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A nurse is confronted by moral dilemmas daily. When a patients lifestyle and choices 
doesn’t correspond with the nurses´ own values for example about abortion it can be 
problematic for the nurse to give an objective care and a good treatment. The aim of the 
study was to describe how the nurse handles her own moral dilemma that can occur in the 
meeting with the patient terminating her pregnancy and how she handles these dilemmas to 
create conditions for good care. A literature review was chosen as method and twelve 
articles were analysed, they answered the aim of the study and its questions. The result had 
three main themes that were The own values and ethical principles in conflict, To be forced 
to make a standpoint and The need of support for growth in the profession. The studies 
result shows that depending on the reason for abortion the nurses were positive or negative 
towards abortion. Depending on the attitude towards abortion they handled these dilemmas 
in different ways. Moral conflicts and emotional stress were high in nurses who experience 
the need for more discussions and supportgroups to discuss and reflect upon these 
dilemmas. It’s important that nurses clarify their own values because unreflected values 
can affect the care unintentional. With clear guidelines, discussions and a professional 
growth through guidance from colleagues nurses can be supported in their work and get an 
opportunity to reflect and discuss difficult situations that occurred with patients.     
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En sjuksköterska ställs dagligen inför moraliska ställningstaganden. När en patients livsstil 
och val inte stämmer överens med sjuksköterskans egna värderingar vid exempelvis en 
abort kan det vara problematiskt att ge en objektiv vård och ett gott bemötande. Syftet med 
litteraturstudien är att beskriva hur sjuksköterskan handskas med egna moraliska dilemman 
som uppstår i mötet med abortpatienten och hur sjuksköterskan hanterar dessa dilemman 
för att skapa förutsättningar för god vård. Metoden som valdes var en litteraturstudie där 
tolv artiklar analyserades som svarade på studiens syfte och frågeställningar. Ur studiens 
resultat framkom tre huvudteman, vilka var Egna värderingar och etiska principer i 
konflikt, Att tvingas ta ställning och Behov av stöd för växt i yrkesprofessionen. Denna 
studies resultat visar att sjuksköterskor, beroende av anledning till aborten var positivt eller 
negativt inställda. Genom att sjuksköterskor tog ställning i abortfrågan hanterade de dessa 
dilemman på olika sätt. Moraliska konflikter och emotionell stress var hög hos 
sjuksköterskor som upplever att det behövs fler diskussionsforum och fler stödgrupper för 
att diskutera och reflektera över dessa dilemman. Det är viktigt att sjuksköterskor klargör 
sina egna värderingar eftersom oreflekterade värderingar oavsiktligt kan påverka vården. 
Genom klara riktlinjer, diskussionsforum och en yrkesutveckling genom kollegial 
handledning kan sjuksköterskan stödjas i sitt arbete och få tillfälle att reflektera och 
diskutera svåra situationer som uppstått med patienter. 
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INLEDNING 

 
Dagligen ställs en sjuksköterska inför moraliska ställningstaganden. När en patients livsstil 
och val inte stämmer överens med en sjuksköterskas egna värderingar kan det bli 
problematiskt att ge en objektiv vård och ett gott bemötande. Utmaningen i detta arbete 
kommer från de personliga känslor och tankar som varje sjuksköterska har om till exempel 
en oplanerad graviditet och abort. Idealt så ska varje graviditet vara planerad och önskad, 
men i många fall så är den inte det. Då är det viktigt att kvinnan får stöd i sitt beslut och att 
beslutet inte ifrågasätts av vårdpersonalen. Vi har under våra kliniska studier förstått vikten 
av att ha självinsikt och att ständigt reflektera över vårt handlande i mötet med patienten. 
Vi uppfattar att det är grundläggande för en sjuksköterska i arbetet att inte döma och inte 
lägga egna värderingar i arbetet för att kunna ge bra vård och ett gott stöd. Vi vill med 
denna studie öka kunskapen i förhållningssättets betydelse för att kunna ge god vård utan 
att skada.  

BAKGRUND 

Definition etik och moral 

Ordet etik kommer från det grekiska ordet ethos och moral kommer från latinets mores. 
Båda betyder vana, tradition och anda. Etik och moral handlar om människors och 
samhällets handlingar och verksamhet, om de seder och principer som handlandet iakttar 
och om den anda i vilket handlandet sker. Ytterst handlar etik och moral om hur människan 
ska leva i relation till andra människor och levande varelser. Etiska och moraliska värden 
handlar om vad som är gott och ont, rätt och fel (Kalkas och Sarvimäki, 1996).  

Definition av abort 

Enligt National Encyklopedin (2008) betyder abort att en graviditet avbryts före den 28:e 
graviditetsveckans slut och att fostret är dött vid framfödandet.  

Abortlag 

Enligt svensk abortlag fattar den gravida kvinnan själv sitt beslut om abort upp till och med 
den 18:e graviditetsveckan. Efter vecka 18 tillåts abort endast om det finns synnerliga skäl 
eller om barnet inte är starkt nog att leva vidare. En speciell utredning genomförs och 
kvinnan måste ha Socialstyrelsens godkännande. Aborten skall utföras av läkare på ett 
allmänt sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning som Socialstyrelsen godkänt. Kvinnan ska 
erbjudas stödsamtal innan aborten och även efter att den har genomförts (SFS 1974:595). 
 
Om sjuksköterskan kommer i konflikt med sina värderingar vid en abortsituation och vill 
avstå från detta moment kan sjuksköterskan göra så med stöd av Socialstyrelsens allmänna 
råd om tillämpning av abortlagen (SOSFS 1989:6). Där framgår det att den som på grund 
av etiska, religiösa eller andra grunder är emot abort skall slippa deltaga.  
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Abortlagens utveckling i Sverige 

Det finns olika motiv till varför en kvinna önskar att avbryta en graviditet. Oavsett vilket 
motivet är så är det viktigt att kvinnor har denna rättighet, rätten att bestämma över vad 
som sker med sin kropp. Aborter har varit förbjudna under lång tid i Sverige. I 
landskapslagarna från 1200-talet finns abort nämnt då man förbjöd all form av 
fosterfördrivning. Kvinnor som hade kunskaper om hur barnafödandet kunde begränsas 
och utföra aborter brändes på bål i Europa ända fram till 1800-talet (Davidsson och 
Forsling, 1982). Vidare skriver Davidsson och Forsling (1982) att under första hälften av 
1900-talet ökade de illegala aborterna i Sverige. De gravida kvinnorna levde under stor 
osäkerhet och rädsla men också med skuld och skam. De fick uppsöka abortörer och betala 
dyrt då giftiga drycker, strumpstickor och andra instrument användes med svåra infektioner 
och komplikationer som sterilitet eller död som följd. Wahlberg (2004) skriver att en 
abortkommitté tillsattes 1934 av Sveriges regering för att utreda om aborter skulle 
legaliseras i särskilda fall. Utredningen lade grunden för Sveriges första abortlag som kom 
1938. Abort tilläts av lagen på tre olika indikationer. Det var om graviditeten innebar fara 
för kvinnans liv och hälsa, kvinnan hade blivit utsatt för våldtäkt eller incest samt om 
föräldrarna kunde överföra arvsanlag för psykisk eller fysisk sjukdom. Från och med 1946 
behövde kvinnan inte visa tecken på sjukdom eller svaghet för att få göra en abort. Det 
togs nu hänsyn till kvinnans levnadsförhållanden och övriga omständigheter. På 1960-talet 
förändrades det svenska samhällets syn på sex och samlevnad och abortfrågan kom åter 
upp till diskussion. Den nuvarande abortlagen trädde i kraft 1975. De bestämmelser som 
funnits i brottsbalken och den lag som tidigare föreskrev att två läkare eller socialstyrelsen 
skulle avgöra om kvinnan skulle få göra abort eller inte upphörde. 

Illegala aborter 

Endast en tredjedel av länderna i världen har fri abort. Det beräknas att cirka 37 procent av 
världens kvinnor lever i länder där abort är helt förbjuden eller får endast utföras på sträng 
medicinsk indikation eller efter våldtäkt (WHO, 2007). Enligt WHO:s rapport (2007) så 
dör en kvinna i ett utvecklingsland var åttonde minut till följd av komplikationer efter en 
illegal abort. Det uppskattas att det görs närmare 50 miljoner aborter varje år, av dessa är 
20 miljoner illegala abortingrepp. Illegala aborter utgör en betydande orsak till sjuklighet 
och död, särskilt i utvecklingsländer. Andra komplikationer som illegala aborter kan leda 
till är infertilitetsproblem, infektioner och sterilitet (Socialstyrelsen 2006).  

Abortmetoder 
Abortfrekvensen har varierat mellan 30 000 – 38 000/år i Sverige sedan abortstatistiken 
infördes 1975 (Socialstyrelsen, 2007). Abortmetoden väljs med utgångspunkt från aktuell 
graviditetslängd och kvinnans önskemål. Det finns medicinsk abort som innebär att en 
graviditet avbryts genom läkemedelsbehandling och kan genomföras till och med den 9:e 
graviditetsveckan. Kirurgisk abort innebär en graviditet som avbryts genom instrumentell 
utrymning av livmodern och kan göras till och med graviditetsvecka 13. Efter det utförs en 
tvåstegsabort, vilket innebär en kombination av de två metoderna fram till vecka 18 
(Läkemedelsboken, 2005/2006; Wahlberg, 2004). 
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Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 

Peplau (1994) menar att omvårdnad är en mognadsprocess som syftar till att främja hälsa. 
Peplau menar att människan lever i en föränderlig miljö och utvecklas genom 
interpersonliga relationer. Omvårdnaden har ett interpersonligt fokus som innebär att 
sjuksköterskan måste vara uppmärksam på de interpersonliga processer som uppstår 
mellan sjuksköterskan och patienten. Avgörande egenskaper hos sjuksköterskan enligt 
omvårdnadsteorin är att sjuksköterskan har självinsikt och en självreflekterande attityd. 
Genom självreflektion och observation ska sjuksköterskan kontinuerligt hålla sig medveten 
om hur egna problem eller beteende påverkar relationen. Kommunikation innefattar både 
verbal och icke-verbal kommunikation. Verbal kommunikation uttrycks via språket medan 
icke-verbal tar sig uttryck i gester, kroppshållning och mönster. Peplau anser att verbal 
kommunikation är grundläggande och betydelsefull i relationen mellan sjuksköterskan och 
patienten. Det är genom att tala om problem och bekymmer som lösningar kan finnas för 
patienten. Den icke-verbala kommunikationen är mycket subtilare än det verbala språket 
och motsäger ibland det verbala budskapet. Empati och omsorg men även likgiltighet och 
fientlighet kan förmedlas icke-verbalt. Det är viktigt att sjuksköterskan är observant på att 
sitt kroppsspråk och kommunikation stämmer överrens. Sjuksköterskans rådgivande roll är 
den viktigaste komponenten i utvecklingen av relationen mellan sjuksköterskan och 
patienten menar Peplau. Det är inte sjuksköterskans ansvar att lösa patientens problem utan 
i stället ge råd och stöd till patienten för dennes möjligheter att utforska alternativ och 
lösningar i sin aktuella situation (Peplau, 1994).  

Riktlinjer för omvårdnad 

God vård innebär att sjuksköterskor ger en helhetsvård, vilket innebär att omvårdnaden är 
riktad mot hela människan i den situation personen befinner sig i. Omvårdnaden omfattar 
inte bara fysisk vård utan omfattar även psykiska, andliga och sociala faktorer (Jahren 
Kristofferssen, 2001). Hälso- och sjukvårdslagen lagen (1997:142) skriver att målet för 
hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 
Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 
människans värdighet. I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska beskrivs att 
en helhetssyn och etiskt förhållningssätt ska genomsyra samtliga kompetensområden för 
sjuksköterskan. Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod har sjuksköterskor 
fyra grundläggande ansvarsområden som är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 
hälsa och lindra lidande. Det innebär att sjuksköterskan ska utgå från en värdegrund som 
vilar på en humanistisk människosyn, visa omsorg om och respekt för patientens autonomi, 
integritet och värdighet. Även visa öppenhet och respekt för olika värderingar och 
trosuppfattningar (Socialstyrelsen, 2005; Svensk sjuksköterskeförening, 2007).  

Sjuksköterskans förhållningssätt  

Interaktionen mellan sjuksköterska och patient är av stor betydelse då sjuksköterskors 
attityder och sätt att vara påverkar kontakten med patienten och inverkar på dennes 
välbefinnande. Det är viktigt att vara på det klara med att vårdgivares bemötande och 
beteende kan få varaktiga konsekvenser för patienter. Genom sitt samspel med patienten 
kan sjuksköterskan ha både positiv och negativ inverkan på patientens hälsa och 
välbefinnande. En sjuksköterska kan genom sitt bemötande få patienten att känna 
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välmående eller obehag, att känna sig accepterad eller avvisad, att känna tillit eller misstro. 
Sjuksköterskan har ansvar för vilka konsekvenser de handlingar som utförs och 
beteendemönster kan få för andra. För att kunna hjälpa och stödja andra som går igenom 
besvärliga och svåra situationer, är förmågan att fundera över och få insikt om sig själv 
viktig (Jahren Kristoffersen, Nortvedt och Skaug, 2005; Jahren Kristoffersen, 2001).  

Tidigare forskning 

Zuzelos (2007) studie framkom det att sjuksköterskor upplever moraliska kval inom olika 
kliniska områden med olika patienttyper. De mest moraliskt problematiska fall var när de 
arbetade med personal eller under förhållanden som upplevs som osäkra. Att arbeta med 
läkare och sjuksköterskor som inte upplevs som tillräckligt kompetenta väckte moraliska 
kval. Andra fall som väckte moraliska kval var att följa familjers önskningar till att 
fortsätta med livsuppehållande åtgärder även om det inte var det bästa för patienten. Att 
vårda en patient som frånsagt sig det och att utföra onödiga tester och behandlingar på en 
patient väckte moraliska kval. Många sjuksköterskor i studien identifierade olika former av 
stöd som var tillgängliga för sjuksköterskor som upplevde moraliska dilemman, det var till 
exempel chefer och etiska kommittéer. Andra sjuksköterskor upplevde att det inte fanns 
något stöd eller att cheferna inte var lättillgängliga lätta att komma i kontakt med. 
Sjuksköterskor påpekade också att det förväntades att sjuksköterskor ska kunna hantera 
alla situationer själva. Några sjuksköterskor efterlyste diskussionsgrupper för att prata om 
moraliska dilemman och riktlinjer för att undvika etiska konflikter. 
 
I Laabs (2005) studie framkom det att de problem som oftast uppkom var patienters brist 
på tillgång till hälso- och sjukvård, föräldrar och minderårigas rättigheter och aborter. Det 
skapades moraliska dilemman när det tänjdes på reglerna för att försäkra adekvat 
patientvård samt när riktlinjer och procedurer motstred personliga värderingar. Andra 
moraliska dilemman var när patienter inte blev adekvat informerade, moralisk osäkerhet i 
situationer med inadekvat respons från andra inrättningar i fall rörande felbehandling av 
patienten. Sjuksköterskor blev frustrerade och kände sig maktlösa vid missförstånd med 
patienterna, språk- och kultursvårigheter eller orealistiska krav från patienter och anhöriga. 
 
Jones och Chaloner (2007) tog upp nyckelproblem rörande aborter. Centralt i frågan var 
frågorna om kvinnans självbestämmande och fostrets rättigheter. Många människor anser 
att det är ett tabubelagt ämne vilket hindrar en öppen diskussion. När forskningen och 
vetenskapen utvecklas och kan få barn att överleva vid tidigare stadier, blir det alltmer 
problematiskt att fastställa en specifik tidpunkt då fostret klarar sig själv. Abort är ett 
område som sjuksköterskor har rätt till att lagligt undvika deltagande i proceduren. 
Vårdpersonal som har motsättningar kring aborter måste rapportera det, men har både 
professionellt och lagligt ansvar att fortsätta vårda patienten efter bästa förmåga tills 
alternativa arrangemang kan ordnas. Sjuksköterskor får inte göra någon skillnad mellan 
kvinnor som mottar vård på grund av deras anledning till valet att göra abort. Aborten och 
den beslutsfattande processen kan vara särskilt känsligt för alla inblandade. Det är 
grundläggande att sjuksköterskor förstår problemen bakom argumenten och kan stödja och 
informera när patienter har behov av det.  
 
I Van der Arend och Remmers- van der Hurks (1999) studie framkom att sjuksköterskorna 
upplevde att kollegornas professionella bemötande inte var tillfredsställande gentemot 
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patienterna då de inte rättat sig efter de officiella professionella normerna. Detta berodde 
till stor del på en alltför tung arbetsbelastning och dålig lyhördhet från sjukhusledningen, 
vilket bidrog till att många sjuksköterskor kände sig maktlösa och inte kände någon 
yrkesstolthet. Sjuksköterskorna upplevde moraliska problem mest i situationer där; de hade 
en känsla av hjälplöshet på grund av att det inte kunde göras mer för patienten samt att 
patienten och anhöriga inte kunde få tillräcklig enskildhet. Studien visade på att 
sjuksköterskor behöver mer utbildning och information om etik och moral så att de kan 
bemöta patienter och kollegor på ett mer tillfredsställande sätt.   
   
I Tang, Johansson, Wadensten, Wenneberg och Ahlströms (2007) studie framkom det att 
nästan alla sjuksköterskor i studien hade upplevt etiska dilemman och kval i arbetet i någon 
grad. Etiska dilemman upplevdes bland annat då anhöriga och patienterna inte litade på 
sjuksköterskans kunskaper eller inte samtyckte till behandlingen, vilket ledde till att 
sjuksköterskan inte kunde ge lämplig vård. Att ha för många patienter och för lite tid 
skapade etiska dilemman för sjuksköterskorna eftersom sjuksköterskorna är ansvariga för 
varje patient. Att inte ha möjlighet att ta hand om varje patient ordentligt och även att inte 
alltid ha den nödvändiga kunskap att hantera kliniska problem eller att hantera ny 
utrustning var typiska dilemman som togs upp i studien. Tidsbrist och resurser för att utöva 
sitt omvårdnadsansvar tillfredsställande påverkade arbetet negativt. De uttryckte ett behov 
av större tillgänglighet från arbetsledaren för stöd och konsultation i svåra situationer.  

 
Laabs (2007) fann i sin studie att vården presenterar moraliska problem för sjuksköterskor 
som leder till frustration, maktlöshet och byte av jobb. Sjuksköterskor baserar sitt agerande 
i situationer när de ställs inför moraliska dilemman beroende på vilken mening dilemmat 
har för sjuksköterskan som person. När sjuksköterskor ställs inför ett dilemma så går de 
igenom fyra faser. Första fasen är att stöta på ett dilemma, vilket innebär att sjuksköterskan 
stöter på en situation där det blir motstridigheter mellan sjuksköterskans värderingar, 
behov eller krav från andra som exempelvis patienten eller chefer. Medvetenhet och 
oenighet är tillstånd som upplevs när ett dilemma uppstår. Andra fasen är att dra en gräns 
för vad sjuksköterskan är villig och inte villig att göra i situationen som skapar ett 
dilemma. Tredje fasen är att finna en väg för att tillmötesgå patientens behov utan att gå 
över gränsen. Fjärde fasen är att utvärdera hur agerandet överensstämmer med värderingar 
och ideal utan att kompromissa med integriteten. Arbetsmiljön, sjuksköterskans kunskaper 
och erfarenheter samt sjuksköterskans värderingar påverkade hur de hanterade dilemman. 
Kval upplevdes med frustration över externa restriktioner, minskat självförtroende och 
ånger, men oavsett vilken typ av problem dilemmat ställde sjuksköterskan inför, så 
försökte sjuksköterskan minska de kval som upplevdes. Upplevde sjuksköterskan att 
hanterandet av dilemmat inte var korrekt användes strategier som undvikande, att övertyga 
sig själva eller att kompensera för att minska kvalen.  

Problemformulering 

Tidigare forskning visar att nästan alla sjuksköterskor har upplevt etiska dilemman och 
kval i arbetet i någon grad. Vården presenterar moraliska problem för sjuksköterskor och 
de baserar sitt agerande i situationer när de ställs inför moraliska dilemman beroende på 
vilken mening dilemmat har för den som person. Det skapas moraliska dilemman när 
riktlinjer och procedurer motstrider personliga värderingar. Sjuksköterskor upplever även 
att kollegornas bemötande inte alltid är tillfredsställande gentemot patienterna, vilket bland 
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annat kommer sig av en alltför tung arbetsbelastning och dålig lyhördhet från 
sjukhusledningen.   
 
Att möta patienter som gör val som strider mot sjuksköterskans värderingar innebär 
motstridiga känslor, en av dessa patienter kan vara abortpatienten. Då antalet aborter i 
Sverige ökar idag kan sjuksköterskor allt oftare komma i kontakt med dessa patienter. För 
en sjuksköterska kan det innebära svårigheter att lämna egna värderingar och personliga 
åsikter utanför behandlingsrummet i mötet med patienten. Därför kommer detta arbete att 
inrikta sig på att beskriva och sammanställa kunskapsläget i nuläget om hur sjuksköterskan 
hanterar sina dilemman kring patienter som genomgår en abort.  
 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva hur sjuksköterskan handskas med egna moraliska 
dilemman som uppstår i mötet med abortpatienten och hur sjuksköterskan hanterar dessa 
dilemman. 

Frågeställningar: 

� Vilka moraliska dilemman kan uppstå hos sjuksköterskan i mötet med 
abortpatienten?  

� Hur handskas sjuksköterskan med egna moraliska dilemman? 
� Hur kan sjuksköterskan ge god vård och behandling i mötet med abortpatienten?  

METOD 

Val av metod 

Metoden för denna studie är en litteraturstudie. Litteraturstudier görs vanligtvis för att 
skapa en överblick av ett avgränsat område och kan påverka det praktiska vårdarbetet på 
olika sätt men de kan även visa vad som inte blivit föremål för forskning (Friberg, 2006).   
Enligt Polit och Beck (2004) har en litteraturstudie många olika viktiga funktioner i en 
forskningsprocess. Litteraturstudier är av vikt för sjuksköterskor som söker kunskap för att 
utveckla en evidensbaserad omvårdnad. En litteraturstudie har valts att genomföras för att 
få fram svaret på studiens syfte och kunna beskriva hur sjuksköterskan handskas med 
etiska dilemman i mötet med abortpatienten och hur sjuksköterskan ska kunna ge en god 
vård. Litteraturstudien valdes för att göra en sammanställning av det nuvarande 
forskningsläget och för att kunna använda resultatet i omvårdnadsarbetet kring 
abortpatienten. Studien är uppbyggd kring Polit och Becks (2004) flödesschema enligt 
figur 1.  
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Figur 1. Polit och Becks flödesschema (2004) 
 

Litteratursökning 

Steg ett i Polit och Becks flödesschema (2004) var att identifiera nyckelord och koncept för 
att söka artiklar som var relevanta för studiens syfte och som svarade på frågeställningarna. 
De primära sökord som togs ut och användes i olika kombinationer var abortion, attitude, 
nurse, care och ethic. Dessa sökord ansågs vara mest lämpliga då intresseområdet för 
studien var att ta reda på hur en sjuksköterska hanterar komplexa situationer som kan 
uppstå i det dagliga arbetet i mötet med patienter, till exempel en kvinna som väljer att 
göra en abort. Enligt Friberg (2006) kan trunkering användas för att få fram alla 
alternativformer för ordet och på så sätt optimera sökningen. Det användes samma sökord 
med olika kombinationer i alla tre databaserna. Det blev olika antal träffar av olika kvalité i 
databaserna. Steg två och tre i flödesschemat var att identifiera källor och inhämta 
referenser. Detta genomfördes genom att vetenskapliga artiklar till denna litteraturstudie 
söktes i de olika elektroniska databaserna på Högskolan i Skövde. Artiklar har valts att 
söka i CINAHL Ebsco, ELIN och Academic Search Elite, tre databaser som är lätta att 
använda och bra källor att hitta forskning som behandlar ämnet omvårdnad, där artiklar 
kan finnas i fulltext och är vetenskapligt granskade. En kombination av sökorden; care*, 
nurs* och abort* gav bra och relevanta träffar. 

Urval och avgränsning 

För att underlätta sökningen av vetenskapliga artiklar och för att följa steg fyra och fem i 
Polit och Becks flödesschema (2004) så användes inklusions- och exklusionskriterier. 
Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara på engelska, de skulle vara vetenskapligt 
granskade, vara från länder där abort är lagligt och vara publicerade efter 1999. Två 
artiklar publicerade innan 1999 valdes att ta med i studien på grund av sitt relevanta 
innehåll. Exklusionskriterier var artiklar som inte var skrivna på engelska, att artiklarna 
inte var vetenskapligt granskade, att syftet inte stämde överens med studien samt artiklar 
som var publicerade innan 1999. Artikelsökningarna begränsades genom årtal och språk i 
begränsningsfälten i databaserna. 

Identifiera 
potentiella 
referenser  
genom  
databas- 
sökning 

Inhämtar 
referenser 

Screenar  
referenser  
för relevans 
 och 
lämplighet 

Läser  
relevanta  
referenser  
och skriv ner 
anteckningar 

Organisera 
referenser 

Analysera  
och 
integrera 
material  

Skriv 
resultatet 

Identifiera nya 
referenser genom citat 

Identifierad 
nyckelord  
och koncept 
att söka 

Sortera bort 
irrelevanta  
och 
olämpliga 
referenser 
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Datainsamling 

Friberg (2006) skriver att det är bra att börja söka brett och när mer kunskap kommit fram i 
ämnet kan sökningarna smalnas av för att nå fram till kärnan. Steg sex och sju i 
flödesschemat (Polit och Beck, 2004) följdes genom att varje sökning började med ordet 
abortion och sattes sedan ihop med de andra sökorden i olika kombinationer. För att få 
fram vetenskapligt granskade artiklar så använde vi oss av SB peer* i slutet av sökorden i 
de databaser där den funktionen fanns. Då avgränsningar med sökord gjorts och antalet 
träffar blivit hanterbart lästes artiklarnas titlar. Överensstämde artikelns titel med uppsatta 
kriterier lästes artikelns abstrakt. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar valdes. 
Överensstämde abstrakten med uppsatta kriterier lästes artikeln i fulltext. Efter att ha 
granskat sexton artiklar valdes tolv artiklar ut för analys då dessa ansågs relevanta för 
studien. En översiktstabell med sökord och träfflista upprättades. 
 
 
 
 
Tabell 1; Söktabell med träfflista 
DATABAS SÖKORD ANTAL  

TRÄFFAR 
UTVALDA ARTIKLAR 

Academic Search Elite Abortion 18 397  
Academic Search Elite Abort* AND attitude* 

AND nurs* 
11 1 

Academic Search Elite Abort* AND care* AND 
nurs* 

108 1 

Academic Search Elite Abort* AND ethic* 
AND nurs* 

34  

ELIN Abortion 17 085  
ELIN Abort* AND ethic* 

AND care* 
92 1 

ELIN Abort* AND attitude* 
AND nurs* 

17 1 

ELIN Abort* AND care* AND 
nurs* 

67 1 

Cinahl Abortion 3212  
Cinahl Abort* AND ethic* 

AND nurs* 
69 2 

Cinahl Abort* AND attitude* 
AND nurs* 

77 2 

Cinahl Abort* AND care* AND 
nurs* 

147 2 

Cinahl Abort* AND women 
AND experience AND 
care*  

77 1 

 
Av artiklarna i resultatet kom två från Storbritannien, en från Frankrike, en från Schweiz, 
en från Sydafrika, fyra från USA, en från Brasilien, en från Sverige och en från Nya 
Zeeland.  

Analys  
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Steg åtta och nio i flödesschemat (Polit och Beck, 2004) följdes i analysen. Efter en 
noggrann sökning i de olika databaserna, framkom tolv artiklar som passade in på 
inklusionskriterierna för studien. Av de tolv artiklarna var tre kvantitativa och nio 
kvalitativa artiklar. För att resultatet skulle bli så objektivt som möjligt lästes alla artiklar 
igenom flera gånger av båda författarna var för sig för att sedan diskuteras och jämföras 
tillsammans. Detta gjordes för att se relevansen i artiklarna och för att få en känsla för vad 
de handlade om. Artiklarna analyserades sedan tillsammans av båda författarna. Under 
artikelgranskningen och i sammanställningen av resultaten delades relevant innehåll från 
resultatet in genom att para ihop dem under tre rubriker. Detta möjliggjorde att varje del 
lättare kunde bearbetas var för sig och teman växte fram. Resultaten med de olika temana 
fördes in på datorn genom att en författare läste och den andra författaren skrev. De teman 
som visat sig i artiklarnas resultat var tre huvudteman med tre underteman var. Första 
huvudtemat var Egna värderingar och etiska principer i konflikt med underteman som 
etiska principer i konflikt, inre personliga konflikter och rätt eller fel. Andra huvudtemat 
var Att tvingas ta ställning med underteman som positiva till abort, beroende av anledning 
och negativa till abort. Tredje och sista huvudtemat var Behov av stöd för växt i 
yrkesprofessionen och undertemana var klara riktlinjer, behov av diskussionsforum och 
sjuksköterskans yrkesutveckling. 

Etisk bedömning 

Enligt det medicinska forskningsrådet (2000) ska forskningsprojekt granskas och 
godkännas av en oberoende forskningsetikkommitté och det ska göras innan forskningen 
startar. De valda artiklarna i studien ska ha utförts enligt de etiska forskningsprinciper som 
ska följas i en studie. De har sökt tillstånd för att genomföra sitt projekt från 
forskningsetiska kommittén eller avdelningschefen på den aktuella avdelningen. 
Dokumentet betonar även forskarens ansvar för riktigheten i resultaten och för tolkningen 
av dessa. Det är viktigast att förebygga fusk och ohederlighet samt minimera slarv, som 
kan ge intryck av ohederlighet genom bristande kunskap och kompetens (Medicinska 
forskningsrådet, 2000). Under studiens genomförande har det noggrant observerats att inte 
plagiera, fabricera eller förvränga resultat av tidigare forskning utan återge korrekta 
resultat i sammanställningen av denna studie. 
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RESULTAT 

De teman som kom fram ur artiklarnas resultat efter granskning och analys av båda 
författarna var tre huvudteman med tre underteman var. Första huvudtemat var Egna 
värderingar och etiska principer i konflikt med underteman etiska principer i konflikt, inre 
personliga konflikter och rätt eller fel. Andra huvudtemat var Att tvingas ta ställning med 
underteman positiva till abort, beroende av anledning och negativa till abort. Tredje och 
sista huvudtemat var Behov av stöd för växt i yrkesprofessionen och undertemana var klara 
riktlinjer, behov av diskussionsforum och sjuksköterskans yrkesutveckling. En 
översiktstabell över huvudtemana upprättades där det visas vilka artiklar som tar upp 
respektive tema. Se tabell 2.  
 
Tabell 2. Översiktstabell över huvudteman  
Artikelnummer Egna värderingar 

och etiska principer 
i konflikt 

Att tvingas ta 
ställning 

Behov av stöd för 
växt i 
yrkesprofessionen 

1. x  x 
2. x x x 
3.  x  
4. x x x 
5.  x  
6. x x  
7.   x 
8.   x 
9.   x 
10.  x x 
11.   x 
12.  x  

 

Egna värderingar och etiska principer i konflikt 

Etiska principer i konflikt 

Två etiska principer står i konflikt med varandra vid abort hos sjuksköterskor. Den första 
principen baseras på att respektera den gravida kvinnans rätt till självbestämmande och 
kvinnans rätt att själv bestämma vilken väg kvinnans liv borde ta. Den andra principen är 
det ofödda barnets rätt till liv, oavsett kvaliteten på det livet. Det finns ingen 
tillfredsställande lösning på detta etiska dilemma. Det ingår i sjuksköterskors profession att 
främja liv men när de konfronteras med att respektera kvinnans rätt att själv bestämma 
över sitt val och sjuksköterskors professionella plikt att bevara livet hos ett barn så väljer 
merparten att stödja kvinnans rätt att välja.  
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”It’s the woman’s decision. I’m there to help her. And so that’s what I do… And I do it for 
the woman; I’m providing a service for her. That’s what I’m there for” (Cignacco, 2002, 
s.185).   
 
Sjuksköterskor bör inte döma patienten och dennes beslut för abort men få sjuksköterskor 
är neutrala i sina åsikter angående aborter. De mest frekventa dilemman som uppstår och 
som influerar sjuksköterskor i deras omvårdnadsbeslut är moraliska och etiska 
uppfattningar, spirituella och religiösa trosuppfattningar samt andra personers såsom 
familj, vänner samt samhällets värderingar angående aborter (Marek, 2004; Marshall, 
Gould och Roberts, 1994; Garel, Gosme- Seguret, Kaminski och Cuttini, 2002). 

Inre personliga konflikter 

Abortproceduren upplevs som känslomässigt stressig och den involverar en personlig 
konflikt av värderingar. En tung emotionell börda upplevs vilket inkluderar sorg, ilska, 
hjälplöshet och motsägelsefulla känslor men mest av allt så känner alla en stark känsla av 
obehag i att utföra denna process. Vid en abort så konfronteras sjuksköterskor med ett 
problem av professionell identitet på grund av att de får ta på sig rollen som abortör och 
därmed frångå den grundläggande principen i yrket att främja liv. Sjuksköterskor 
konfronteras med en situation som de inte kan ändra, då de träffar patienten för första 
gången då aborten ska genomföras och beslutet redan är taget. Missnöjet i denna situation 
kommer sig av att de har lite information om fallet. De har inte heller fått vara delaktiga i 
den beslutsfattande processen. Känslan av obehag vid abortproceduren kommer sig av att 
de inte vet hur länge, hur väl och i hur stor utsträckning frågan har diskuterats med 
patienten och om de har fattat ett informativt beslut. Sjuksköterskor ställer sig frågande till 
de eventuella bestående konsekvenser som en del av de etiska frågorna; hur patienten 
sörjer och om de får tillräckligt med psykologiskt stöd (Cignacco, 2002 och Garel et al., 
2002). 

Rätt eller fel 

Prenatal diagnostik och aborter väcker viktiga etiska dilemman. Samhällets syn och status 
på handikappade barn har betydelse och är en etisk fråga som framkommer hos 
sjuksköterskor. I dagens samhälle finns det en växande intolerans mot abnormitet och 
missbildningar hos barn. Det finns en strävan efter ett perfekt samhälle, ett samhälle som 
inte accepterar missbildningar. Denna utveckling börjar ta sig en farlig väg enligt 
sjuksköterskor. De svåraste etiska dilemmana uppstår i beslutsfattandet inför en abort. De 
fall som upplevs som speciellt svåra är där fostret har mindre missbildningar och när 
diagnoser och prognoser är osäkra. Det påpekas att under en graviditet kan ingen förutse 
hur ett barns liv kommer att bli. Frågorna som ställdes i dilemman var; vem bestämmer, 
vem har rätt och vilka gränser måste man sätta. En sjuksköterska sa:  
 
”We wonder whether we do not terminate healthy children” (Garel, Gosme-Seguret, 
Kaminski och Cuttini, 2002, s. 812). 
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Att tvingas ta ställning  

Positiva till abort 

Att respektera kvinnas rätt till självbestämmande exkluderar inte dilemmat över barnets 
rätt till liv. Att vara involverad i aborter anser sjuksköterskor är en del av arbetet men att 
denna procedur är den uppgift som påverkar dem mest emotionellt då de upplever en 
personlig och professionell konflikt av värderingar. De förklarar sitt accepterande genom 
kvinnans rätt till att själv bestämma. Det finns en stark vilja att ge nödvändig vård med 
minsta möjliga fördomar hos sjuksköterskor men de upplever svårigheter att känna empati 
när sjuksköterskan och patienten har olika motstridiga värderingar. Majoriteten känner 
obehag inför sin belägenhet gentemot det ofödda barnet, men de rationaliserar bort den 
känslan genom förträngning och undvikande. Genom att rationalisera problemet så kan 
sjuksköterskor fortsätta göra sitt jobb under intrycket av att de har tagit ett etiskt beslut. De 
undviker den viktiga frågan om det handikappade barnets rätt till liv. Denna otillräckliga 
reflektion kommer sig av att sjuksköterskor inte är med och är involverade genom hela den 
beslutsfattande processen (Cignacco, 2002; McQueen, 1997). 
 
”…So I can’t really answer that because I’ve always avoided thinking about the child’s 
side of the question. And I’ve consciously avoided it because otherwise you just couldn’t 
live with yourself…” (Cignacco, 2002, sid. 187). 
 
Sjusköterskestudenter är positiva till abort, de anser att abort borde vara lagligt och 
tillgängligt under alla omständigheter och att abort på grund av fostermissbildning är 
acceptabelt. De anser även att abortutbildning borde ingå in utbildningen och den kliniska 
träningen (Zimmerman, Shotorbani, Bell, Ward och Assefi, 2004). 

Beroende av anledning 

Sjuksköterskors attityder angående abort kan direkt påverka deras beslut att acceptera eller 
vägra att ta hand om en patient. Sjuksköterskor har visat sig vara obeslutsamma angående 
abortfrågan. En majoritet av sjuksköterskor anser att deras attityd förändras med tanke på 
hur långt gången kvinnan är och rapporterar att de är mer negativa gentemot sen abort. I 
fallet av abort för fostermissbildning där fostret inte är livsdugligt skulle merparten av 
sjuksköterskor ge omvårdnad till kvinnan. I fallet av abort för fosterskada men där fostret 
ändå är livsdugligt, skulle en tredjedel av sjuksköterskorna ta hand om kvinnan. En del 
sjuksköterskor anser att abort är tillåten under alla omständigheter medan andra anser att 
endast vissa omständigheter är legitima. De tre omständigheterna som är mest frekvent 
nämnda är då kvinnans fysiska hälsa är i fara, fostermissbildning och våldtäkt. En stor del 
av sjuksköterskor inom det gynekologiska området pekar på att det finns omständigheter 
då de hellre skulle vägra delta. Det är då aborten utförs på grund av kön, sen abort och 
fostermissbildning (Marshall et al., 1994; Marek 2004). 
 
Sjuksköterskor har fått ta emot negativa kommentarer eller kritik från kollegor på grund av 
sitt beslut antingen för att ha accepterat eller att ha vägrat ta hand om patienter som 
genomgår en abort. Inom några gynekologiska områden har sjuksköterskor möjlighet att 
avstå omvårdnaden av kvinnor som genomgår en abort på grund av religiösa värderingar. 
Det skapar ett problem då det belastar övriga sjuksköterskor till att bli mer frekvent 
involverade. Det finns ett generellt ogillande hos kollegor gentemot sjuksköterskor som 
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avstår omvårdnaden om vissa patienter och de anses vara oprofessionella i sitt beteende. 
En sjuksköterska sa: 
 
” I have been in situations were no one will except assignments to care for a patient 
electing termination, and I felt obligated to do so because I felt the patient had no one 
willing to care for her... When faced with this, I realised I had an obligation to the patient, 
no matter what her reason was to terminate” (Marek, 2004, s. 476).  

Negativa till abort 

Då det finns brister i kunskap om kvinnors rättigheter och en ovilja att ta till sig ny 
kunskap leder detta till att sjuksköterskor får ett trångsynt tänkande och att de inte vill 
diskutera andra möjligheter förutom den att kvinnan ska fullfölja graviditeten. Dessa 
sjuksköterskor vill inte lyssna, prata eller tänka på aborter och de är inte heller villiga att 
delta i en dialog om att överväga olika alternativ. Sjuksköterskor som hänvisar till sin tro 
att det är fel med abort ignorerar sitt eget ställningstagande och ansvar i frågan. Det är 
svårt för den sjuksköterskan att se abort som en del av att främja hälsa (Botes och Cur, 
2000). Det påpekas att läkares attityder angående aborter kan influera sjuksköterskors 
villighet att delta och vice versa. Sjuksköterskors ovillighet att delta vid aborter utgör ett 
någorlunda hinder för aborters tillgänglighet. Mer negativa attityder ses hos sjuksköterskor 
då anledningarna till abort gäller fel kön på fostret, personliga skäl, som ett preventivmedel 
eller missbildning men där fostret är livsdugligt. De sjuksköterskor som har någon religiös 
trosuppfattning är mest negativt inställda till aborter. Ingen abort har ställts in på grund av 
sjuksköterskors ovillighet att assistera, men aborter har blivit uppskjutna på grund av deras 
otillgänglighet. Det ses även skillnader i sjuksköterskors attityder beroende på hur länge de 
arbetat på en gynekologisk avdelning. Det har visats att de har blivit mer negativa ju längre 
de arbetat på en gynekologisk avdelning (Kade, Kumar, Polis och Schaffer, 2004; Marek, 
2003; Marshall et al., 1994). 

Behov av stöd för växt i yrkesprofessionen  

Klara riktlinjer 

Garel et al. (2002) skriver att klara riktlinjer borde etableras på alla avdelningar om vad 
omvårdnad är, då det visat sig att sjuksköterskor haft svårigheter att handskas med sina 
dilemman och frågor kring aborter där det inte finns några riktlinjer vid beslutsfattandet 
utan beslut togs från fall till fall, varje patients situation är unik. En förändring i fokusen på 
omvårdnaden och riktlinjerna behövs så att sjuksköterskor reflekterar över sitt uppförande 
och att omvårdnaden inte enbart innefattar fysiska problem utan även sociala, psykologiska 
och spirituella bekymmer. Sjuksköterskors bemötande borde grundas i förståelsen av de 
känslor som patienterna uttrycker samt det behov de har av information och stöd. Genom 
att skapa en miljö som gynnar lyhördhet kan sjuksköterskor hjälpa patienterna och få mer 
förståelse för deras situation. På så sätt kan de undvika att projicera sina egna känslor och 
konflikter på patienten. Dessa förändringar i omvårdnadsetiken och 
omvårdnadsorganisationen bjuder in sjuksköterskor till att bli mer emotionellt involverade 
med patienter som människor (Mariutti, Almeida och Panobianco, 2007; Aléx och 
Hammarström, 2004). 
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Behov av diskussionsforum 

Huntington (2001) pekar på i sin studie att abort kräver mycket utav sjuksköterskor av 
både psykologiska och fysiologiska kunskaper samt klinisk expertis. Det fordras att 
sjuksköterskor tar hjälp av dessa kunskaper för att kunna försäkra att kvinnan får 
omvårdnad på ett stöttande sätt. Sjuksköterskan måste också vara känslomässigt förbunden 
med kvinnan genom hela proceduren. Om sjuksköterskor distanserar sig emotionellt eller 
fysiskt från kvinnan skulle detta bidra till det traumat kvinnan redan upplever. Samhället 
förväntar sig att sjuksköterskor ska kunna hantera vad de än utsätts för i arbetet, men 
endast lite har diskuterats om på vilket sätt som arbetet påverkar sjuksköterskors 
välbefinnande. Att assistera genom komplexa och traumatiska händelser anses vara en 
ofrånkomlig del av omvårdnadens praktik och det verkar vara ett antagande att 
sjuksköterskor ska vara kapabla att klara av dessa situationer emotionellt. Huntington 
(2001) skriver även att sjuksköterskor traditionellt har tagit itu med den stress som deras 
känslor framkallat genom att prata med personer som de känner sig trygga med. Det reser 
dock frågor om varför det knappast läggs märke till deras stress och erbjuds utrymme för 
samtal som en accepterad del av arbetsmiljön. Det är inte alla sjuksköterskor som behöver 
formellt stöd eller behöver all avsatt tid för att prata om situationer som uppstått men tiden 
borde finnas. Sjuksköterskor måste känna att de har kontroll över processen och att de kan 
fatta ett eget beslut i vilken utsträckning de behöver stöd för att kunna klara av att ge 
kvinnan bra vård i denna situation. Sjuksköterskor behöver få tid till att diskutera och 
handskas med sina dilemman och komplexiteten kring sina egna värderingar. 
 
Förekomsten av moraliska konflikter och emotionell stress är hög bland sjuksköterskor och 
de anser att mer diskussioner för att uttrycka sina svårigheter är behövligt och fler 
stödgrupper för att diskutera de etiska dilemman de upplever i sitt arbete. Etiska dilemman 
spelar en viktig roll i sjuksköterskors tankar och bekymmer i deras arbete. De 
förekommande mötena är mycket värdefulla då de tillåter en bättre reflektion, både 
medicinskt och moraliskt. Mötena leder till att patienterna får bättre vård. Diskussionerna 
hjälper dem att hantera sina känslor i mycket stressiga situationer.  
 
”We share our doubts and hesitations, we reassure each other” (Garel et al., 2002, s. 814).  
 
Sjuksköterskor upplever att de är involverade i en personlig, professionell och social 
konflikt som sällan diskuteras och beaktas på avdelningarna. De efterlyser mer utrymme 
för reflektion och förståelse över sina ambivalenta roller och de möjliga konsekvenserna 
som kan uppstå då de inte har den möjligheten i nuläget. Att adressera potentiella 
emotionella kaos och skillnader i åsikter bland personal hjälper till att försäkra ett öppet 
forum för diskussion. En öppen kommunikation och ett accepterande av olika 
trosuppfattningar skapar en komfortabel arbetsmiljö för alla sjuksköterskor (Cignacco, 
2002; Marek, 2004).  

Sjuksköterskans yrkesutveckling 

Medvetenheten om värdet av att dela patientens emotionella börda och uppvisa äkta 
känslor av sympati och medlidande har ökat. Att sjuksköterskan blir mer involverad i 
patienten kan också göra sjuksköterskan mer emotionellt sårbar samt att mer emotionell 
stress upplevs. Om sjuksköterskor skulle uppleva empati och reflektera över sitt agerande i 
omvårdnaden skulle de känna en större tillfredsställelse i sin relation med patienten. 
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Sjuksköterskor använder en naturlig och reflekterande typ av empati i arbetet, men de 
anser att det kan uppkomma situationer där professionell och lärd empati är behövd 
exempelvis då de finner det svårt att identifiera sig med patientens situation eller där 
sjuksköterskans och patientens värderingar går isär. Sjuksköterskor försöker bortse från 
sina egna värderingar för att undvika att påverka vården, men engagemanget är inte lika 
djupt som det kan vara om de känner naturlig empati. Deras attityder läcker igenom till 
beteendet och påverkar vården oavsiktligt (McQueen, 1997). Sjuksköterskans personliga 
uppfattningar är dynamiska med de professionella värderingarna om vad yrket innebär, 
men det är viktigt att sjuksköterskan skiljer dem åt och inte låter dem påverka arbetet. 
Målet med att klargöra värderingar är att försäkra att kvinnan med en oväntad graviditet får 
vård som är fri från fördomar och dömande. Denna pågående process av att klargöra sina 
värderingar kan hjälpa och assistera sjuksköterskor med konflikter mellan sina 
professionella ansvarigheter och personliga tro, så att patientens fundamentala rättigheter 
upprätthålls (Simmonds och Likis, 2005). 

Resultatsammanfattning 

I studien framkom det att sjuksköterskor ställs inför olika dilemman i mötet med 
abortpatienten och att sjuksköterskor hanterar dem på olika sätt. Det är två etiska principer 
som ställs emot varandra i abortvården, kvinnans rätt till självbestämmande och barnets 
rätt till liv. Detta skapar ett dilemma för sjuksköterskor då det involverar personliga 
värderingar och skapar en professionell förvirring. Sjuksköterskor tvingas att ta ställning i 
abortvården och studien visar att sjuksköterskor ställer sig både positivt och negativt till 
aborter. Majoriteten av sjuksköterskorna varierade dock i sitt ställningstagande beroende 
på vad orsaken var för aborten. En del anledningar ansågs vara mer legitima än andra. Vid 
fara för kvinnans liv ställde sig sjuksköterskor mer positiv till abort medan vid abort på 
grund av missbildningar var sjusköterskor mer negativ. Sjuksköterskor uttryckte ett behov 
av klara riktlinjer om vad abortomvårdnaden innefattar. Studien visar att förekomsten av 
moraliska konflikter och emotionell stress var hög hos sjuksköterskor som uttryckte ett 
behov av fler diskussionsgrupper och stödgrupper för att diskutera dessa dilemman. Ur 
studiens resultat framkommer det att sjuksköterskans personliga uppfattningar är 
dynamiska med de professionella värderingarna om vad yrket innebär, men det är viktigt 
att de skiljs åt och inte låter dem påverka arbetet.    
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Litteraturstudie valdes som metod för att genomföra denna studie, vars syfte var att 
beskriva hur sjuksköterskan handskas med egna moraliska dilemman som uppstår i mötet 
med abortpatienten och hur sjuksköterskan hanterar dessa dilemman för att skapa 
förutsättningar för god vård. Fördelen med en litteraturstudie är att den ger en bred översikt 
och sammanställning av det aktuella forskningsläget inom det valda ämnet och kan även 
påvisa de områden som behöver mer forskning. Polit och Beck (2004) tar upp att 
litteraturstudier är viktiga för forskningsprocessen. Fördelar sågs även med att använda 
både kvalitativa och kvantitativa studier då de svarade på studiens syfte från olika 
synvinklar, vilket ger en bredare översikt över det valda ämnet och på så sätt en bredare 
helhetsbild. Nackdelen med litteraturstudien är att data i de undersökningar som använts i 
studien har analyserats och tolkats av andra. En intervjustudie med öppna frågor skulle 
kanske ha kunnat ge en bredare bild och fler aspekter skulle ha kunnat komma upp om hur 
sjuksköterskorna upplever sin situation rörande abortfrågan och hur det påverkar arbetet. 
 
Tolv artiklar användes i resultatet, av dem var tre kvantitativa och nio kvalitativa. Det tog 
lång tid att finna relevanta vetenskapliga artiklar som besvarade studiens syfte då många 
artiklar inte behandlade ämnet ur ett sjuksköterskeperspektiv. Vid litteratursökningen 
användes flera olika sökordskombinationer, dock kom samma artiklar fram oberoende av 
sökdatabas. Detta kan vara en indikation på att mer forskning behövs inom området som 
behandlar sjuksköterskan och moraliska dilemman. Fler sökdatabaser skulle ha kunnat 
användas i litteratursökningen, men då träffarna blivit likartade i tre sökdatabaser ansågs 
det att vidare sökning i andra databaser inte skulle ge andra resultat. Vissa av sökorden fick 
bytas ut då sökord som moral och dilemma inte gav några relevanta träffar. Utifrån 
begränsningen med inklusions- och exklusionskriterierna kan vissa artiklar ha uteslutits 
och värdefull kunskap kan ha missats, om större bredd valts kunde resultatet eventuellt ha 
blivit annorlunda. Sökningen av artiklar började med att söka artiklar som var publicerade 
efter 1999 för att få så färsk forskning som möjligt, men då det var svårigheter i att finna 
tillräckligt med data och två artiklar funnits, en från 1994 och en från 1997, som ansågs 
vara betydelsefulla för studien togs de med.  
 
Genom att alla artiklar har analyserats av båda författarna och de sedan diskuterat 
innehållet tillsammans, så har risken minskat att resultatet förvrängts och chansen ökat att 
artiklarna tolkats riktigt. Feltolkning är en stor riskfaktor vid litteraturstudier enligt Polit 
och Beck (2004). Då engelska inte är modersmålet har risk funnits att data skulle kunna ha 
feltolkats, dock har samtliga artiklar varit skriven på en lättförståelig engelska, vilket 
minimerat risken för feltolkning.  
 
Det hade gärna sett mer svenska artiklar för att påvisa situationen i Sverige, men då 
artiklarna har ett ursprung från flertal olika länder, mestadels från västvärlden visar det på 
att studien ger en bred överblick över ämnet. Resultatet anses kunna generaliseras och 
tillämpas i den svenska vården.  
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Resultatdiskussion  

I den här studien framkom det att sjuksköterskor ställs inför olika dilemman i arbetet med 
aborter och att de hanterar dessa dilemman på olika sätt. Kalkas och Sarimäki (1996) 
skriver att etik och moral handlar om hur människan ska leva i relation till andra 
människor. Det finns inga enkla lösningar till dilemman som en sjuksköterska kan ställas 
inför, det finns inte något enkelt svar och inte heller något rätt eller fel men det finns ändå 
ett korrekt förhållningssätt om hur en patient ska bemötas i vården. Resultatet visar också 
att sjuksköterskan slits mellan de två rollerna som barnmorska och abortör vilket kan skapa 
en professionell förvirring. Cignacco (2002) skriver att dessa dilemman och professionella 
förvirring måste tas itu med för att klargöra hur den professionella etiken som involverar 
abort ska hanteras. Om ämnet inte diskuteras förhindras sjuksköterskor att ta itu med de 
etiska aspekterna av aborter. En sjuksköterskas uppgift är att beakta de etiska riktlinjerna 
från ICN som finns, med grundläggande ansvar för att ge en god omvårdnad samt att 
främja hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Sjuksköterskor ska 
respektera individens egna värderingar och en kvinna som ska genomgå en abort har rätt 
att förvänta sig samma förstående och vänliga attityd från de sjuksköterskor som kvinnan 
möter under vårdtiden som andra patienter gör inom vården. Även om dilemman kan skapa 
förvirring hos sjuksköterskorna så bör de ha en objektiv och professionell syn på 
situationen och förstå att beslutet ligger hos patienten. Det är viktigt som Jones och 
Chaloner (2007) skriver att sjuksköterskor ger bra vård till kvinnor oberoende på 
anledningen till abort och att de har förståelse för problemen för att kunna ge stöd och råd 
till kvinnan. 
 
Resultatet visar att sjuksköterskor ställer sig positiva till abort även om det är en 
känslomässigt laddad fråga som väcker många tankar. De anser att det är kvinnans rättighet 
att välja om graviditeten ska fullföljas eller inte. Vilket är en viktig del av vården då hälso- 
och sjukvårdslagen (1997:142) säger att alla människor har rätt till lika vård och att respekt 
ska visas inför patientens autonomi och integritet. Hur majoriteten av sjuksköterskor ställer 
sig till aborter beror på av vilken anledning som kvinnorna väljer att göra abort. Författarna 
är positiva till aborter men förstår att sjuksköterskor kan anse att en del anledningar är mer 
legitima än andra. Anledningar som våldtäkt eller fara för kvinnans liv är klara anledningar 
som tros att sjuksköterskor kan acceptera medan abort på grund av kön eller som 
preventivmedel är mer tveksamma och kan skapa negativa attityder hos sjuksköterskor 
(Marshall et al., 1994; Marek, 2004). Ett resultat i studien som överraskade oss författare 
var en studie gjord av Marshall et al. (1994) som visar på att sjuksköterskor blir mer 
negativt inställda till aborter ju längre de arbetar på en gynekologisk avdelning. Detta 
resultat styrks av en studie gjord av Marek (2004). Dock kan efter diskussion detta resultat 
ses från båda synvinklarna. Från ena aspekten kan det förväntas att sjuksköterskor ska bli 
mer accepterande och få mer förståelse för kvinnornas beslut ju längre tid de arbetat på 
avdelningen då de möter många kvinnor i svåra situationer. Från andra aspekten kan det 
även tänkas att sjuksköterskor blir mer negativa och cyniska i sin syn och attityd i frågan 
om aborter på grund av att sjuksköterskor ofta möter dessa kvinnor. Enligt Socialstyrelsens 
allmänna råd om tillämpningen av abortlagen (SOSFS 1989:6) kan en sjuksköterska välja 
att avstå från att utföra en del uppgifter på grund av sina värderingar och sin 
trosuppfattning. Det fungerar inte i praktiken att välja bort delar av vården på grund av 
personliga värderingar eller trosuppfattningar, då författarna anser att sjuksköterskan inte 
kan ge en god, objektiv och rättvis vård till patienten. Om en sjuksköterska har svårigheter 
med arbetsuppgifter som rör aborter bör denne inte arbeta på en avdelning som tar hand 
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om sådana patienter. Har sjuksköterskan personliga värderingar som går isär med 
arbetsuppgifterna, bör sjuksköterskan söka sig till en avdelning där de personliga 
värderingarna inte ställs i konflikt med arbetsuppgifterna. Risken med att arbeta på en 
avdelning där sjuksköterskors värderingar ställs i konflikt med arbetsuppgifterna och som 
framkom i Mareks (2004) studie är att det kan leda till problem, vilket i sin tur kan leda till 
konflikter bland kollegorna samt en dålig arbetsmiljö på avdelningen.  
 
För att sjuksköterskor ska kunna ge en god vård till abortpatienten behöver sjuksköterskan 
stöd i sitt arbete, vilket ett flertal andra studier stödjer som exempelvis Tang, Johansson, 
Wadensten, Wenneberg och Ahlström (2007). Sjuksköterskorna i Tangs et al. (2007) 
uttryckte att det behövs ett ökat stöd från arbetsledaren för att kunna utföra sitt 
omvårdnadsarbete på ett tillfredsställande sätt. Av resultatet i denna studie är det förstått att 
genom att klargöra sina värderingar kan vi försäkra oss om att patienten får vård som är fri 
från fördomar och dömande (Simmonds och Likis, 2005). Det är ett resultat som det finns 
förståelse för och samtycker om, att det är viktigt att vi som sjuksköterskor möter de behov 
som kvinnan har och inte låter egna personliga åsikter påverka vården som kvinnan ges. 
Studiens resultat visar även att samhället förväntar sig att sjuksköterskor ska klara av 
komplexa och svåra situationer inom vården. Huntington (2002) menar i sin studie att 
dessa situationer leder till en negativ stress hos sjuksköterskor som inte tas om hand 
adekvat inom organisationen.  Detta är något som även har upplevts under kliniska studier, 
något som behövs belysas mer för att sjuksköterskan ska må väl i sitt yrke. Sjuksköterskor 
behöver få tid att reflektera och diskutera dessa situationer i diskussions- och stödgrupper 
som sjuksköterskor i denna studies resultat efterlyser. Detta stöds av Zuzelos (200) studie 
där sjuksköterskor påpekar att det förväntas att sjuksköterskor ska kunna hantera alla 
situationer själva. Sjuksköterskor efterlyser diskussionsgrupper för att prata om moraliska 
dilemman och riktlinjer för att undvika etiska konflikter. Det finns olika stort behov av att 
få stöd och tid för reflektion hos sjuksköterskor. Studiens resultat visar på att det är viktigt 
att den tiden finns där för dem, på en återkommande basis, och att sjuksköterskan själv får 
bestämma i hur stor utsträckning stödet behövs (Huntington, 2002). Det är viktigt att det 
inte bara är patienternas problem och tankar som tas upp utan det är av stor vikt att 
sjuksköterskor får möjligheten att diskutera och ventilera sina tankar och känslor för att 
kunna vidareutvecklas i sitt yrke. Peplau’s omvårdnadsteori påpekar vikten av 
självreflektion. Det är genom självreflektion som sjuksköterskor kan hålla sig medvetna 
om hur deras egna problem och beteende påverkar patientrelationen (Peplau, 1994). Van 
der Arend och Remmers-van der Hurks (1999) studie visade på att sjuksköterskor behöver 
mer utbildning och information om etik och moral så att de kan bemöta patienter och 
kollegor på ett mer tillfredsställande sätt. Genom kollegial handledning som författarna har 
fått prova på under kliniska studier anses det att vi kan ta lärdom av varandras kunskaper. 
Det är genom att lära sig av varandras kunskaper som sjuksköterskan kan utvecklas och 
växa i sin profession. Genom att erfarna sjuksköterskor och vi nyexaminerade 
sjuksköterskor lyssnar och tar del av varandras kunskaper kan omvårdnadsprofessionen 
utvecklas och ge patienterna en bättre vård. Denna litteraturstudies sammanställning har 
ökat förståelsen för hur sjuksköterskans förhållningssätt och attityder kan påverka 
relationen med patienten. Denna studie har abortpatienter som exempel men studien anses 
vara användbar och kan hjälpa sjuksköterskor inom olika områden i sitt omvårdnadsarbete 
och i sin yrkesutveckling.     
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Konklusion 

Det blir ett dilemma då sjuksköterskans värderingar inte stämmer överens med patientens 
värderingar. I denna studie framkommer det att det är två etiska principer som ställs mot 
varandra i abortvården, kvinnans rätt till självbestämmande och barnets rätt till liv. Detta 
skapar ett dilemma för sjuksköterskan då det involverar personliga värderingar och skapar 
en professionell förvirring. Sjuksköterskor är mer positivt eller negativt inställda beroende 
av anledningen till abort. Sjuksköterskor tar ställning i abortfrågan och hanterar sina 
dilemman på olika sätt, exempelvis genom förträngning eller reflektion. Fler 
diskussionsforum och fler stödgrupper behövs så att sjuksköterskor kan diskutera och 
reflektera över dessa dilemman så de kan växa i sitt yrke. För att sjuksköterskor ska kunna 
ge en god omvårdnad till abortpatienten behövs även klara riktlinjer och sjuksköterskor bör 
ha självinsikt och reflektera över sina egna värderingar. Genom att klargöra sina 
värderingar hjälper det sjuksköterskan med konflikter mellan professionella ansvarigheter 
och personliga tro. Det är viktigt att klargöra sina egna värderingar eftersom oreflekterade 
värderingar oavsiktligt påverkar vården. Genom klara riktlinjer, diskussionsforum och en 
yrkesutveckling genom kollegial handledning kan sjuksköterskan stödjas i sitt arbete och 
få tillfälle att reflektera och diskutera svåra situationer som uppstått med patienter. 

 

Förslag till vidare forskning 

Ett lämpligt alternativ för att gå vidare med denna studies resultat är att göra en kvalitativ 
intervjustudie med sjuksköterskor som är involverade i abortvården. Då vi fann ringa 
tidigare forskning från ett svenskt sjuksköterskeperspektiv skulle de kunna berätta mer 
specifikt vad de behöver för att hantera sina dilemman och för att kunna ge god 
omvårdnad. Vad sjuksköterskor anser att det ska finnas på arbetsplatsen för att stödja dem i 
arbetet kan belysas i en sådan studie och på så sätt kan det skapas nya riktlinjer för vad 
omvårdnaden vid abort ska innefatta. 
 
Ett annat alternativ till vidare forskning kan vara att göra en observationsstudie där 
sjuksköterskornas förhållningssätt och attityder i patientvården observeras på en 
gynekologisk avdelning. Detta för att kunna förstå och förklara vad det är som påverkar ett 
beteende och på så sätt kunna utveckla organisationen. Detta skulle kunna göra 
sjuksköterskorna mer observanta på sitt förhållningssätt och främja en god patientvård.
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Bilaga 1; Översiktstabell över artiklar som är med i resultatet 
Artikel 1 Ethical decision-making in prenatal diagnosis and termination of pregnancies: a 

qualitative survey among physicians and midwives. 
Författare Garel, M., Gosme-Seguret, S., Kaminski, M & Cuttini, M. 
Tidskrift Prenatal Diagnosis  
Årtal 2002; 22 
Syfte Utforska konflikter och etiska dilemman upplevda av vårdpersonal involverade i 

prenatal diagnostik och legala aborter. 
Metod Kvalitativ intervjustudie.  
Resultat Prenatal diagnostik med efterföljande aborter väckte etiska dilemman och personliga 

konflikter. Mest frekvent var aborter vid små missbildningar. Moraliska konflikter och 
emotionell stress var hög hos barnmorskor som uttryckte behovet av mer diskussioner 
och fler stödgrupper på avdelningen för att diskutera dessa dilemman.  

 
 
Artikel 2 Between professional duty and ethical confusion: midwives and selective termination of 

pregnancies.  
Författare Cignacco, E. 
Tidskrift Nursing Ethics 
Årtal 2002 9(2) 
Syfte Undersöka barnmorskor upplevelser av abort pga. missbildat fostret och klargöra deras 

professionella och etiska position till detta. 
Metod Kvalitativ intervjustudie. 
Resultat Sjuksköterskans ställs inför ett etiskt dilemma vid aborter, det mellan det ofödda barnet 

rättigheter och kvinnans rätt till att själv bestämma om abort. Även om abortproceduren 
är känslomässigt stressigt och involverar en personlig konflikt av värderingar så kände 
de flesta att det var i överensstämmelse med deras föreställning om vad deras uppgift 
var. De var där för att stödja kvinnan i beslutet och se till kvinnans välbefinnande.  

 
 
Artikel 3 Critical thinking by nurses on ethical issues like the termination of pregnancies. 
Författare Botes, A. & Cur, D. 
Tidskrift Curationis 
Årtal 2000 23(3) 
Syfte Undersöka sjuksköterskors etiska problem rörande aborter.  
Metod Kvalitativ enkätstudie med öppna frågor och intervjuer med fokusgrupper. 
Resultat Resultatet visade att sjuksköterskor inte tänker kritiskt om etiska problem vid abort. 

Sjuksköterskorna ansåg att abort var en självisk handling som inte visade respekt för 
barnets liv och de som gjorde abort respekterade inte livet. 

 
 
Artikel 4 Nurses attitudes toward pregnancy termination in the labor and delivery setting. 
Författare Marek, M. 
Tidskrift JOGNN 
Årtal 2003 33(4) 
Syfte Undersökte sjuksköterskors attityder angående abort på förlossningsavdelningar och 

frekvensen av sjuksköterskor som vägrade ge vård till patienter som genomgick en 
abort. De ville även identifiera faktorer som påverkar sjuksköterskors beslut att vägra 
eller acceptera att vårda patienten. 

Metod Enkätstudie med visuell analog skala. 
Resultat 95 procent ansåg att de skulle ge god omvårdnad till de kvinnor som valde abort på 

grund av fosterdöd. Valde kvinnan abort pga. kön, selektiv reduktion eller av personliga 
skäl så sjönk siffrorna och omvårdnaden blev mindre tillfredsställande.  
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Artikel 5 Effect of nurses attitudes on hospital based abortion procedures in Massachusetts. 
Författare Kade, K., Kumar, D., Polis, C. & Schaffer, K. 
Tidskrift Contraception 
Årtal 2004; 69 
Syfte Studera hur sjusköterskors attityder påverkade sjukhusbaserad abort- service.  
Metod Kvalitativ enkätstudie med öppna frågor. 
Resultat Ingen abort hade uteblivit på grund av en sjusköterskas ovillighet att assistera, dock 

hade ingrepp fått skjutas upp pga. att tjänstgörande sjuksköterska inte velat delta vid 
aborten. På så sätt kan sjuksköterskors attityder gentemot aborter och deras ovillighet att 
assistera vid ingreppet hindra kvinnans tillgång till abortservice.  

 
 
 
Artikel 6 Nurses attitudes towards termination of pregnancy. 
Författare Marshall, S., Gould, D. & Roberts, J. 
Tidskrift Journal of advanced nursing 
Årtal 1994; 20 
Syfte Belysa associationen mellan sjuksköterskors negativa attityder gentemot aborter och 

standarden på vården de ger och effekten attityden har på deras egna psykiska 
välbefinnande. 

Metod Kvantitativ enkätstudie med attitydskala. Den var designad att bestämma 
sjuksköterskors positiva eller negativa attityder gentemot abort.  

Resultat Majoriteten av sjuksköterskorna låg mellan den obestämda till positiva delen på skalan. 
Flera faktorer var signifikant associerade med negativa attityder gentemot aborter. Det 
var frekvensen av involvering vid aborter, hur lång tid de jobbat på en gynekologisk 
avdelning, religiös anknytning och etnisk ursprung. Attityden gentemot kvinnan 
berodde även på hur långt gången kvinnan var och skälet till aborten.  

 
 
 
Artikel 7 Nursing care according to women in abortion situations. 
Författare Mariutti, MG., Almeida, AM. & Panobianco, MS.  
Tidskrift Rev Latino-am Enfermagem 
Årtal 2007 15(1) 
Syfte Förstå hur kvinnor som genomgått en abort upplevde omvårdnaden de fick.  
Metod Kvalitativ intervjustudie. 
Resultat Resultatet visar på ett behov av att skapa en miljö som stimulerar till samtal, som 

hjälper kvinnorna att uttrycka sina känslor och som tillåter sjuksköterskorna förstå 
kvinnorna bättre och på så sätt minska deras egna konflikter.   

 
 
 
Artikel 8 Providing options counselling for women with unintended pregnancies. 
Författare Simmonds, K. & Likis, F. 
Tidskrift JOGNN 
Årtal 2005; 34 
Syfte Undersöka sjuksköterskors upplevda konflikter vid vård av kvinnor med en oplanerad 

graviditet.  
Metod Review 
Resultat Sjuksköterskans personliga uppfattningar är dynamiska med de professionella 

värderingarna, men det är viktigt att sjuksköterskan skiljer dem åt och inte låter dem 
påverka sitt arbete. Målet med att bli klar över egna värderingar är att försäkra att 
kvinnan med en oväntad graviditet får vård fri från fördomar och dömande.  
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Artikel 9 Women’s experiences in connection with induced abortion- a feminist perspective. 
Författare Aléx, L. & Hammarström, A. 
Tidskrift Scandinavian Journal of Caring Science 
Årtal 2004; 18 
Syfte Belysa kvinnors upplevelser av aborter från ett feministiskt perspektiv.   
Metod Kvalitativ intervjustudie. 
Resultat Att fatta beslut om abort är fyllt av ambivalens och ångest. Orsaker som påverkade 

beslutet var barndomsupplevelser av splittrade familjer, ekonomiska problem, att vara 
för ung och osäkra förhållanden. Personalen måste vara medvetna om kvinnornas 
komplexa upplevelser under beslutsfattande processen, aborten och tiden efter aborten 
för att kunna ge de stöd de behöver och för att kunna stärka dem. 

 
 
 
Artikel 10 The emotional work of caring, with a focus on gynaecological nursing. 
Författare McQueen, A. 
Tidskrift Journal of Clinical Nursing 
Årtal 1997; 6 
Syfte Undersöka konceptet av omvårdnad. 
Metod Review  
Resultat Graden av empati som sjuksköterskor kunde dela med patienten och djupet av 

engagemanget i förhållandet var inte så intensivt som det kunde vara om de upplevde 
naturlig empati pga. att attityder läcker igenom till beteendet och oavsiktligt påverkar 
vården.  

 
 
 
Artikel 11 Working with women experiencing mid-trimester termination of pregnancy: the 

integration of nursing and feminist knowledge in the gynaecological setting. 
Författare Huntington, A. 
Tidskrift Journal of Clinical Nursing 
Årtal 2002; 11 
Syfte Syftet var att diskutera problemen för sjuksköterskor och barnmorskor som arbetar med 

kvinnor som genomgår en mitt-trimester abort.  
Metod Review 
Resultat Abort kräver mycket av sjuksköterskan i både psykiska och fysiska kunskaper och 

klinisk expertis. Sjuksköterskan fordras att ta hjälp av dessa kunskaper för att kunna 
försäkra att kvinnan får omvårdnad på ett stöttande sätt och sjuksköterskan måste även 
vara känslomässigt förbunden med kvinnan genom hela proceduren.  

 
 
 
Artikel 12 Attitudes and Intentions of Future Health Care Providers Toward Abortion Provision. 
Författare Shotorbani, S., Zimmerman, F., Bell, J., Ward, D. & Assefi, N. 
Tidskrift Perspectives on Sexual and Reproductive Health 
Årtal 2004 36(2) 
Syfte Undersöka abort-relaterade attityder av framtida hälsovårdspersonal och deras 

intentioner att erbjuda abortservice i sitt arbete. 
Metod Kvantitativ enkätstudie. 
Resultat 70-73 procent av studenterna instämde i att valfri abort borde vara laglig och tillgänglig 

under alla omständigheter. Orsaker till deras ovillighet till att tillhandahålla aborter i 
framtiden var på grund av religion, personliga skäl eller att de inte skulle få möjlighet 
till utbildning i aborttekniker. 64 procent av studenterna ansåg att abortutbildning borde 
vara en standarddel i utbildningen. 

 
 

 
 


