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Sammanfattning  

 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka kvinnors upplevelser av stöd och bemötande 

från vårdpersonalen i samband med hemabort.  

Metod: I studien har en kvantitativ, deskriptiv, komparativ tvärsnittsdesign använts. Urvalet 

skedde konsekutivt och som datainsamlingsmetod användes ett frågeformulär. Utifrån detta 

frågeformulär utfördes telefonintervjuer med studiedeltagarna.  

Resultat: Nästan alla kvinnor som deltog i denna undersökning tyckte att de fått bra stöd från 

sjukvårdspersonalen i samband med hemabort. Det fanns inga skillnader i upplevelsen av 

stödet beroende på kvinnornas ålder eller om kvinnorna hade tidigare erfarenheter av abort 

eller barnafödande. Angående andra upplevelser vid hemabort relaterade till det upplevda 

stödet från sjukvårdpersonalen visade denna studie att de flesta var nöjda med den 

information de fått beträffande abortprocessen, normal blödning i samband med abort och 

smärta. Några kvinnor tyckte att informationen angående blödning inte var tillräcklig. En av 

tre kvinnor upplevde att de inte blivit tillfrågade om de önskade stödsamtal med kurator. 

Vidare visade denna studie att en del kvinnor trots sjukvårdens rekommendationer väljer att 

göra aborten ensamma hemma, och att en av fyra kvinnor känner att de inte haft möjlighet att 

välja att göra den tidiga medicinska aborten på sjukhus. Anledningar till att personalens stöd 

upplevdes som bra var att de inte var ifrågasättande, dömande eller skuldbeläggande.  

Slutsats: Majoriteten av kvinnorna är nöjda med stödet de fått från vårdpersonal i samband 

med hemabort. En liten andel hade upplevt otillräckligt stöd. Informationen till kvinnorna i 

samband med hemabort skulle kunna förbättras när det gäller blödning och behov av stöd från 

en vuxen person i hemmet. Erbjudandet om kuratorsamtal i samband med aborten verkar 

också behöva förtydligas.  

 

Nyckelord: Induced abortion, medical abortion, home abortion, care satisfaction, midwifery 

care 

 
  



  

 
 

Abstract 
 

Objective: The aim of this study was to investigate women’s experiences of the support given 

by healthcare staff in connection with induced abortion at home.  

Method: The study was quantitative, cross-sectional with a descriptive and comparative 

design. The collection of data was conducted through telephone interviews.  

Results: Almost all women who participated in this study experienced good support given 

from the health care staff in connection with home abortion. There was no difference in the 

experience of support related to the age of the women or earlier experiences of abortion or 

giving birth. Furthermore, this study shows that most women are pleased with the information 

given about the abortion process, normal bleeding and pain. Some women stated that the 

information about bleeding was insufficient and could be improved. One out of three women 

said they had not been asked if they wanted to speak to a counsellor. Additionally this study 

showed that some women choose to be home alone during the abortion despite 

recommendations from the health care. One out of four women felt they had no choice 

whether to have the abortion at hospital or at home. Good support was described in terms of 

the staff not being questioning, judgemental or imposing guilt upon the women.  

Conclusion:  The majority of the women were pleased with the support given from health 

care staff. A few women had experienced insufficient support. The information regarding 

bleeding and the need for support by an adult at home can be improved. Information about the 

opportunity to talk to a counsellor may need to be clarified and emphasized.  

 

Keywords: Induced abortion, medical abortion, home abortion, care satisfaction, midwifery 

care 
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Inledning 

Historik och lagstiftning 

 
Genom historien har man sett ökningar och minskningar i befolkningstillväxt som inte endast 

kan tillskrivas naturliga händelser som svält och farsoter, vilket tyder på att människor i alla 

tider använt sig av olika metoder för att reglera fertiliteten. I en av de tidigaste medicinska 

texterna, skriven i den kinesiska civilisationen ca 2700 f.Kr. nämns abort som en 

fertilitetsreglerande metod. Även i de romerska, egyptiska och grekiska civilisationerna finns 

texter där metoder för abort beskrivs (1).  

 

I Sverige fanns fram till slutet av 1800-talet lagar som hårt bestraffade abort. Barnamord och 

fosterfördrivning straffades med döden. Under 1900-talet då kvinnorörelsen växte sig starkare 

mildrades straffen och abort tilläts om kvinnans liv eller hälsa äventyrades av graviditeten.    

År 1938 fick Sverige sin första abortlag. I denna lag medgavs abort på tre olika indikationer; 

medicinsk, humanitär och eugenisk. Detta betydde att vid situationer som vid fysisk eller 

psykisk sjukdom hos kvinnan, om graviditeten uppkommit genom våldtäkt eller incest eller 

om man trodde att barnet skulle komma att födas med arvsanlag som skulle kunna leda till 

sinnessjukdom eller svår sjukdom kunde en kvinna ansöka om tillstånd att göra abort. Några 

år senare lades två indikationer till i lagen. Dessa var social-medicinsk indikation (1946) och 

fosterskadeindikationen (1963). Den social-medicinska indikationen innebar att om kvinnans 

levnadsförhållanden och övriga omständigheter skulle försämras av barnets tillkomst kunde 

abort beviljas. Fosterskadeindikationen var gällande då fosterskador uppkommit under 

graviditeten. För att få tillstånd att göra abort krävdes antingen ett så kallat två-läkarintyg eller 

en beviljad ansökan till dåvarande Medicinalstyrelsen. Man hade hoppats att denna nya 

abortlag skulle minska de illegala aborterna i Sverige, men när så inte var fallet tillsattes en 

utredning år 1965, som ledde till 1974-års abortlag som fortfarande idag är den gällande lagen 

om abort (2).   

 

Sveriges nuvarande abortlagstiftning 

 
Abortlagen i Sverige idag ger alla kvinnor rätt till avbrytande av graviditet fram till utgången 

av den 18:e graviditetsveckan. Från vecka 19 kan tillstånd för avbrytande av graviditet ges av 
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Socialstyrelsen, ett tillstånd som endast lämnas då synnerliga skäl föreligger. Synnerliga skäl 

kan bland annat vara allvarlig skada eller missbildning hos fostret, problem med alkohol och 

droger eller medicinska problem hos den gravida kvinnan. Den övre gränsen för abort är 

fostrets viabilitet, vilken för närvarande är satt till vecka 22. Vidare fastställs i abortlagen att 

aborten måste ske på sjukhus eller annan av Socialstyrelsen godkänd sjukvårdsinrättning (3).  

 

I socialstyrelsens föreskrifter om abort kan ytterligare läsas att sjukvården är skyldiga att 

innan eller efter abort ge preventivmedelsrådgivning. Kvinnan ska också enligt dessa riktlinjer 

erbjudas stödsamtal före och efter abort. Vidare står att läsa att den inledande 

läkemedelsbehandlingen vid medicinsk abort ska ske på sjukhus samt att efterkontroll alltid 

ska utföras för att fastställa att graviditeten är avslutad (4).  

 

Abortmetoder 

 
I dagens sjukvård finns två olika metoder för att utföra abort; kirurgisk eller medicinsk. 

Vilken metod som väljs är beroende av graviditetslängden. Under den tidigare delen av 

graviditeten kan både kirurgisk och medicinsk abort utföras, medan kirurgisk abort mot slutet 

av den första trimestern är standardmetod. Under den andra trimestern används endast 

medicinsk abort som metod för ett avbrytande. Globalt sett är den kirurgiska aborten 

vanligare (2), medan medicinsk abort är den vanligaste metoden i Sverige idag (5).  

 

Tidig medicinsk abort 

 
Medicinsk abort innebär att en graviditet avbryts genom läkemedelsbehandling. Utvecklingen 

av den farmakologiskt framkallade aborten började på 70-talet efter syntesen av 

prostaglandinanaloger, av vilken flera olika substanser testades för att användas till abort. 

Inget av dem var däremot tillräckligt effektivt och alla hade dessutom för hög grad av 

biverkningar som följd. Upptäckten av antiprogesteronet mifepriston på 80-talet var det som 

ledde till utvecklingen av medicinsk abort. Dock var effektiviteten i denna behandling ej 

tillräcklig, och ledde till abort i endast 60-80 % av fallen. Ett stort steg togs då man år 1985 

upptäckte att mifepriston ökar uterus kontraktilitet och gör myometriet mer känsligt för 

prostaglandin. Att använda dessa två läkemedel i kombination gjorde att man kunde sänka 

doserna av prostaglandin och på så vis minska biverkningarna. Fortsatt forskning på dessa 
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preparat i kombination ledde fram till att en kombinationsbehandling av mifepriston och 

prostaglandin som behandling vid medicinsk abort godkändes i Sverige år 1992. Vidare 

forskning har utvärderat denna kombinationsbehandling för att finna de optimala doserna av 

läkemedlen samt att utvärdera det mest gynnsamma intervallet mellan dem (2). I abortvården i 

Sverige idag används Mifegyne (mifepriston) och Cytotec (misoprostol). 

Behandlingsrekommendationerna är Mifegyne 200 mg peroralt och därefter administration av 

800 µg Cytotec vaginalt 24 till 48 timmar senare (6). Mifepriston motverkar progesteronets 

effekter på endometriet och myometriet och ökar under graviditet myometriets känslighet för 

prostaglandin. Misoprostol, som följaktligen idag är det prostaglandin som används vid 

medicinsk abort har en kontraktionsinducerande effekt på myometriet (7). Den effekt dessa 

två läkemedel har på kvinnans kropp och graviditet kommer således leda till kontraktioner av 

livmodern och utstötning av embryot. Denna process brukar orsaka buksmärtor och en 

blödning uppkommer alltid. Denna brukar i genomsnitt pågå 11-14 dagar (2). Biverkningar 

som har rapporterats vid behandling med Mifegyne och Cytotec är illamående, kräkningar 

och diarré (7). Tidiga medicinska aborter utförs i Sverige fram till och med graviditetsvecka 

nio och är även förstahandsvalet vid aborter fram till denna vecka.  

 

Vid tidig medicinsk hemabort avslutas aborten i kvinnans hem. Den inledande tabletten 

Mifegyne, måste som tidigare nämnts enligt lag intas på sjukvårdsinrättning, men vid 

hemabort administreras prostaglandinet (Cytotec) av kvinnan själv i hemmet. Hemabort 

infördes i Sverige år 2004 (2) och utgör idag en stor del av de medicinska aborterna.  

 

Abortstatistik 

 
År 2011 gjordes 37 750 aborter i Sverige, vilket är 20,9 aborter per 1000 kvinnor. Sedan 

medicinsk abort infördes i början av nittiotalet har andelen tidiga medicinska aborter stadigt 

ökat. Under 2011 gjordes 74,5 – 99,1 % av alla aborter innan utgången av vecka nio med 

medicinsk metod (5).  

 

Under år 2012 utfördes på Akademiska sjukhuset i Uppsala 821 medicinska aborter, och av 

dessa avslutades 755 i hemmet. Då det totala antalet aborter under 2012 i Uppsala uppgick till 

1086 innebär det att 70 % av alla aborter under 2012 var hemaborter (8).  
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Rutiner på abortmottagningen 

 
Den gravida kvinnan som söker abort kontaktar abortmottagningen via telefon. Hon får då 

lämna sitt telefonnummer och blir en stund senare uppringd av den barnmorska som för dagen 

är ansvarig för telefonrådgivning och tidsbokning. Tider då det är möjligt att kontakta 

mottagningen är måndag till torsdag klockan 7.30 till 15.00. Vid detta samtal beräknas 

graviditetslängden via datumet för kvinnans senaste menstruation, man bokar in en tid för 

besök på mottagningen och kvinnan tillfrågas om hon önskar kontakt med kurator. Vid detta 

första samtal får kvinnan även information och diskussion förs om de olika abortmetoder som 

finns att tillgå och vilken kvinnan föredrar. Kvinnans partner är välkommen att delta vid det 

inbokade besöket på abortmottagningen, även om detta inte uttryckligen erbjuds honom eller 

henne (9).   

 

Vid det inbokade besöket får kvinnan inledningsvis träffa en läkare som tidsbestämmer 

graviditeten via ett vaginalt ultraljud och beroende på graviditetslängden beslutas vilken 

abortmetod som ska användas. Fram till utgången av den nionde graviditetsveckan utförs på 

denna klinik tidig medicinsk abort. Om kvinnan önskar kan hon avsluta den tidiga medicinska 

aborten hemma. Efter besök hos läkaren får kvinnan träffa en barnmorska som informerar om 

hur den medicinska aborten kommer gå till, när kvinnan ska ta sina Cytotectabletter och 

vilken smärtlindring som hon kan använda sig av. Hon får information om vad hon kan vänta 

sig av smärta och blödning och hon får en broschyr med skriftlig information och 

telefonnummer till sjukhuset där personal kan nås dygnet runt. Man råder också henne att 

under hemaborten ha sällskap av en vuxen person. Kvinnan rekommenderas att göra ett 

graviditetstest cirka fyra veckor efter aborten och uppmanas att kontakta 

familjeplaneringsmottagningen vid frågor eller komplikationer. Återbesök planeras inte 

rutinmässigt utan utförs om kvinnan själv har önskemål om detta (9).  

 

Stöd vid abort 

 
I Hälso- och sjukvårdslagen anges att målet för sjukvården är god hälsa och vård på lika 

villkor för hela befolkningen. Vidare står att vården ska ges med respekt för alla människors 

lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den ska också bedrivas så att den 

uppfyller kraven på en god vård, innebärande bland annat att sjukvården ska tillgodose 

patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, vara lätt tillgänglig och bygga på 
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respekt för patientens självbestämmande och integritet (10).  Vad gäller stöd och bemötande i 

samband med abort anger Socialstyrelsen föreskrifter enligt följande; ”vårdgivaren ska 

ansvara för att det fastställs rutiner som säkerställer att kvinnans behov av hjälp och stöd 

från hälso- och sjukvårdspersonalen med anledning av en abort blir tillgodosett, oavsett tid 

på dygnet”. Som tidigare nämnts fastställs också i dessa föreskrifter att sjukvården är skyldig 

att se till att rutiner finns för att erbjuda alla kvinnor som söker för abort stödsamtal före och 

efter aborten (4).  

 

Upplevelser i samband med abort 

 

Abortbeslut 

Många kvinnor har redan tagit beslutet att göra abort då de söker till sjukvården. En äldre 

studie från Sverige visade att hälften av alla deltagare bestämde sig för att göra abort redan 

vid graviditetsbeskedet (11). Ytterligare en svensk studie visade att nästan alla deltagande 

kvinnor hade bestämt sig för att göra abort innan de tog kontakt med sjukvården. En del av 

dessa kvinnor hade redan innan de blev gravida bestämt sig för att i händelse av graviditet 

göra abort. Ungefär hälften av kvinnorna hade innan graviditetsbeskedet tillsammans med sin 

partner diskuterat om hur de skulle handla vid en eventuell graviditet och hälften av dem hade 

bestämt att de skulle göra abort om de blev gravida (12,13). Även om kvinnan bestämt sig för 

att göra abort utesluter inte detta att hon upplever motstridiga känslor över detta. Flera studier 

visar att många upplever känslor av ambivalens över beslutet (11–13,15–17). Anledningar till 

varför kvinnan tar beslutet att göra abort anges i olika studier vara ekonomiska skäl, att de har 

ett instabilt förhållande till sin partner eller är ensamstående. Beslutet grundar sig i vissa fall 

på familjeplanering av olika skäl, bland annat att de är klara med familjebildning, att de anser 

sig ha för ung ålder eller att de vill färdigställa sina studier innan de bildar familj 

(12,14,15,18). Beslutet att göra abort fattas av kvinnan själv, men de flesta har diskuterat detta 

med nära anhöriga, såsom vänner, familj och partner (15,18). 

 

Stöd från anhöriga 

De flesta kvinnor har en person hos sig som stöd vid en abort i hemmet (19). Detta kan vara 

en vän, mor, syster eller partner och de flesta är också nöjda med stödet de får (20,21). Att ha 
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en nära anhörig att dela upplevelsen med gör processen vid hemabort lättare att hantera 

(19,22).  

 

Val av metod 

I studier som har undersökt skillnader i kvinnors tillfredsställelse och acceptans av kirurgisk 

och medicinsk abort har visats att det spelar mindre roll vilken metod som utförs, det 

viktigaste är att kvinnan har ett val och själv kan och får välja den metod hon vill (23,24). I en 

intervjustudie från Sverige där kvinnors erfarenheter av hemabort efterforskades sade de 

flesta deltagarna att de själva hade valt hemabort som metod och att de var nöjda med sitt val. 

Dock var det några av deltagarna som i valet kände sig styrda av vårdpersonalen (18).  

 

Fysiska och psykiska erfarenheter av abort 

De fysiska upplevelser kvinnor har under en medicinsk abort varierar; en del beskriver svåra 

fysiska problem som stor blödning och svår smärta, medan andra uppger att de nästan inte har 

känt något under aborten (15,18). Dessa varierande erfarenheter hade samband med olika 

faktorer, som partnerns stöd, anledningen till abort, bemötande från personalen, erfarenhet av 

tidigare graviditeter, enhetens rutiner och hur väl den givna informationen stämde med 

kvinnans upplevelser (18). Psykiska erfarenheter och känslor som beskrivits i samband med 

abort är skuld och utanförskap (15) och unga kvinnors berättelser om upplevelser vid abort är 

fyllda av existentiella tankar, där både känslor av smärta över att avsluta ett blivande barns liv 

och lättnad över abortens fullbordande och återgång till det vanliga livet beskrivits (17). I en 

studie fann man att elektiv abort hos vissa kvinnor kan orsaka en kortvarig sorg (25), men på 

lång sikt har man inte sett några psykiska problem hos kvinnor som genomgått abort (26). 

 

Upplevelser av hemabort 

Undersökningar angående kvinnors upplevelser av abort i hemmet visar att det till stor del 

upplevs positivt, att det ger en avskildhet och en känsla av kontroll (18,20). Hemmiljön 

beskrevs av kvinnorna som fridfull, bekväm och trygg (20) och nästan alla som avslutade 

aborten hemma skulle välja samma metod om de skulle behöva göra abort i framtiden (20,21). 

I en systematisk litteraturöversikt från år 2011 kom man efter en genomgång av nio studier 

fram till att kvinnor som valt att göra hemabort oftare anger att de är nöjda med metoden, 

skulle välja samma metod igen och skulle rekommendera metoden till sina vänner, än kvinnor 
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som gjort medicinsk abort på sjukhus (27). Komponenter som bidrar till att kvinnor är nöjda 

med vård vid medicinsk abort är att det var lätt att komma i kontakt med abortkliniken via 

telefon, preventivmedelsrådgivning efter aborten och bra information, rådgivning och stöd i 

samband med aborten (28). Ålder, civilstånd, antal barn och partnerns stöd innan och under 

aborten har också visats ha en positiv korrelation med graden av tillfredsställelse och 

acceptans med medicinsk abort (19).  

 

Sjukvårdspersonalens inställning och kunskap 

För att kunna ge ett bra bemötande och stödja kvinnor och deras eventuella partners före, 

under och efter en abort krävs en positiv inställning till och kunskap om ämnet. En studie från 

Sverige angående abortvårdspersonalens erfarenheter och inställning till abort visade att de i 

sitt arbete upplevt svåra situationer, såsom upprepade och sena aborter, men att de aldrig hade 

några tvivel om att delta i abortvården. De upplevde sitt jobb som paradoxalt och frustrerande, 

men också utmanande och givande (29). En likande studie visade att svenska barnmorskor 

och gynekologer är för legal abort och det visade sig att ju mer erfarenhet de hade från arbeta 

med abort desto mindre restriktiva var deras åsikter (30).   

 

Som tidigare nämnts upplever många kvinnor ambivalens och motstridiga känslor över sin 

graviditet och abort. En viktig del av abortvården är därför abortrådgivning, både innan och 

efter beslutet att göra abort. Vare sig rådgivningen handlar om att behålla graviditeten eller 

göra abort, eller om vilken abortmetod kvinnan ska välja krävs en bra 

kommunikationsförmåga och strategier för att hjälpa abortsökande kvinnor att hantera ångest 

och stress (31). Breitbart har i sin artikel angett några generella principer att använda vid 

abortrådgivning: 

 

• Ställ öppna frågor 

• Bekräfta känslor som normala istället för att förminska dessa 

• Uppmuntra till frågor 

• Var uppmärksam på kvinnans kroppsspråk 

• Ge bakgrund och anledningar till de direktiv som ges till kvinnan, undvik 

uppmaningar 
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Andra viktiga komponenter i ett bra abortrådgivningsbesök är att mötet ges generöst och 

tillräckligt med tid och att kvinnan känner sig delaktig i vården. Personalen ska vara försiktig 

i sitt förhållningssätt, vara neutral och inte döma kvinnan för hennes val eller situation (32).  

Vid hemabort är det dessutom mycket viktigt att hon ges specifik information om när hon ska 

kontakta sjukvården. När kvinnan lämnar mottagningen efter besöket ska hon veta: hur och 

när Cytotec ska administreras, vilka aktiviteter och mediciner som ska undvikas, hur symtom 

och biverkningar ska hanteras, när sjukvård ska kontaktas, hur ett eventuellt nödfall hanteras 

och rutiner kring återbesök (31). 

 

Kvinnors upplevelser av sjukvårdspersonal  

Forskning har visat att kvinnor har både positiva och negativa erfarenheter av 

abortvårdspersonal. De har upplevts som stöttande, positiva och informativa, men också kalla, 

negativa och ignoranta, och framkallat känslor av skam, ledsnad, ensamhet och osäkerhet (15). 

I en engelsk studie undersöktes faktorer hos vårdpersonalen som underlättade abortprocessen 

och faktorer som gjorde den svårare än vad den behövde vara. Man kom fram till att en del 

deltagare kände en avsaknad av stöd och hjälp, kände sig kritiserade och upplevde att vården 

var för klinisk, vilket gjorde processen svårare. Att personalen hade en bra attityd med vänligt, 

sympatiskt och hjälpsamt bemötande underlättade processen (33).  

En svensk studie som undersökte kvinnors existentiella behov i samband med abort kom fram 

till att behovet av existentiellt stöd varierar, en del behöver inget sådant stöd medan andra 

uttrycker ett behov av att reflektera över de existentiella aspekterna av situationen. Svensk 

abortvård beskrevs i denna studie som rationell och neutral, där de fysiska problemen 

dominerar snarare än de existentiella frågorna. Studiedeltagarna ansåg att personalen 

fokuserade mer på det medicinska och de praktiska rutinerna än det emotionella. Detta var en 

del kvinnor nöjda med, medan andra hade önskat sig mer av abortvårdspersonalen (34).  

 

Problemformulering 

 
De senaste åren har en snabb utveckling skett kring handläggandet av abort, med en övergång 

till allt fler medicinska hemaborter. Barnmorskorna på abortmottagningar får en allt större roll 

och axlar ett växande ansvar. Trots denna förändring i vården är forskning kring kvinnors 

upplevelser av stödet från vårdpersonal i samband hemabort begränsad. Denna studie avser att 

öka kunskapen inom detta område.  
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Syfte 

 
Syftet med denna studie var att undersöka kvinnors upplevelser av stöd från vårdpersonal i 

samband med hemabort, samt att efterforska andra erfarenheter från hemaborten som kan ha 

betydelse för upplevelsen av stödet.   

 

Frågeställningar 

 

1. Hur stor andel av de kvinnor som genomgick abort i hemmet upplevde att det stöd de 

fick från vårdpersonalen i samband med aborten var bra? 

2. Påverkar tidigare erfarenhet av abort och barnafödande upplevelsen av stöd i samband 

med hemaborten? 

3. Upplevs stödet vid hemabort olika beroende på ålder? 

4. Vilka andra erfarenheter från hemaborten av betydelse för upplevelsen av stödet från 

vårdpersonalen hade kvinnorna?  

5. Vilka upplevelser beskrivs av de kvinnor som är missnöjda med stödet från 

vårdpersonalen? 

 

Metod 

 

Design 

 
Kvantitativ, deskriptiv, komparativ tvärsnittsstudie.  

 

Urval 

 
I denna studie har ett konsekutivt urval använts. Inklusionskriterium för deltagande var att 

kvinnan valt att göra hemabort. Ett exlusionskriterium var bristande förståelse av svenska, 

detta eftersom intervjufrågorna var formulerade på svenska. På grund av att det kan behövas 

en viss mogenhet och förståelse för att kunna svara på intervjufrågorna var det andra 

exklusionskriteriet en ålder understigande 15 år. 
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Under de dagarna som studiedeltagare rekryterades var det 75 kvinnor som tillfrågades om 

deltagande i studien. Av dessa var det fem personer som av okänd anledning tackade nej till 

att delta. Av de 70 personer som givit sitt medgivande till deltagande och lämnat namn och 

telefonnummer var det 52 kvinnor som slutligen besvarade enkäten, vilket ger en 

svarsfrekvens på 69 %. Av de 18 kvinnor som till slut inte deltog i studien var det fyra som 

via textmeddelande från mobilen talade om att de inte längre ville delta, 11 kvinnor svarade 

inte i telefonen av okänd orsak, hos två deltagare hade det angivna telefonnumret slutat 

fungera och en kvinna hade valt att inte göra abort.  

 

Datainsamlingsmetod 

 
Som datainsamlingsmetod användes en enkät (se bilaga 1) som tidigare använts i en studie 

liknande denna (35). Enkäten arbetades om på en del punkter för att bättre anpassas till syftet 

och frågeställningarna i denna undersökning. Utifrån denna gjordes intervjuer med deltagarna 

över telefon. Enkäten bestod av sammanlagt 33 frågor. De tre första frågorna avhandlade 

demografiska data såsom ålder, utbildning om kvinnan hade ett förhållande eller inte. Fyra 

frågor handlade om kvinnornas reproduktiva erfarenheter och bakgrund, där frågor om 

tidigare erfarenheter av abort och barnafödande, hur lång tid det gått sedan aborten och i 

vilken graviditetsvecka aborten utfördes ingick. I enkäten fanns fyra frågor angående 

upplevelsen av stöd. Dessa handlade om upplevelsen av stöd i samband med första 

telefonkontakten med mottagningen, stöd i samband med besöket på mottagningen, om 

upplevelsen av stödet från den person som var med kvinnan under aborten och om stödet vid 

kontakt med sjukhuset under eller efter aborten. I enkäten ingick också frågor angående 

upplevelsen av given information, där två frågor handlade om muntlig och skriftlig 

information om olika abortmetoder och de andra två om information om smärta och blödning. 

Fyra frågor avhandlade kvinnornas upplevelser av smärta och blödning vid aborten. Sex 

frågor eftersökte kvinnornas erfarenheter kring kontakt med sjukvården. Vidare handlade 

frågorna om, om de tog kontakt med sjukvården eller inte och anledningen till detta samt om 

de behövde åka in till sjukhuset i samband med aborten. En fråga behandlade om kvinnorna 

känt att de själva fått välja att göra aborten hemma eller på sjukhus, en var om de kände sig 

trygga att göra aborten hemma och en fråga handlade om, om det var tydligt hur Cytotec 

skulle administreras. Den sista frågan kvinnorna fick svara på var om de skulle välja 

hemabort igen om de skulle behöva göra abort en gång till. De flesta frågorna var 

kortsvarsfrågor med fasta svarsalternativ. En del hade fyra graderade alternativ, som 
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exempelvis frågorna om bemötande som var graderade från ”mycket bra” via ”bra” och ”dålig” 

till ”mycket dålig”. Vissa frågor hade endast ja- och nej-svar. Ett antal öppna frågor ingick 

också i enkäten. Kvinnorna fick fritt berätta om anledningen till att de tagit kontakt med 

sjukhuset, om varför de behövt åka in till sjukhuset om så var fallet och de som sagt att de 

inte skulle välja hemabort som metod igen fick berätta varför. Till sist ställdes en öppen fråga 

där ytterligare kommentarer och funderingar efterfrågades. 

 

Tillvägagångssätt 

 
Kvinnor som under augusti och september månad år 2013 sökte för abort på 

abortmottagningen på Akademiska sjukhuset, valde att avsluta den i hemmet och mötte 

urvalskriterierna tillfrågades om deltagande i undersökningen. Rekryteringen av 

studiedeltagare avslutades då 70 personer hade givit sitt godkännande till deltagande i studien. 

 

Rekryteringen av deltagare till studien sköttes av en undersköterska på abortmottagningen. 

Efter att kvinnorna träffat läkare och barnmorska tillfrågades de av henne om deltagande i 

studien. Hon informerade kvinnorna om vad deltagandet skulle innebära, att det var frivilligt 

att delta, att det när som helst var tillåtet att ångra sitt deltagande och att deras deltagande inte 

skulle påverka den vård de fick. Deltagarna fick också av undersköterskan skriftlig 

information om studien och kontaktuppgifter till ansvariga för studien (se bilaga 2). 

Undersköterskan dokumenterade alla kvinnor som tillfrågades om deltagande för att göra det 

möjligt kontrollera bortfall. Om deltagarna gav sitt samtycke till att delta lämnade de sitt 

namn och telefonnummer, samt ombads ange en tid då de helst ville bli kontaktade. 

 

Cirka fyra veckor efter hemaborten meddelades kvinnorna via textmeddelande till deras 

mobiltelefon att de nästkommande dag, en specifik tid skulle bli uppringda för intervju. 

Kvinnorna ringdes sedan upp följande dag. Vid uteblivet svar gjordes ett nytt försök 15 

minuter senare. Om inget svar erhölls vid det andra försöket skickades ytterligare ett sms med 

förslag om en ny tid. Hade kvinnan telefonsvarare kunde också ett meddelande spelas in på 

denna, också då med information om en ny tid. Vid den angivna tidpunkten gjordes igen två 

försök med 15 minuters mellanrum. Om kvinnan då inte svarade i telefonen uteslöts hon ur 

studien.  
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De 52 kvinnor som deltog i studien intervjuades utifrån enkäten. Telefonsamtalen började 

med information om syftet med studien samt en kort förklaring om hur intervjun skulle gå till 

och fortsatte sedan med frågorna i enkäten. Längden på intervjuerna varierade mellan 5 till 30 

minuter. Varje enkät kodades med ett nummer och förvarades separat från listan med namn 

och telefonnummer.  

 

Dataanalys 

 
Insamlade data har beskrivits, beräknats och analyserats med hjälp av statistikprogrammet 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences 20,0). Deskriptiv statistik har använts för 

beskrivning av gruppen, och för jämförelse mellan olika variabler på ordinalskala har Mann-

Whitney`s test använts. Signifikansnivån sattes till p < 0,05. Vid sambandsanalys har 

Spearman´s rangkorrelation använts.  

 

Kvalitativa data som samlats in via de öppna frågor som ställts i enkäten analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (36).  

 

Forskningsetiska överväganden 

 
Etiskt godkännande för studien har inhämtats från etikprövningsnämnden i Uppsala. Studien 

behandlar ett känsligt ämne och kvinnorna som genomgår abort befinner sig i en utsatt 

situation och en beroendeställning till dem som vårdar. Kvinnorna tillfrågades om deltagande 

i studien av personal på mottagningen, dock ej av behandlande läkare eller barnmorska. 

Deltagande i studien var frivilligt och valet att delta eller ej har inte påverkat den vård och 

behandling de fått. Möjlighet att tacka nej till att delta i undersökningen har funnits både vid 

första besöket på abortmottagningen och vid tillfället för telefonintervju. Kvinnorna som valt 

att delta i studien ombads endast att lämna uppgifter om namn och telefonnummer.  

Uppgifterna har förvarats inlåsta, för att hindra obehöriga att ta del av dem. De uppgifter som 

kvinnorna lämnat under intervjuerna har rapporterats på gruppnivå utan möjlighet att 

identifiera enskilda individer.  
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Resultat 
 

Demografiska data 

 
Studiedeltagarnas medelålder var 29,5 år och medianåldern 27 år. Den yngsta deltagaren var 

16 år gammal och den äldsta 43 år. Majoriteten av kvinnorna angav att de hade ett förhållande.  

De flesta kvinnorna hade gymnasieutbildning eller hade gått i högskola upp till tre år. En 

sammanfattning av demografiska data visas i tabell 1.  

 

Tidigare erfarenheter av abort och barnafödande var relativt jämt fördelat över gruppen. Det 

var 53,8 % av kvinnorna som innan denna abort hade fött ett eller fler barn och 46,2 % hade 

tidigare i livet gjort en eller fler aborter. Medelvärdet för veckan då aborten utfördes var i 

denna studie 6 och medianen 7. Kortast graviditetslängd var tre veckor och den längsta var 

nio veckor. Vidare information om detta visas i tabell 2.  

 

Tabell 1. Demografiska data (n=52) 

 Frekvens Procent av alla deltagare 

Ålder   

     Medel 29,5 år  

     Median 27 år  

     Intervall 16-43 år  

Förhållande   

     Ja   38 73,1  

     Nej 14 26,9  

Utbildning   

     Grundskola 1 1,9 

     Gymnasium 30 57,7 

     Högskola upp till 3 år 13 25  

     Högskola > 3 år 8 15,4 
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Tabell 2. Reproduktiva data (n=52) 

Erfarenhet av förlossning Frekvens Procent 

     Ja 28 53,8 

     Nej 24 46,2 

Erfarenhet av abort   

     Ja 24 46,2  

     Nej 28 53,8 

Graviditetsvecka   

     Medelvärde 6  

     Medianvärde 7  

     Intervall vecka 3 – vecka 9  

 

Upplevelser av stöd från vårdpersonal i samband med hemabort 

 
Nästan alla kvinnor som deltog i denna undersökning tyckte att det stöd de fick från 

sjukvårdspersonalen i samband med hemaborten var bra. Majoriteten av kvinnorna tyckte att 

stödet de fick när det första gången kontaktade abortmottagningen via telefon var mycket bra 

eller bra (96,2 %, n=50). Vid besöket på abortmottagningen var det ett par kvinnor som sade 

att de tyckte att stödet var dåligt (n=2, 3,8 %). Nästan alla upplevde stödet som mycket bra 

(n=37, 71,2 %) eller bra (n=13, 25 %), se figur 1.  

 

 
Figur 1. Upplevelsen av stöd i samband med telefonkontakt och besök 
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Totalt elva kvinnor (21,2 %) tog av olika orsaker kontakt med sjukvården under eller efter 

aborten hemma. Av dessa kvinnor var det tre kvinnor som vid den kontakten tyckte att stödet 

var dåligt eller mycket dåligt. Fem kvinnor tyckte att stödet vid kontakten var mycket bra och 

tre att den var bra.  

 

 
Figur 2. Stöd i samband med kontakt under/efter aborten 

 

Upplevelse av stöd och tidigare erfarenhet av abort eller barnafödande 

 
Det fanns ingen skillnad i hur kvinnorna upplevt stödet från vårdpersonalen beroende på om 

de tidigare i livet gjort en abort eller fött barn. Detta gällde för både första telefonkontakten 

med mottagningen och vid besöket. Se tabell 3.  

 

Tabell 3. Jämförelser i upplevelser av stöd från vårdpersonal. 

Vid första telefonkontakten P-värde 

          Tidigare gjord abort vs. ingen tidigare abort 0,602 

          Tidigare fött barn vs. inte tidigare fött barn 0,163 

Vid besöket  

          Tidigare gjord abort vs. ingen tidigare abort 0,908 

          Tidigare fött barn vs. inte tidigare fött barn 0,163 
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Upplevelse av stöd och ålder 

 
Kvinnans upplevelse av stödet från vårdpersonalen hade inget samband med hennes ålder, 

varken vid första telefonkontakten med abortmottagningen (Spearman´s rho 0,197, p-värde 

0,162) eller vid besöket (Spearman´s rho 0,176, p-värde 0,211).  

 

Andra erfarenheter i samband med hemabort 

 

Information 

Både den muntliga och skriftliga informationen angående de olika abortmetoderna upplevdes 

av flertalet kvinnor som bra eller mycket bra. Den muntliga informationen värderades som bra 

eller mycket bra av 48 kvinnor. Den skriftliga informationen tyckte 96,1 % av alla kvinnor 

var bra eller mycket bra. Gällande information om smärta tyckte i princip alla deltagare att de 

hade fått upplysningar om detta. Angående blödning var det däremot fler som tyckte att de ej 

hade fått tillräcklig information (n=6, 11,5 %). Information om möjlighet att prata med 

kurator och tillfrågan om detta var det endast två tredjedelar av kvinnorna som hade fått 

(65,4 %). Se vidare i tabell 4. 

 

Tabell 4. Information  

 Frekvens Procent 

Muntlig information   

     Mycket bra 30 57,7 

     Bra 18 34,6 

     Dålig 4 7,7 

Skriftlig information   

     Mycket bra 28 53,8 

     Bra 22 42,3 

     Dålig 2 3,8 

Information om smärta   

     Ja      51 98,1 

     Nej 1 1,9 

Information blödning        

     Ja  46 88,5 
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     Nej 6 11,5 

Erbjuden kuratorskontakt   

     Ja 34 65,4 

     Nej 18 34,6 

 

Smärta och blödning 

Många kvinnor i denna undersökning hade under aborten väldigt ont (n=20, 38,5 %). Tretton 

kvinnor hade ganska ont (25 %) och resten, nio personer hade inte så ont eller inte alls ont 

(36,5 %). Alla utom en person tog analgetika i samband med aborten. Gällande blödningen 

var det tio kvinnor (21,7 %) som blödde mer än de väntat sig utifrån den information de fått 

från personalen. En del kvinnor blödde som förväntat (n=13, 25 %), men den största andelen 

kvinnor blödde mindre än vad de hade väntat sig (n=23, 44,2 %).  

 

Stöd av anhörig  

De allra flesta kvinnorna hade stöd av en vuxen person hemma hos sig under aborten (n=46, 

88,5 %), men det var sex kvinnor som var ensamma hemma då de avslutade sin abort. Den 

person som de flesta hade som stöd hemma vid aborten var deras partner; man sambo eller 

pojkvän. En del hade en vän som stöd, och andra någon i den närmaste familjen, som mamma 

eller syster. Av de kvinnor som hade stöd av en annan person tyckte nästan tre fjärdedelar att 

de hade fått ett mycket bra stöd. Se tabell 5.  

 

Tabell 5. Upplevelser relaterade till stöd 

 Frekvens Procent 

Stöd hemma   

     Ja 46 88,5 

     Nej 6 11,5 

Upplevelse av stödet hemma   

     Mycket bra 37 80,4 

     Bra 8 17,4 

     Dåligt 0 0 

     Mycket dåligt 1 2,2 
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Eget val och trygghet 

De flesta av de deltagande kvinnorna kände att valet att göra aborten hemma fullständigt var 

deras (n=31, 59,6 %). Det var dock tretton kvinnor (25 %) i urvalsgruppen som kände att de 

inte alls, eller endast till viss del haft möjlighet att välja om de ville göra aborten hemma eller 

på sjukhus. De flesta kände sig också trygga med att göra aborten hemma utan vårdpersonal 

hos sig (n=34, 65,4 %). En del kände sig trygga till viss del (n=8, 15,4 %) och en person 

kände sig inte alls trygg. Flertalet kvinnor skulle också välja hemabort som metod om de 

skulle behöva göra abort i framtiden (n=44, 84,6 %). Det var åtta kvinnor som sade att de inte 

skulle göra hemabort igen. Angivna anledningar till detta kodades till fyra kategorier: 

tryggare på sjukhus (n=2), obehaglig upplevelse (n=2), dåligt stöd hemma (n=2), gör hellre 

skrapning (n=2).  

 

Kontakt med sjukvården  

Nästan alla studiedeltagarna hade fått telefonnummer till sjukvården att ringa vid behov. Det 

var dock två kvinnor som sade att de inte fått något telefonnummer. Elva kvinnor tog under 

eller efter hemaborten kontakt med sjukvården, och en kvinna planerade att ta kontakt. 

Anledningar till kontakt delades in i olika kategorier som följer: abortprocessen (n=3), 

blödning (n=4), smärta (n=3), illamående/kräkning (n=2) och positivt graviditetstest (n=1). 

En kvinna kontaktade sjukvården på grund av smärta och illamående/kräkning.  

 

Av dessa kvinnor var det sex som till slut fick uppsöka sjukvård. Anledningar till detta var 

blödning (n=4) eller smärta (n=2). En av dessa kvinnor behandlades på nytt med Cytotec, 

vilket gjorde att aborten blev komplett. Fyra av kvinnorna fick genomgå en kirurgisk abort 

och en av dessa blev inlagd för vätske- och blodersättning.  

 

Kvalitativa data  

 
Ungefär en tredjedel av studiedeltagarna valde att lämna en kommentar i slutet av intervjun. 

Dessa svar analyserades och kodades till fyra olika kategorier. Dessa var åsikter om metoden, 

stöd och bemötande från personal, information och smärta och blödning.  

 

Åsikter om metoden 

En ”bra och smidig” metod var deltagarnas åsikter om hemabort som metod. En del äldre 
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kvinnor hade däremot tankar om att yngre kvinnor som inte tidigare fött barn eller upplevt ett 

missfall skulle ha sämre förutsättningar att hantera en hemabort.  

 

”tror att det är en bra metod för äldre, med erfarenhet av att ha fött barn. Jag tror att det 

skulle kunna vara otäckt för yngre personer” 

 

Stöd och bemötande från personal 

Nästan alla kvinnor hade endast positiva kommentarer kring hur de blivit bemötta och om 

stödet från vårdpersonalen. Egenskaper i stödet och bemötandet som särskilt lyftes fram som 

bra var att personalen inte var ifrågasättande, dömande eller skuldbeläggande. En kvinna hade 

däremot varit med om en situation vid ultraljudet där embryot för henne blev personifierat.  

 

”Dåligt var att fostret i en undervisningssituation vid ultraljudet blev personifierat, det 

pratades om det som ett barn och hjärta och huvud pekades ut, vilket var jättejobbigt” 

 

Information 

De kommentarer som lämnades angående information handlade mest om en önskan om att få 

mer information än den som givits. Kvinnorna önskade mer information om mer exakta 

anledningar till att man ska höra av sig under eller efter aborten. En kvinna hade önskat mer 

stöd och information till sin partner, om abortprocessen och hur han kan stötta henne på bästa 

sätt.  

 

Smärta och blödning 

Upplevelser kring smärta och blödning var olika. En kvinna sade att hon var orolig för att det 

blödde mycket mindre än vad hon hade fått information om att det skulle göra, en kvinna 

hade väldigt ont under aborten och en annan tyckte att det borde erbjudas effektivare och 

starkare smärtlindring från abortmottagningen.  
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Missnöjd med stödet - varför? 

 
Vid en närmare studie av intervjuerna med de kvinnor som upplevde att stödet vid 

telefonsamtalet var mycket dåligt eller dåligt har svaren från en av deltagarna valts ut för 

närmare beskrivning. Denna kvinna var lite äldre, hade tidigare gjort både abort och fött barn. 

Hon hade inget fast förhållande och utbildningsnivån var högskola upp till 3 år.  På frågan om 

hon kände att hon hade ett val att göra aborten hemma eller på sjukhus svarade hon att hon 

inte alls hade något val i denna fråga. Som öppen kommentar i slutet av intervjun sade hon att 

hon tidigare alltid haft bra stöd och bemötande vid abort, och att det första telefonsamtalet 

denna gång var ett undantag som hon kunde hantera.  

 

Angående upplevelsen av stödet vid besöket på abortmottagningen var det två deltagare som 

tyckte att stödet var dåligt. Den första av dessa deltagare var en yngre kvinna med 

gymnasieutbildning. Hon hade inte gjort abort eller fött barn tidigare. Som en öppen 

kommentar i slutet av intervjun berättade hon att hon inte tyckte att hon hade fått information 

om att en biverkan av Mifegyne är illamående. Hon mådde väldigt illa efter att hon lämnat 

sjukhuset och hade själv via internet fått ta reda på att det kunde bero på Mifegyne. Den andra 

kvinnan tyckte att hon fick dåligt stöd både på abortmottagningen och när hon kontaktade 

sjukvården under aborten. Detta var en ung kvinna, utan fast förhållande, med 

gymnasieutbildning. Hon hade ej gjort abort eller fött barn tidigare och hade i samband med 

aborten haft kuratorssamtal. Hon tyckte även att den muntliga informationen angående 

hemabort var dålig. Anledningen till att hon kontaktade sjukvården under aborten var 

buksmärtor. Hon fick uppsöka sjukvård och fick smärtstillande som inte hjälpte, och det 

slutade med att hon fick genomgå en skrapning.  

Diskussion 
 

Nästan alla kvinnor som deltog i denna undersökning tyckte att stödet de fått från 

sjukvårdspersonal i samband med hemabort var bra. Det fanns inga skillnader i upplevelsen 

av stödet beroende på kvinnornas ålder eller om kvinnorna hade tidigare erfarenheter av abort 

eller barnafödande. Angående andra upplevelser vid hemabort relaterade till det upplevda 

stödet från sjukvårdpersonalen visade denna studie att de flesta var nöjda med den 

information de fått beträffande abortprocessen, normal blödning i samband med abort och 

smärta. Ett antal kvinnor tyckte att informationen angående blödning inte var tillräcklig. En 
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stor del av kvinnorna upplevde att de inte blivit tillfrågade om de önskade stödsamtal med 

kurator. Vidare visade denna studie att en del kvinnor trots sjukvårdens rekommendationer 

väljer att avsluta aborten ensamma hemma, och att en ganska stor andel kvinnor känner att de 

inte haft möjlighet att välja att avsluta den tidiga medicinska aborten på sjukhus. Anledningar 

till att personalens stöd upplevdes som bra var att de inte var ifrågasättande, dömande eller 

skuldbeläggande. Komponenter som kan ha påverkat kvinnors upplevelser av dåligt stöd kan 

ha ett samband med en upplevelse av dålig information från personalen och komplikationer 

till aborten.  

 

Resultatdiskussion 

 
I denna studie visades att nästan alla kvinnor tyckte att stödet de fick från 

sjukvårdspersonalen i samband med hemabort var bra. Det upplevda stödet vid hemabort har 

tidigare inte studerats i någon större utsträckning. Man har dock i kvalitativa undersökningar 

efterforskat komponenter i abortvården och egenskaper hos personalen som bidrar till 

kvinnornas tillfredsställelse eller missnöje med vården. Denna forskning visar att kvinnor har 

både positiva och negativa erfarenheter av abortvården och stödet från dess personal (15). 

Aléx och Hammarström fann i denna kvalitativa undersökning att deltagarna upplevde 

sjukvårdspersonalen som både stöttande, positiva och informativa, men också som kalla, 

negativa och ignoranta. Dessa komponenter skulle kunna tänkas finnas även i de upplevelser 

av sjukvårdspersonalen som kvinnorna i föreliggande arbete haft. Dock var de åsikter som 

framkommit om sjukvårdpersonalens stöd i de öppna frågor som ställts till studiedeltagarna 

endast positiva. Kvinnorna tyckte att det var bra att personalen inte var ifrågasättande, 

dömande eller skuldbeläggande. Tidigare forskning har visat att behovet av existentiellt och 

emotionellt stöd varierar bland abortsökande kvinnor, en del är nöjda med den svenska 

rationella abortvården där fokus ligger på det medicinska och praktiska, andra är det inte (34). 

I föreliggande studie talas inte om behovet av existentiellt stöd, men de positiva åsikterna från 

deltagarna angående personalens förhållningssätt skulle kunna tolkas som att de uppskattar 

det rationella och praktiska i abortvården.  

 

Föreliggande undersökning visade att varken skillnader eller samband fanns vad gäller 

kvinnornas upplevelser av stöd från vårdpersonalen beroende på tidigare erfarenheter och 

deras ålder. Tidigare studier på samma ämne har visat att det finns en positiv korrelation 

mellan kvinnors tillfredställelse med medicinsk abort som metod och deras ålder och antal 
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barn (19). Man har också sett att äldre kvinnor, samt kvinnor med tidigare erfarenhet av 

barnafödande och abort upplevde mindre smärta (35). Man skulle kunna tänka sig att dessa 

faktorer även skulle kunna påverka kvinnornas upplevelse av stödet från abortpersonalen. 

Föreliggande studies resultat visar dock på att så inte är fallet, abortvårdspersonalen verkar ge 

adekvat stöd till alla kvinnor, oavsett ålder och tidigare erfarenheter. Det kan dock vara så att 

det på grund av det låga antal kvinnor som upplevde stödet som dåligt inte har framkommit 

någon säker skillnad i de statistiska beräkningarna. Om fler deltagare hade intervjuats, hade 

eventuellt fler som var missnöjda med stödet identifierats och eventuell skillnad hade kunnat 

hittas.  

 

En del kvinnor efterfrågade i denna studie mer detaljerad information om blödning vid 

medicinsk abort, vad man kan förvänta sig och vad som är normalt. Enligt Breitbart (31) är 

det av största vikt att kvinnan som ska göra hemabort vet när och av vilka orsaker hon ska 

höra av sig till sjukvården. Det är viktigt att ange exakta mått på detta, som till exempel att 

hon har blött igenom ett angett antal bindor, eller att smärtan inte går att uthärda efter angivet 

antal smärtlindrande tabletter.  

 

Angående fysiska erfarenheter vid abort stämmer denna studie överens med tidigare studier 

(15,18). Smärtan och blödningen upplevs olika av kvinnorna. En del har väldigt ont och andra 

mindre ont, en del blöder mer än de förväntat och andra mindre. Som nämndes i föregående 

stycke efterfrågade en del kvinnor mer utförlig information angående blödningen. Dock var 

det nästan 90 % av kvinnorna som ändå svarade jakande på frågan om det fått information om 

blödning. Detta skulle kunna tyda på att kvinnorna tycker att den informationen som ges inte 

är tillräcklig, och att mer precis information om normalvariationer behövs. 

 

De flesta kvinnorna i denna undersökning hade en nära anhörig hos sig under aborten och de 

flesta upplevde stödet från denna person som bra. Detta resultat överensstämmer med tidigare 

forskning (19–21). Det var dock en del av kvinnorna som trots sjukvårdens 

rekommendationer avslutade aborten ensamma hemma. Studier från tidigare år visar på 

samma förhållande (22,35). Eftersom en medicinsk abort innebär en risk för kvinnan och man 

inte på förhand vet vilka som kommer drabbas av komplikationer eller vilket stöd de behöver, 

tyder detta resultat på att det är av extra vikt att informera alla kvinnor om att se till att de har 

en vuxen person närvarande då de avslutar aborten hemma.   
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Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om abort (4) ska vårdgivaren ansvara för att det fastställs 

rutiner som säkerställer att kvinnan erbjuds stödsamtal före eller efter abort. En betydande 

andel kvinnor i denna studie, mer än en tredjedel, sade sig ej ha blivit tillfrågade om de ville 

ha stödsamtal med kurator, vilket tyder på att denna information och erbjudandet om att tala 

med någon i samband med aborten kan bli tydligare.  

 

En ganska stor andel kvinnor i denna uppsats kände att de inte hade haft möjlighet att välja att 

genomgå den medicinska aborten på sjukhuset. Detta stöds av en kvalitativ studie där en del 

kvinnor sade sig känna sig styrda i sitt val om att avsluta den tidiga medicinska aborten 

hemma (18). Tidigare studier där man jämfört tillfredställelsen med kirurgisk och medicinsk 

abort visade att det inte fanns någon skillnad mellan metoderna, så länge kvinnan kände att 

hon själv fått välja metod (22,23). Detta resultat skulle kunna appliceras vid tidig medicinsk 

abort och valet att avsluta den hemma eller på sjukhus. Det skulle kunna tänkas att kvinnorna 

skulle känna mer tillfredsställelse med hemabort om de känner att de själva har valt att vara 

hemma. Detta verkar dock inte i föreliggande studie ha påverkat kvinnornas upplevelse av 

stödet från abortvårdspersonalen.     

 

Angående de kvinnor som upplevt stödet från vårdpersonalen som dåligt kan inga slutsatser 

dras. Inga gemensamma nämnare eller samband har hittats i kvinnornas enkätsvar eller fria 

kommentarer. Det verkar som att deras upplevelser av dåligt stöd har olika orsaker. Dessa 

skulle kunna vara rena tillfälligheter, men skulle också kunna vara något som fler kvinnor 

utanför studiepopulationen har upplevt. Med en större deltagargrupp och eventuellt fler 

kvinnor med upplevelser av dåligt stöd skulle frågeställningar angående detta kunna besvaras 

på ett mer tillförlitligt sätt.  

 

Metoddiskussion 

 
I denna undersökning sköttes rekryteringen av studiedeltagarna av en person; undersköterskan 

på abortmottagningen. Denna metod ger både fördelar och nackdelar. Fördelen var att alla 

kvinnor rekryterades på samma sätt och fick samma information. På så vis kan ett högre antal 

kvinnor ha blivit värvade till studien, med en tydlig arbetsfördelning blev inga kvinnor 

bortglömda. Nackdelen med att endast använda en person som insamlare av studiedeltagare 

var att de dagar hon inte var på jobbet blev inga personer rekryterade till studien. Dessa dagar 

och de kvinnor som då inte blev tillfrågade om deltagande i studien var dock slumpmässiga 
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och kvinnorna bedöms inte skilja sig från studiepopulationen. Detta borde därför inte utgöra 

ett hot mot reliabiliteten.  

 

Att använda telefonintervjuer som metod för insamlandet av data har även det fördelar och 

nackdelar. Att prata över telefon skulle för vissa personer kunna underlätta en öppenhet och 

ge anonymitet för att kunna prata om känsliga frågor. Andra människor kan ha svårt att prata 

och berätta om saker av personlig karaktär på telefon. Det fanns också en risk att kvinnan vid 

tidpunkten för intervjun befann sig på en plats, eller bland andra människor, vilket skulle 

kunna hindra henne från att säga precis det hon tycker eller har upplevt. För att försöka 

förhindra detta fick kvinnan själv ange en tid som skulle passa henne för intervju. För att ge 

möjlighet till kvinnan att gå undan och prata ostört vid intervjun blev hon också kontaktad 

dagen innan med förslag om en tidpunkt för intervju. Möjlighet fanns då för kvinnan att 

föreslå en ny tid som skulle passa bättre, eller att inte längre delta i studien. En fördel med att 

göra telefonintervjuer är att den interna svarsfrekvensen blir hög, i denna undersökning var 

den 100 %, vilket stärker reliabiliteten.  

 

Beträffande studiens interna validitet kan frågor kring begreppet stöd diskuteras. Begreppet 

stöd kan ha olika betydelser för olika personer och förståelsen av det bland de deltagande 

kvinnorna i studien kan ifrågasättas. Fördelen med telefonintervjuer är att det vid eventuella 

oklarheter i enkätfrågorna finns möjlighet att förklara frågan närmare. Det kunde dock ha 

varit intressant med ytterligare en enkätfråga angående stöd. Detta för att klargöra vad 

kvinnorna uppfattade som bra respektive dåligt stöd. Detta skulle också kunnat stärka den 

interna validiteten. 

 

Den förhållandevis höga svarsfrekvensen i studien (69 %), stärker den externa validiteten. 

Vad som däremot försvagar den är det faktum att icke svensktalande kvinnor ej har 

inkluderats i studien. Denna grupp skulle man kunna tänka möter större problem när det gäller 

kommunikation och information än den undersökta gruppen kvinnor, och detta skulle kunna 

påverka denna studies resultat. En brist i denna undersökning var att antalet kvinnor som 

exkluderades på grund av att de inte pratade svenska ej dokumenterades, och det kan därför 

inte uppskattas hur många de var eller hur mycket dessa kvinnor skulle ha kunnat påverka 

resultatet. Ingenting kan heller sägas om de kvinnor som valde att inte delta, varken de som 

tackade nej vid förfrågan eller de som senare ångrade sitt deltagande eller inte svarade i 

telefon. Det är möjligt att dessa kvinnor har haft upplevelser från hemaborten som skulle ha 
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kunnat påverka studiens resultat. Detta i kombination med exkluderingen av icke-

svensktalande kvinnor påverkar generaliserbarheten och gör att resultaten inte kan appliceras 

på alla kvinnor.   

Slutsats  
 
Nästan alla kvinnor som deltog i denna studie tyckte att stödet från vårdpersonal i samband 

med hemabort var bra. Det fanns dock ett fåtal kvinnor som hade haft upplevelser av dåligt 

stöd vid olika tillfällen i anslutning till hemaborten. Varken ålder eller tidigare upplevelser av 

barnafödande eller abort påverkade upplevelsen av stöd från vårdpersonalen. Studiematerialet 

i denna undersökning var emellertid för litet för att dra några säkra slutsatser, varför vidare 

forskning inom området skulle behövas. Intressant skulle också vara med en mer ingående 

kvalitativ undersökning angående vad i stödet från vårdpersonalen som uppfattas som bra 

respektive dåligt.   

 

Kliniska implikationer 

 

De flesta kvinnorna tyckte att informationen från vårdpersonalen angående abortmetoder, 

blödning och smärta var bra, men informationen angående blödning vid medicinsk abort kan 

behöva förtydligas, då ett antal kvinnor tyckte att den var otillräcklig. Informationen angående 

vikten av stöd från en vuxen person under hemaborten och erbjudandet om samtal med 

kurator verkar också behöva bli tydligare.  
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Bilaga 1. 
 
Frågeformulär för hemabort 
 
1. Hur gammal är du? …………………. 
 
2. Har du ett fast förhållande? 

□ Ja  □ Nej  
 
3. Vilken är din högsta utbildning? 

□ Grundskola   □ Gymnasium      □ Högskola upp till 3 år □ Högskola > 3 år 
 
4. Har du gjort abort tidigare? 

□ Ja  □ Nej  
 
5. Har du tidigare fött barn? 

□ Ja  □ Nej  
 
6. Hur lång tid har det gått sedan hemaborten? ..................................................................... 
 
7. I vilken graviditetsvecka var du då du gjorde hemaborten? ............................................. 
 
8. Hur upplevde du stödet vid första telefonkontakten med abortmottagningen? 

□ Mycket bra □ Bra  □ Dålig □ Mycket dålig  
 
9. Var det lätt att komma i kontakt med abortmottagningen? 

□ Ja  □ Nej  
 
10. Hur tyckte du att den muntliga informationen från sjukhuset var angående de olika 
abortmetoderna?  

□ Mycket bra □ Bra  □ Dålig □ Mycket dålig  
 
11. Hur tyckte du att den skriftliga informationen från sjukhuset var angående de olika 
abortmetoderna?  

□ Mycket bra □ Bra  □ Dålig □ Mycket dålig  
 
12. Upplevde du att du hade ett val om att ta Cytotec-tabletterna på sjukhuset eller 
hemma? 

□ Ja fullständigt □ Till stor del □ Till viss del    □ Nej inte alls  
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13. Hur upplevde du stödet vid besöket på abortmottagningen? 

□ Mycket bra □ Bra  □ Dålig □ Mycket dålig  
 
 
14. Blev du erbjuden samtal med kurator?  

□ Ja  □ Nej  
 
15. Har du haft samtal med kurator i samband med aborten? 

□ Ja  □ Nej  
 
16. Hade du en vuxen person hemma hos dig som stöd i samband med aborten? 
□ Ja             □ Nej (gå till fråga 17) 
 
Om ja, vilken relation har du till den personen? …………………………………………… 
 
17. Hur var stödet från den personen?  

□ Mycket bra    □ Bra    □ Dåligt □ Mycket dåligt  
 
18. Fick du telefonnummer till sjukhuset dit du kunde ringa vid behov? 

□ Ja  □ Nej  
 
19. Tog du kontakt med någon på sjukhuset under eller efter aborten hemma? 

□ Ja  (gå till fråga 20)        □ Nej (gå till fråga 21) 
 
20. Om ja, vad var anledningen till att du tog kontakt med sjukhuset? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
21. Om nej, vad var anledningen till att du inte tog kontakt med sjukhuset?  

□ Kände inget behov av det 

□ Annan anledning;  
 
…………………………………………………………….…………………..………………… 
 
22. Hur upplevde du att stödet från sjukvårdspersonalen var när du tog kontakt 
under/efter aborten?  

□ Mycket bra    □ Bra   □ Dåligt        □ Mycket dåligt  
 
23. Kände du dig trygg med att genomgå aborten hemma utan vårdpersonal hos dig?  

□ Ja helt □ Till stor del □ Till viss del     □ Nej inte alls  
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24. Var det helt tydligt hur du skulle ta Cytotec-tabletterna i hemmet? 

□ Ja  □ Nej 
 
25. Fick du någon information om att det kunde göra ont vid aborten? 

□ Ja  □ Nej 
 
26. Hur ont hade du i samband med aborten? 

□ Väldigt ont □ Ganska ont □ Inte så ont    □ Inte alls ont 
 
27. Tog du smärtstillande tabletter? 

□ Ja  □ Nej  
 
28. Hade du fått någon information om hur mycket du skulle blöda? 

□ Ja  □ Nej  
 
29. Med tanke på den information du fått, hur mycket blödde du? 

Mer än förväntat □  

Som förväntat  □  

Mindre än förväntat □  

Hade inga förväntningar □ 
 
30. Hur länge blödde du? 

□ 0-5 dagar       □ 6-10 dagar      □ 11-14 dagar   □ Mer än 14 dagar  
 
31. Behövde du åka in till sjukhuset i samband med aborten i hemmet? 

□ Ja             □ Nej  
 
Om ja, vad hände? 
....................................................................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
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32. Skulle du välja hemabort igen om du skulle göra abort en gång till?   

□ Ja  □ Nej  
 
Om nej, varför inte? 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
33. Tack för dina svar, har du några ytterligare kommentarer och funderingar?  
 
……………………………………………………………………………………..……………. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2. 
 
 

 
 
 
 

 
Förfrågan om att delta i en undersökning om kvinnors upplevelser av att avsluta en 
abort i hemmet. 
 
Varför görs denna undersökning? 
Sedan år 2004 erbjuds kvinnor att utföra den avslutande delen av aborten hemma. För att 
vårdpersonal ska kunna ge god information och omvårdnad behövs mer kunskap om hur detta 
upplevs. 
 
Alla svensk- och engelsktalande kvinnor som är 15 år eller äldre och söker hjälp på 
Akademiska sjukhuset i Uppsala under perioden augusti 2013 till oktober 2013 tillfrågas om 
att delta i en telefonintervjustudie angående sina upplevelser av att avsluta en abort i hemmet 
och det Du behöver göra är att uppge Ditt förnamn och telefonnummer till barnmorskan. Vi 
ber Dig även att uppge om någon tidpunkt passar bättre för att bli uppringd. Dagen innan vi 
ringer upp Dig, kommer vi skicka ett sms med den tid vi planerar ringa. Om tiden ej passar är 
vi tacksamma om Du svarar på sms:et och föreslår en ny tid. Om Du inte längre vill delta kan 
Du meddela det via sms. Intervjun kommer att ta cirka 20 minuter.  
 
Frågeformuläret som används vid intervjun kommer inte att innehålla några personuppgifter 
utan endast en kod som tilldelats varje deltagare. Listan med namn och koder kommer att 
förvaras inlåst och åtskild från Dina svar och endast forskargruppen har tillgång till kodlistan. 
Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst, innan eller under telefonsamtalet, avbryta 
Ditt deltagande eller neka att svara på en fråga, utan att behöva ge någon förklaring. Vare sig 
Du väljer att delta eller inte så kommer det inte att påverka eventuell framtida vård. 
 
Hur gör man och hur behandlas svaren? 
Om Du godkänner att delta i studien kommer vi att ringa upp dig inom sex veckor efter 
aborten. Dina svar kommer att behandlas så att ingen obehörig kan ta del av dem. När vi fått 
in svaren analyseras de med hjälp av ett statistikprogram och redovisas i en vetenskaplig 
rapport som planeras vara färdig till våren 2014. För att ta del av rapporten kontakta ansvariga 
på nedanstående e-mail eller mobil. Personuppgiftsansvarig är Uppsala universitet. Enligt 
personuppgiftslagen har Du rätt att gratis en gång per år få ta del av samtliga uppgifter om 
Dig som hanteras och vid behov få fel rättade.  
 
Kontaktperson är: 
Leg sjuksköterska Lisa Skog   
tel. 0737446942    
lisa.skog.5556@student.uu.se    
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Undersökningen görs vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, 751 
85 Uppsala. Ansvarig för undersökningen är: Docent Margareta Larsson, tel. 018 611 98 25, 
margareta.larsson@kbh.uu.se 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


