
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1. Bakgrund 1 

1.1 Inledning 1 
1.2 Historik 1 
1.3 Omvårdnadsteori 2 
1.4 Den medicinska aborten 3 

1.4.1 Statistik över aborter i Sverige 4 
1.4.2 Aktuell forskning 4 

1.5 Problemformulering 6 
2. Syfte 7 
3. Metod 8 

3.1 Design 8 
3.2 Population och urval 8 
3.3 Instrument 8 
3.4 Procedur 8 
3.5 Dataanalys 9 
3.6 Forskningsetiska överväganden 9 

3.6.1 Begrepp 10 
4. Resultat 11 

4.1 Bakgrundsfakta om deltagarna 11 
4.2 Kvinnornas upplevelse av smärta 11 
4.3 Kvinnornas upplevelse av blödning 13 
4.4 Kvinnornas medvetenhet om att fostret kom ut 14 
4.5 Sjukhusbesök i samband med aborten i hemmet 15 
4.6 Val av abortmetod i framtiden 15 
4.7 Övriga synpunkter 16 

5. Diskussion 18 
5.1 Sammanfattning 18 
5.2 Resultatdiskussion 18 
5.3 Orems egenvårdsteori i praktiken 20 
5.4 Metoddiskussion 21 
5.5 Slutsats - utifrån barnmorskans yrkesroll 22 

6. Referenser 23 
 



 1 

1. BAKGRUND 

1.1 Inledning 
Antalet medicinska aborter som avslutas i hemmet ökar både på Akademiska sjukhuset i Uppsala 

samt Södersjukhuset i Stockholm. Allt fler kvinnor väljer att avsluta den medicinska aborten i 

hemmet enligt uppgifter från den gynekologiska mottagningen i Uppsala. Det obligatoriska 

återbesöket har tagits bort och erbjuds endast de kvinnor som önskar det. På den gynekologiska 

mottagningen på Södersjukhuset i Stockholm har avslutandet av aborter i hemmet likaså ökat 

under de senaste åren. Där får kvinnorna en återbesökstid men väljer ofta att inte komma på den 

bokade tiden. Det ökade antalet hemaborter föranledde denna studie, då det finns ett behov av 

ökad kunskap om kvinnors upplevelser av smärta, blödning, stöd, känsla av trygghet, behov av 

information samt möjlighet att se fostret i samband med hemabort. Detta arbete avser att studera 

kvinnors upplevelser av smärta, blödning samt möjligheten att se fostret i samband med abort i 

hemmet. 

1.2 Historik 
Pehrsson, (2000) menar att det i årtionden innan införandet av den nuvarande abortlagen rådde en 

Luthersk kyrklig tradition i Sverige. Sexualiteten hade sin plats inom äktenskapet, man avrådde 

människor från att ha för- och utomäktenskapliga förbindelser med hänvisning till gudomliga bud 

samt till människans eget välbefinnande. Abort eller fosterfördrivning var förbjudet enligt svensk 

lag. Före år 1864 var abort belagt med dödsstraff. Straffet kom sedan att ändras till fängelse från 

en månad upp till två år, för medhjälp till abort var straffet från sex månader upp till två år. På 

1800-talet användes främst olika naturläkemedel såsom sävenbom och mjöldryga vid abort, 

senare användes ämnen som kinin och arsenik. På 1900-talet ersattes dessa läkemedel med olika 

instrument i form av livmodersprutor, katetrar och sonder. Medicinalstyrelsen uppskattade att det 

år 1930 utfördes 10 000 illegala aborter i Sverige, mörkertalet är dock troligen stort. Många 

kvinnor fick infektioner efter ingreppen, blev sterila eller dog. Riksförbundet för Sexuell 

Upplysning (RFSU) som startade 1933 propagerade för legalisering av abort, man ville dock 

genom sexualupplysning och preventivmedel förebygga oönskade graviditeter (Pehrsson, 2000). 

De många illegala aborterna ansågs som ett stort samhällsproblem. År 1938 antog Sverige en ny 

abortlag som fastställde att kvinnan kunde få göra abort på vissa indikationer, dels humanitär 

indikation - om hon blivit utsatt för våldtäkt eller incest, eugenisk indikation – om det kunde 

antas att en person genom arvsanlag på avkomlingar kunde överföra sinnessjukdom/-slöhet, 

svårartad sjukdom eller lyte av annat slag samt medicinsk indikation - om graviditeten ansågs 
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medföra en allvarlig fara för kvinnans liv och hälsa. Straffet för illegal abort var detsamma som 

tidigare (Lennerhed, 2008). År 1946 infördes en lag om socialmedicinsk indikation för abort – 

om kvinnans ”kroppsliga eller själsliga krafter” antogs bli nedsatta av en förlossning eller av att 

vårda ett barn kunde hon få abort beviljad. Nu kunde också en kvinna som genomgått en illegal 

abort slippa straff (Pehrsson, 2000).  

 
På 1960-talet höjdes röster för ett modernare och mer jämställt samhälle med en mera positiv syn 

på sexualiteten. Ett nytt samhälle skulle härmed formas (Pehrsson, 2000). Den nuvarande 

svenska abortlagen (SFS 1974:595) trädde i kraft den 1 januari 1975. Lagen säger att abort får 

utföras om åtgärden vidtas före vecka 18+0 i graviditeten. Önskar kvinnan göra abort efter 18:e 

graviditetsveckan måste hon söka tillstånd hos Socialstyrelsen som prövar om det finns 

synnerliga skäl, till exempel att graviditeten kan antas medföra allvarlig fara för hennes liv eller 

hälsa. Om fostret är livsdugligt får abort inte göras, det vill säga gränsen för abort går vid ca 22 

veckor (SFS 1974:595).  

1.3 Omvårdnadsteori  
Dorothea Orem ägnade 40 år av sitt liv till att ta fram teorin om egenvård. Hon började 

med att utforska det unika i omvårdnaden, vilket sedan mynnade ut i teorin om egenvård. Enligt 

Cavanagh, (1992) menade Orem att den som har förutsättningar för egenvård måste hitta en 

balans mellan de krav som ställs och de möjligheter som finns för att kunna möta de ställda 

kraven. Den som har förmåga till egenvård har också möjlighet att utveckla sin mänskliga 

potential till det yttersta. Den personen kan sköta de egna grundläggande fysiska, psykiska och 

sociala livsprocesserna och upprätthålla de mänskliga funktionerna. 

Sjuksköterskans/vårdgivarens roll är att sätta upp mål för patienten. Hon ska guida i rätt riktning, 

fördela uppgifter, utbilda, erbjuda psyksikt stöd samt besluta om en passande miljö för fortsatt 

utveckling (Cavanagh, 1992). Sjuksköterskan/vårdgivaren använder sig av inlärda kunskaper för 

att avgöra om omvårdnaden är nödvändig eller inte. Sjuksköterskan/vårdgivaren utformar en 

omvårdnadsplan utifrån behovet av det. Den kan innefatta sjuksköterska/vårdgivare, patient eller 

anhörig. De handlingar som utförs under en begränsad tidsperiod bildar omvårdnadsplanen. Det 

finns tre typer av omvårdnadssystem: fullständigt kompenserande, delvis kompenserande och 

stödjande/undervisande system. De två första innebär att sjuksköterskan/vårdgivaren helt eller 

delvis utför de nödvändiga aktiviteterna som är viktiga för patientens överlevnad eller 

välmående. Det sistnämnda systemet innebär att sjuksköterskan/vårdgivaren stöder en individ 
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som har förutsättningarna för egenvård med hjälp av undervisning så att personen själv kan utföra 

egenvård. Författaren ger ett exempel om hur sjuksköterskan/vårdgivaren instruerar en nybliven 

mamma i amningsteknik och ger psykologiskt stöd i det (Selander, Schmieding & Hartweg, 

1995).  

1.4 Den medicinska aborten  
Abort till och med vecka 9+0 kallas tidig abort. Kvinnan kan då välja mellan medicinsk eller 

kirurgisk abortmetod. Den medicinska aborten kan liknas vid ett spontant missfall. Behandlingen 

består av Mifepriston 800 mg peroralt, ett antiprogesteron som gör att graviditeten avbryts. Ett 

och ett halvt till två dygn senare tas Misoprostol 0.8 mg vaginalt, ett prostaglandinpreparat som 

fullföljer aborten. Blödningen som följer kort efter intaget av Misoprostol liknar en riklig 

menstruationsblödning, ca 80 ml och kan pågå i 10-12 dagar enligt Svensk Förening för Obstetrik 

och Gynekologi – SFOG, (2009) och Gottlieb och Von Schoultz, (2009). Denna abortmetod har 

varit godkänd i Sverige sedan 1992 medan möjligheten att få slutföra aborten i hemmet har varit 

tillåten sedan 2004 (Faxelid & Gemzell-Danielsson, 2009). Vanliga biverkningar av Misoprostol 

är illamående, buksmärta, kräkning och diarré (FASS, 2012). Den medicinska aborten startar då 

kvinnan sväljer det första läkemedlet Mifepriston, detta ska enligt lag göras på en 

sjukvårdsinrättning. Kvinnan kan själv utföra steg två i den medicinska aborten i hemmet. En 

barnmorska måste då finnas tillgänglig per telefon dygnet runt. Kvinnan får smärtstillande 

tabletter med sig till hemmet såsom antiinflammatorisk smärtlindring så kallad Non-Steriodal 

Anti-Inflammatory Drug - NSAID till exempel Diklofenak 100 mg eller Ibuprofen 400 mg. 

Paracetamol 1g kan också ges eller oralt morfinderivat om så skulle behövas (SFOG, 2009 & 

Socialstyrelsen, 2008).  

 

Kirurgisk abortmetod är initialt ett dyrare alternativ än medicinsk abort enligt Wei, Shouzhang 

och Tai, (2011). Författarna menade att komplikationer efter den medicinska aborten i form av 

rester i livmodern eller pågående blödning gav ökad vårdtid vilket ledde till att de totala 

kostnaderna för medicinsk och kirurgisk abortmetod jämnade ut sig. Nittio procent av de 

medicinska aborterna var fullständiga medan de kirurgiska aborterna var fullständiga i 100 % av 

fallen (Wei et al., 2011). I en finsk studie från 2009 följdes alla kvinnor som gjort en abort mellan 

åren 2000-2006. Man jämförde utfallet av medicinsk och kirurgisk abortmetod. Antalet 

ofullständiga aborter i den medicinska gruppen (n=22 368) var 6,7 % och 1,6 % i den kirurgiska 

gruppen (n=20 251). I den medicinska gruppen drabbades 15,6 % av kvinnorna av fortsatt 
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blödning jämfört med 2,11 % av kvinnorna i den kirurgiska gruppen (Niinimäki et al., 2009). I 

ytterligare en studie där man jämförde utfallet av medicinsk och kirurgisk abortmetod visade 

resultatet att antalet lyckade aborter i den medicinska gruppen var 96,5 % och 99,9 % i den 

kirurgiska gruppen (Bennett et al., 2009). 

1.4.1 Statistik över aborter i Sverige 
I Sverige utförs mellan 35 000 och 40 000 aborter årligen (Socialstyrelsen, 2008). De flesta 

aborter görs av kvinnor under 30 års ålder. Av kvinnor under 25 år har ca 40 procent gjort minst 

en abort tidigare och 79 procent av alla aborter sker före utgången av 9:e graviditetsveckan. Utav 

de kvinnor som gör en abort före den nionde graviditetsveckan väljer de flesta att göra en 

medicinsk abort, de resterande väljer då att göra en kirurgisk abort. Åldersgruppen med högst 

andel aborter är gruppen 20-24 år, därefter följer gruppen 25-29 år. Tonårsaborterna har minskat 

de senaste åren och ligger på samma nivå som kvinnorna i åldersgruppen 30-34 år 

(Socialstyrelsen, 2010).  

 

De regionala skillnaderna mellan länen i antal aborter är stora. Gotland hade 2010 de högsta 

aborttalen med 24,5 aborter per 1000 kvinnor, Stockholms län och Norrbottens län följde tätt 

därefter med 24,2 respektive 23,1 aborter per 1000 kvinnor. Det lägsta antalet hade Kronobergs 

län med 15,3 aborter per 1000 kvinnor och Jönköpings län med 15,4 aborter per 1000 kvinnor i 

åldrarna 15–44 år. Medicinska aborter har successivt ökat sedan införandet 1992 och är nu den 

vanligaste abortmetoden i Sverige (Socialstyrelsen, 2011).  

1.4.2 Aktuell forskning 
I en longitudinell studie gjord i Kalifornien, USA följde man upp 438 kvinnor två år efter en 

kirurgisk abort. Av dessa kvinnor var en stor majoritet nöjda och skulle välja att göra en abort 

igen om det skulle krävas. En procent led av Posttraumatiskt Stress Syndrom. Det visade sig att 

ung ålder samt tidigare depression var riskfaktorer för att drabbas av depression efter en abort 

(Major et al., 2000). Flera studier visar att uppkomsten av psykiska men inte skiljer sig mellan 

kvinnor som genomgått kirurgisk abort och kvinnor som genomgått medicinsk abort (Henshaw, 

Naji, Russell & Templeton 1994; Howie, Henshaw, Naji, Russel, Templeton, 1997; Robson et al., 

2009; Slade, Heke, Fletcher & Stewart, 1998). En svensk studie med 58 deltagare visade att en 

majoritet av kvinnorna hade psykiskt välbefinnande samt kände en stor lättnad ett år efter aborten 

(Kero, Högberg & Lalos, 2004).  
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I en svensk studie som publicerades 2004 framkom det att kvinnorna i gruppen för hemabort 

upplevde det som naturligt, likt en försenad menstruation eller en spontan abort. Många tyckte att 

det kändes lättare att vara hemma och en liten andel tyckte att det kändes bättre att få blöda 

hemma än på sjukhuset (Fiala, Winikoff, Helström, Hellborg & Gemzell-Danielsson, 2004). I en 

kvalitativ studie publicerad i Sverige 2009 framkom att många av de unga kvinnorna upplevde att 

den medicinska aborten var värre än de hade förväntat sig, gällande smärtan och blödningen 

(Ekstrand, Tydén, Darj & Larsson, 2009). I en svensk studie från Karolinska Institutet med 395 

deltagare upplevde en tredjedel av kvinnorna hemaborten som mindre jobbig än förväntat, en lika 

stor andel skattade upplevelsen likt förväntat och en femtedel av deltagarna skattade upplevelsen 

som värre än förväntat. Femtiosju procent av deltagarna sa att de önskade ytterligare 

smärtlindring såsom Diklofenak, Paracetamol, Citodon® eller Ibuprofen (Kopp Kallner, Fiala & 

Gemzell-Danielsson, 2012). En israelisk studie med 98 deltagare visade att NSAID-preparat är 

ett bättre alternativ än Paracetamol vid en medicinsk abort. Studien bestod av två grupper varar 

den ena gruppen erhöll Paracetamol och den andra gruppen erhöll Ibuprofen under aborten. 

Gruppen som erhöll Ibuprofen fick bäst hjälp att reducera smärtan. Antalet kvinnor som önskade 

ytterligare smärtlindring var högre i gruppen som erhöll Paracetamol. Typiska biverkningar av 

Misoprostol, såsom huvudvärk, yrsel, illamående, kräkning, frossa och feber var lika i de båda 

grupperna (Livshits et al., 2009).  

 

I en studie från Storbritannien med 130 deltagare mätte man om det var någon skillnad mellan två 

grupper varav den ena var icke mobiliserad och den andra var mobiliserad under den medicinska 

aborten. Man fann att deltagarna i de båda grupperna upplevde smärtan och blödningen lika. 

Tiden från intaget av Misoprostol till dess att blödningen startade var i genomsnitt 230 minuter i 

båda grupperna. Den uppskattade blodförlusten var lika mellan grupperna. Rörelsen reducerade 

inte smärtan eller blödningen och skyndade heller inte på processen (Ojha et al., 2012). Två olika 

studier har visat att kvinnor som inte hade fött barn hade högre poäng på smärta och obehag än 

kvinnor som hade fött barn (Suhonen, Tikka, Kivinen & Kauppila, 2011; Fielding, Edmunds & 

Schaff, 2002). Enligt Kero, Wulff och Lalos, (2009) upplevde kvinnorna smärtan väldigt olika. 

Trettioåtta procent av kvinnorna i studien menade att de hade mycket kraftig smärta, medan 35 % 

av kvinnorna uttryckte allt från ingen smärta till endast lite smärta under hemaborten. De flesta 

(80 %) valde att titta på fostret då de trodde att det kom ut tillsammans med blödningen (Kero et 

al., 2009). Ytterligare en studie visade att majoriteten, 69 av100 kvinnor som utförde en 

medicinsk hemabort valde att titta på fostret då det kom ut (Fiala et al., 2004).  
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I en studie jämfördes skillnaden mellan att utföra hemaborten de första femtio graviditetsdagarna 

med att utföra aborten mellan dag 50-63. Man fann ingen skillnad i utfall av aborten eller 

välbefinnande bland deltagarna (Kopp Kallner, Fiala, Stephansson & Gemzell-Danielsson, 2010). 

I en litteraturstudie där man granskade 18 kvalitativa artiklar gällande kvinnors upplevelser av 

abort framkom det att kvinnorna som valde hemabort gjorde det på grund av oro för negativt 

bemötande från personalen samt att man var orolig för den bristande integriteten på sjukhuset, 

men kvinnorna oroades också av bristande säkerhet i hemmet (Lie, Robson & May, 2008). En 

studie från Storbritannien visade att 37 av 44 kvinnor som gjorde en medicinsk abort i hemmet var 

mycket nöjda och att 39 av 44 kvinnor skulle rekommendera hemabort till andra. Många av 

kvinnorna i studien erfor ett flertal av de tidigare nämnda biverkningarna av Misoprostol som 

illamående, kräkning och diarré (Hamoda, Ashok, Flett & Templeton, 2005). I ytterligare en 

brittisk studie svarade majoriteten av kvinnorna att de skulle rekommendera hemabort till en 

väninna trots att smärtan var värre än förväntad (Cameron, Glasier, Dewart & Johnstone, 2010). 

Fler studier har visat att en majoritet av kvinnorna i respektive studie var nöjda eller mycket nöjda 

med hemabort (Clark, Hassoun, Gemzell-Danielsson, Fiala, Winikoff, 2005; Elul, Pearlman, 

Sorhaindo, Simonds & Westhoff, 2000; Fiala et al., 2004; Hamoda et al., 2004; Kopp Kallner et 

al., 2012) och att de skulle välja hemabort igen om det skulle vara nödvändigt (Clark et al., 2005; 

Fiala et al., 2004; Kopp Kallner et al; 2010).  

1.5 Problemformulering 
Då antalet hemaborter ökar i landet finns det behov av ytterligare forskning gällande kvinnors 

upplevelser av hemabort. Detta arbete avser att studera kvinnors upplevelser av smärta och 

blödning samt möjlighet att se fostret i samband med abort i hemmet. Upplevelsen av smärta 

skiljer sig mellan olika individer liksom upplevelsen av blödning. Studien kommer också att ta 

reda på huruvida kvinnorna upplevde att blödningen innehöll något som skulle kunna vara ett 

foster. Förhoppningen är att denna studie ska öka förståelse för vad kvinnorna upplever bakom 

slutna dörrar och hur kvinnorna upplever dessa aspekter så att vårdpersonalen kan ge bättre 

information angående smärta, blödning samt möjlighet att se fostret inför medicinska aborter som 

ska avslutas i hemmet.  



 7 

2. SYFTE 
Syftet med studien var att undersöka kvinnors upplevelser av smärta, blödning, möjlighet att 

upptäcka fostret och behov av sjukhusvård i samband med medicinsk abort i hemmet samt 

undersöka skillnader i upplevelser mellan olika grupper av kvinnor.  

 

Frågeställningar 

a) Hur upplevde kvinnorna smärta i samband med aborten? Fråga 18 

b) Var smärtlindringen som de fick med sig från sjukhuset tillräcklig? Fråga 19, 20, 

21 

c) Gjorde kvinnorna något annat för att lindra smärtan och i så fall vad? Fråga 22 

d) Skiljer sig upplevelsen av smärta hos kvinnorna som var ensamma jämfört med 

kvinnorna som hade sällskap under aborten i hemmet? Fråga 11, 18 

e) Skiljer sig upplevelsen av smärta och behovet av extra smärtlindring mellan 

gruppen som har gjort abort tidigare och gruppen som inte har gjort abort tidigare? 

Fråga 5, 18, 21 

f) Skiljer sig upplevelsen av smärta och behovet av extra smärtlindring mellan två 

olika åldersgrupper om 18-28 år samt 29-44 år? Fråga 1, 18, 21 

g) Skiljer sig upplevelsen av smärta och behovet av extra smärtlindring i gruppen som 

har fött barn från gruppen som inte har fött barn? Fråga 3, 18, 21  

h) Hur upplevdes blödningen i förhållande till förväntningarna? Fråga 23, 24 

i) Hur länge blödde kvinnorna? Fråga 25 

j) Skiljer sig upplevelsen av blödning mellan två olika åldersgrupper om 18-28 år 

samt 29-44 år? Fråga 1, 24 

k) Skiljer sig upplevelsen av blödning mellan gruppen som har gjort abort tidigare och 

gruppen som inte har gjort abort tidigare? Fråga 5, 24 

l) Uppfattade kvinnorna att fostret kom ut? Fråga 26 

m) Om ja, hur visste kvinnorna det? Fråga 26 

n) Behövde några av kvinnorna uppsöka sjukhus i samband med aborten? Fråga 27 

o) Hur många skulle välja samma abortmetod igen om det skulle vara aktuellt? Fråga 

28 
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3. METOD 

3.1 Design 
Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie med jämförande och beskrivande design.  

3.2 Population och urval 
Studien genomfördes vid de gynekologiska mottagningarna på Akademiska Sjukhuset i Uppsala 

samt Södersjukhuset i Stockholm. Kvinnor som kom för att göra en medicinsk abort i hemmet 

tillfrågades om att delta i studien. Enkäterna delades ut under tidsperioden september 2011 till 

och med februari 2012. Inklusionskriterierna var svensktalande kvinnor över 15 år.  

 

Hundratjugo enkäter delades ut på Akademiska sjukhuset i Uppsala, utförda hemaborter var där 

376 under perioden september 2011–februari 2012. Inkomna enkäter från Uppsala var 42 stycken 

med ett externt bortfall på 65 %. Femtio enkäter delades ut på Södersjukhuset i Stockholm, 

utförda hemaborter var där 221 under samma period. Inkomna enkäter från Stockholm var 10 

stycken med ett externt bortfall på 80 %. Sammanlagt besvarades 52 av 170 enkäter vilket gav en 

svarsfrekvens på 30 %. 

3.3 Instrument 
Enkäterna (se Bilaga 1) innehåller 28-29 frågor som är utarbetade av författaren och en kollega. 

Enkäten som delades ut på Södersjukhuset i Stockholm hade en fråga mindre än enkäten som 

tilldelades deltagarna på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Frågan om det var möjligt att se fostret 

togs bort från Stockholmsenkäten då barnmorskorna som delade ut enkäten på Södersjukhuset 

inte ville ha den med. Svaren på frågorna ska ge underlag till två examensarbeten. Svaren på 

frågorna 18-29 avser besvara denna studies specifika frågeställningar och övergripande syfte. 

Enligt Ejlertsson, (2005) är en grundregel då man utformar en enkät att de inledande frågorna ska 

vara så neutrala som möjligt och att de frågor som kan upplevas som provocerande kommer mot 

slutet av enkäten (Ejlertsson, 2005). Enkäten inleds med 5 bakgrundsfrågor. Frågor av mer 

känslig karaktär kommer senare i enkäten då de skulle kunna uppfattas som stötande för 

respondenten. Några av frågorna har följdfrågor i form av öppna frågor som låter respondenten 

fördjupa sina svar ytterligare. Sista frågan är en öppen fråga för övriga synpunkter. 

3.4 Procedur 
Enkäter tilldelades deltagarna från de båda sjukhusen. Barnmorskorna som gav ut medicineringen 

frågade även kvinnorna om de ville delta i studien. De som accepterade att delta i studien kom att 
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bli tilldelade ett brev (se Bilaga 2) som förklarade studien, tillsammans med enkäten och brevet 

medföljde ett frankerat svarskuvert som skulle skickas tillbaka tidigast två veckor efter aborten. 

Barnmorskan som träffade kvinnorna använde en lista för att bocka av de kvinnor hon/han 

tillfrågade. Syftet med listan var att kunna räkna ut externt bortfall samt att ha översikt över hur 

många enkäter som delades ut under perioden september 2011– februari 2012. 

3.5 Dataanalys 
Insamlade data kodades, matades in och analyserades i statistikprogrammet SPSS (Statistical 

Package for the Social Science). Frågeställningarna d, e, f, g, j och k undersökte skillnader mellan 

grupper, olika tester användes beroende på vilken variabel som analyserades. Chi-2 test, Mann 

Whitney U test och t-test användes. Signifikansnivå som valdes var α-värdet p <0,05. 

 

De öppna frågorna analyserades med hjälp av innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman, 

(2004). De beskriver att meningsenheter är en konstellation av ord eller uttalanden som relaterar 

till samma centrala betydelse, innehållsenhet eller kodningsenhet. Meningsenheterna kan vara i 

form av ord, meningar eller paragrafer som är relaterade till varandra genom dess innehåll och 

betydelse. Kondensering av texten innebär att man kortar ner texten men behåller kärnan. Man 

höjer texten till en högre abstraktionsnivå. Kodningen ska hjälpa författaren att tänka på den 

kondenserade meningsenheten på ett nytt och annorlunda sätt. En kod kan ses som ett fenomen 

som kan relateras utifrån texten. Kategorierna har en beskrivande roll av innehållet och är ett 

uttryck för det manifesta budskapet, det manifesta budskapet tar fram det synliga och uppenbara i 

texten (Graneheim & Lundman, 2004).        

3.6 Forskningsetiska överväganden 
Abort kan för vissa personer vara ett känsligt ämne. Det fanns en risk att de som deltog i studien 

upplevde negativa känslor i samband med besvarandet av frågorna. Enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen, (2009:400) informerades kvinnorna om syftet med forskningen, att deltagande i 

studien var frivilligt och om rätten att när som helst avbryta sin medverkan (Offentlighets- och 

sekretesslag, 2009:400). Studien är godkänd av den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala, 

Diarienummer 2011/276. 

 

Tillvägagångssättet har gått till enligt de grundläggande individskyddskraven inom forskning 

som sammanfattas i fyra allmänna huvudkrav, dessa är: Informationskravet som innebär att 

forskaren ska informera de berörda personerna om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 
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Konfidentialitetskravet, att uppgifter om alla personer i en undersökning skall ges största möjliga 

konfidentialitet och att personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem. Nyttjandekravet, att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas 

för forskningsändamålet. Samtyckeskravet som innebär att deltagarna i undersökningen har rätt 

att själva bestämma över sin medverkan (Petersson, 1994).  

3.6.1 Begrepp 
Smärta: Smärtan som undersöks i denna studie är smärtan som följer efter intaget av Misoprostol 

i hemmet.  

 

Blödning: Blödningen som diskuteras i denna studie är den förväntade blödningen efter intaget 

av Misoprostol i hemmet som nämnts i bakgrunden.  

 

Möjlighet att se fostret: ”Då det skiljde sig mellan när deltagarna gjorde aborten är det oklart om 

det är ett foster eller ett embryo vi talar om. I samråd med den gynekologiska mottagningen på 

Akademiska sjukhuset i Uppsala beslutades det om att kalla det foster, det är också så det är 

formulerat i enkäten”. Med detta menas om kvinnorna upplevde att de sett eller känt att fostret 

kom ut, huruvida kvinnorna upplevde att det kom ut något eller inte. Enligt Hagberg, Marsal och 

Westgren, (2008) är fostret/embryot under perioden 1-2 månader mellan 0,7 cm och 2,5 cm långt 

och kan väga upp till 3,5 g (Hagberg, et al., 2008). 
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4. RESULTAT 

4.1 Bakgrundsfakta om deltagarna 
Femtiotvå kvinnor har svarat på enkäten. Medelåldern för kvinnorna var 30 år med en spridning 

från 18 år till 44 år. Nio av kvinnorna talade annat språk än svenska i hemmet. En majoritet av 

kvinnorna svarade att de hade ett fast förhållande. Andelen kvinnor som hade fött barn var 28 och 

andelen kvinnor som hade gjort en abort tidigare var 21. Tretton av de 52 deltagarna hade inte 

någon vuxen person med sig i hemmet under aborten. Se Figur 1. 

 
Figur 1: Deltagarnas bakgrund 
  

4.2 Kvinnornas upplevelse av smärta 
Kvinnorna fick skatta upplevelsen av smärta under aborten, se Tabell 1. En majoritet av 

kvinnorna svarade att de hade väldigt ont och ganska ont. Ca en fjärdedel svarade att de inte hade 

så ont.   

 

Tabell 1: Upplevelsen av smärta under aborten i hemmet. n=52 
 

Upplevd smärta Antal 
Väldigt ont 16 

Ganska ont 21 

Inte så ont 14 

Inte alls ont 1 
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Av 52 deltagare valde 51 att ta smärtstillande tabletter, en person tog ingen smärtlindring alls. En 

majoritet av deltagarna var nöjda med smärtlindringen som de fick med sig från sjukhuset. Fem 

svarade att smärtlindringen var dålig, se Tabell 2. Sexton deltagare tog extra smärtstillande 

tabletter utöver dem som de fick med sig från sjukhuset. Det fanns inga skillnader mellan 

grupperna tidigare fött barn (p-värde 0,665, X2=0,188a), tidigare abort (p-värde 0,332, 

X2=0,940a) eller åldersgrupper (p-värde 0,548, X2=0,361a) beträffande behovet av extra 

smärtlindring under hemaborten (analyserat med hjälp av Chi-2 test).   

 

Tabell 2: Vad kvinnorna ansåg om smärtlindringen från sjukhuset. n=51 
 

Upplevd smärtlindring Antal 
Mycket bra 17 

Bra 28 

Dålig 5 

Mycket dålig 1 
 

Tjugoen av deltagarna hittade på annat för att lindra smärtan utöver smärtstillande tabletter. Fyra 

kategorier togs fram, Använde sig av värme, Kroppsläge/Rörelse, Massage som hjälp, 

Vila/Sömn. De flesta (n=16) använde sig utav någon form av värme, det vanligaste var 

värmekudde på magen. 

 

Det var ingen skillnad i upplevelse av smärta mellan gruppen som hade sällskap och gruppen 

som inte hade sällskap under aborten. Det var inte heller någon skillnad i upplevelse av smärta 

mellan kvinnor som hade gjort abort tidigare och de som inte hade gjort abort tidigare. Man 

kunde däremot se en skillnad i upplevelsen av smärta mellan åldersgrupperna 18-28 år och 29-44 

år. Den äldre åldersgruppen skattade inte smärtan lika högt som den yngre åldersgruppen (p-

värde 0,02). Det var en tydlig skillnad mellan kvinnorna som hade fött barn och deras upplevelse 

av smärta under hemaborten och de som inte hade fött barn. De som inte hade fött barn upplevde 

en starkare smärta under den medicinska aborten i hemmet (p-värde <0,001). Tretton av de 28 

kvinnor som fött barn upplevde att den medicinska aborten i hemmet inte gjorde så ont och fyra 

av kvinnorna i den gruppen tyckte att det gjorde väldigt ont. Av de 24 kvinnor som inte hade fött 

barn upplevde en kvinna att aborten inte gjorde så ont, medan 12 kvinnor i samma grupp tyckte 

att det gjorde väldigt ont, se Tabell 3. 
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Tabell 3: Kvinnornas upplevda smärta i förhållande till sällskap, tidigare abort, ålder, 

tidigare barnafödande. n=52 

 
Upplevelsen av smärta 
bland de som var 
ensamma jämfört med 
de som hade sällskap 
under hemaborten 

Skillnaden i 
upplevelsen av smärta 
mellan de som har 
gjort abort tidigare och 
de som inte har gjort 
abort tidigare 

Skillnaden i upplevelsen 
av smärta mellan två 
åldersgrupper 

Skillnaden i 
upplevelsen av 
smärta mellan 
gruppen som har fött 
barn och gruppen 
som inte har fött barn 

 

Sällskap Inget 
sällskap 

Har gjort 
abort 

tidigare 

Har inte 
gjort 
abort 

tidigare 

18-28 år 29-44 år Har fött 
barn 

Har inte 
fött barn 

Väldigt ont 13 3 7 9 10 6 4 12 
Ganska ont 16 5 8 13 13 8 10 11 
Inte så ont 9 5 6 8 3 11 13 1 
Inte alls ont 1 0 0 1 0 1 1 0 
p-värde* 0,387 0,781 0,02 <0,001 
*Mann Whitney U Test 
 

4.3 Kvinnornas upplevelse av blödning  
Femtioen av deltagarna svarade på frågan om hur mycket de upplevde att de blödde. Nitton av 

deltagarna blödde mer än de hade förväntat sig, 21 upplevde att de blödde som förväntat, 10 

blödde mindre än förväntat och en person hade inga förväntningar på blödningen. Av dessa hade 

41 fått information om blödning och 11 hade inte fått någon information om blödning. Fyrtiosju 

av 52 kvinnor svarade på frågan hur länge de blödde, de flesta blödde färre än 14 dagar efter 

aborten i hemmet, se Tabell 4. Man såg ingen skillnad i upplevelsen av blödning mellan 

åldersgrupperna 18-28 och 29-44 år. Inte heller mellan de som har gjort en abort tidigare och de 

som inte har gjort en abort tidigare, se Tabell 5.  

 
Tabell 4: Kvinnornas blödningsperiod i samband med hemaborten. n=47 
 

Antal dagar Antal 
0-5 3 

6-10 16 

11-14 10 

>14 18 
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Tabell 5: Kvinnornas upplevelser av blödning i förhållande till förväntningar, ålder, 
tidigare genomgången abort. n=51 
 

Upplevelsen av 
blödning i förhållande 
till förväntningarna 

Skillnaden i 
upplevelsen av 
blödning 

Skillnaden i 
upplevelsen av 
blödning 

 

 18-28 år 29-44 år 
Har gjort 

abort 
tidigare 

Har inte 
gjort 
abort 

tidigare 
Mer än förväntat 19 8 11 9 10 
Som förväntat 21 12 9 9 12 
Mindre än förväntat 10 5 5 3 7 
Hade inga förväntningar 1 0 1 0 1 
p-värde*  - 0,724 0,310 
* Mann Whitney U Test 

4.4 Kvinnornas medvetenhet om att fostret kom ut 
Kvinnorna i Uppsala tillfrågades om de var medvetna om när fostret kom ut. Tjugo av kvinnorna 

svarade att de var medvetna om det och 22 av kvinnorna svarade att de inte var medvetna om när 

fostret kom ut. I en öppen fråga fick de 20 kvinnorna som svarade ja på frågan beskriva vad som 

medvetandegjorde dem om det. Tre kategorier togs fram varav en var dominerande. I kategorin 

Större klump eller boll svarade 11 kvinnor att de kände eller såg att det kom ut en stor klump 

eller boll. Sex kvinnor i kategorin Bevittnade fostret svarade att de upplevde att de såg att det 

var ett foster, två kvinnor beskrev det som en Känsla. 

 
Citat: 
 
”Det gick inte att missta sig på vad klumpen var för något. Ett skolboksexempel på foster i v. 7.”  
 
”Det gjorde extra ont innan och det var som en klump!” 
 
”Det såg ut som ett fiskyngel.” 
 
”Stor, lång klump som tog lång tid att komma ut”. 
 
”Att det var en stor klump som kom ut”. 
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4.5 Sjukhusbesök i samband med aborten i hemmet 
Fyra av de 52 kvinnorna i enkätstudien svarade att de uppsökte sjukhuset i samband med aborten 

i hemmet. Två var tvungna att uppsöka vård på grund av blödning och två var tvungna att 

uppsöka vård på grund av rester i livmodern. 

 

Citat:  

“Efter 10 dagar började jag blöda mycket, jag blödde i ca 3 timmar, sen svimmade jag och 

ramlade”. 

 

“Fick väldiga smärtor några dagar efter. Det hade fastnat material som läkare fick ta ut. Hade 

även fått en infektion som jag fick antibiotika för..” 

 

4.6 Val av abortmetod i framtiden 
Trettionio av kvinnorna skulle välja samma abortmetod igen om det skulle vara aktuellt, 13 

kvinnor svarade nej på frågan om de skulle välja samma abortmetod igen. Av dem som svarade 

nej på frågan om de skulle välja samma abortmetod igen svarade deltagarna på följdfrågan varför 

inte. Tre kategorier togs fram, Värre än förväntat, Motvillig till ny abort, Skulle välja 

kirurgisk abortmetod nästa gång. Den starkaste kategorin var Värre än förväntat (n=6). 

 
Citat:  
 
”Jag kände mig så sjuk fr.o.m att jag fick tabletten på sjukhuset ända tills aborten var över. Fick 
inte veta att det skulle bli så. Bara att graviditetssymtomen kunde gå över. Men det blev bara 
värre för mig. Jag skulle valt kirurgisk om jag hade haft facit i handen. Men jag hade inte så 
ont”. 
 

”Skulle vara rädd för liknande komplikationer som denna gång och hade därför valt kirurgisk 
abort”. 
 
”Det gjorde för ont och smärtlindringen hjälpte inte. Nej, det skulle kännas tryggare om jag 
gjorde den på sjukhus. Kräktes konstant hela dagen, satt på toan hela dagen och svimmade av 
smärtan”.  
  
”På grund av att jag mådde väldigt dåligt av tabletten jag fick på sjukhuset som skulle avstanna 
graviditeten” 
 
“Efter att ha gjort en hemabort har jag upplevt smärta. Det var det absolut värsta jag har varit 
med om någonsin och smärtan var nästan outhärdlig. Det kändes väldigt osäkert att göra något 
sånt här utan kunnig personal runt sig och ingen bra smärtlindring”. 
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4.7 Övriga synpunkter 
Under övriga synpunkter (n=25) togs fyra kategorier fram, Nöjd med aborten i hemmet, Bra 

bemötande från personal, Dåligt bemötande från personal, Bristande information. Nio av 

kvinnorna som hade övriga synpunkter skrev att de var nöjda med hemaborten. Fem kvinnor 

upplevde att informationen de fått av personalen inför aborten i hemmet var bristfällig. Tre 

kvinnor betonade att de fått bra bemötande från personalen på sjukhuset och två personer beskrev 

att de inte fått bra bemötande från personalen på sjukhuset.  

 

Citat: 

”Det var skönt att vara i hemmiljö med att ha de som känner mig bäst till hands. Hade jag gjort 
abort på sjukhus tror jag att jag hade varit mer ledsen och rädd för att aborten hade känts 
"större." Sjukhusmiljö förknippas med elände, hemma är det tryggt”.  
 
”Gick lättare hemma, man slipper alla jobbiga frågor och personal som hela tiden springer i 
rummet”.  
  
”Det som var värst för mig var smärtan. Även fast jag tog Citodon och Ipren hjälpte det 
ingenting alls. Det andra var att informationen jag fick angående smärtan var att man kunde få 
mensliknande smärtor. Det var det verkligen inte. Att jag på dag 5 efter aborten blödde igenom 
de största nattbindorna på 15 minuter (på jobbet) hade ingen berättat…. Mycket bättre 
smärtlindring bör ges!”. 
 
”Jag hade väntat mig en mycket starkare smärta än vad jag fick uppleva. Jag blev avrådd från 
att arbeta den dagen. Men jag kände mig mycket mer arbetsför under aborten än jag gjort de 
föregående två veckorna pga kraftigt illamående. Jag förstår att alla förlopp är unika, men jag 
vill lyfta fram att i mitt fall var graviditeten fruktansvärt plågsam, medan abortsmärtorna var 
helt försumbara i jämförelse. Det var oerhört fint om man kunde erbjuda kortare väntetider! 
Dessutom vill jag förmedla att min blödning tilltog rejält 5 dygn efter aborten för att fortsätta 
intensivt under ca 4 dygn. Därefter klingade den av. Detta stämde inte med de upplysningar jag 
fått från vårdpersonalen”. 
 
”Dålig information om olika abortmetoder. Upplevde att jag inte hade något val om hur aborten 
skulle genomföras. Läkare och sjuksköterska var jättetrevliga och sympatiska!”. 
 
”Personalen jag träffade var fantastisk. Att välja att genomgå en abort är absolut det svåraste 
beslut jag fattat. Att fatta ett så svårt beslut i ett töcken av trötthet och illamående under tidspress 
(grav.veck) gör det svårt att efteråt förstå varför beslutet då kändes som det enda alternativet. 
Kuratorskontakt borde vara obligatoriskt för att få tid att prata med någon utomstående”. 
 
”Ett plus är att man kan ligga hemma i sin säng, men det skulle vara skönt med mer information 
om hur ont det kan göra. Gör aldrig om det här!”. 
 
”Jag tyckte ej om barnmorskans bemötande vid abortrådgivningen. Det kändes som att hon 
stressade fram ett beslut. Jag visste inte vilken metod jag ville göra och hon sa med detsamma att 
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något beslut får jag ta annars kan vi ej gå vidare. Sen när jag började gråta kändes det som att 
hon inte kunde bry sig mindre. Jag trodde det hette abortrådgivning för att man fick komma dit 
och bolla tankar hur man känner. Men det kändes som att alla var inställda på abort så fort man 
klev in genom dörren”. 
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5. DISKUSSION 

5.1 Sammanfattning 
De flesta kvinnorna i denna studie var nöjda med smärtlindringen som de fick med sig från 

sjukhuset. De flesta kvinnorna skattade smärtan som väldigt ont och ganska ont. Gruppen som 

inte hade fött barn samt den yngre åldersgruppen om 18-28 år upplevde starkare smärta än äldre 

kvinnor och de kvinnor som fött barn. Det var ingen statistisk skillnad i upplevelsen av smärta 

mellan de kvinnor som hade sällskap under aborten i hemmet jämfört med de som inte hade 

sällskap, ej heller bland de som hade gjort abort tidigare jämfört med de som inte hade gjort abort 

tidigare. Inga skillnader sågs mellan grupperna tidigare fött barn, tidigare abort eller 

åldersgrupper beträffande behovet av extra smärtlindring under hemaborten. Värme i form av en 

kudde på magen var den vanligaste icke-farmakologiska smärtlindringsmetoden. Nitton av 

deltagarna beskrev att de blödde mer än de hade förväntat sig och 21 av deltagarna beskrev att de 

blödde så mycket som de hade förväntat sig. Det var ingen skillnad i upplevelsen av blödning 

relaterat till kvinnornas ålder eller tidigare abort. Av deltagarna i Uppsala som beskrev att de 

märkte att fostret kom ut (n=20) svarade hälften att det var som en klump eller boll. En majoritet 

av kvinnorna skulle välja samma abortmetod igen om det skulle vara aktuellt medan ca en 

fjärdedel svarade att de inte skulle välja samma abortmetod igen.  

5.2 Resultatdiskussion 
En majoritet av deltagarna i studien svarade att aborten i hemmet gjorde mycket ont eller ganska 

ont. Cirka en tredjedel svarade att det inte gjorde så ont, detta kan jämföras med studien om 

hemabort av Kero et al., (2009) där 38 % av kvinnorna upplevde smärtan som mycket kraftig. 

Resultatet visade att det var en skillnad mellan de kvinnor som hade fött barn och de som inte 

hade fött barn, de som hade fött barn skattade inte smärtan lika högt som de som inte hade fött 

barn vilket bekräftas av tidigare forskning (Suhonen et al., 2011; Fielding et al., 2002). I 

resultatet framkom också att det var skillnad mellan åldersgrupper och upplevelse av smärta, de 

äldre deltagarna skattade inte smärtan lika högt som de yngre deltagarna. Man såg ingen skillnad 

i upplevelsen av smärta mellan de som gjort abort tidigare och de som inte gjort abort tidigare, 

dessa resultat bekräftas också i studien av Suhonen et al., (2011). Att de som tillhörde den äldre 

åldersgruppen inte skattade smärtan lika högt som kvinnorna i den yngre åldersgruppen kan ha att 

göra med att många av de som hade fött barn ingår i den äldre åldersgruppen. 
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En fjärdedel av deltagarna hade ingen hos sig i hemmet under den medicinska aborten, dessa 

skattade dock inte smärtan högre än de som hade sällskap i hemmet. Trots att resultatet inte 

visade något samband mellan kvinnornas upplevda smärta och om de hade sällskap i hemmet 

kanske informationen måste vara tydligare gällande vikten av att ha sällskap, då detta är ett av 

kriterierna för att få vara hemma och inte på sjukhus under aborten.  

 

I en studie från Kina där man jämförde kirurgisk abortmetod med medicinsk abortmetod blödde 

deltagarna som genomgick den medicinska aborten i genomsnitt 12 plus minus 7,6 dagar (Wei et 

al., 2011). En annan kinesisk studie visade att blödningstiden efter den medicinska aborten 

varierade mellan 20 dagar plus minus 13 dagar (Wang, Huang & Li, 2011). Av resultatet i den 

här studien framkommer det att en majoritet av deltagarna blödde i över sex dagar och ett flertal i 

över 14 dagar, endast tre kvinnor blödde i 0-5 dagar. Alla deltagare upplevde inte att de hade fått 

information om blödningen. Nitton deltagare blödde mer än de hade förväntat sig och 21 

deltagare blödde så mycket som de hade förväntat sig. Resultatet visade inte någon skillnad i 

uppskattad blödning relaterat till ålder eller tidigare utförd abort. Att blödningstiden varierar 

framkommer av tidigare forskning samt av resultatet i den här studien. Beroende på vilken 

information kvinnorna fått angående blödning och blödningsmängd är förväntningarna olika. 

Tydligare information om blödning kan behövas, att det kan variera dels på grund av den 

subjektiva upplevelsen liksom det faktum att blödningstiden skiljer sig åt mellan individer. 

 

I denna studie var häften av deltagarna medvetna om när fostret kom ut. I tidigare studier 

framkom det att en majoritet (69 %) av deltagarna respektive (80 %) var medvetna om när fostret 

kom ut (Fiala et al., 2004; Kero et al., 2009), här skiljer sig resultaten åt.   

 

Resultatet visar att fyra av deltagarna uppsökte sjukhus efter aborten i hemmet, två av kvinnorna 

var tvungna att genomgå en skrapning efter den medicinska aborten på grund av rester i 

livmodern. Detta resultat kom fram av de öppna frågorna och var inte något som efterfrågades. 

Det kan röra sig om fler ofullständiga aborter då deltagarna inte hade genomfört ett graviditetstest 

då de besvarade enkäten. I en studie från Island där medicinsk abortmetod introducerades 2006 

framkom det att skrapning efter den medicinska aborten krävdes i 8,9 % av fallen (Agústsson, 

Jónsdottir & Gudmundsson, 2010). I en kinesisk studie från 2011 var 12,77 % av de medicinska 

aborterna inkompletta i den meningen att man fann rester i livmodern efter den medicinska 

aborten (Wang et al., 2011). En studie från USA visade att de medicinska aborterna var 
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fullständiga i 94,1 % av fallen (Shannon et al., 2006). Det framkommer av tidigare forskning att 

medicinsk abortmetod är fullständig i ca 87-96 % av fallen (Agústsson et al., 2010; Shannon et 

al., 2006; Wang et al., 2011) medan kirurgisk abortmetod är fullständig i nästan 100 % av fallen 

(Bennett et al., 2009; Niinimäki et al., 2009; Wei et al., 2011). 

 

Resultatet visar liksom tidigare forskning (Cameron et al., 2010; Clark et al., 2005; Elul et al., 

2000; Fiala et al., 2004; Hamoda et al., 2004; Hamoda et al., 2005; Kopp Kallner et al., 2012) att 

en majoritet av deltagarna var nöjda med att utföra aborten i hemmet. Trots att en majoritet av 

deltagarna svarade att de skulle välja samma abortmetod igen svarade en stor andel att de inte 

skulle det. Av de kvinnor som inte skulle välja samma abortmetod igen och som uppgav skäl 

som: motvillig till ny abort och skulle välja kirurgisk abortmetod nästa gång, kan det vara 

svårt att tyda om det var metoden, någon komplikation eller upplevelsen av att vara i hemmet 

utan vårdpersonal som gjorde att de svarade nej på frågan om de skulle välja samma abortmetod 

igen. Tjugofem deltagare skrev kommentarer under övriga synpunkter i slutet av enkäten. 

Kommentarerna har gett rika svar och en bredd till studien. Här får man en bild av hur kvinnorna 

hade det i hemmet under aborten. 

 

Sedan 2004 har hemabort varit en möjlighet för abortsökande kvinnor i Sverige. Som nämnts 

tidigare ökar antalet hemaborter både i Stockholm och i Uppsala men uppföljningen har varit mer 

eller mindre bristfällig från de båda klinikerna. Det är viktigt att studier görs för att följa upp 

dessa kvinnor som utför aborten i hemmet. Man får av de öppna frågorna en inblick i hur 

kvinnorna hade det i hemmet och man ser hur olika kvinnorna upplever hemaborten. Alla 

kvinnor är olika och är i olika behov av information och stöd. Alla passar inte att utföra aborten i 

hemmet och vissa klarar det jätte bra. Utmaningen för barnmorskorna är att veta vilka som passar 

för detta och vilka som inte gör det. Förhoppningsvis kan denna studie hjälpa till att guida 

barnmorskorna i denna process samt ge kunskap om vad kvinnorna önskar i form av information 

om blödning och smärta liksom i beslutsfattandet om hemabort.  

5.3 Orems egenvårdsteori i praktiken 
Läkaren och barnmorskan avgör i samråd med kvinnan om hon är lämpad att ta den sista 

graviditetsavstötande tabletten i hemmet. Här kan man som professionell använda sig av Orems 

egenvårdsteori. En av Orems delteorier tar upp stödjande/undervisande system. Detta är mycket 

användbart i arbetet med abortrådgivning och i beslut om hemabort. Som nämnts tidigare är det 
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sjuksköterskan/vårdgivaren som ska guida patienten i rätt riktning, fördela uppgifter, utbilda, 

erbjuda psyksikt stöd, samt besluta om en passande miljö för fortsatt utveckling. 

Sjuksköterskan/vårdgivaren använder sig av inlärda kunskaper för att avgöra om omvårdnaden är 

nödvändig eller inte. Hon utformar en omvårdnadsplan utefter behov. Orem menar att 

sjuksköterskan/vårdgivaren som i detta fall är barnmorskan stödjer en individ som har 

förutsättningarna för egenvård. Med hjälp av undervisning och information ger barnmorskan 

kvinnan möjlighet att utföra steg två i aborten i hemmet. Kvinnan ska ha kunskap om hur hon ska 

ta de graviditetsavstötande tabletterna, vilken smärtlindring hon ska ta och när och hur hon ska gå 

till väga om det skulle uppstå problem i form av blödning och så vidare. 

 

”…..sjuksköterskan stöder en individ som har förutsättningarna för egenvård med hjälp av 

undervisning så att personen själv kan utföra egenvård (Selander et al., 1995)”. 

 

Har kvinnan förutsättningar för att klara egenvård? Eller kommer hon att behöva mer stöd under 

aborten med personal nära till hands? Ålder, psykiskt tillstånd, social situation eller språk är 

faktorer som kan komma att spela en roll i detta sammanhang. Av resultatet kan man se att 

smärtan och blödningen ter sig olika utifrån ålder, om man tidigare fött barn liksom andra okända 

faktorer. Man kan i resultatet se att en del kvinnor understryker vikten av god information 

gällande smärtan och blödningen. 

5.4 Metoddiskussion 
Då det externa bortfallet är högt kan detta resultat ej anses generaliserbart. Detta orsakades främst 

av problem på den gynekologiska mottagningen på Södersjukhuset i Stockholm där samtliga 

kvinnor som gjorde hemabort ej har tillfrågats. Denna studie får därför ses som en pilotstudie och 

kommer att behöva göras om, då med noggrannare uppföljning i form av telefonuppföljning efter 

utförd abort. Gynmottagningen på Södersjukhuset har haft stor omsättning av barnmorskor och 

det har blivit missar i utdelningen av enkäter. Listan med avbockningssystemet har inte heller 

följts så som önskats varken på Akademiska sjukhuset i Uppsala eller på Södersjukhuset i 

Stockholm.  

 

I denna studie är medelåldern hos kvinnorna 30 år. De flesta som gör abort i Sverige idag är 

under 30 år, Det är oklart om medelåldern hade varit lägre om fler hade svarat på enkäten då det 

är okänt vilka som har valt att inte vara med eller valt att inte svara på enkäten. Antalet deltagare 
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från Stockholm var mycket lågt och det går därför inte att jämföra resultaten från de två orterna 

med varandra. Enkäten som delades ut i Stockholm innehöll inte frågan om fostret, vilket gör att 

resultatet kan se annorlunda ut om denna fråga hade ställts också till dem. Upplevelsen av vad 

som är ett foster kan också skilja sig utifrån den information kvinnorna fått från barnmorskan.  

 

Enkäterna innehöll både slutna och öppna frågor av vilka svaren på de slutna frågorna 

analyserades med hjälp av kvantitativ ansats och svaren på de öppna frågorna med kvalitativ 

ansats. Det interna bortfallet var lågt, endast ett par frågor har uteblivna svar vilket ger resultatet 

en god reliabilitet. De öppna frågorna ger en bredd till studien. De båda mottagningarna har trots 

studiens brister behållning av resultatet då de kvinnor som har svarat har gett sin bild av aborten i 

hemmet. Studien kan hjälpa barnmorskorna på de båda sjukhusen att ge bättre information till 

kvinnorna inför aborten i hemmet.   

5.5 Slutsats - utifrån barnmorskans yrkesroll 
En majoritet av kvinnorna i studien var nöjda med hemabort trots att många upplevde aborten 

som mycket smärtsam. Kvinnorna som inte hade fött barn upplevde smärtan som mycket 

kraftigare än de som fött barn. Detta bör uppmärksammas för att i samtalet med kvinnan ge den 

bästa informationen inför den medicinska aborten i hemmet samt möjlighet att ge bästa möjliga 

smärtlindring till kvinnorna. Hälften av deltagarna upplevde att de såg fostret i samband med 

aborten. Detta är en känslig fråga och kan upplevas som stötande, det är dock viktigt att ta upp 

ämnet då barnmorskan informerar kvinnan om hur aborten går till.  

 

Antalet deltagare i denna studie var lågt med ett externt bortfall på 70 %. Resultaten kan trots 

detta hjälpa barnmorskorna på vardera kliniken att ge bättre stöd och information till de kvinnor 

som söker för abort. En ytterligare undersökning bör dock utföras för att få en högre 

svarsfrekvens och därigenom ett mera trovärdigt resultat.  
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