därefter genomfördes följande intervjuer på respektive barnmorskas arbetsplats 
av författarna var för sig. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon och transkriberades 
ordagrant. Alla informanter tillfrågades för godkännande av inspelningen.  

Analys   
Studien har analyserats efter Graneheim och Lundmans (2004) analysmodell för kvalitativ 
innehållsanalys. Centrala begrepp som används i analysprocessen inom kvalitativ 
innehållsanalys är analysenhet, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, kategori och 
tema (Graneheim & Lundman, 2004). Med analysenhet menas den data som samlats in för 
studien, i detta fall intervjuerna (Danielson, 2012). För att få en helhetsbild av texten lästes de 
transkriberade intervjuerna enskilt upprepade gånger av båda författarna. Därefter plockades 
meningsenheter ut, som utgjordes av ett antal ord med gemensamt budskap som sedan låg 
till grund för resten av analysprocessen. Meningsenheter plockades ut av författarna var för 
sig och jämfördes därefter med varandra för att inte utelämna något som svarade på syftet 
samt för att undvika risken för tolknings fel. Text som inte svarade på syftet plockades bort 
från resten av analysprocessen. Analysprocessen utfördes därefter helt gemensamt. Nästa steg 
var kondensering. Texten kortades då ned med hjälp av meningsenheterna. Viktigt var att 
bevara det väsentliga och centrala som sedan blev underlaget för kodningen. De kondenserade 
meningsenheterna grupperades efter innehåll och beskrevs med ett eller flera ord, det vill säga 
fick olika koder. Liknande koder sammanfördes sedan och bildade underkategorier och 
kategorier. Slutligen formulerades ett tema som baserades på texten som helhet, innehållet i 
kategorierna och författarnas känsla för det underliggande budskapet.  Ett tema knyter 
samman olika kategorier och bildar en röd tråd (Graneheim & Lundman, 2004). Exempel på 
analysprocessen visas i Tabell 1.  
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
Att hon med ett bra 
stöd hemma känner 
sig trygg 

Tryggt med 
stöd hemifrån 

Stöd hemma Trygghet i sin 
hemmiljö 

Att skapa 
trygghet 

Ibland vill man gå 
undan lite, och jag 
tror att det ligger i 
ryggmärgen på oss, 
en del kvinnor vill 
vara för sig själva 

En del kvinnor 
vill vara för sig 
själva 

Eget beslut ger 
trygghet 

Kvinnans beslut 

 

Etiska övervägande 
Etik förknippas med människans sätt att handla och hur hen förhåller sig i olika situationer, 
och innebär att hen skall följa vissa mönster som anses vara mer acceptabla än andra 
(Sandman & Kjellström, 2013). Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) finns forskningsetiska 
regler vid forskning som involverar individer och några av dessa regler innebär att 
deltagandet skall vara frivilligt, att deltagarnas konfidentialitet skall värnas och att deltagarna 
skall skyddas så att de inte kommer till skada. Författarna har genom hela 
forskningsprocessen avidentifierat informanterna och informerat om att deltagandet är 
frivilligt samt tagit hänsyn till forskningsetiska regler. Sandman & Kjellström (2013) skriver 
att forskningsetik är etiska överväganden som görs inför och genom hela processen av det 
vetenskapliga forskningsarbetet. Från val av ämne till att utforma frågeställningar, till 
genomförande och därefter rapportering och spridning av det slutgiltiga materialet (Sandman 
& Kjellström, 2013). Vetenskapsrådet (2002) skriver att forskaren skall genom hela 
forskningsprocessen se till att individen som undersöks inte far illa. 

Forskningsetiska principer och överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) skriver att forskning är en förutsättning för att individer och 
samhällen skall kunna utvecklas. Det ställs krav på forskningsarbeten och de som bedriver 
forskningen, dels för att skydda individerna som studeras men också för att forskningen skall 
vara av hög kvalité. Individerna som studeras skall skyddas och därav finns 
individskyddskravet som innebär att de inte får utsättas för fysisk eller psykisk skada så väl 
som förödmjukelse eller kränkning. Individskyddskravet delas in i fyra krav: informations-, 
samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informationsskravet innebär att forskaren 
skall informera om studiens syfte till de som berörs av forskningen. Godkännande att utföra 
intervjuerna inhämtades innan studien påbörjades av klinikernas verksamhetschefer. 
Informanterna fick ett informationsbrev gällande studiens syfte, att det är frivilligt att delta 
och att de kan avbryta när så de önskar under arbetets gång. Denna information fick de även 
muntligen vid intervjutillfället. Samtyckeskravet syftar på att deltagare i studien har rätt att 
själva besluta över sin medverkan eller ej. Informanterna gav samtycke till att delta i studien 
via e-mail innan intervjuerna och muntligen vid intervjutillfället samt att intervjuerna 
bandades. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter som utlämnats av en individ skall 
hanteras konfidentiellt och att personuppgifter skall bevaras säkert och utan tillträde från 
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obehöriga. Intervjumaterialet hanterades konfidentiellt och förvarades på en säker plats utan 
tillträde från obehöriga. Nyttjandekravet avser att insamlat material från enskilda personer 
endast får användas för forskningssyftet. All data behandlades konfidentiellt och förstörs då 
studien blivit godkänd. Då abort kan upplevas som ett svårt och laddat ämne togs stor hänsyn 
vid formulering och utformning av intervjufrågor. Detta för att i möjligaste mån undvika att 
utsätta de deltagande barnmorskorna för onödigt psykiskt och fysiskt lidande. Syftet med 
undersökningen är att beskriva barnmorskors upplevelse av professionellt stöd till kvinnor 
som genomgått hemabort och inte att undersöka barnmorskors tankar och känslor kring abort 
i sig eller vad de tycker om kvinnor som genomgått hemabort. Författarna har tillsammans 
reflektera och diskutera kring eventuella etiska problem samt de forskningsetiska principerna 
genom hela forskningsprocessen.   
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RESULTAT 

Dataanalysen resulterade i ett övergripande tema: att erbjuda professionellt stöd och visa 
vägen i en komplex situation. Resultatet redovisas i ett tema och fyra kategorier med nio 
tillhörande underkategorier. Översikt av resultatets tema, kategorier och underkategorier visas 
i Tabell 2. 

Tabell 2. Översiktstabell av resultat 

TEMA KATEGORI UNDERKATEGORI 
 
 
 
Att erbjuda 
professionellt stöd och 
visa vägen i en komplex 
situation 

Att skapa trygghet 
 

Samtal inför hemaborten 
Kvinnans beslut 
Trygghet i sin hemmiljö 

Att bidra till kunskap 
 

Muntlig och skriftlig information 
Information bidrar till en känsla 
av säkerhet 

Att vara tillgänglig  Barnmorskans tillgänglighet 
Telefonkontakt dygnet runt 

Att följa upp  Fånga upp kvinnans upplevelse av 
hemaborten  
Återbesökets tid och plats 

 

Att skapa trygghet 

Samtal inför hemaborten 
Barnmorskorna upplever att de vill skapa trygghet för kvinnan i samtalet när beslutet för 
hemabort tas eller har tagits. Barnmorskornas mål är att kvinnorna upplever ett bra stöd från 
dem när de går därifrån. Besöken varar mellan 30 – 60 minuter. Oftast räcker tiden till, men 
då kvinnan är i behov av mycket stöd har barnmorskan svårt att komprimera ihop allt det hon 
vill få med under besöket. Tid tas då på bekostnad av något annat. 

Jag tar mig i de allra flesta fall tid att bemöta detta, men det är ju på 
bekostnad av något annat. Flextiden växer. Jag har jättesvårt att avbryta 
någon som sitter och visar att jag verkligen behöver få ur mig detta. 

Lyfts fram görs även upplevelsen att kvinnor som aldrig varit gravida förut är i större behov 
av samtal, för att förberedas på vad som komma skall. De som fött barn eller gjort ett 
avbrytande tidigare har en annan förförståelse. Barnmorskorna upplever att de skapar en 
trygghet genom att möta kvinnan där hon är. Barnmorskorna försöker skapa en tillåtande 
miljö i samtalet med kvinnan och upplevelsen är att de lyckas med detta och att de flesta 
kvinnorna är nöjda med stödet de fått under samtalet. En barnmorska berättar om en kvinna 
som kom till samtalet med en jobbig känsla och tankar kring att hon mördar sitt barn men att 
hon efter samtalet gick därifrån lättad och att detta hade med bemötandet under samtalet att 
göra. Barnmorskorna upplever att kvinnor har olika förväntningar och fördomar på 
abortvården. I de flesta fall kommer kvinnan med en positiv tilltro till barnmorskan, men de 
möter ibland kvinnor som uttrycker en rädsla att de skall bli bemötta dåligt av vårdpersonal på 
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grund av sitt val till abort. Andra undrar om det ens är lagligt att göra abort i Sverige. 
Barnmorskorna upplever ofta att kvinnor har ett stort behov av att dela med sig av hur deras 
liv ser ut och varför de tar detta beslutet här och nu. Upplevelsen är att det finns mycket skuld 
och skam i att göra abort, både från kvinnan, samhället och omvärlden. Alla abortsökande ska 
få möjlighet att träffa en kurator om de önskar, finns det en osäkerhet hos kvinnan tillfrågas 
hon igen. Många kvinnor är oerhört tacksamma över den hjälp de får, men tycker inte att de 
förtjänar den. 

Att göra hemabort är ju också att avdramatisera det hela och det tror jag är 
viktigt i vårt samhälle nu när de här vindarna blåser där man framförallt i 
övriga Europa försöker begränsa kvinnors möjligheter att göra abort. 

Kvinnans beslut 
Barnmorskorna övertalar ingen att göra en hemabort, beslutet är alltid kvinnans eget.  Beslutet 
om hemabort bestäms ofta redan vid första telefonsamtalet då kvinnan tar kontakt med 
vården. Barnmorskorna upplever att många kvinnor vill gå undan och vara för sig själva 
vilket ges möjlighet till vid hemabort. Det viktiga är att kvinnan känner sig trygg med valet 
hon gjort. Barnmorskorna upplever att de kvinnor som gjort en hemabort upplever en helt 
annan känsla av självständighet i sitt beslut.  

Forskning har visat att dom som vet vad dom gör, alltså dom som själva har 
bestämt sig för antingen det ena eller det andra, ångrar sig otroligt sällan, det 
finns ju forskning på det. Så dom mår bra, skönt att det är över. Så är det. 

Barnmorskorna upplever ibland en ambivalens i beslutet hos kvinnor och i dessa lägen förs en 
diskussion. Är de inte säkra får de gå hem och fundera tills de är klara med sitt beslut. Då och 
då kan kvinnan ändra sitt beslut flera gånger och så får det vara tills hon är helt säker.  

Trygghet i sin hemmiljö 
Barnmorskorna upplever att de flesta kvinnor vill vara hemma för att det känns tryggt att vara 
i sin hemmiljö. Upplevelsen är att kvinnorna tycker att det är en större procedur att läggas in 
på sjukhus än att vara hemma. Barnmorskorna nekar ingen att vara på sjukhus om de vill men 
de flesta väljer att vara hemma och känslan är att de känner sig tryggast där.  

Jag tycker att det känns som om de flesta kvinnor tycker att det känns bra att 
vara hemma. Dom har sin egen toalett, dom har sin egen soffa, dom känner att 
dom bättre kan koppla av i sin egen säng. 

Barnmorskorna upplever att det är fördelaktigt för kvinnor att genomgå hemabort om de 
känner sig trygga i sin hemmiljö. De uppger att forskning visar på fördelar som att kvinnan 
har mindre ont hemma än på sjukhus. Barnmorskorna upplever att de ger tydlig information 
till kvinnorna att de skall ha en vuxen person hos sig under hemaborten. De får inte vara 
ensamma om de skulle behöva hjälp på något sätt. Några barnmorskor uppgav att studier visar 
att en stor del av kvinnorna är ensamma under hemaborten trots att de säger att de har en 
anhörig hos sig.  
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De säger, ja absolut min sambo/partner skall vara hemma. Studier visar att 
många kvinnor av olika anledningar är ensamma hemma under hemaborten. 
Att de säger att de har en partner som jobbar i närheten eller en mamma som 
bor ett kvarter bort. Då känner jag att de kanske inte förstått allvaret och det 
är en nackdel. 

Barnmorskorna möter ibland kvinnor som helt saknar stöd från sin omgivning och därför inte 
kan genomföra en hemabort även fast de vill. En del är helt ensamma, vissa har inte stöd av 
sin partner, andra har ingen vuxen som kan vara hemma och några som har barn sedan 
tidigare har ingen som kan hjälpa dem barnvakt. Hemabort tillåts då inte och de få genomföra 
medicinsk abort på sjukhus. 

Att bidra till kunskap 

Muntlig och skriftlig information 
Barnmorskorna upplever att de erbjuder professionellt stöd genom information som ges 
angående vad som händer i kroppen vid abort, och hur de ska gå tillväga steg för steg för att 
utföra hemabort på ett säkert sätt. Det anses av stor vikt att ge kvinnorna både muntlig och 
skriftlig information, samt att försäkra sig om att kvinnan uppfattar vad de sagt och tar till sig 
informationen så att hon är förberedd på vad som ska hända.  

Så tar vi det professionella stödet så tror jag nog ändå att man har gett så 
mycket information och man har läst av den här kvinnan, så att man skickar 
inte hem någon man inte känner är med på banan. 

Barnmorskorna skickar med skriftlig patientinformation, som de noga går igenom vid första 
besöket. Upplevelsen är att dessa är utformade på ett bra och lättförståeligt sätt, där det står 
beskrivet hur hemaborten ska utföras, och när kvinnan ska kontakta sjukvården om något 
faller utanför det normala och då kan vara en fara för henne. Barnmorskorna är väl medvetna 
om svårigheten att förklara för kvinnan vad exempelvis normal blödning eller normal smärta 
innebär och undviker därför liknande begrepp. Istället står det beskrivet mer konkret för 
kvinnan att hon ska höra av sig vid vissa situationer som om hon byter två mättade bindor 
som är tunga i timmen i två timmar. Likaså om de får feber över 38 grader vid två mätningar.  
Information ges angående de läkemedel som ska tas hemma och skickas med kvinnan. Hon 
behöver inte gå och köpa någon medicin själv vilket upplevdes som ett gott stöd. Upplevelsen 
är att kvinnan får god kunskap om hur hon ska ta tabletterna hemma. Även smärtlindring 
skickas med. Det finns delade meningar hos barnmorskorna om smärtlindringen som skickas 
med är tillräcklig. Rutinerna ser olika ut angående hur mycket smärtlindring barnmorskan får 
skicka med hem. Det uppfattades vara för lite och kvinnan får då åka in till sjukhuset ändå för 
att hon har för ont, eller det ansågs vara för mycket så att det skapar en negativ bild hos 
kvinnan innan aborten, som då förväntar sig att få mycket ont. 

Information bidrar till en känsla av säkerhet 
Barnmorskorna försöker motivera och informera kvinnan varför hon ska höra av sig vid olika 
tillstånd vid smärta, blödning och feber hemma. Genom att ha fått den informationen av 
barnmorskan innan hemaborten anses det lättare för kvinnan att acceptera smärta eller 
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blödning när hon är hemma utan barnmorskan, då förstår hon vad som händer och att det 
kommer att gå över. Samt att hon förstår när hon ska söka vård. Genom att bidra till kunskap 
upplever barnmorskorna en säkerhet med att ha kvinnan hemma under aborten, under 
förutsättningar att hon har en annan vuxen person hos sig som vet om aborten. Att kvinnan 
inte förstår svenska språket uppges som det största hindret och anledningen till att hemabort 
inte tillåts. Kvinnan får då göra medicinsk abort på sjukhus istället, även då hon vill vara 
hemma. Kvinnan måste kunna tillgodogöra sig barnmorskans information och uppfatta den på 
rätt sätt samt kunna förmedla sig till sjukhuset från hemmet vid behov under aborten. 
Upplevelsen är då att hemabort inte kan utföras på ett säkert sätt. Goda engelska kunskaper 
kan accepteras. Har kvinnan någon anhörig hemma som hon litar på och som barnmorskan 
litar på kan i undantagsfall hemabort tillåtas trots att kvinnan själv inte kan svenska språket. 
Barnmorskorna upplever att de inte kan ge dessa kvinnor möjligheten till hemabort, trots att 
kvinnan själv önskar det. Barnmorskorna vill vara säkra på att kvinnan verkligen uppfattar hur 
hon skall utföra hemaborten på rätt sätt och att hon kan ringa om något är avvikande. Då 
upplevs det säkrare att ha kvinnan på sjukhuset. Det upplevs som en brist för barnmorskorna 
att inte alltid kunna tillgodose kvinnans önskemål.  

Att vara tillgänglig 

Barnmorskans tillgänglighet 
Dagen som kvinnan utför sin hemabort ringer barnmorskan upp kvinnan för att höra att allt 
fungerar bra, vilket hon får information om innan.  Barnmorskorna upplever att de ger god 
information till kvinnorna om att de alltid är deras patienter även fast de är i sin hemmiljö. 
Barnmorskorna upplever att de ger tillförlitlig information till kvinnorna om personalens 
tillgänglighet om något avviker exempelvis vid oro eller smärta. Då gynmottagningen är 
stängd får kvinnorna komma till gynekologiavdelningen utan att behöva gå via akuten. 
Barnmorskorna uppger att kvinnorna ibland får gå via akuten trots allt, och riskerar då att 
möta personal som är ovan vid arbetet med aborter. Barnmorskorna upplever att det är viktigt 
att kvinnorna får träffa personal som arbetar inom abortvården och som har erfarenhet av det.  

Det är väldigt bra att patienter får träffa personal som är i abortvården och 
som känner sig trygg i det för det lyser nog igenom. En stor risk att det gör det. 
De här kvinnorna har tentaklerna ute, de märker direkt om man inte vet vad 
man pratar om. 

Telefonkontakt dygnet runt 
Barnmorskorna upplever att de ger bra och tydlig information om vilka kontaktvägar kvinnan 
har till abortvården. Kvinnorna ges muntlig såväl som skriftlig information om hur de kan 
komma i kontakt med vårdpersonal när som helst. Telefonnumret är väl markerat och 
barnmorskorna upplever att de är tydliga med att informera om att de inte får slänga lappen 
med telefonnumret innan allt är klart. Barnmorskorna lägger vikt vid att kvinnorna får ringa 
när som helst och att numret de får ger support dygnet runt. Barnmorskorna anser att vården 
är skyldig kvinnorna kontakt dygnet runt i och med att de gör aborten hemma, de måste kunna 
nå vården om de behöver hjälp eller har några frågor. Barnmorskorna upplever att de ger bra 
information om att kvinnorna kommer att kopplas till gynekologiavdelningen för support om 
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mottagningen är stängd. De får även information om att det är ett direktnummer och att de 
inte kommer att hamna i en telefonkö. Barnmorskorna uppger att det är få som ringer till dem 
innan de har hunnit kontakta kvinnorna och att det även är få kvinnor som ringer akut. 

Ibland kan dom ringa och säga att dom har ont och då kan man ge tips som att 
sätt dig i duschen och ibland brukar jag fråga om jag kan ringa tillbaka om en 
halvtimme, då känner de sig trygga med det. När man ringer tillbaka så säger 
dom att nu är det bättre. 

Att följa upp 

Fånga upp kvinnans upplevelse av hemaborten  
Det anses av stor vikt för barnmorskan att kvinnan kommer på återbesök efter utförd 
hemabort. I samband med återbesöket tas ett graviditetstest för att bekräfta att graviditeten är 
avslutad samt uppföljning av valt preventivmedel. Mycket tid läggs på att hitta ett 
välfungerande preventivmedel till kvinnan, detta för att minska upprepade aborter. Under 
besöket bekräftas att kvinnan inte har besvär av smärta, blödningar eller uppvisar 
infektionstecken. Det anses även viktigt att fråga hur hon återhämtat sig psykiskt.  

Kroppen är en sak men den här psykiska hälsan att hon har gått vidare. Att 
hon känner att det här var ett bra val, det var riktigt som hon gjorde. Hon 
kommer tillbaka till livet 

Barnmorskorna upplever överlag att kvinnorna känner sig nöjda vid återbesöket. De upplever 
att kvinnorna i hög grad mår bra både fysiskt och psykiskt. Samt att kvinnorna uppger att de 
är nöjda med det stödet de fått av barnmorskan. Om barnmorskan upplever att kvinnan har 
något fysiskt besvär kan de alltid få hjälp och råd från läkare. Om barnmorskan upplever att 
kvinnan har det svårt psykiskt kan hon hjälpa dem till en kurator, samt att hon ser till vad 
kvinnan har för stöd hemma.  Barnmorskornas upplevelse är att de har ett bra 
omhändertagande av de här patienterna, en bra plan och att det jobbas mycket med det på 
sjukhuset. De upplever att kvinnorna kan tillgodogöra sig stödet från barnmorskan efter 
hemaborten. Barnmorskorna upplever inte att det finns någon skillnad vid återbesöket på väl 
måendet hos kvinnor som genomgått hemabort jämfört med de kvinnor som gjort abort på 
sjukhus. De uppgav dock att de frågar fler frågor till kvinnor som gjort hemabort eftersom de 
då inte har dokumenterat något under själva aborten. 

I enstaka fall möter de kvinnor som inte mår bra på återbesöket. Kvinnor som upplevt 
hemaborten väldigt jobbig, som känner sig helt förkrossade och som ångrar sig. Upplevelsen 
är att det var de kvinnor som redan innan aborten vacklat och haft svårt att ta beslutet. 
Barnmorskorna beskriver dessa samtal som väldigt känslosamma. I vissa fall kan kvinnorna 
uttrycka att de ändå med sitt förnuft förstår att det här var den bästa utvägen. Enstaka kvinnor 
upplever att det gick för fort, och att de nu ångrar att de tagit beslut om abort, men det är 
väldigt få. Barnmorskorna upplever att de kvinnorna får ett gott professionellt stöd. För de 
kvinnor som behöver uppsöka sjukhus på grund av svår smärta eller stor blödning i hemmet 
anser barnmorskorna ibland efteråt att det hade varit bättre för henne om hon varit på sjukhus 
från början och inte gjort hemabort, då det kan upplevas som en chock för kvinnan. Det finns 
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en svårighet i detta, då ingen från början vet just vilka kvinnor det gäller. Barnmorskorna 
uppger också att de är kvinnor som kommer på återbesöket och berättar att de varit ensamma 
hemma och att de kvinnorna tyckte att det gått bra själv, att de hade någon de kunnat ringa 
till. Detta upplever barnmorskorna inte som okay. För att få göra en hemabort måste kvinnan 
ha någon hos sig för att barnmorskorna ska uppfatta det som en säker abortmetod.  

Återbesökets tid och plats 
Återbesöket görs ungefär fyra veckor efter utförd hemabort. Tiden bokas redan vid första 
besöket, innan aborten.  Barnmorskorna uppmanar och uppmuntrar alla kvinnor till att ta sig 
tiden att komma på återbesöket. De försöker få kvinnan att förstå vikten av att komma på 
återbesöket. Trots det är det kvinnor som uteblir. Barnmorskorna upplever att det beror på att 
det gått för lång tid efter aborten. De beskriver att kvinnorna har lagt aborten bakom sig och 
vill inte längre tänka på det, och kommer därför inte på återbesöket. Barnmorskorna upplever 
det här som ett problem då man inte kan se att graviditeten verkligen är avslutad genom ett 
graviditetstest, eller diskutera och följa upp valet av preventivmedel med kvinnan för att 
förhindra re-abort. Dessutom finns då ingen chans att höra med kvinnan hur hon mår i själen, 
vilket anses viktigt för barnmorskan. 

Återbesöket bokas till barnmorskemottagning, gynmottagning eller ungdomsmottagning om 
kvinnan är under 25 år. Upplevelsen är olika hos barnmorskorna om det spelar någon roll för 
kvinnan vart återbesöket äger rum. Det upplevs som gott för kvinnan om hon har möjlighet att 
välja plats för återbesöket själv. En del barnmorskor upplever att det inte spelar någon roll 
vart kvinnan går, bara hon får träffa någon barnmorska efter hemaborten.  Någon uttryckte att 
det i vissa fall känns viktigt att kvinnan kom tillbaka just till henne efter aborten, att hon gjort 
en deal innan gällande exempelvis insättande av spiral, så att det verkligen blev av för 
kvinnan. Det upplevs särskilt viktig då det gällde re-aborter. Upplevelsen är att ungdomar 
som bor långt bort har svårt att ta sig till gynmottagningen och får ett gott stöd från 
ungdomsmottagningen som är mer lättillgänglig. En barnmorska beskriver att hon upplever 
att en del kvinnor inte ville gå till barnmorskemottagningen med en graviditet som de valt att 
avsluta. 

 Dom vill börja här och sluta här. Då tycker inte jag att man ska ta ifrån dom 
det.  Det är gott för patienten och så får vi ett bra avslut tillsammans med det 
och så kan dom knyta ihop det, det tycker jag är jätteskönt 

De kvinnorna vill komma tillbaka till gynmottagningen på återbesök, barnmorskan upplever 
att kvinnornas önskemål blir tillgodosedda och att de då får ett gott professionellt stöd. En 
mottagning har precis börjat med ett nytt koncept, att ta tillbaka kvinnan redan en vecka efter 
hemaborten på återbesök. Barnmorskorna upplever detta som mycket positivt för alla. Nästan 
ingen uteblir från dessa tidiga återbesök. Upplevelsen är att motivationsfaktorn för kvinnan att 
komma på återbesöket minskar med tiden, och är då väsentligen högre efter en vecka.  

Kvinnorna kommer på dom besöken, det är nästan ingen som inte kommer. Det 
är helt super. Jag tänker på dom här andra som oftast uteblir även för oss. 
Tyvärr. Då har det gått så lång tid att då vill man glömma, man har inte varit 
här, man har inte gjort aborten ungefär 
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Barnmorskorna beskriver att de då fokuserar på prevention, samt kvinnans upplevelse hemma 
under aborten. Den nya rutinen har införts som ett led i arbetet att minska antalet re-aborter 
vilket ökar, och upplevs av barnmorskorna som ett stort problem. På besöket innan aborten är 
upplevelsen att kvinnan har svårt att tänka ett steg längre på preventivmedel, då hon är mitt 
uppe i en abort. Efter en vecka beskriver de kvinnorna som mer mottagliga för information 
rörande preventivmedel. Barnmorskorna beskriver att de då får mer tid åt stöd till kvinnan 
innan aborten. Dessa tidiga återbesök gäller de kvinnor som vill ha någon form av 
långtidsverkande preventivmedel, exempelvis spiral. De behöver ändå komma tillbaka efter 
fyra veckor för att göra ett graviditetstest.   

Temabeskrivning 
Att erbjuda professionellt stöd och visa vägen i en komplex situation ses som det 
övergripande temat i denna studie. Barnmorskorna upplever att kvinnor som genomgått 
hemabort erbjuds ett gott professionellt stöd. Barnmorskans upplevelse är att kvinnan kan 
tillgodogöra sig stödet från barnmorskan även då hon är hemma under aborten. 
Barnmorskorna upplever att kvinnor i hög grad känner sig nöjda efter hemaborten med det 
stöd de fått. Barnmorskorna upplever att de ger ett gott stöd genom att skapa trygghet, bidra 
till kunskap, finnas tillgänglig samt genom att följa upp hur kvinnan mår efter aborten. I 
samtalet innan aborten försöker barnmorskan skapa en trygghet för kvinnan genom en 
tillåtande miljö samt genom att möta kvinnan där hon är. Beslutet om hemabort är alltid 
kvinnans, och barnmorskan stödjer kvinnan i hennes beslut.  Det är viktigt för barnmorskan 
att kvinnan känner sig trygg med valet hon gjort och förstår den information och de 
instruktioner som ges för hemabort. Efter att barnmorskan har gett informationen till kvinnan 
upplever barnmorskan en säkerhet med att ha kvinnan hemma under aborten, under 
förutsättningar att hon har en annan vuxen person hos sig som vet om aborten. Kvinnan får 
med sig telefonnummer hem så att hon dygnet runt kan få support och hjälp. Barnmorskan ser 
kvinnan som sin patient även då hon är i hemmet. Att kvinnan kommer på återbesök upplever 
barnmorskan som viktigt. Då kan barnmorskan följa upp hur kvinnan mår fysiskt och psykiskt 
samt göra ett graviditetstest för att säkerställa att graviditeten är avslutad. Barnmorskan 
diskuterar preventivmedel med kvinnan redan vid första samtalet innan aborten och följs upp 
på återbesöket. Detta anses viktigt för barnmorskan för att förhindra upprepade aborter. 
Barnmorskan upplever att när professionellt stöd erbjuds på detta sätt till kvinnan upplevs hon 
ha bättre förutsättningar att hantera hemaborten. Barnmorskan kan ses som en vägvisare 
genom att erbjuda sitt professionella stöd i denna komplexa situation och stötta kvinnan i 
hennes beslut.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
För att visa på trovärdighet av studiens resultat har författarna diskuterat metoden enligt 
Graneheim och Lundmans (2008) tre begrepp: giltighet, tillförlighet och överförbarhet. 
Metodiskussionen syftar till att påvisa hur kvalitén säkerställts i studien, genom att lyfta fram 
så väl styrkor som svagheter (Henricson, 2012). En kvalitativ innehållsanalys med en induktiv 
ansats enligt Graneheim och Lundman (2004) valdes för att få svar på studiens syfte; att 
undersöka barnmorskors upplevelser av professionellt stöd till kvinnor som genomgått 
hemabort. Denna metod används ofta inom human- och vårdvetenskap för att ta reda på 
någons upplevelser av det som skall undersökas (Vetenskapsrådet, 2002). Metoden används 
ofta vid tolkning och granskning av texter så som inspelade intervjuer, vilket är 
datainsamlingsmetoden som användes i denna studie. Därför ansågs den kvalitativa 
innehållsanalysen vara rätt val av metod för att besvara studiens syfte (Graneheim & 
Lundman, 2008).  

Det första begreppet giltighet synliggörs i studien genom att påvisa en variation av deltagare.  
Studien genomfördes i två medelstora städer i Sverige vilket anses vara en styrka då det ökar 
möjligheten att få området belyst utifrån olika erfarenheter. Graneheim och Lundman (2008) 
menar att för att stärka giltigheten behövs en variation av deltagare för att öka möjligheterna 
att få olika erfarenheter beskrivna och en större bredd på de som beskriver problemet. Ett 
strategiskt urval användes för att nå barnmorskor till studien (Billhult & Henricson, 2012). 
Verksamhetscheferna på två kliniker valde efter inklusionskriterierna ut de barnmorskor som 
sedan deltog. Detta möjliggjorde ej för författarna att kontrollera eller få möjligheten att välja 
så olika informanter som möjligt. Det visade sig dock att informanterna var av varierande 
ålder hade olika ursprung och olika lång erfarenhet av arbetet med abort vilket anses stärka 
studiens resultat (Graneheim & Lundman, 2008). Barnmorskornas höga arbetsbelastning 
resulterade i att två informanter var stressade vilket kom att påverka tiden och därmed 
innehållet i dessa intervjuer. Några av barnmorskorna var upptagna av de nya rutinerna 
gällande återbesök redan efter en vecka och fokus kom bort från syftet och området från 
denna studie, vilken kan ha påverkat resultatet negativt. 

Ett resultat anses giltigt då det lyfter fram det karaktäristiska och det typiska för det som var 
avsett att beskrivas (Long & Johnsson, 2000). Det anses vara en styrka att en röd tråd sågs 
genom hela analysprocessen, vilket gjorde det lätt för författarna att utkristallisera ett 
underliggande tema; Att erbjuda professionellt stöd och visa vägen i en komplex situation. De 
fyra huvudkategorierna som framkom var också tydligt genomgående i intervjuerna. I viss 
mån kunde kategorierna upplevas som att de gick in i varandra, men kategorier som 
överlappar är inget ovanligt när studier av människors upplevelser görs (Graneheim & 
Lundman, 2008). Författarna var ovana vid modellen för analysprocessen. Detta kan ha varit 
en svaghet för studien. Bildandet av underkategorier och kategorier har granskats ett flertal 
gånger under processen under grupphandledningstillfällen av fem studenter och en handledare 
vilket anses vara en styrka (Henricson, 2012). Lämpliga citat har använts i redovisningen 
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vilket anses stärka giltigheten då läsaren själv ges möjlighet att ta del av barnmorskornas egna 
ord (Graneheim & Lundman, 2008).  

Det andra begreppet tillförlitlighet säkerställs enligt Lundman och Graneheim (2008) genom 
att datainsamlingen och analysprocessen beskrivs tydligt. Datainsamlingen bestod av sex 
semi-strukturerade intervjuer. Enligt Kvale & Brinkman (2014) bör en metod som 
innehållsanalys bestå av 5 - 25 intervjuer för att ge ett fullgott resultat. En intervjuguide 
användes med öppna svarsalternativ. Intervjuerna skedde enskilt med en av författarna. Den 
första intervjun som var tänkt som provintervju hölls av båda författarna gemensamt, denna 
intervju inkluderades sedan till studien då barnmorskan uppfyllde inklusionskriterierna och 
inget i intervjuguiden behövde ändras. Intervjuguiden innehöll sex frågeområden och 
upplevdes som ett bra stöd under intervjuerna. Under skrivandet av resultatet upplevdes fem 
av de sex huvudfrågorna var konstruerade så att syftet besvarades. Den sjätte frågan angående 
hur barnmorskan upplevde att hon själv fick stöd, upplevdes av författarna i efterhand inte 
höra till studiens syfte och togs därför bort helt från resten av analysprocessen, vilket kan ses 
som en svaghet för studien. För att undvika detta hade eventuellt fler provintervjuer kunnat 
göras.  

Enligt Kvale och Brinkman (2014) påverkas kvalitén på intervjuerna av intervjuarens 
färdighet av att intervjua. Intervjuarna var ovana vid att intervjua och barnmorskorna var 
ovana att bli intervjuade. Trots det fanns ett gott samspel mellan intervjupersonen och 
intervjuarna. Även tydlighet gällande vad intervjuarna ville ha svar på ansågs ha nått fram till 
informanten. God kontakt skapades redan i början av intervjun samt genom att det visades 
intresse, förståelse och respekt gentemot informanten vilket även det ansågs vara en styrka för 
resultatet. När det gäller kvalitativa studier är författarna delaktiga och medskapare till texten, 
genom samspelet under intervjun. Detta innebär att resultatet inte kan ses som oberoende av 
författarna (Graneheim & Lundman, 2008). En av författarna har sedan tidigare erfarenhet av 
arbetet med aborter samt att författarna har tillgodogjort sig information och kunskap om 
vården kring aborter under barnmorskeutbildningen. Författarnas förförståelse och erfarenhet 
av ämnet har tagits i beaktning under hela analysprocessen vilket anses som en styrka 
(Graneheim & Lundman, 2008). Alla transkriberade intervjuer lästes först enskilt av båda 
författarna och diskuterades sedan gemensamt. Meningsenheter plockades ut och 
kondenserades på var sitt håll och sedan lästes varandras material noggrant igenom flertalet 
gånger för att se att inget väsentligt tagits bort och att tolkningen gjorts lika. Författarna har 
sedan tillsammans bildat koder av materialet som sedan bildat underkategorier och kategorier. 
Under hela analysprocessen har författarna tillsammans diskuterat och reflekterat kring olika 
tolkningsmöjligheter vilket anses stärka studiens tillförlitlighet (Graneheim & Lundman 
2008).  

Det tredje begreppet överförbarhet handlar om hur användbart resultatet är (Graneheim & 
Lundman 2008). Resultatet från denna studie är överförbart till liknande grupper och 
situationer som de studien har genomförts i (Henricson, 2012). Överförbarheten bedöms av 
läsaren och författarna har försökt att beskriva miljön studien genomfördes i samt beskriva 
informanternas bakgrund för att underlätta för läsaren att förstå i vilka sammanhang denna 
studies resultat är överförbart i (Graneheim & Lundman, 2008). 
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Resultatdiskussion  
Studiens syfte var att undersöka barnmorskors upplevelse av professionellt stöd till kvinnor 
som genomgått hemabort. Författarna till denna studie ställde sig frågan om barnmorskan kan 
erbjuda ett gott professionellt stöd till kvinnan, då barnmorskan inte är närvarande hos 
kvinnan i hemmet då aborten utförs. Resultatet visar genomgående att barnmorskorna 
upplever att det erbjuds ett gott professionellt stöd till dessa kvinnor och barnmorskornas 
upplevelse är att kvinnorna kan tillgodogöra sig deras stöd på ett bra sätt.  Med ett gott stöd 
menar barnmorskorna att de ger trygghet, bidrar till kunskap, finns tillgängliga och att de 
följer upp hur kvinnan mår efter utförd abort. Barnmorskorna upplever att dessa bitar 
tillsammans bidrar till ett gott professionellt stöd till kvinnan.   

Barnmorskorna i studien uttrycker en stolthet och en positiv inställning till den abortvård som 
bedrivs. De upplever kvinnorna som nöjda med det stöd de fått från barnmorskan. De 
påpekade flertalet gånger att vi har en unik abortlagstiftning i Sverige med rätt till fri abort 
(SFS 1974:595). Liknande resultat ses i flera studier; en studie av Slade, Heke, Fletcher & 
Stuart (2001) visade att kvinnorna överlag upplevde ett positivt bemötande och stöd från 
barnmorskan vid abort samt var nöjda med den vård de fått. Hammarstedt, Jacobsson, Wulff 
och Laos (2005) visar i sin studie att barnmorskorna ansåg det rätt att kvinnan själv ska få ta 
beslutet om abort och är positiva till den gällande lagstiftning som finns i Sverige. I en annan 
studie av Hammarstedt et al. (2007) beskrev barnmorskorna att de upplevde arbetet med abort 
som positivt och givande, då att ta hand om patienter i sårbara livssituationer upplevdes som 
både ett utmanade och ett meningsfullt arbete. I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 
legitimerad barnmorska (2006) beskrivs hur barnmorskans arbete vilar på en humanistisk 
människosyn vilket innebär att omsorg och respekt ska visas för varje enskild individs 
integritet, värdighet och autonomi. En helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra 
arbetet. Vidare ska patientens önskemål beaktas och öppenhet och respekt visas för olika 
värderingar (Socialstyrelsen, 2006). Det anses finnas bra förutsättningar för abortvård i 
Sverige, vilket också uppfattas av kvinnan i form av ett gott professionellt stöd från 
barnmorskan, och från barnmorskan som upplever att hon ger ett bra stöd. Det anses vara av 
särskild betydelse vid hemabort, då kvinnan avslutar aborten utan fysisk närvaro av en 
barnmorska.  

Det framkom i resultatet av denna studie att barnmorskorna ansåg att en utav de viktigaste 
faktorerna för att kunna erbjuda ett gott professionellt stöd är att kvinnorna känner sig trygga i 
mötet med barnmorskorna.  Upplevelsen från barnmorskorna är att de i de allra flesta fall får 
kvinnan att känna sig trygg. Barnmorskorna upplevde att de bidrog till denna trygghet genom 
att möta varje enskild kvinna där hon var. Barnmorskorna beskriver att alla kvinnor är olika 
och att de därför har olika behov och att det är viktigt att vara väldigt inkännande. Andersson, 
Gemzell-Danielsson och Christensson (2014) skriver att deltagarna i deras studie upplevde att 
kvinnor är olika och därför behöver de olika typer av stöd. De beskriver också att deltagarna 
genom åren arbetat upp en förmåga att förstå kvinnor och deras olika behov genom att känna 
av atmosfären i rummet och läsa av icke verbal kommunikation. Thorstensson, Nilsson, 
Olsson, Hertfelt-Wahn och Ekström (2015) skriver att deltagarna i deras studie kände sig 
trygga och litade på barnmorskan då hon var lyhörd för varje kvinnas unika behov. När 
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barnmorskorna ignorerade frågor eller problem kände sig kvinnorna avvisade och de fick en 
känsla av att barnmorskorna saknade kunskap. Detta ledde till att kvinnorna inte längre kände 
sig trygga i mötet med barnmorskan och fick en negativ bild av professionellt stöd 
(Thorstensson et al., 2015). Det framkom i denna studie att en del kvinnor har ett stort behov 
av stöd och barnmorskorna tog sig i de allra flesta fall tid att bemöta detta men på bekostnad 
av något annat. De beskrev också att genom att ha en tillåtande miljö genom hela processen 
upplevde de att kvinnan kunde slappna av och känna sig trygg. En studie av Slade et al. 
(2001) visar att stöd och fördomsfria attityder anses särskilt viktigt i mötet med kvinnor som 
genomgår hemabort.  

Denna studie visade även att barnmorskorna upplevde att kvinnor som genomgått abort för 
första gången är i behov av mer stöd än de som har genomgått abort tidigare. Kvinnor som 
gjort abort tidigare har en annan förförståelse för vad som kommer ske jämfört med kvinnor 
som gör abort för första gången. Detta överensstämmer med Andersson, Christensson och 
Gemzell-Danielsson (2014) som skriver att kvinnor som genomgått abort tidigare har en 
förförståelse av vad som kommer att hända men att det fortfarande finns en oro för att detta 
kan bli en annorlunda upplevelse. De skriver även att kvinnor som genomgår abort för första 
gången har en större oro då de inte har någon erfarenhet alls av abort.  

Det framkom i resultatet av denna studie att kvinnor har olika förväntningar och fördomar om 
abortvården. Barnmorskorna uppgav att många kvinnor tror att de skall bli illa behandlade 
och behöva rättfärdiga sitt val till abort. Upplevelsen från barnmorskorna är att de har ett gott 
bemötande gentemot kvinnan som oftast resulterar i en tillitsfull relation. Liknande resultat 
ses i en artikel av Stålhandske, Ekstrand och Tydén (2011) där de skriver att några kvinnor 
hade förväntat sig en mer dömande attityd och att de blev positivt överraskade när så inte var 
fallet. Andersson, Christensson och Gemzell-Danielsson (2014) skriver att neutralt stöd från 
vården utan fördomsfulla attityder förvånade kvinnorna även fast de hade förväntat sig 
professionell omvårdnad. Barnmorskorna i studien uppgav att de mötte kvinnor som kände 
skuld och skam inför sitt beslut till abort, och de ville gärna försvara och förklara flera gånger 
för barnmorskan varför de tagit detta beslut. Många kvinnor trodde att de skulle bli bemött 
negativt på grund av sitt val till hemabort. Barnmorskorna påpekade vikten av att den som 
söker abortvård inte ska mötas av känslan att någon är negativt inställd till abort. Liknande 
resultat ses i en studie av Slade et al. (2001) som beskriver att kvinnor som skulle genomföra 
abort ville mötas av en omtänksam och icke dömande attityd från vårdpersonalen. Halldén, 
Lundgren och Christensson (2011) visar i sin studie att barnmorskans roll är att stå upp för 
kvinnans beslut till abort och visa en etisk neutral inställning till abort, oavsett vilken eller 
vilka orsaker som ligger till grund för kvinnans beslut. En studie av Gallagher, Porock och 
Edgley (2010) visade att kvinnor som sökte för abort var oroliga för barnmorskornas attityd 
och förväntade sig att de skulle bli bedömda negativt då de valt att avsluta sin graviditet. De 
förväntade sig att behöva rättfärdiga sitt beslut av abort till barnmorskan eller skämmas och 
känna sig skyldiga inför henne. Det anses viktigt att barnmorskan visar en neutral ställning i 
frågan om abort i mötet med kvinnan, och sedan stöttar henne i det beslut hon tar angående 
abort. Det tyder också på att barnmorskor som arbetar med abortvård, i sin professionella roll 
bör ha en positiv inställning till abort för att kunna ge ett gott professionellt stöd till kvinnan. 
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Vidare framkom i denna studie att barnmorskorna aldrig tar beslutet angående abort för 
kvinnorna. Det är alltid kvinnans eget beslut att genomgå hemabort. Barnmorskorna upplevde 
ofta att kvinnorna hade bestämt sig för hemabort redan vid första telefonsamtalet till 
abortvården. Barnmorskorna anser att en viktig aspekt är att kvinnan är trygg med sitt val. 
Barnmorskorna upplever att de kvinnor som väljer hemabort har en större känsla av 
självständighet, de är mer nöjda med sitt beslut och de känner sig mer fria. I en studie av 
Andersson, Christensson och Gemzell-Danielsson (2014) beskriver författarna vikten för en 
del kvinnor av att på helt egen hand ta beslutet om abort.  

Att få ge skriftlig och muntlig information utförligt till kvinnan upplevs som en viktig del i 
stödet från barnmorskorna i studien. De vill ge information om vad som händer i kroppen vid 
abort och på så sätt bidra till kunskap hos kvinnan så att hon själv förstår vad aborten innebär. 
På det sättet upplever barnmorskan att kvinnan blir mer förberedd på smärta och blödningar 
samt uppmärksam på om något avviker från det normala förloppet. Det överensstämmer med 
Makenzius, Tyden, Darj och Larsson (2013) resultat där kvinnornas upplevelse av smärta och 
blödningar hemma under aborten påverkades av den information de fått innan. De ansåg att 
hemaborter ställde krav på kvinnans förmåga till egenvård, och förutsatte att kvinnan fick ta 
emot adekvat och skräddarsydd information innan aborten. Hur information ges anses vara 
viktigt, Bäckström et al. (2016) menar att då professionellt stöd gavs genom information ville 
kvinnorna ta emot relevant och uppdaterad information som ges på ett tydligt sätt för att det 
skulle uppfattas som tillförlitligt. Den upplevelsen ses även hos barnmorskorna i denna studie 
som beskrev att de gav utförlig och tydlig information till kvinnan som uppdaterades 
regelbundet. Det överensstämmer med studien av Källner, Fiala, Stephansson och Gemzell-
Danielsson (2010) som visade att kvinnorna var nöjda med den information som gavs innan 
hemaborten. En studie av Halldén, Christensson och Olsson (2005)  visade att genom att 
barnmorskan bidrog till mer kunskap hos kvinnan angående hennes förmåga att kunna bli 
gravid ansågs informationen kunna minska risken för fler oönskade graviditeter för kvinnan i 
framtiden. Det är av vikt att klar och tydlig information ges till kvinnan innan hemaborten så 
att hon får kunskap om och förstår vad som händer i kroppen under aborten. Samt att 
barnmorskan genom information om fertilitet kan bidra till kunskap hos kvinnan som gör att 
risken för framtida oönskade graviditeter för henne minskar. 

Det framkom i resultatet av denna studie att barnmorskorna upplever det som en brist att 
hemabort inte kan erbjudas kvinnor som inte förstår eller talar svenska, även om de önskade 
hemabort. Barnmorskan känner sig då inte säker på att kvinnan tillgodogör sig informationen 
på rätt sätt, och att hon inte kan förmedla sig till sjukvården hemifrån på ett tillfredställande 
sätt om komplikationer uppstår i hemmet. Kvinnan får då genomföra abort på sjukhus. Det 
finns sparsamt beskrivet med studier kring detta. Kvinnor har visat sig vara nöjda med den 
abortmetod de valt så länge det är de själva som fått vara med och fatta beslutet (Gemzell-
Danielsson, 2015). Språkförbistringar gör att dessa kvinnor inte får möjlighet att välja 
hemabort.  

Denna studie visade även att barnmorskorna upplevde att de gav god information om vilka 
kontaktvägar kvinnorna har till abortvården och dess tillgänglighet. Både muntlig och skriftlig 
information gavs om vilket nummer de kan ringa, hur de når abortvården på kvällar och 
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helger samt att det är ett direktnummer. Barnmorskorna upplevde att de gav tydlig 
information till kvinnorna att de kan ringa dygnet runt och att de inte skall tveka att höra av 
sig om de har frågor. Barnmorskorna anser att det är av stor vikt att kvinnorna kan nå 
abortvården dygnet runt om de har funderingar eller problem. Barnmorskorna upplever att de 
gav god och tydlig information om deras tillgänglighet. Thorstensson, Nilsson, Olsson, 
Hertfelt-Wahn och Ekström (2015) skriver att kvinnorna i deras studie upplevde att tillit 
skapades då barnmorskorna fanns tillgängliga för dem.  

Det framkom i resultatet av denna studie att barnmorskorna anser att det är viktigt att 
kvinnorna får träffa personal som arbetar inom abortvården för att få optimal vård. 
Barnmorskorna beskriver att kvinnorna känner av direkt om personalen inte har tillräckligt 
med kunskap. Andersson, Gemzell-Danielsson och Christensson (2014) skriver att 
barnmorskorna/sjuksköterskorna i deras studie beskrev att det är viktigt att ha kunskap om 
abort. De ansåg också att kompetens gav styrka och en känsla av trygghet, vilket gjorde det 
lättare att kommunicera på ett lugnt och tryggt sätt. Deltagarna med mindre erfarenhet 
beskrev att de ibland överförde sin oro till kvinnorna när oväntade situationer inträffade. 
Barnmorskorna i denna studie uttryckte en oro över att abortpatienter inte alltid möter just en 
barnmorska i vården, utan en vårdpersonal som inte har utbildning och den kompetens som 
krävs. Det kan vara då en kvinna vid hemabort söker akut hjälp utanför gynmottagningens 
öppettider, och blir då vårdad av sjuksköterskor på akuten, gynekologisk avdelning eller 
kirurgavdelning. Det anses viktigt att kvinnan möts av en barnmorska med erfarenhet av 
abortvård, som känner sig trygg i det och vet vad hon pratar om. Det vore önskvärt att kunna 
erbjuda kvinnor som genomgår hemabort tillgång till vård från en barnmorska dygnets alla 
timmar. 

Barnmorskorna i studien upplever återbesöket som en viktig del av stödet till kvinnan som 
genomgått hemabort. Vid återbesöket vill de följa upp hur kvinnan mår efter aborten både 
fysiskt och psykiskt. De vill göra ett graviditetstest för att påvisa att graviditeten verkligen är 
avslutad och följa upp kvinnans val av preventivmedel för att förhindra fler oönskade 
graviditeter och därmed minska antalet re-aborter. Liknande resultat se i en studie av 
Grossman, Ellertson, Grimes och Walker (2004)  som beskriver att återbesöken efter abort var 
avsedda att bekräfta att aborten var komplett, det vill säga att graviditeten var avslutad och för 
att diagnostisera och behandla komplikationer. Samt tillhandahålla preventivmedel och 
erbjuda psykologkontakt vid behov som en del i att ge bra vård till kvinnan. På en av 
mottagningarna i denna studie hade en ny rutin införts, då de tog tillbaka kvinnor som 
önskade långtidsverkande preventivmedel på återbesök redan efter en vecka, jämfört med 
efter fyra veckor. Detta diskuterades även på den andra mottagningen. Det upplevs av 
barnmorskorna som mycket positivt. Upplevelsen var att färre kvinnor uteblev från de tidiga 
återbesöken och kom igång tidigare med något preventivmedel. Det ansågs av barnmorskorna 
vara en stor vinst. Dock är det för tidigt att ta ett graviditetstest redan efter en vecka efter 
utförd abort vilket innebär att de behövde komma tillbaka på ett andra återbesök efter 
ytterligare några veckor. Kvinnor som uteblir från återbesöket vid medicinska tidiga aborter 
ökar (Oppegaard, Qvigstad, Fiala, Heikinheimo, Benson, Gemzell-Danilelsson, 2015) Vilket 
också bekräftades av barnmorskorna i denna studie, där tidsaspekten från utförd abort angavs 
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som orsak till uteblivna återbesök. Oppegaad et al. (2015) visade i sin studie att kvinnorna 
inte ville komma på något återbesök, de ville ha så lite kontakt som möjligt med sjukvården. 
Resultatet i deras studie visade att det var lika säkert om kvinnan själv utförde ett 
graviditetstest av hög kvalitet hemma för att bekräfta att aborten var komplett, som att de kom 
till sjukhuset. De fick då även uppföljning via ett telefonsamtal. Dock hade bara hälften av 
kvinnorna börjat använda det preventivmedel de kommit överens om innan aborten vid det 
uppföljande samtalet. Barnmorskorna i denna studie uppfattade det som viktigt att få 
möjlighet att följa upp hur kvinnan mådde efter hemaborten genom återbesök, för att ge 
kvinnan bästa möjliga stöd i samband med abortvården. Att de hittat en modell som gör att 
färre kvinnor uteblir från återbesöken anses mycket glädjande. 

Konklusion 
Resultatet visade att barnmorskornas upplevelser var att de erbjöd ett gott professionellt stöd 
till kvinnor som genomgått hemabort och barnmorskorna upplevde att kvinnorna kunde 
tillgodogöra sig deras stöd på ett bra sätt.  Med ett gott stöd menade barnmorskorna att de gav 
trygghet, bidrog till kunskap, fanns tillgängliga och att de följde upp hur kvinnan mådde efter 
utförd hemabort. Barnmorskorna upplevde att dessa bitar tillsammans bidrog till ett gott 
professionellt stöd till kvinnan.  

Förslag på klinisk tillämpning 
Resultatet av denna studie lyfter fram och visar på en god vård till kvinnor som genomgått 
hemabort. Barnmorskor upplever att de har möjlighet att ge ett professionellt stöd till kvinnor 
som genomgår hemabort, det är av vikt att denna vården bibehålls och att resurser ges för att 
fortsätta bedriva och utveckla en bra vård i samband med abort. Tid ska avsättas för att 
barnmorskan ska kunna skapa en trygghet för kvinnan i samtalet innan aborten. Möjlighet för 
kvinnan att nå vårdpersonal dygnet runt när hon är hemma bör säkerställas för att kvinnan ska 
känna sig trygg. Dygnets alla timmar finns inte tillgång till en barnmorska, därför bör 
sjuksköterskor på akuten och vårdavdelningar kontinuerligt få utbildning och uppdateras 
rörande abortvård. Det är dessutom stor omsättning av personal på dessa avdelningar, vilket 
ställer krav på tydligt utformade och uppdaterade styrdokument som finns lättillgängliga, för 
att de ska kunna ge dessa kvinnor ett bra bemötande och ett gott stöd. Arbetet med tidiga 
återbesök som ett led i att minska antalet reaborter har visat sig minska antalet uteblivna 
återbesök. Det skulle kunna tillämpas i större utsträckning. Genom att lyfta fram arbetet med 
aborter som en positiv upplevelse från barnmorskan och som ett givande arbete hoppas 
författarna kunna bidra till ett ökat intresse för arbetet med aborter bland både studenter, 
sjuksköterskor och barnmorskor. 

Förslag på fortsatt forskning 
Det framkom i studien att barnmorskor såg flera fördelar med återbesök efter en vecka, 
jämfört med efter cirka fyra veckor som varit rutin tidigare. Det vore önskvärt med fler studier 
som bekräftar fördelarna med tidiga återbesök efter medicinsk abort. Barnmorskor önskar 
kunna ge likvärdig vård till alla, och upplever att de inte kan tillgodose icke-svenskspråkiga 
kvinnors önskan om hemabort. Det finns sparsamt studerat kring detta område och fler studier 
vore önskvärt för att förbättra abortvården för icke-svenskspråkiga kvinnor.  
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BILAGA 1: Intervjuguide 

1 Barnmorskans uppfattning av hemabort 

• Hemabort har varit godkänt i Sverige sedan 2004, Vad tycker du /anser du om 
hemabort? 

• Vad är fördelarna/nackdelarna med hemabort enligt dig. För kvinnan/för vården? 
 

2 Kvinnans val av hemabort 

• Har du någon känsla för/uppfattning om hur många kvinnor som väljer hemabort och 
varför? 
 

3 Professionellt stöd 

• Berätta om vilket stöd kvinnor får som väljer hemabort 
(Upplever du att dessa kvinnor får tillräckligt med stöd? 
Finns ett annat behov av stöd hos de kvinnor som väljer hemabort jämfört med de som 
genomför abort på sjukhjus?) 

4 Återbesök 

• Hur upplever du att kvinnorna mår vid Återbesöket? 
• Verkar dom nöjda med aborten och det stöd de fått från barnmorskan? 
• Finns det något som skiljer sig vid Återbesöket för dessa kvinnor jämfört med kvinnor 

som utfört aborten på sjukhus? 
 

5 Framtiden 

• Beskriv hur du ser på vården vid hemabort 
• Vad är positivt? 
• Vad finns det för hinder? 
• Vad finns för utmaningar i framtiden 

 
6 Barnmorskans perspektiv 

• Kan barnmorskan få stöd? Finns utrymme för reflektion? 
• Finns bra Styrdokument/PM att arbeta efter för att erbjuda professionellt stöd till tjejer 

som genomgår hemabort? 
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