
 
                   Institutionen för vård och natur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

E
X

A
M

E
N

SA
RB

E
TE

 

Kvinnors upplevelser av stöd från 
barnmorskor i samband med 

medicinsk hemabort 
- en kvalitativ studie 

 
Women’s experiences of support 
from midwives in connection to 

induced medical abortion at home 
- a qualitative study 

 
 
Examensarbete inom ämnet omvårdnad 
Avancerad nivå 15 Högskolepoäng 
Hösttermin 2009 
 
Josefin Lager 
Hanna Scheynius 
 
Handledare: Lena Mårtensson; Stina Thorstensson 
Examinator: Evelyn Hermansson 



SAMMANFATTNING 

Titel: Kvinnors upplevelser av stöd från barnmorskor i samband med medicinsk hemabort - 

en kvalitativ studie 

Institution: Institutionen för vård och natur, Högskolan i Skövde 

Kurs: Examensarbete i omvårdnad, 15 högskolepoäng 

Författare: Lager, Josefin; Scheynius, Hanna 

Handledare: Mårtensson, Lena; Thorstensson, Stina 

Sidor: 27 

Månad och år: januari 2010 

Nyckelord: Abort, barnmorska, stöd, upplevelse 

___________________________________________________________________________ 
Medicinsk abort innebär avbrytande av graviditet på farmakologisk väg, det kan utföras till 
och med nionde graviditetsveckan. Hemabort innebär att kvinnor slutför en medicinsk abort i 
sitt hem, det har varit tillåtet i Sverige sedan 2004. Tidigare studier visar att kvinnor upplever 
hemabort som mer naturligt än abort utförd på sjukhus. Stöd kan ses utifrån fyra dimensioner; 
informativt, instrumentellt, emotionellt och bekräftade. Syftet med studien var att beskriva 
kvinnors upplevelse av stöd från barnmorskor i samband med medicinsk hemabort. Metoden 
som använts är kvalitativ innehållsanalys utifrån en induktiv ansats. Datainsamlingen har skett 
genom en enkät med öppna frågor. Sex kvinnor valde att delta i studien. Resultatet indelades i 
sex kategorier och ett tema. Resultatet visar att även fast kvinnorna upplever utsatthet, är de 
nöjda med det stöd de erbjuds. Kvinnorna känner sig väl informerade, delaktiga och trygga; 
de uppskattar telefonsamtalet från barnmorska under abortdagen samt att de kan nå sjukhuset 
dygnet runt. 
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___________________________________________________________________________ 
Medical abortion means termination of pregnancy in a pharmacological way, it can be 
performed until the ninth week of pregnancy. Abortion at home means that women complete 
a medical abortion in their homes, it has been allowed in Sweden since 2004. Previous studies 
illustrate that women experience abortion at home as more natural than abortion performed at 
hospital. Support can be seen from four different dimensions; informational, instrumental, 
emotional and appraisal. The aim of the study was to describe women’s experiences of 
support from midwives in connection to induced medical abortion at home. The method used 
is qualitative content analysis with an inductive approach. The collecting of data has been 
made through a questionnaire with open questions. Six women chose to participate in the 
study. The result was divided into six categories and one theme. The result shows that even 
though the women feel vulnerable, they are satisfied with the support they are offered. The 
women feel that they are well informed, involved and safe; they appreciate the call from the 
midwife during the day of the abortion, also that the hospital can be reached day and night. 
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INLEDNING 

Vi är två blivande barnmorskor som valt att fokusera vår magisteruppsats kring kvinnors 
upplevelser av stöd från barnmorskor i samband med medicinsk hemabort. Valet av ämne 
kom vi fram till under vår verksamhetsförlagda utbildning på barnmorskemottagning. Under 
praktiken kom vi i kontakt med kvinnor i olika skeden i livet, långt ifrån alla kvinnor tog ett 
positivt graviditetsbesked med lycka och vid några tillfällen fick vi remittera vidare till 
abortmottagning på sjukhus. Sedan några år tillbaka är hemabort ett alternativ på många 
kvinnokliniker, vilket innebär att kvinnor slutför sin medicinska abort i hemmet istället för på 
sjukhus. Vid en hemabort läggs stor del av ansvaret på den enskilda kvinnan.  

BAKGRUND 

 

Abort 

Historik 
Den första abortlagen i Sveriges kom 1939. Enligt denna lag fick abort endast ske på strikt 
medicinsk indikation, så som att graviditet utgjorde ett allvarligt hot mot kvinnans liv. Lagen 
utökades och förändrades flera gånger under kommande decennier, för att innefatta även 
socialmedicinska indikationer och svåra fosterskador. Processen från att kvinnor ansökte om 
abort tills läkare tagit beslut drog ofta ut på tiden, vilken föranledde att en ny abortlagstiftning 
behövdes. Dagens abortlag kom 1974. Först 1975 då lagen togs i bruk fick Sverige fri abort 
(Odlind, 2004; Faxelid & Gemzell-Danielsson, 2009). 

Lagstiftning 
Abortlagen ger gravida kvinnor rätt att själva besluta om abort fram till v. 18 + 0. Kvinnor 
behöver ej uppge orsak för att beviljas abort. Enligt lagen får endast läkare utföra abort och 
abort får enbart utföras på allmänt sjukhus eller på annan sjukvårdsinrättning som 
Socialstyrelsen godkänner. Lagen framhäver även att alla abortsökande kvinnor ska erbjudas 
kuratorskontakt (Socialstyrelsen, 2004). Om abort ska utförs efter v. 18 + 0, måste tillstånd 
sökas från Socialstyrelsen, endast synnerliga skäl till abort godkänns. Abort får aldrig utföras 
om fostret är att bedöma som livsdugligt om det skulle födas i motsvarande graviditetsvecka 
(Riksdagen, 1974).  Det betyder i praktiken att abort ej tillåts efter v. 22 + 0, den gräns där 
fostret om det skulle födas, levande eller dött är att betrakta som ett barn och ska folkbokföras 
som ett sådant (Riksdagen, 1991). Om svår sjukdom föreligger hos kvinnan, där graviditet 
utgör ett hot för hennes liv eller hälsa, kan Socialstyrelsen oavsett graviditetslängd ge tillstånd 
om ett avbrytande (Riksdagen, 1974). Vid ett sådant avbrytande kan läkare dock om möjligt 
försöka att även rädda barnets liv, dock ej om denna insats går ut över moderns hälsa 
(Rynning, 2008). 



 
 

2 

Statistik 
Världen över avslutas varje år 50 miljoner graviditeter med abort, närmare 50 % av aborterna 
utförs illegalt i länder där abort är förbjudet. Som resultat av tvivelaktigt utförda aborter 
avlider årligen cirka 70 000 kvinnor (Faxelid & Gemzell-Danielsson, 2009). I Sverige slutar 
omkring ¼ av alla kända graviditeter med abort och drygt hälften av alla kvinnor i Sverige 
kommer någon gång under sin fertila period att genomgå minst en abort. Varje år genomförs 
30 000-40 0000 aborter i Sverige, drygt 38 000 aborter rapporterades in till socialstyrelsen för 
år 2008. Av dessa var 64 % medicinska och 30 % kirurgiska. Närmare 95 % av aborterna i 
Sverige genomförs före v.12 + 0 och mindre än 1 % verkställs efter v. 18 + 0. I Jönköpings 
län genomförs närmare 81 % av aborterna med farmakologisk metod (Socialstyrelsen, 2009). 
Hur stor andel av de medicinska aborterna som genomfördes som hemabort förtäljer inte 
statistiken. Faktorer som väger in i kvinnors beslut att avbryta en graviditet är ålder, relation 
till eventuell partner och nuvarande familjesituation, samt ekonomi och övriga framtidsplaner 
för studier, resor och jobb (Fielding, Edmunds & Schaff, 2002). En abort är långt ifrån alltid 
följden av en oönskad graviditet, även högst efterlängtade graviditeter avbryts när 
livssituationen i övrigt inte är den rätta (Odlind, 2004).  

Inställningar till abort 
Det svenska samhället och dess invånare har överlag en positiv inställning till abort, där 
abortlagen som trädde i kraft 1975 har haft en stor betydelse, liksom införandet av medicinsk 
abort. Abort ses som en rättighet och samhället värnar om kvinnors rätt att själva besluta över 
sitt barnafödande. Men motpoler finns så som organisationen ”Ja till livet” och flertalet 
religiösa samfund, däribland katolska kyrkan, vars överhuvud påven Benedictus XVI starkt 
fördömer abort. Ja till livets vision är ett samhälle där inga aborter utförs eller efterfrågas, där 
livet värnas från befruktningsögonblicket och där alla barn är välkomna (Ja till livet, 2009). 
Även fast samhällets syn på abort blivit allt mer liberal för varje årtionde som gått sedan 
nuvarande abortlag infördes, kan ämnet fortsatt vara tabubelagt och med jämna mellanrum 
blossar debatten upp i media. För många kvinnor och deras partner är en abort inget de talar 
öppet om (Kero, Högberg, Jacobsson & Lalos, 2001).  
 

Kvinnors upplevelser av abort 
De flesta kvinnor vet redan i ett tidigt skede om de vill avbryta eller fullfölja sin graviditet, 
samtidigt har många motstridiga känslor och har svårt att ta det slutgiltiga beslutet (Kero 
m.fl., 2001). Kvinnor behöver få den tid och det stöd som krävs i processen, för att komma 
fram till det beslut som känns rätt (Aneblom, 2006). När beslutet om abort är taget, önskar 
kvinnor i regel att få abort genomförd så fort som möjligt. Nästan alla kvinnor känner sig 
lättade efteråt (Helström, 2004). Kvinnor som söker abort har vanligtvis försökt att skydda sig 
mot oönskad graviditet, men misslyckats (Odlind, Bygdeman & Milsom, 2008). Samtidigt 
finns hos många unga kvinnor en misstro på sin egen fertilitet, då tidigare slarv med 
preventivmedel inte resulterat i graviditet. När så graviditet inträffar, finns glädjen över den 
fertila förmågan i kombination med en situation som i sig är oönskad (Halldén, Christensson 
& Olsson, 2006). Mycket tyder på att abort genomförd i tidig graviditet inte lämnar några 
större psykiska följder, förutsatt att kvinnors sociala sammanhang ej fördömer aborter. 
Avbrytande genomförda i ett senare skede, efter tredje graviditetsmånaden har en betydligt 
större inverkan på kvinnors välbefinnande (Cullberg, 2003). 
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Metoder för att utföra abort 
I tidig graviditet, upp till v. 9 + 0 kan kvinnor själva bestämma om abort ska genomföra på 
medicinsk eller kirurgisk väg (Odlind, 2004; Aneblom, 2006). Många kliniker utför dock inte 
kirurgisk abort förrän tidigast v. 7 + 0 med hänvisning till risken att avbrytandet blir 
inkomplett och måste göras om. Enligt studie av Paul, Mitchell, Rogers, Fox och Lackie 
(2002) är denna risk överdriven. Det går att utföra ett säkert kirurgiskt avbrytande redan i 
tidig graviditet och kvinnor ska inte behöva vänta på att få abort utförd. Studier pekar på att 
denna begränsning har avgörande betydelse i kvinnors val mellan abortmetoderna, men även 
önskan att slippa kirurgi och sövning spelar in på kvinnors beslut att avbryta abort på 
farmakologisk väg. De kvinnor som väljer kirurgisk abort uppger däremot narkos som en 
fördel, att slippa vara vid medvetande när aborten sker (Halldén m.fl., 2006; Pak, 2006). 
 
Sverige var först med att introducera medicinsk abort. Sedan 1992 är kombinationen 
Mifegyne och Cytotec en godkänd abortmetod (Faxelid & Gemzell-Danielsson, 2009). Vid 
medicinsk abort inleds avbrytandet med att en tablett Mifegyne (Mifepristone) 200 mg intas 
peroralt. Mifegyne är ett antiprogesteron som binder till progesteronreceptorer och således 
förhindrar bindning av progesteron (Fass, 2009). Progesteron är nödvändigt för att en 
graviditet ska fortskrida normalt och överleva, progesteron har bland annat som funktion att 
dämpa immunförsvaret hos gravida kvinnor, vilket minskar risken för avstötning (Jansson, 
2008). 36-48 timmar efter intag av Mifegyne fortsätter avbrytande med att fyra tabletter 
Cytotec (Misoprostol) 0,2 mg förs upp så långt som möjligt i vagina. Vid behov kan Cytotec 
upprepas med två tabletter var tredje timme, om utstötning av graviditet ej sätter igång efter 
den inledande dosen (Odlind, 2004). Enligt Fass (2009) är Cytotec ett prostaglandinpreparat 
avsett för behandling av magsår som ej bör intas av kvinnor som är eller planerar att bli 
gravida. Detta med anledning av preparatets förmåga att öka tonus i livmodern samt framkalla 
sammandragningar. Biverkningar som abortvården drar nytta av.  Det är inte ovanligt att 
kvinnor börjar blöda redan 1-2 dagar efter intag av Mifegyne, att applicera Cytotec är dock 
nödvändigt för att med större säkerhet hjälpa kroppen att abortera. Omkring 95-98 % av de 
medicinska aborterna lyckas, kvinnor bör dock komma på återbesök 2-3 veckor efter utförd 
abort för kontroll. Blödning efter en medicinsk abort upplevs vanligtvis som en rikligare och 
mer långdragen menstruation (Odlind, Bygdeman & Milsom, 2008). 
 
Vid en kirurgisk abort genomför gynekolog efter mekanisk dilatation av cervix, en 
vakuumaspiration, där innehållet i livmodern utförskaffas. Därefter kontrollerar operatören att 
livmodern är tom, genom att använda en trubbig curette. Hos kvinnor utan tidigare graviditet 
eller vid graviditetslängd längre än v.10 ska cervix förbehandlas med exempelvis 
prostaglandinpreparat inför ingreppet, för att minska risken för komplikationer. Ingreppet 
genomförs vanligtvis under narkos (Odlind, 2004; Faxelid & Gemzell-Danielsson, 2009) 
 
Efter v. 14 + 0 genomförs aborter farmakologiskt på motsvarande sätt som vid medicinsk 
abort och inleds med intag av en tablett Mifegyne 200 mg. Två dagar senare sker inskrivning 
på gynekologisk avdelning, där administrering av Cytotec sker. Målet är att på farmakologisk 
väg starta ett värkarbete, så att graviditeten stöts ut. Vid en sen abort måste kvinnan föda fram 
fostret (Odlind, 2004). I omkring 10 % av fallen krävs en skrapning efteråt, för att utförskaffa 
eventuella rester av graviditeten. Med anledning av risken för ett kirurgisk avslutande hålls 
kvinnor fastande under abortdagen (Faxelid & Gemzell-Danielsson, 2009). 
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Smärta och smärtlindring i samband med medicinsk abort 
Efter intaget av Cytotec tabletter drar livmodern ihop sig, dessa sammandragningar kan vara 
smärtsamma och leda till illamående och kräkningar (FASS, 2009). Smärta i samband med 
medicinsk abort upplevs olika från person till person, behovet av smärtlindring varierar 
således. Smärta kan lindras på farmakologisk väg alternativt med icke farmakologiska 
smärtlindringsmetoder så som värmekudde eller en varm dusch (Hedner, 2003). Den 
farmakologiska smärtlindring som erbjuds, varierar mellan olika kliniker. Vid en studie gjord 
på 281 kvinnor, där en grupp fick placebo, en grupp Ipren och den tredje gruppen Citodon, 
noterades inga signifikanta skillnader mellan grupperna gällande skattad smärtintensitet. Den 
intensivaste smärtan i samband med en medicinsk abort skattades i genomsnitt till 6,2. De 
kvinnor som skattade sin smärta som svår, VAS 9-10, var i högre grad unga och utan tidigare 
obstetrisk erfarenhet. Även oro spelar in på smärtupplevelse (Wiebe, 2001). Samtidigt visar 
studie av Westhoff, Dasmahapatra och Schaff (2001) att de direktiv kring bruk av analgetika 
som kvinnor erhåller inför abort, påverkar det faktiska intaget av analgetika. Vissa kliniker 
rekommenderar att smärtstillande tabletter ska tas i förebyggande syfte, medan andra 
informerar att värktablettera endast ska tas om behovet uppstår. Det finns studier som pekar 
på att behovet av smärtlindring är mindre vid hemabort (Faxelid & Gemzell-Danielsson, 
2009). 

Hemabort 
I Sverige har hemabort varit tillåtet att utföra sedan 2004, men långt ifrån alla kvinnoklinker i 
landet har infört denna valmöjlighet för kvinnor. Hemabort är medicinsk abort där kvinnor 
under dagen de aborterar är hemma och inte på sjukhus. Den inledande tabletten Mifegyne 
intas i samband med besök på sjukhus. Med sig hem får kvinnor de Cytotec tabletter som ska 
administreras under abortdagen, samt ett paket med smärtstillande tabletter. Information om 
det fortsatta förloppet, smärtlindring och eventuella biverkningar presenteras, följt av en 
återkoppling för att kontrollera att informationen gått in. Ett krav för att få abortera hemma är 
att det under abortdagen finns någon annan vuxen hemma som är informerad om att en abort 
genomförs och vid behov kan hjälpa till med kontakt med sjukvård eller transport till sjukhus 
(Faxelid & Gemzell-Danielsson, 2009).  Många kvinnor uppger att abort i hemmiljö känns 
mer naturligt och privat än en vistelse på sjukhus, trots smärta och illamående (Fielding m.fl., 
2002). Att ta Mifegyn på sjukhus upplevs av många som känslomässigt jobbigare än själva 
aborteringen i hemmet (Kero, Wulff & Lalos, 2009). Enligt studie av Fiala, Winikoff, 
Helström, Hellberg och Gemzell-Danielsson (2002) uppger kvinnor att abort i hemmiljö 
upplevs mer som en kraftig menstruation eller ett missfall. Flertalet kvinnor var nöjda och 
trygga med det stöd de fick från närvarande partner, släkting eller vän under abortdagen. Men 
stödet från anhörig hade ingen överordnad betydelse på kvinnors totala upplevelse av att 
utföra abort i hemmet. Närmare samtliga kvinnor i aktuell studie skulle om behovet uppstod 
välja medicinsk hemabort även nästa gång. 

Stöd 
Litteraturen ger ingen enhetlig definition av stöd, begreppet används många gånger slarvigt 
om alla former av sociala interaktioner och hjälpinsatser människor emellan. Sedan mitten av 
1970-talet har forskare försökt att definiera begreppet och dess innebörd (Hupcey & Morse, 
1997). Stöd har flera dimensioner innefattande både känslomässiga, informativa och mer 
handgripliga faktorer. Det känslomässiga stödet involverar empati, kärlek och förtroende, 
medan det instrumentella stödet kan ses som verktyg som hjälper den enskilda att hantera sin 
situation. Det informativa stödet innefattar den information och de råd som förmedlas. Ännu 
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en dimension, det bekräftande stödet, syftar till personlig utveckling och självrannsakan utan 
presentation av färdigkonstruerade lösningar (Langford, 1997). Enlig Hupcey (1998) hävdar 
Rook och Dooley att stöd är en positiv interaktion eller hjälpsam åtgärd erbjuden till en 
person i behov av stöd.  Det går att göra skillnad på det stöd som erbjuds inom den enskildas 
nätverk, av familj och vänner, och det professionella stöd som kan ges via exempelvis 
sjukvården. Socialt stöd innebär att de inblandade har en personlig relation till varandra, 
vilket kan leda till att stödet blir bättre anpassat till de individuella behoven, men samtidigt 
kan den som ger stöd ha förväntningar på att få något i retur (Hupcey & Morse, 1997). Vidare 
förklarar Hupcey (1998) i en review-artikel att det stöd som erbjuds är beroende av de 
involverade individerna och deras samspel, vilka intentioner den som erbjuder stöd har, samt 
hur stöd uppfattas från den som erhåller stödet. Stöd kan även vara något negativt när det 
utformas fel eller påtvingas den enskilda. Vanligtvis upplever givare av stöd att de ger mer än 
vad mottagare upplever att de får. Att situationen ser så ut, kan ha att göra med en oförmåga 
hos givare att känna empati för den andre, samt svårighet att se de individuella behoven och 
erbjuda det stöd som krävs (aa).  

Vårdande kring abort 
Konsensusbegreppet vårdande har funnits i alla tider och i alla kulturer. Människan har ett 
behov att bli vårdad, som är nödvändigt för utveckling och överlevnad. Barmhärtighet och 
vårdande är en nödvändig livsyttring och utgörs av caritas, kärleken till medmänniskan (Berg, 
2004). Kärlek utgör grunden för alla relationer och inbegriper tron och hoppet. Tro och hopp 
kan ge en människa kraft att orka fullfölja sin väg mot målet. Eriksson menar att tro, hopp och 
kärlek ska vara utgångspunkt för allt vårdande (Eriksson, 1987a, 1990). Den viktigaste 
avsikten med allt vårdande är att stödja människan för att få leva i värdighet. Centralt för allt 
vårdande är människosyn, respekt och ödmjukhet inför den andra människan. Detta ligger till 
grund för allt vårdande och benämns för det naturliga vårdandet (Berg, 2004). Naturlig vård 
är de handlingar som personen själv eller nära anhöriga utför i syfte att bevara eller 
återupprätta hälsa. Den professionella vården ska enbart hjälpa till när den naturliga inte kan 
bemästra en situation och den ska utgå från de behov och önskemål som individen har 
(Eriksson, 1987b). Enligt lag ska hälso- och sjukvården bygga på en humanistisk värdegrund, 
där människan ses i ett helhetsperspektiv och främjas av mänsklig värdighet. Människan ska 
ha rätt till självbestämmelse och integritet. Integriteten bevaras med ett vänligt bemötande och 
behov som blir tillfredställda.  Eftersom människor är unika ska vårdare möta upp personens 
unika behov (Berg, 2004).   
 
Enligt Lindström (2007) anser barnmorskor och gynekologer att den svenska 
abortlagstiftningen är adekvat. Överlag tycker berörd vårdpersonal att abort ska vara fri och 
att beslutet ska tas av den enskilda kvinnan. Frustration kan uppstå hos personal i situationer 
när kvinnor återkommer för upprepade avbrytanden, trots att de fått adekvat hjälp att finna 
lämplig preventivmetod. Frustrationen riktas snarast mot abortvården och dess organisation 
än mot den enskilda kvinnan. Barnmorskor kan även känna sig otillräckliga, att de trots bred 
kompetens inte räcker till. Som barnmorska krävs det ett eget reflekterande över det etiska 
dilemma som kan uppstå vid abort. Detta för att de egna känslorna inte ska färga mötet med 
de abortsökande kvinnorna (Helström, 2006). Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om abort, ska vårdpersonal ha en positiv syn på abort och ej fördöma de som 
söker för ett avbrytande (Socialstyrelsen, 2004). Vanligtvis accepteras abort som en 
engångsföreteelse, medan upprepade aborter kan upplevas som svårare att acceptera 
(Helström, 2006).  
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Att lindra och förhindra lidande samt att skapa förutsättningar för välbefinnande är vårdandets 
mål. Det finns tre sorters lidande, sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande (Dahlberg, 
Segesten, Nyström, Suseryd & Fagerberg, 2003). Enligt Eriksson är vårdlidande ett onödigt 
lidande och uppstår oftast pga. att vårdare har otillräckliga kunskaper och inte tänkt över sin 
situation. Vårdlidande innefattar kränkningar, fördömande och nonchalans, men även 
utebliven vård till följd av att vårdare ej kan se eller bedöma vårdtagares behov (Eriksson, 
1994). Att bli förnekad som en lidande människa är ett vårdlidande och kan leda till en känsla 
av maktlöshet. Vårdlidande kan orsakas av att rutiner och scheman följs istället för att se till 
människans önskningar och individuella behov. Att vårdare inte lyssnar till vårdtagares 
bekymmer och att se vårdtagare som ett objekt istället för en människa innebär ett lidande 
(Dahlberg m.fl., 2003). 
 
Vårdande är ett förhållningssätt som innebär en öppenhet och en förståelse för den 
abortsökande kvinnan. Att som vårdare öka den empatiska förmågan genom att ”vara med” 
kvinnan och lyssna på kvinnans beskrivning av upplevelse och inte försöka övertyga kvinnan 
om sin egna professionella uppfattning. Detta leder till att vårdaren engagerar sig personligt 
och det blir ett äkta och öppet vårdande (Dahlberg, 1997). I samband med ett abortbeslut 
upplever kvinnor ett behov av att bli sedda och respekterade som person och för sin förmåga 
att bestämma över sitt eget liv. Kvinnors anhöriga spelar en viktig roll under 
beslutsprocessen, men i slutänden upplever kvinnor att beslutet är deras eget (Halldén m.fl., 
2006). Enligt Söderberg, Andersson, Janzon och Sjöberg (1998) påverkar stödet från 
vårdpersonal och omgivning hur kvinnor hanterar sina känslor efter en abort. I en studie av 
Aléx och Hammarström (2004) framkom att bemötande från vårdpersonal kan upplevas både 
positivt och negativt vid en medicinsk abort på sjukhuset.  Kvinnor som uppgav positiv 
upplevelse kände att vårdpersonalen gav dem stöd, hade ett positivt bemötande och lämnade 
tillräcklig med information. Negativ upplevelse fanns när kvinnor blev ignorerade av 
vårdpersonal, detta skapade känslor av osäkerhet, vemod och skam. Enligt Halldén m.fl. 
(2006) har kvinnor ett stort behov av att prata och att någon som de litar på lyssnar. De 
kvinnor som fick detta stöd, kände en trygghet under sin abort.  

Barnmorskor i abortvården 

Barnmorskor har på många kvinnokliniker det huvudsakliga ansvaret för information och 
omhändertagande av abortsökande kvinnor. Läkare har det formella ansvarar och är de som 
utför datering av graviditet med vaginalt ultraljud samt ordinerar aktuella läkemedel vid val 
av medicinsk abortmetod (Bygdeman, 2006). Försök har utförts där barnmorskor lärdes upp i 
vaginal ultraljudsteknik, och såldes kunde få delegering att ansvara för hela abortprocessen 
vid medicinsk abort. Detta förutsätter även att det på kliniken finns generell ordination för de 
berörda läkemedlen (Socialstyrelsen, 2008). Enligt abortlagen (Riksdagen, 1974) får abort 
enbart utföras av läkare, vilket försvårar utvecklingen mot barnmorseskötta 
abortmottagningar. I avhandling av Lindström (2007) framkom att barnmorskor och 
gynekologer är överrens om att en större del av ansvaret för tidiga medicinska aborter bör 
kunna läggas på barnmorskenivå. Att barnmorskor med den rätta kompetensen tar hand om 
normalfallen och de mer komplicerade fallen remitteras vidare till läkare. Gynekologer ser 
ingen vinst i en utveckling där de i slutänden enbart är inblandade för att utföra datering av 
graviditetslängd. Enligt den internationella etiska koden för barnmorskor, ska barnmorskor i 
sitt arbete bejaka kvinnors rätt till självbestämmande, samt respektera och stödja kvinnor 
utifrån deras livssituation. Barnmorskor ska vara lyhörda för de fysiska, psykiska, emotionella 
och andliga behov som finns hos hjälpsökande kvinnor, oberoende av kvinnors övriga 
omständigheter (International Confederation of Midwives [ICM], 1999).  
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Problemformulering 
Det finns inte så många studier som belyser hur kvinnor upplever stödet från barnmorskor i 
samband med hemabort. I studier med anknytning till medicinsk abort på sjukhuset, har det 
framkommit att bemötande och stöd från barnmorskor kan upplevas både positivt och 
negativt. Kvinnor som uppgav positiv upplevelse kände att barnmorskor och övrig 
vårdpersonal gav dem stöd, hade ett positivt bemötande och lämnade tillräcklig med 
information. Negativ upplevelse fanns när kvinnor blev ignorerad av vårdpersonal, detta 
skapade känslor av osäkerhet, vemod och skam. Hur kvinnor upplever stöd från barnmorskor 
i anslutning till hemabort är ännu inte ordentligt undersökt. Med tanke på att hemabort blir 
allt vanligare är det av värde att fånga in hur kvinnor kan uppleva situationen. 
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SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av stöd från barnmorskor i samband 
med medicinsk hemabort 
 

- Vilket stöd upplever kvinnor att de får i samband med hemabort? 
- Vilken betydelse har avsaknad av fysisk närvarande personal för kvinnor under 

abortdagen? 
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MATERIAL OCH METOD 

Ansats 
För att nå uppsatsens syfte, att beskriva kvinnors upplevelse av stöd från barnmorskor i 
samband med medicinsk hemabort, valdes en kvalitativ metod med induktiv ansats. Kvalitativ 
ansats lämpar sig för studier där syftet är att beskriva, förstå och tolka vardagslivets 
upplevelser och strukturer i den naturliga miljön (Depoy & Gitlin, 1999). Valet av metod 
grundade sig på en önskan att lyfta fram kvinnors upplevelser med deras egna ord. Även den 
begränsade tillgången till kvinnor som matchar urvalet, påverkade val av metod, då det hade 
krävts en betydligt längre tidsperiod för att genomföra en kvantitativ studie. Kvantitativ 
forskning kräver en större mängd insamlad data för att generera tillförlitliglig statistisk. 
Kvalitativ forskning syftar till att få en annan och djupare kunskap än vad som kan fås fram 
genom kvantitativa metoder (Patel & Davidson, 2003), vilket ger kvalitativa studier ett 
holistiskt perspektiv (Descombe, 2009). Kvalitativ ansats växlar mellan närhet och distans 
och har en tendens att påverkas av den enskilda forskaren, eftersom forskaren använder sig 
själv som verktyg i analysprocessen, vilket gör att det är svårt att helt distansera sig. Forskare 
bör vara medvetna om sin egen roll och påverkan på data under forskningsprocessen 
(Lundman & Graneheim, 2008). Vid kvalitativ forskning kan insamling av data samt analys 
av data ske parallellt (Carlsson, 1991; Polit & Beck, 2006), en möjlighet som nyttjades under 
arbetets gång.  

Miljö  
Undersökningen genomfördes i samarbete med kvinnokliniken på ett sjukhus i södra Sverige. 
Varje år föds omkring 2000 barn på sjukhuset och 430 aborter genomförs. Klinikens rutiner 
vid medicinsk hemabort motsvarar de rutiner beskrivna i bakgrunden. De analgetika som 
kvinnor får med sig hem är Citodon 500 mg/30 mg och Diklofenak 50 mg, 
rekommendationen är att ta en Citodon och två Diklofenak i anslutning till applicering av 
Cytotec. Det uppsatta målet på kliniken är att 50 % av de medicinska aborterna ska 
genomföras som hemabort, under 2009 har andelen hittills blivit 39 %, omkring 7-10 
hemaborter varje månad (Bäcknäs, 2009).    

Deltagare 
Samtliga kvinnor som genomgått en medicinsk hemabort, samt var inbokade för återbesök på 
mottagningen under november och de första två veckorna i december 2009 tillfrågades om att 
delta i studien. Barnmorskor som ansvarade för återbesöken lämnade ut frågeformuläret till 
kvinnorna. Vid ett par tillfällen erbjöds enkäten även till kvinnor i samband med intag av 
Mifegyne, att besvara i hemmet och skicka in till mottagningen efter genomförd abort, detta 
genererade ej några svar. Slutligen valdes att även rekrytera kvinnor som genomgått hemabort 
på kliniken under de senaste månaderna, men vars återbesök skett innan studien påbörjades. 
Totalt svarade sju kvinnor i åldern 17-32 år. Ett intern bortfall registrerades pga. ofullständigt 
ifylld enkät. De kvinnor som kom att ingå i studien var samtliga över 18 år. 
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Insamling av data 
Inledningsvis diskuterades i författargruppen huruvida intervju eller ett frågeformulär var att 
föredra för vald studie. Intervju valdes bort med anledning av en oro för intervjuareffekt, att 
mötet i sig samt medhavd bandspelare skulle påverka de intervjuades svar. Samt risken för 
kränkning av den enskildes integritet, då anonymitet vid intervju ej längre är möjlig att 
tillmötesgå. Anonymitet skattades högt eftersom ämnet kan upplevas känsligt. Nackdelar som 
även framförs av Denscombe (2009). 
 
En enkät med öppna, strukturerade frågor konstruerades (se Bilaga 1). Enkätens utformades i 
samråd med vald kvinnoklinik, för att gemensamt identifiera önskat fokus. Klinikenss fokus 
är tillgänglighet, involvering, skicklighet och effektivitet (Bäcknäs, 2009). Frågeformuläret 
utvecklades allteftersom författargruppen fördjupade sina kunskaper kring begreppet stöd. 
Strukturerade frågeformulär innebär att frågorna är formulerade på samma sätt till alla 
deltagare (Lundman & Graneheim, 2008). Fördelar med öppna frågor, är att respondenten får 
uttrycka sina tankar med egna ord, vilket ger materialet ett större djup. Nackdelen är att öppna 
frågor kräver mer ansträngning och tidsåtgång för att besvaras, vilket kan avskräcka 
(Descombe, 2009). Tanken med enkäten var att ringa in begreppet stöd utifrån olika 
perspektiv, för att få en större helhet av kvinnors upplevelser. Ett par av frågorna gav ej svar 
motsvarande studiens syfte, det gäller fråga kring smärta och smärtlindring, där flertalet av 
kvinnornas svar ej anknyter till stöd. Även fråga gällande förslag på förbättring av vården, 
upplevs ha varit svår för kvinnorna att ta till sig och besvara. Inga specifika 
förbättringsförslag har presenterats av kvinnorna. 
 
I anslutning till enkäten, konstruerades ett följebrev i enlighet med Kylén (2004), för att ge 
brevet önskad struktur. Ett följebrev bör innehålla uppgifter kring varför undersökning 
genomförs och en beskrivning av vald målgrupp, vidare vem eller vilka som är ansvariga för 
studien, samt hur insamlad data kommer att hanteras. Därtill tillkommer upplysningar 
gällande ungefärlig tidsåtgång och när besvarad enkät önskas in. I följebrevet betonades 
frivillighet att delta samt anonymitet, att svaren aldrig kan spåras till den enskilda kvinnan.  

Analys av data 
Det insamlade materialet analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ 
innehållsanalys innebär att fokus ligger på att granska och tolka texter, metoden används 
inom beteendevetenskap, humanvetenskap och vårdvetenskap. Fokus vid analys är att 
identifiera skillnader och likheter i texter. Innehållsanalys kan vara både deduktiv och 
induktiv (Lundman & Graneheim, 2008). Aktuell analys är utförd utifrån ett induktivt 
tänkande. Vid induktiv analys sker en tolkning av materialet, utan förutbestämda ramar. 
Medan deduktiv innebär analys utförd efter en mall, modell eller teori. Under analysprocessen 
framkom likheter men även skillnader mellan de olika kvinnornas svar. 
 
Etablerade begrepp som används för att beskriva analysprocessen är: analysenhet, domän, 
meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, kategori och tema. Analysenheten är hela 
dokumentet som analyserats. Domän är delar av en text som handlar om ett särskilt område. 
En kod är en kortfattad meningsenhet som beskriver innehållet. Kategori utgörs av flera koder 
med liknande innehåll. Tema är ett sätt att sammanbinda identifierade kategorier (Lundman & 
Graneheim, 2008). Materialet lästes igenom upprepade gånger av bägge författarna, därefter 
skedde en organisering och primärtolkning, där meningsbyggande enheter identifierades 
innan en analys på djupet kunde ske. Avsikten var att utföra analys utan att påverkas av 
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tidigare kunskaper i ämnet eller de teorier kring begreppet stöd som presenteras i bakgrunden. 
Därefter skedde en kondensering, vilket är en process som bevarar det centrala i texten och 
gör texten kortare. Efter kondensering abstraheras texten och försågs med koder, med 
sammankoppling av likheter och skillnader. Under analysprocessen identifierades sex olika 
kategorier. Vartefter analysen genomfördes växte ett övergripande tema fram. 

Tillförlitlighet  
Vid genomförande av studier är det av vikt att materialets tillförlitlighet går att granska för att 
säkerställa studiens trovärdighet. Genom en noggrann beskrivning av tidigare kunskap inom 
forskningsområdet ökas studiers trovärdighet. Ett genomtänkt och motiverat urval bidrar 
också till en större trovärdighet (Holloway & Wheeler, 2002). I aktuell studie har målet varit 
att ge läsaren en ingående presentation av kunskapsläget, med anknytning till aktuell 
forskning.  
 
En studies giltighet är beroende av att undersökningen studerar det som är avsett att studera 
(Lundman & Graneheim, 2008). Vilket motsvarar den kvantitativa forskningens validitet 
(Depoy & Gitlin, 1999). Fokus i uppsatsen har varit att studera upplevelser av stöd från 
barnmorskor i samband med hemabort. Utformning av syfte, frågeformulär och analys har 
utförts utifrån detta fokus. Resultatet är följden av ett genomtänkt arbete. Författargruppen har 
försökt att distansera sig från texten, det vill säga ta avstånd ifrån materialet för att studera det 
ur andra perspektiv och kritiskt granska det som presenteras. Genom att ta materialet ur sitt 
sammanhang och ej låta sig påverkas av egna eventuella tankar och känslor relaterat till 
ämnet. Detta för att försäkra sig om att det som presenteras motsvarar syftet. 
 
Överförbarhet är den kvalitativa forskningens motsvarighet till den kvantitativas 
generaliserbarhet. En studies resultat ska kunna överensstämma i liknande sammanhang. En 
annan forskargrupp ska kunna nå motsvarande resultat (Holloway & Wheeler, 2002; Polit & 
Beck, 2006).  Detta genom att författargruppen presenterar sitt tillvägagångssätt och sitt 
redskap för insamling av data. 

Etiska överväganden 
Inför genomförande av aktuell undersökning togs kontakt med Lars Sandman vid 
Etikprövningsnämnden (EPN) i Göteborg. Detta för att försäkra att valt syfte och 
tillvägagångssätt inte strider emot etisk forskningspraxis. Undersökningar utförda på 
magisternivå kräver i regel ej etikprövning inför genomförande och omfattas således ej av 
gällande lagstiftning (Riksdagen, 2003). Undersökningen utfördes på ett sådant sätt, att 
kvinnornas persondata skyddades från författargruppen, samt den enskilda kvinnans svar från 
personalen på gynmottagningen. Godkännande att utföra undersökningen gavs av 
kvinnoklinikens vårdenhetschef. 
 
Forskning som avser människor regleras i lagtext för att skydda den enskilda individen. Enligt 
etikprövningslagen (Riksdagen, 2003) får forskning genomföras endast om vinsten av ny 
kunskap överväger risken för fysiskt eller psykiskt lidande för den enskilda deltagaren. Vilket 
kan poängteras utifrån de fyra grundläggande etiska principerna. Det vill säga autonomi-, 
godhets-, inte skada- och rättviseprincipen. Autonomiprincipen berör den enskildes rätt till 
självbestämmande och integritet. Individer har rätt att säga nej till att delta i forskning, samt 
att när som helst under en forskningsprocess kunna dra sig ur utan att krävas på förklaring. 
Godhetsprincipen och inte-skadaprincipen är som två motsatta sidor där forskarna måste finna 
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den rätta balansen. Forskning ska inte utföras på ett sådant sätt att den riskerar att skada de 
individer som deltar. Syftet med forskningen ska leda till något positivt, exempelvis att finna 
metoder som gagnar patientgrupper på sikt. Även om slutresultaten genererar något gott kan 
individen uppleva lidande under forskningsprocessen. De skadliga och för individen 
obehagliga momenten ska minimeras. Forskning ska därför vara väl motiverad och 
genomtänkt. Den fjärde principen berör rättvisa, människors lika värda och rätt till bemötande 
på lika villkor (Vetenskapsrådet, 2003). 
 
Då abort kan upplevas som ett laddat och svårt ämne, togs extra hänsyn vid formulering av 
syfte följt av utformning av enkät. Detta för att i möjligaste mån undvika att utsätta de 
deltagande kvinnorna för onödigt lidande, genom alltför personliga frågor. Syftet med 
undersökningen är att beskriva kvinnors upplevelse av stöd från vårdpersonal och inte att 
undersöka kvinnors upplevelser kring abort i sig eller de tankar och känslor som lett fram till 
abortbeslutet. 
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RESULTAT 

Resultatet grundar sig på enkätsvar från sex kvinnor i åldern 19-32 år. För tre av kvinnorna 
var aborten påföljden av den första graviditeten, övriga kvinnor hade ett eller ett par barn 
sedan tidigare. En kvinna var ensamstående, övriga av kvinnorna hade pojkvän/sambo. 
 
Resultatet presenteras i de sex kategorier som växter fram under analysprocessen, se tabell 1. 
Det övergripande temat som växte fram under analysprocessen var; ”Kvinnor kan i samband 
med en hemabort uppleva utsatthet och sorg, barnmorskor kan med sitt agerande skapa en 
känsla av trygghet, vilket spelar in på den totala upplevelsen av stöd”. Detta relaterar till 
kvinnornas upplevelser av stöd i samband med hemabort, där abortsituationens utsatthet 
genomsyrar, men även den trygghet som innebär att kvinnorna känner sig sedda och 
respekterade för sin person och sina val. Känsla av trygghet skapas genom att kvinnorna 
känner sig informerade, delaktiga, omhändertagna och bemötta, samt upplever tillgänglighet.  
 
Tabell 1. 
Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori Tema 
Man känner sig själv 
så nere så det känns 
skönt att ha ett stöd 
från personalen 

Känna sig nere Nedstämdhet Sårbarhet 
Att uppleva 
utsatthet och 
sorg 

fick jättebra 
information vid 
första besöket och 
även en bra 
informationsbroschyr 

Bra 
information, 
muntlig/skriftlig 

Info.material Information 

 
Att känna sig 
informerad 
 

bestämde mig för att 
göra det hemma det 
kändes tryggare så 

Tog beslutet 
själv Självständighet Ansvar Att känna sig 

delaktig 

Jag fick ett bra 
bemötande och 
kände mig trygg i 
mig själv när jag 
träffade 
barnmorskan 

Bra bemötande, 
kände mig 
trygg 

Värme Kärlek 
Att känna sig 
positivt/negativt 
bemött 

Sen hade man stöd 
under själva 
abortdagen då 
barnmorskan ringde 

Barnmorskan 
ringde Omtanke Att bli sedd Att känna sig 

omhändertagen 

Man kunde även 
ringa dygnet runt om 
det var något man 
undrade 

Ringa dygnet 
runt Telefonsamtal Kontakt Att uppleva 

tillgänglighet 

Kvinnor kan i 
samband med en 
hemabort uppleva 
utsatthet och sorg, 
barnmorskor kan 
med sitt agerande 
skapa en känsla av 
trygghet, vilket 
spelar in på den 
totala upplevelsen 
av stöd  

Att uppleva utsatthet och sorg 
Kvinnorna beskriver negativa aspekter, där abortsituationens utsatthet lyser igenom. Känslor 
av ensamhet, sårbarhet, litenhet och övergivenhet. Kvinnorna känner sig väldigt ensamma, 
nedstämda och sorgsna trots att de är säkra på sitt beslut. Kvinnorna framför livsfaktorer som 
står i vägen för att ta emot ett barn just nu. Vissa av kvinnorna uttrycker även känslor av skuld 
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och skam. Barnmorskors agerande spelar in på vilken betydelse dessa känslor får för den 
totala abortupplevelsen hos kvinnorna.  
 

”Man känner sig själv så nere så det känns skönt att ha ett stöd 
 från personalen”  
 
Lyfts fram görs även känslan i samband med intag av Mifegyne, att det efteråt blir så 
definitivt och att det inte finns någon återvändo. I denna situation upplever kvinnorna ett stort 
behov av stöd, att ha en förstående barnmorska närvarande som kan känna in de motstridiga 
känslor som kan finnas hos kvinnan. 
 

”… kände stor sorg efter intaget av tabletten, men jag pratade med 
 barnmorskan ett långt samtal och det kändes bättre efter samtalet 
 (…) jag grät  hela dagen” 
 
Smärta bidrar till kvinnornas upplevelse av utsatthet. Smärta ger ett fysiskt lidande och ökar 
på känslan av sårbarhet. Även de tankar och känslor som spelar in i abortsituationen, påverkar 
kvinnornas upplevelse av den fysiska smärtan. Enligt kvinnorna upplevs smärtan i samband 
med aborten som stark. För vissa kvinnor räcker inte de tabletter som sjukhuset 
tillhandahåller för den tidsperiod av smärta som kvinnan genomlider. 
 

”Fruktansvärt ont (…) det kändes värre än att föda barn man fick 
 inget för smärtan” 
 
I kombination med riklig blödning kan smärta skapa en utsatthet hos kvinnorna. I hemmiljö 
krävs att kvinnorna litar på sin egen förmåga att avgöra var gränsen för det normala förloppet 
går. Framkommer i svaren gör även att vissa av kvinnorna upplever att det skulle vara 
tryggare att abortera i närheten av utbildad personal, just för att de känner att det är svårt att 
själva bedöma blödningsmängden. 
 

”Otrygghet, man undrade när man skulle sluta blöda” 

Att känna sig informerad 
Att kvinnorna känner sig informerade bidrar till känsla av trygghet. Genom att kvinnorna 
känner till tillvägagångssätt och vad som är att förvänta, kan de göra informerade val. 
Information innefattar även kontaktuppgifter att ta till vid behov.  Kvinnorna upplever att den 
information som presenteras för dem är bra och tillräcklig. De poängterar att information ges 
både muntligt och skriftligt.  
 

”Jag fick jättebra information vid första besöket och även en bra 
 informationsbroschyr” 
 
Dock kan situationen i sig göra det svårt att ta till sig all information. Därför är skriftlig 
information att ta med sig hem en trygghetsfaktor, för att i lugn och ro kunna läsa igenom och 
ta till sig när situationen känns mer avslappnad. 
 

”… svårt att ta till mig all information för att allt bara kändes så 
 jobbigt just då” 
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Att känna sig delaktig 
Kvinnorna belyste att de kände sig delaktiga i beslut i anslutning till sin abort och de tyckte 
det var skönt att slippa vara på sjukhus. Delaktighet berör självbestämmande och 
självständighet. De upplevde att de själva tagit beslutet att vara hemma under abortdagen, de 
var pålästa i ämnet inför inledande besök på sjukhuset och hade reflekterat kring alternativen 
personligen eller med anhörig. Flertalet av kvinnorna hade ställt in sig på hemabort redan 
innan de tog kontakt med vården. Kvinnorna upplevde att i det egna hemmet var det lättare att 
slappna av, vara sig själva och känna sig trygga. Delaktighet innefattar att kvinnorna tar 
ansvar för sin situation, samt att i och med val av hemabort själv ansvara för att följa givna 
direktiv för att abortera.  
 

”Jag kände mig delaktig i beslutet att genomföra aborten i 
 hemmet. Jag och min pojkvän tog beslutet (…) skönt att slippa vara 
 på sjukhus. Vi hade även läst på internet om hemaborter” 
 

”… bestämde mig för att göra det hemma det kändes tryggare så” 
 

”… är man hemma kan man vara sig själv och det känns inte lika 
 ledsamt och pinsamt” 

Att känna sig positivt/negativt bemött 
Barnmorskors bemötande spelar in på kvinnornas upplevelse av stöd, där ett bra bemötande 
genererar trygghet. Kvinnorna upplever överlag att barnmorskor har ett trevligt bemötande, är 
vänliga och omtänksamma.  Kvinnorna uppger att det skapas en lugn atmosfär och att 
barnmorskor tar sig tid. Kvinnorna har ett behov i situationen att känna sig bekräftade och 
respekterade. Ett bra bemötande från personalens sida kan stärka den enskilda kvinnan och 
hennes självkänsla.  
 

”Jag fick ett bra bemötande och kände mig trygg i mig själv när 
 jag träffade barnmorskan” 
 
Negativt bemötande framkommer i ett par av kvinnornas berättelser, situationer när 
barnmorskor upplevdes vara på dåligt humör, vilket strider emot den önskan som kvinnorna 
uttrycker, att barnmorskor bör vara extra ödmjuka i sitt bemötande, eftersom abortsituationen 
i sig kan upplevas jobbig. En kvinna uppgav även att hon kände sig dömd av viss personal, att 
hon som vuxen kvinna och mamma borde kunnat skydda sig bättre. 
 

”… att man ibland kan känna att vissa i personalen tycker att man 
 borde tänkt sig för” 
 
Vad som framkommer är att kvinnorna kan uppleva att de själva får ett bra bemötande, men 
att deras partner glöms bort. Att deras tankar och känslor osynliggörs. En känsla av att 
abortvårdens fokus är att ett tidigt avbrytande av en graviditet endast berör kvinnan och 
hennes kropp. 
 

”Negativt var nog att ingen knappt ägnade en tanke åt min pojkvän 
 för man är ju två individer om aborten” 



 
 

16 

Att känna sig omhändertagen 
En detalj som kvinnorna återkommer till flera gånger i sina svar, var det faktum att en 
barnmorska ringde hem under abortdagen. Denna kontakt med sjukvården under abortdagen 
verkar ha haft en avgörande betydelse för kvinnornas upplevelse av stöd i samband med 
hemabort. Telefonkontakten ingav en känsla av trygghet, även fast kvinnorna inte alltid var så 
pratglada under själva samtalet. Men kvinnorna upplevde det positivt att genom ett 
telefonsamtal bli uppmärksammad och sedd. Kvinnorna visar även på en medvetenhet kring 
vilket stöd som är att förvänta under abortdagen, att barnmorskor inte kan göra mer än att 
ringa för att ge stöd och råd. Kvinnorna hämtade stor del av stöd och trygghet under 
abortdagen från närvarande pojkvän eller vän.  
 

”Sen hade man stöd under själva abortdagen då barnmorskan ringde” 
 
Kvinnorna beskriver också betydelsen av kontinuitet, att få träffa samma barnmorska vid 
besöken på sjukhuset, samt att med fördel ha ett ansikte på den barnmorska som ringer hem. 
Detta inger en känsla av ett personligare engagemang, genom att kvinnan träffar ett begränsat 
antal personal under processen och slipper ifrån att dra sin historia flera gånger. De kvinnorna 
som uppgav att personalen brustit i sitt omhändertagande, kände sig runtskickade mellan flera 
olika personaler.  
 

”Samma barnmorska hade jag vid båda tillfällena (…) kände mig 
 väl omhändertagen” 
 

”Positivt var att personalen verkligen verka bry sig och vilja lösa 
 situationen för mitt bästa” 
 
Även i de fall när kvinnorna av någon anledning ej kommer på återbesök, finns ett fortsatt 
omhändertagande från barnmorskans sida. Kvinnorna behöver inte känna sig bortglömda bara 
för att de ej orkar komma tillbaka till sjukhuset. 
 

”Hon ringde även när jag inte kom till återbesöket och vi hade 
 samtal om hur jag mådde. Det kändes bra att hon var omtänksam 
 även att jag inte okade komma till återbesöket” 

Att uppleva tillgänglighet 
Kvinnorna uppgav att det faktum att de hade fått ett telefonnummer, där de dygnet runt kunde 
nå en barnmorska för frågor, råd och hjälp, bidrog till en känsla av trygghet under 
hemaborten. Vetskapen att det fanns någon ett telefonsamtal bort om behovet skulle uppstå 
gjorde dem lugna. Kvinnorna nämner ej om de behövt ta till denna kontakt, men möjligheten 
att OM kändes viktig.  
 

”Man kunde även ringa dygnet runt om det var något man undrade” 
 
Kvinnorna uppgav även behovet av att ha någon som tog sig tid för samtal, att uppleva att 
någon lyssnar på de funderingar som finns i samband med en abort. Kvinnorna upplevde att 
det var skönt att få öppna sig för någon utomstående med kunskaper, en barnmorska som ej 
dömer dem för de tankar och funderingar som förs fram. 
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”… man behövde verkligen någon som pratade med en och lyssnade” 

Sammanfattning av resultatet 
I abortsituationen finns en upplevelse av utsatthet och sorg. Där kvinnorna upplever känslor 
av nedstämdhet, ensamhet och sårbarhet. Kvinnorna uppgav en utsatthet över att själva 
bedöma var gränsen från det normala går för smärta och blödning. Stödet från barnmorskor i 
samband med hemabort inleds med att kvinnorna känner sig informerade, de uppger att den 
information de får är bra och tillräcklig. Vidare känner sig kvinnorna delaktiga i de beslut 
som tas i samband med aborten, de upplever att de själva tar beslutet att abortera i hemmet 
samt tar på sig ansvaret för att fullfölja aborten i hemmet. Kvinnorna upplevde både positivt 
respektive negativt bemötande från barnmorskor, positivt bemötande innefattade värme, 
bekräftande och respekt. Medan negativt bemötande finns i situationer när kvinnorna känner 
sig dömda. I abortsituationen är kvinnorna i behov av att känna sig omhändertagna genom att 
en barnmorska ringer dem i hemmet under abortdagen, denna kontakt med sjukvården verkar 
ha haft en avgörande betydelse för kvinnornas upplevelse av stöd i samband med hemabort. 
Även känsla av kontinuitet spelar in på upplevelsen. Liksom att uppleva tillgänglighet har 
betydelse för kvinnornas upplevelse av stöd, att dygnet runt vid behov kunna nå en 
barnmorska för frågor och råd. Vidare att känna att det finns någon utomstående som tar sig 
tid att lyssna.  
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av stöd från barnmorskor i samband 
med medicinsk hemabort. Resultatet har analyserats utifrån kvalitativ innehållsanalys, med 
induktiv ansats, vilket innebär att granska och tolka texter utan förutbestämda ramar att utgå 
ifrån (Lundman & Graneheim, 2008). Innehållsanalys har upplevts adekvat för att analysera 
fram ett trovärdigt resultat. 
 
Valet av metod för insamling av data blev via ett frågeformulär. Fördelar med frågeformulär 
är att det är lätt att organisera och mindre tidskrävande än datainsamling via intervju. 
Nackdelen är risken för låg svarsfrekvens och ofullständiga svar, samt att inga följdfrågor kan 
ställas till de som besvarat enkäten (Descombe, 2009). På detta sätt kunde vi skydda den 
enskilda kvinnans integritet och vi kunde ej påverka de svar som presenterades. Dock kände 
vi flera gånger under analysprocessen att vi hade velat ställa följdfrågor, för att mer säkert 
nyansera ut kvinnornas tankar och upplevelser. Konstruktion av frågeformuläret skedde i 
samråd med kvinnokliniken på Ryhov, där kvinnoklinikens fokus färgade av sig på 
formuleringen av frågor. Under analysprocessen framkom att ett par av frågorna ej genererar 
svar värda att analysera. Detta härrör till frågan kring smärta och smärtlindring, där flertalet 
av kvinnornas svar ej anknyter till stöd, denna fråga kunde ha formulerats annorlunda. Även 
fråga gällande förslag på förbättring av vården, upplevs ha varit svår för kvinnorna att ta till 
sig och besvara. En utveckling och omarbetning av frågeformuläret skulle vara nödvändig om 
en uppföljande studie skulle bli aktuell. 
 
I anslutning till att enkäten lämnades ut till verksamheten, framkom funderingar kring att 
utöka bakgrundsvariabler, att förutom ålder och tidigare graviditeter, även innefatta faktorer 
så som relationsstatus. Dock beslutades att för aktuell studie, var förändring ej nödvändig för 
att nå det aktuella syftet. Möjligtvis hade relationsstatus gett materialet ännu en 
dimension/infallsvinkel värd att analysera. Vid analys av enkäterna framkom att trots 
avsaknad av fråga kring relationsstatus, tar kvinnorna själva upp denna faktor i sina svar.  
 
På aktuell kvinnoklinik är 7-10 kvinnor inbokade för återbesök efter hemabort varje månad 
(Bäcknäs, 2009). Under vår studieperiod var det flertalet kvinnor som uteblev från besöket, 
vidare valde ett övervägande antal av de kvinnor som tillfrågades om att delta i 
undersökningen att avstå. Följden blev att tillgången till insamlad data att analysera blev 
begränsad. Under processen var därför nya vägar för insamling av data nödvändiga att ta till. 
Sammantaget kom analysen att innefatta sex besvarade enkäter. Det kan tänkas att de öppna 
frågorna avskräckte några kvinnor, att de upplevde att delta i studien ej var värt den tid och 
det engagemang som krävdes från dem. Det är även tänkbart att abortsituationen i sig 
upplevdes så pass jobbig att vissa kvinnor ej orkade delta i vår studie.  Kvinnorna som kom 
att svara på enkäten var överlag nöjda med stödet och motiverade att delta i studien. Även om 
viss negativ data presenterats av kvinnorna, återstår fråga: vad har de kvinnor som uteblev 
från återbesök alternativt valde att avstå från studien för upplevelser av stöd i samband med 
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sin hemabort? Detta kan vi endast spekulera i. Hade dessa kvinnors svar gett en helt annan 
bild?  
 
Analysprocessen kan medvetet eller omedvetet påverkas av den eller de som utför analysen, 
därför bör forskare vara medvetna om sin egen roll (Lundman & Graneheim, 2008). För att få 
ett tillförlitligt resultat är det en fördel att i forskargruppen läsa igenom rådata var för sig 
inledningsvis, få till en primärtolkning av materialet och därefter göra en jämförelse av 
identifikationer och en gemensam tolkning. Enligt dessa direktiv genomfördes aktuell analys. 
Författargruppen har haft för avsikt att distansera sig ifrån det insamlade materialet och utföra 
analys utan påverkan från respektive författares förförståelse av ämnet, det vill säga ta avstånd 
ifrån materialet för att studera det ur andra perspektiv och kritiskt granska det som 
presenteras. Detta genom att ta materialet ur sitt sammanhang och ej låta sig påverkas av egna 
eventuella tankar och känslor relaterat till ämnet. Det har dock varit oundvikligt att viss 
påverkan har skett. Det är möjligt att resultatpresentationen hade blivit en annan om 
materialet analyserats av en annan författargrupp. 

Resultatdiskussion 
Det tema som utkristalliserades under analysprocessen var: ”Kvinnor kan i samband med en 
hemabort uppleva utsatthet och sorg, barnmorskor kan med sitt agerande skapa en känsla av 
trygghet, vilket spelar in på den totala upplevelsen av stöd”. Trygghet nås genom att 
kvinnorna känner sig informerade, delaktiga, omhändertagna och bemötta, samt upplever 
tillgänglighet. Studiens resultat visar att stöd från vårdpersonal har en avgörande betydelse för 
kvinnors upplevelse av trygghet i samband med hemabort. Trygghet kan beskrivas som en 
allmän inre känsla av välbefinnande, innefattande en tilltro till det egna jaget, en tilltro till 
tillvaron i allmänhet samt en frånvaro av känsla av utsatthet och hot. Trygghet innebär en 
tillförsäkran om optimal livskvalitet för den enskilda individen. Denna tillförsäkran bygger på 
att individen besitter vissa resurser och att hon är medveten om dessa (Segesten, 1994).  
 
Kvinnor behöver få den tid och det stöd som krävs i processen, för att komma fram till det 
beslut som känns rätt (Aneblom, 2006). Enligt Halldén m.fl. (2006) har kvinnor ett stort 
behov av att prata och att någon som de litar på lyssnar. De kvinnor som får detta stöd, känner 
en trygghet under sin abort. Enligt Hupcey och Morse (1997) kan stöd erbjudas både som 
socialt stöd från partner eller övriga närstående, respektive professionellt stöd från 
vårdpersonal. Aktuell studie visar på att bådadera är viktigt för kvinnor i samband med 
hemabort. Men enligt Eriksson (1987b) ska den professionella vården enbart hjälpa till när 
den naturliga vården inte kan bemästra en situation. Övervägande delen av kvinnorna i vår 
studie känner en viss utsatthet, men är ändå tillfredsställda med det stöd som de erbjuds.  

Att uppleva utsatthet och sorg 

Resultatet visar på att behov av emotionellt stöd är stort i samband med det besök på 
sjukhuset där aborten påbörjas genom intag av Mifegyne. I denna situation behöver kvinnorna 
ha en förstående barnmorska närvarande som kan känna in de motstridiga känslor som kan 
finnas hos kvinnan. Detta framkom även i studie av Kero m.fl. (2009), där intaget av 
Mifegyne på sjukhus upplevs av många kvinnor som känslomässigt jobbigare än själva 
aborteringen i hemmet. Kvinnorna i studien belyser den utsatthet som kan uppstå i anslutning 
till abortsituationen. Där känslor av nedstämdhet, ensamhet och sårbarhet lyfts fram. 
Kvinnorna tycker det känns skönt med stöd för att dessa känslor ej skulle ta överhand. Den 
smärta som kan upplevas i samband med abort bidrog till känsla av utsatthet, då fysiskt 
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lidande påverkar det psykiska välbefinnandet. Även de tankar och känslor som spelar in i 
abortsituationen, påverkar kvinnornas upplevelse av den fysiska smärtan. I kvinnornas svar 
kan livslidande och sorg uttydas, där de motstridiga känslorna i abortsituationen spelar in. 
Kvinnorna uttryckte att deras livssituation inte stämde samman med den optimala för att ta 
emot ett barn. Enligt Eriksson (1994) är detta ett livslidande. 
 
Utsatthet innefattar smärta, där det instrumentella stödet återfinns i tillhandahållande av 
analgetika. Studie av Westhoff m.fl. (2001) visar att de direktiv kring bruk av analgetika som 
kvinnor erhåller inför abort, påverkar det faktiska intaget av analgetika. Vissa kliniker 
rekommenderar att smärtstillande tabletter ska tas i förebyggande syfte, medan andra 
informerar att värktablettera endast ska tas om behovet uppstår. På aktuell klinik lyder 
rekommendationen att inta analgetika i samband med införande av Cytotec (Bäcknäs, 2009). 
Vårt resultat ger inga entydiga svar kring huruvida den erbjudna smärtlindringen är adekvat 
och tillräcklig. Kvinnorna uppgav att smärtan i samband med aborten kunde upplevas som 
fruktansvärd. Enligt Faxelid och Gemzell-Danielsson (2009) finns det studier som pekar på 
att behovet av smärtlindring är mindre vid hemabort. Detta har varken kunnat styrkas eller 
dementeras i aktuell studie. 
 
Resultaten i vår studie kring hemabort, kan kopplas till de tankar och känslor som kvinnor 
kan uppleva i samband med tidiga missfall. I bägge fallen upplever kvinnor ett behov av att 
bli bekräftade och att få prata med någon som förstår dem, som kan svara på frågor. De 
behöver ett professionellt bemötande och respekteras för den eventuella ambivalensen av 
känslor de genomlider. Enligt studie av Adolfsson, Larsson, Wijma och Berterö (2004) kan 
kvinnor uppleva skuld och tomhet i samband med ett missfall. Kvinnor tar ofta på sig skulden 
för ett missfall, att något de gjort eller att de någon gång tänkt tanken att de ej vill ha barnet 
ska ha orsakat missfallet.  Även kvinnorna i vår studie benämnde skuld, tomhet och skam. 
Vare sig en graviditet avslutas med abort eller missfall finns känslor av sorg, det är inte alltid 
kvinnors partner förstår deras behov att prata om det som inte blev. Samtidigt som studier 
visar att män inte alltid får ge uttryck för sina känslor. Män känner sig ofta tvingade att vara 
starka och inte visa känslor, samt att sätta kvinnan och hennes behov i första hand (Holmgren, 
1994). 

Att känna sig informerad 

Kategorin att känna sig informerad anknyter till det av Langford (1997) preciserade 
informativa stödet, vilket berör information och råd. Den information som kvinnorna erhåller 
på gynmottagningen är både muntlig och skriftlig. Kvinnorna i studien upplever att 
informationen är bra och tillräcklig. Informationen gör dem väl förberedda på det som komma 
skall gällande tillvägagångssätt, smärta och blödning. Detta bidrar till en känsla av trygghet. 
Resultatet kan jämföras med Aléx och Hammarströms (2004) studie, där tillräckligt med 
information var en bidragande faktor till en positiv abortupplevelse. 

Att känna sig delaktig 
Att känna sig delaktig kan kopplas till det bekräftande stödet som syftar till att stärka kvinnor 
så de känner sig delaktiga, självständiga och hyser en tilltro till sig själva och till sin förmåga. 
Detta kräver reflektion och självrannsakan. Barnmorskor ska ej ta över beslutsbördan och 
komma med färdigkonstruerade lösningar (Langford, 1997). Barnmorskor ska enligt den 
internationella etiska koden bejaka kvinnors rätt till självbestämmande, samt respektera och 
stödja kvinnor utifrån deras livssituation (ICM, 2009). Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om abort, ska vårdpersonal ha en positiv syn på abort och ej fördöma de som 
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söker för ett avbrytande (Socialstyrelsen, 2004). Barnmorskor ska stötta kvinnor i de val de 
gör, kvinnorna i studien uppger att de själva alternativt i samråd med partner tagit beslut att 
genomföra medicinsk abort i hemmet. Genom att abortvården tillåter kvinnor att abortera i 
hemmet, stärks kvinnors självförtroende och självständighet. Kvinnorna upplevde att de tog 
ansvar för sin egen situation och att de fick det stöd de var i behov av. Kvinnorna var 
medvetna om vilket stöd som var att förvänta under abortdagen vid en hemabort, att 
barnmorskor inte kan göra mer än att ringa för att ge stöd och råd. Många kvinnor uppger att 
abort i hemmiljö känns mer naturligt och privat än en vistelse på sjukhus, trots smärta och 
illamående (Fielding m.fl., 2002). Detta framkommer även i vårt resultat, där kvinnorna 
uppgav att hemmiljön skapade en känsla av trygghet, gjorde det lättare att slappna av och att 
vara sig själv. Flertalet av kvinnorna uppgav att de vantrivs i sjukhusmiljö, vilket var ett 
övervägande skäl till att utföra abort i hemmet. Det går inte att utesluta att det finns kvinnor 
som väljer att abortera i hemmet för att slippa vara på sjukhus, men som egentligen inte 
känner sig trygga att utföra en abort i hemmet. Kvinnor som är i behov av betydligt mer stöd 
under abortdagen än vad de kan erbjudas i hemmet. 

Att känna sig positivt/negativt bemött 
Att känna sig positivt/negativt bemött visas på i resultatet där kvinnorna upplevde emotionellt 
stöd genom att barnmorskor hade ett trevligt bemötande, var omtänksamma och brydde sig 
om dem. Kvinnorna kände sig bekräftade och respekterade. Vissa av kvinnorna upplevde 
bitvis negativt bemötande från barnmorskorna, de kände sig dömda som ej skyddat sig bättre 
mot oönskad graviditet. Kvinnorna upplevde bristande stöd, som grundar sig i en oförmåga 
hos vårdgivare att känna empati för den andre, samt svårighet att se de individuella behoven 
och erbjuda det stöd som krävs (Hupcey, 1998). Enligt Eriksson är vårdlidande ett onödigt 
lidande som oftast uppstår pga. att vårdare har otillräckliga kunskaper och inte tänkt över sin 
situation (Eriksson, 1994). Vissa av kvinnorna i studien pekar på att dessa brister förekommer 
på gynmottagningen, om än i liten skala, men det är oklart vad ett resultat baserat på fler 
kvinnors upplevelse hade kunnat visa på. Som barnmorska gäller det att i alla situationer 
oavsett dagsformen se den enskilda kvinnan framför sig, eftersom ett vårdlidande kan uppstå 
när en abortsökande kvinna blir förnekad som en lidande människa, vilket kan leda till en 
känsla av maktlöshet (Daahlberg m.fl., 2003). Framkommer gör även att kvinnorna upplever 
att deras partner glöms bort och deras tankar och känslor osynliggörs. I studie av Holmberg 
och Wahlberg (2000) får unga män komma till tals om sina tankar och känslor i samband med 
abort. Männen uttrycker en skuld över att ha försatt kvinnan i en oönskad situation och 
uppger att beslutet att avbryta graviditeten är upp till kvinnan. Framkommer gör även att män 
upplever att det är skönt att få prata med någon om situationen. 

Att känna sig omhändertagen 

Kvinnorna i vår studie uppger att telefonsamtal från barnmorskan under abortdagen har en 
avgörande betydelse för deras upplevelse av stöd i samband med hemabort. Betydelsefullt var 
även kontinuitet. Att om möjligt träffa samma barnmorska vid besöken på sjukhuset, samt 
veta vilken barnmorska som telefonkontakt kommer att ske med under abortdagen. Denna 
kategori kan kopplas till det emotionella stödet (Langford, 1997), där förtroende mellan 
parterna skapas genom empati och kärlek, vilket leder till en känsla av trygghet. Enligt 
Söderberg m.fl. (1998) påverkar stödet från vårdpersonal och omgivning hur kvinnor hanterar 
sina känslor efter en abort. Enligt Fiala m.fl. (2002) är kvinnor överlag nöjda med det stöd det 
får från närvarande partner, släkting eller vän under abortdagen. Även kvinnorna i vår studie 
poängterar att närvarande partner värderas högt under abortdagen. 
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Att uppleva tillgänglighet 
Barnmorskor tog sig tid att lyssna och fanns tillgängliga dygnet runt om behov skulle uppstå, 
vilket bidrog till att Kvinnorna upplevde en trygghet under sin hemabort. Vetskapen att det 
fanns någon ett telefonsamtal bort om behovet skulle uppstå gjorde dem lugna. Genom att en 
barnmorska är tillgänglig för kvinnan och lyssna på hennes beskrivning av upplevelser och 
inte försöka övertyga kvinnan om sin egna professionella uppfattning visar vårdgivaren på sin 
empatiska förmåga. Detta leder till att vårdaren engagerar sig personligt och det blir ett äkta 
och öppet vårdande (Dahlberg, 1997). Kvinnorna i vår studie upplevde att det var skönt att få 
öppna sig för någon utomstående med kunskaper, en barnmorska som ej dömer dem för de 
tankar och funderingar som omger abortsituationen. 
 
Vi tycker att det är positivt att hemabort finns som ett alternativ för kvinnor. Men det är 
viktigt att kvinnor själva tar beslutet att abortera i hemmet och att de upplever sig ha det rätta 
stödet, både från närstående och från personal. Därför är det bra att abortvården kräver att 
kvinnor ska ha en annan vuxen hos sig under abortdagen. Vi tror inte att hemabort kan ersätta 
alla medicinska aborter på sjukhus, detta alternativ måste finnas kvar för de kvinnor som av 
någon anledning ej lämpar sig för eller inte vill utföra abort i hemmet. Det viktigaste är att 
kvinnor känner sig trygga, oavsett val av metod och plats under sin abort. Vi har svårt att 
förstå de kvinnor som väljer att utebli/avstå återbesök på gynmottagningen efter genomförd 
abort. Dels för att besöket ger en återkoppling och kontroll att aborten lyckats. Men även för 
möjligheten att prata om sina upplevelser och ställa frågor. Dock kan vi förstå att det finns 
kvinnor som upplever abortsituationen som jobbig och ej vill påminnas om det som varit 
genom att åka tillbaks till sjukhuset. Men kanske är det just dessa kvinnor som är i störst 
behov av ett återbesök.  
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SLUTSATSER 

Resultatet av vår studie ger en inblick i hur kvinnor kan uppleva det stöd de erhåller av 
barnmorskor i samband med hemabort. Enligt studien har kvinnor ett stort behov av trygghet i 
anslutning till sin abort. Kvinnors behov av emotionellt stöd är stort i samband med att 
aborten påbörjas genom intag av Mifegyne. I denna situation behöver kvinnor ha en 
förstående barnmorska närvarande som kan känna in de motstridiga känslor som kan finnas. 
Vidare behöver kvinnor trots valet att abortera i hemmet uppleva att barnmorskor finns 
tillgängliga för dem och bryr sig om dem. Detta poängteras i temat ”Kvinnor kan i samband 
med en hemabort uppleva utsatthet och sorg, barnmorskor kan med sitt agerande skapa en 
känsla av trygghet, vilket spelar in på den totala upplevelsen av stöd”. Barnmorskors 
telefonsamtal till kvinnan under abortdagen har en avgörande betydelse för kvinnors 
upplevelse av stöd i samband med hemabort. Men även att kvinnor känner sig sedda och 
respekterade för de val de gör. Det är önskvärt att mer forskning sker inom området, studier 
som har en helt annan möjlighet än aktuell studie att nå erkännande och utveckla abortvården. 
Det skulle vara intressant att gå vidare, utveckla frågeformulär och fånga upp även de kvinnor 
som uteblir från återbesök. Vidare hur upplever partners att stötta kvinnor i hemmet under 
abort? 
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BILAGOR 

xxx 19 oktober 2009 
Hej 
 
Enkäten du håller i din hand är ett samarbete mellan två blivande barnmorskor och 
kvinnokliniken, xxx. Syftet är att undersöka kvinnors upplevelse av stödet från barnmorskor i 
samband med medicinsk hemabort, tanken är att se hur vården fungerar och vad som kan 
förbättras. Undersökningen kommer att redovisas i en magisteruppsats. 
 
Enkäten erbjuds i samband med återbesök på gynmottagningen, till samtliga kvinnor som 
genomgått en medicinsk hemabort. Det är frivilligt att delta. 
 
Frågeformuläret besvaras i anknytning till besöket, innan hemgång. Svara gärna så utförligt 
som möjligt på frågorna. Besvarad enkät läggs i bifogat kuvert och klistras igen.  
 
Undersökningen är helt anonym, personalen som du träffar på mottagningen har ej tillgång till 
dina svar och vi som studenter har ej tillgång till dina personuppgifter. Svaren kan aldrig 
spåras till dig personligen. 
 
Enkäten kan eventuellt upplevas jobbig att besvara, eftersom tankar och känslor kan väckas 
till liv. Om du upplever att du behöver få prata med någon, finns stöd att få via 
gynmottagningen. Samtidigt kan undersökningen upplevas som något positivt, att under lugna 
former få reflektera över sina upplevelser.  
 
Resultatet från undersökningen kommer att publiceras i en magisteruppsats, uppsatsen kan 
sökas via högskolebiblioteket i Skövde http://www.his.se/biblioteket/ 
 
Det tar omkring 10 minuter att besvara frågorna 
 
 
Josefin Lager   Hanna Scheynius 
 
Barnmorskestudent  Barnmorskestudent 
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Kvinnors upplevelse av stödet från barnmorskor i samband med medicinsk hemabort 
 
 
Ålder……...år 
 
 
Har du varit gravid tidigare? 
JA  NEJ 
 
 
Om JA, kan du beskriva hur den/de graviditeten/erna gick 
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Kan du beskriva din helhetsupplevelse av stödet från personalen i samband med din hemabort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan du beskriva vad i personalens bemötande som var positivt respektive vad i personalens 
bemötande som var negativt? 
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Kände du dig väl omhändertagen av personalen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upplevde du att du fick rätt/tillräckligt med information i samband med aborten? Var det 
något du saknade? 
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Kände du dig delaktig i beslutet att genomföra aborten hemma? Kan du beskriva hur beslutet 
kring tillvägagångssätt togs?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upplevde du den smärtlindring du fick med dig hem som tillräcklig? Behövde du använda 
samtliga tabletter eller komplettera med fler? 
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Kan du beskriva vad som bidrog till din känsla av trygghet/otrygghet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan du ge oss förslag på något som skulle göra vården bättre? 
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Kan du beskriva hur det var för dig att besvara denna enkät? Var det någon fråga som kändes 
allt för svår eller personlig att svara på? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan 
Hanna & Josefin 
 


