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Abstrakt 
Introduction: Medical abortion is the most common method of induced pregnancy 

termination worldwide. It has made a significant difference in women’s health due to 

it being a non-invasive method, thus minimizing the risk of complications. The most 

commonly reported side effect is bleeding and abdominal pain. Aim: To illuminate 

women’s experiences of pain and pain relief during medical abortion. Method: A 

literature review was conducted. Eight articles where included in the final results. 

Content analysis of the collected data resulted in three themes. The results were 

discussed within the theoretical framework of Katharine Kolcaba’s Comfort Theory. 
Results: Insufficient pain relief, substandard relationships and the need of support 

where the three main experiences women undergoing medical abortion reported 

regarding pain and pain relief. Physical pain seems to be intensified by untreated 

psychological pain. Conclusion: The results point to a correlation between perceived 

physical pain and psychological pain. Within the frames of psychological pain, 

perceived stigma from oneself and society regarding abortions, seems to have a 

significant role. A holistic approach to pain and pain relief is encouraged within 

clinical care settings and future research. Key words: medical abortion, pain 

experience, experience of pain relief. 
 

Introduktion: Medicinsk abort är den vanligaste metoden för abort världen över. 

Metoden har haft stor betydelse för kvinnohälsan relaterat till dess icke-invasiva 

tillvägagångssätt, vilket medför minskad risk för komplikationer. Den vanligast 

rapporterade bieffekten är blödning och buksmärta. Syfte: Belysa kvinnors 

erfarenheter av smärta och smärtlindring vid medicinsk abort. Metod: En 

litteraturstudie genomfördes. Åtta artiklar ikluderades i det slutliga resultatet. En 

integrerad innehållsanalys resulterade i tre teman. Resultatet diskuterades med 

Katharine Kolcabas Comfort Theory som teoretiskt ramverk. Resultat: Bristamde 

smärtlindrning, bemötandets betydelse och behovet av stöd var de tre huvudsakliga 

erfarenheterna som kvinnor rapporterade kring smärta och smärtlindring vid 

medicinsk abort. Fysisk smärta verkar intensifieras av obehandlad psykisk smärta. 
Slutsats: Resultatet pekar på ett samband mellan fysisk och psykisk smärta. Inom 

ramen för psykisk smärta verkar samhällsstigma och självstigma spela en stor roll. Ett 

holistiskt förhållningssätt till smärta och smärtlindring framhålls för klinisk 

verksamhet och vidare forskning.  
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Introduktion 

 

År 2010-2014 uppges 55,9 miljoner aborter ha utförts varje år världen över (Singh, Remez, 

Sedgh, Kwok & Onda, 2018). Utvecklande och applicering av generella riktlinjer och 

standard för medicinsk abort har ökat tillgängligheten av säkra abortmetoder - även de som 

utförs illegalt i länder med restriktiva abortlagar - då det är en icke-invasiv metod vilket 

medför minskad risk för komplikationer (ibid.).  

 

 

Problemområde 

 

Medicinsk abort är i Sverige den absolut vanligaste abortmetoden och användes år 2012 vid 

83% av samtliga aborter. Förutom säkerhetsaspekten möjliggör metoden att aborten kan 

utföras tidigt i graviditeten och är således mindre resurskrävande för både kvinnan och 

samhället (RFSU, 2014). 

En av de vanligast förekommande bieffekterna av medicinsk abort är buksmärta (Hamoda, 

Ashok, Flett & Templeton, 2004; Jackson & Kapp, 2010; Suhonen, Tikka, Kivinen, & 

Kauppila, 2011). Smärtans intensitet påverkas av en rad olika faktorer där bland annat tidigare 

graviditet och genomgången förlossning tycks bidra till en lägre skattad smärta. Långt gången 

graviditet och ung ålder hos patienten verkar bidra till ökad smärta (Mentula, Kalso & 

Heikinheimo, 2014). Psykisk smärta kan ha negativ inverkan på den övergripande 

smärtupplevelsen (Kruse, Poppema, Creinin & Paul, 2000). Tydlig information och stöd kan 

ha lindrande effekt på psykisk smärta och den genomgående smärtupplevelsen vid abort. En 

amerikansk sammanställning av kvinnors upplevelse vid medicinsk abort visar att kvinnorna 

inte anser sig ha fått information om vad de skulle göra om erhållna analgetika inte räckte till 

(Kruse et al., 2000).  

Patientens upplevelse av smärta och obehag kan påverkas av en rad faktorer som inte alltid är 

självklara. Patientens tidigare erfarenheter, ångest vid själva vårdtillfället såväl som kulturell 

och social kontext kan vara sådant som påverkar patientens smärtupplevelse och hur den ger 

sig till uttryck (Kruse et al., 2000). Trots att smärta är en av de mest rapporterade bieffekterna 

och dess förekomst är väl rapporterad verkar riktlinjerna för smärtlindring vara både 
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heterogena och bristfälliga. Smärtupplevelsen vid medicinsk abort är sparsamt undersökt och 

lämnar flera frågetecken kring vad egentligen smärtans karaktär är och vilka faktorer som 

påverkar den (Hamoda et al, 2004; Mentula et al, 2014). Smärtan vid medicinsk abort liknas 

med menssmärta men det verkar saknas belägg av en högre evidensgrad för detta (Suhonen et 

al., 2011). Hänsyn tas således ej heller till smärtans olika och unika aspekter. Att belysa 

kvinnors upplevelse av komfort och smärta vid medicinsk abort är en förutsättning för att få 

en djupare förståelse för problematik och kunskapsluckor kring denna (ibid.). 

 

 

Bakgrund 

 

Comfort Theory 

 

Katharine Kolcabas Comfort Theory utgår ifrån en holistisk människosyn inom den 

humanistiska traditionen vari komfort är upplevelsen av att få behov av relief, ease och 

trancendence mötta. Komfort beskrivs som ett komplext begrepp och en holistisk upplevelse 

av välbehag, inte endast avsaknad av rent fysiskt obehag som smärta, klåda eller illamående. 

Relief innebär att ett obehag tas bort och lättnad uppstår, exempelvis något att dricka vid törst 

eller smärtlindring. Lättnad kan således beskrivas som att patienten får ett specifikt behov av 

komfort tillgodosett. Ease innebär lindring; lugn och harmoni, frihet från ångest och leda, ett 

tillstånd av belåtenhet. Trancendence innebär att känna inre styrka och kapacitet att klara av 

något obehaglig, att ställa sig över till exempel smärta, ångest och svåra situationer (Kolcaba, 

Tiltion & Doruin, 2006; Kolcaba, 2003) 

  

Komfort upplevs inom fyra kontexter/dimensioner; fysisk, psykospirituell, sociokulturell och 

omgivande miljö. Den fysiska kontexten är rent kroppslig, till exempel att upprätthålla 

homeostas, upplevd smärta, hunger och törst. Psykospirituellt innefattar patientens 

självkänsla, hur hen ser på meningen med livet och spiritualitet. Detta innebär en kombination 

av mentala, emotionella och spirituella komponenter vilka utgör jaget och vad som skänker 

mening till livet, exempelvis vilken relation individen har till högre former av existens. Den 

omgivnande miljön påverkar patientens komfort genom temperatur, belysning, ljudnivå, 

färger, utsikt från fönster, tillgång till natur samt omgivande naturliga och konstgjorda 

material. Tidigare erfarenheter påverkar hur omgivningen tolkas och upplevs och i miljön kan 
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således även bemötande, kunskap, normer och stigma innefattas. Sociokultur innefattar 

patientens personliga nätverk – familj och vänner – och den kontext vari hen är delaktig i 

form av kultur och traditioner. Sociokultur innefattar även patientens ekonomiska situation 

och socioekonomiska status (Kolcaba et al., 2006; Kolcaba 2003). 

  

Kolcabas teori kan utgöra ett perspektiv på smärta och smärtlindring vid medicinsk abort vari 

patienten i olika avseende upplever ease, relief och transcendence. Smärta och smärtlindring 

kan således också komma ur och påverkas av fysiska, psykospirituella, miljömässiga och 

sociokulturella aspekter. 

 

 

Abort 

 

Abort i Sverige 

Svensk abortlagstiftning bygger på kvinnans rätt att själv bestämma över sin kropp. Abort 

utförs gratis inom den allmänna hälso- och sjukvården. Medicinsk abort utförs oftast av en 

barnmorska, kirurgisk utförs av läkare (Socialstyrelsen, 2017). Innan aborten utförs fastställs 

och tidsbestäms graviditeten. Hur långt gången graviditeten är beräknas med ultraljud 

och/eller efter senaste menstruationens första dag. Beslutsrätten vid abort ligger helt hos den 

gravida kvinnan till och med 18:e graviditetsveckan, därefter måste ansökan till 

Socialstyrelsen ske (ibid.). I samband med aborten ska patienten alltid erbjudas stödsamtal 

(Abortlag SFS: 1974:595).  

 

Medicinsk abort har gjort stor skillnad för kvinnor som aktivt väljer att avsluta en graviditet 

då det i många fall kan göras mer privat, inte alltid är nödvändigt att utföra aborten på sjukhus 

eller klinik samt att inget kirurgiskt ingrepp krävs (Goss, 2004). Oavsett bakomliggande 

orsaker till att beslut om att genomgå en abort tagits har således logistiken avsevärt förbättrats 

för dessa kvinnor. I Sverige gjordes 2016 cirka 38 000 aborter, majoriteten av dessa gjordes 

tidigt i graviditeten och med medicinsk metod. Under 2016 utfördes 53 procent av alla aborter 

före vecka 7. Cirka 92 procent av det totala antalet aborter år 2016 utfördes med medicinsk 

metod (Socialstyrelsen, 2017). 
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Abort internationellt  

Majoriteten av samtliga aborter utförs till följd av en oplanerad graviditet. Andra anledningar 

kan vara fosteranomalier, fostrets biologiska kön eller den gravida personens hälsa. Andelen 

oplanerade graviditeter uppges vara högre i så kallade utvecklingszoner och relateras till 

lagstiftning kring och tillgång till såväl information som preventivmedel (Singh et al., 2018). 

Lagstiftning kring abort skiljer sig världen över. Abortlagstiftning varierar från fri abort på 

begäran till totalförbud utan undantag eller betänkligheter kring den gravida kvinnans liv. 

Begränsad tillgång till lagliga aborter i ett land minskar dock inte antalet utförda aborter 

(Förenta Nationerna, 2014). Laglighet är således i sig inte en garanti för tillgång till säkra 

aborter samtidigt som restriktiv lagstiftning inte påverkar antalet aborter som faktiskt utförs.  

Statistik kring osäkra aborter är svårt att presentera korrekt då de ofta utförs illegalt omgivet 

av såväl stigma som rädsla för repressalier, stora mörkertal förekommer sannolikt. 

Uppskattningsvis utförs 22 miljoner osäkra aborter världen över varje år, till dessa kopplas 47 

tusen dödsfall och fem miljoner permanenta funktionsnedsättningar och skador av varierande 

allvarlighetsgrad (WHO, 2012). Osäkra aborter uppges vidare utgöra 31 procent av alla 

utförda aborter där lagstiftningen är restriktiv, dock tros stora mörkertal förekomma (Singh et 

al., 2018). I kontrast utgör de mindre än en procent i länder med liberal lagstiftning. 

Abortfrågan är djupt rotad i såväl kultur, social kontext och samhällsstyre. Stort risktagande 

och hög förekomst av svåra komplikationer föreligger för kvinnor som erhåller osäker abort. 

Medicinsk abort uppges vara av stor vikt för den globala kvinnohälsan då det ökar 

tillgängligheten av säker, evidensbaserad vård (ibid.). 

I Indien och Thailand ökar andelen aborter som utförs illegalt och således utanför ramen för 

evidensbaserad och säker praktik. Länder med restriktiva abortlagar uppvisar exempelvis 

ökad mödradödlighet (Förenta Nationerna, 2014). Införandet av läkemedel som möjliggör 

medicinsk abort har visat sig öka tillgängligheten och patientsäkerheten för kvinnor i dessa 

länder. Det är svårt att få en övergripande statistisk bild över antalet utförda aborter världen 

över, speciellt från länder med restriktiva abortlagar. Utav 145 undersökta länder år 2012 har 

87 vidtagit åtgärder för att erbjuda kvinnor mer säker och tillgänglig abortvård. Den största 

procentuella ökningen ses i Asien, Sydamerika och Karibien, dessa regioner ingår bland de 

med mest restriktiva abortlagar internationellt sett. I kontrast kan en inskränkning av 

aborträtten ses i länder som tidigare ansetts liberala; USA och länder från forna Sovjet är 

exempel (ibid.). 



 

 6 

Abortmetoder 

Medicinsk abort kallas i Sverige även tvåstegsmetoden och proceduren följer samma princip 

internationellt. Första steget innebär att patienten erhåller en hormontablett på sjukhus eller 

abortklinik. Graviditetshormonerna avtar, livmoderhalsen mjukas upp och graviditeten upphör 

till följd av detta. Steg två utförs 1-3 dagar senare då patienten erhåller en annan 

hormontablett vilken stimulerar livmodern till sammandragningar och fostret stöts således ut. 

Steg två i behandlingen behöver inte utföras i klinisk miljö utan kan exempelvis göras i det 

egna hemmet. Patienten ansvarar då själv för administrering av läkemedel. Alternativet till 

medicinsk abort är kirurgisk abort och innebär att hela aborten utförs på sjukhus eller 

abortklinik, ofta under narkos, genom att fostret skrapas eller sugs ut ur livmodern 

(Socialstyrelsen, 2017). 

 

 

Smärta 

 

Smärta är en mångfacetterad och individuell upplevelse som kan vara både sensorisk, affektiv 

och kognitiv. Smärtupplevelsen kan påverkas av många olika orsaker vilket är högst 

personligt (Norrbrink och Lundberg, 2014). Förväntningarna på och inför en viss situation 

kan ha betydelse för smärtupplevelsen där tydlig information om förväntad smärta kan bidra 

till en ökad smärttolerans (Norrbrink & Lundberg, 2014; Kolcaba, 2003). 

  

Smärtbegreppet kan utvecklas genom att addera att upplevelsen av obehag i form av smärta 

påverkar den totala upplevelsen av komfort. Fokal smärta beskrivs som en specifik, stark, 

förväntad och relativt lokal smärta som uppstår i samband med till exempel ett kirurgiskt 

ingrepp eller annan medicinsk åtgärd. Pain intensifiers utgörs av aspekter som intensifierar 

medvetandegraden – som kan tolkas som upplevelsen – av smärta (Kolcaba, 2003). 

 

Smärta vid abort 

Kruse et al. (2000) beskriver smärta vid abort som komplex där orsaken exempelvis kan ha ett 

fysiologiskt ursprung men den subjektiva upplevelsen kan styras av en rad olika faktorer vid 

en oönskad graviditet; egen erfarenhet, individuell smärttröskel, sociokultur, rädsla, oro och 

ångest. 
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Kvinnor i en amerikansk randomiserad kontrollerad studie fick skatta sin buksmärta enligt en 

numerisk skala på 1-10. Genomsnittligt låg denna högre än 6. Dessa kvinnor (92 av 117) 

utgjorde 82% av studiedeltagarna. Smärta tillsammans med blödning utgjorde den vanligaste 

bieffekten av medicinsk abort (Raymond, Weaver, Louie, Dean, Porsch, Lichtenberg & ... 

Arnesen, 2013). Smärtan vid medicinsk abort skattades av andra kvinnor i Kanada högre än 

vid kirurgisk (Wiebe, 2001). Under pågående medicinsk abort skattades smärtan vanligen 

mellan 6-8, respektive 6, på en numerisk smärtskala 1-10 (Cavet, Fiala, Scemama & 

Partouche, 2017; Raymond et al., 2013).  

 

Smärtupplevelse är subjektiv och komplex (Norrbrink & Lundberg, 2014). Det kan vara 

osäkert att jämföra personers smärtupplevelse, då det är nästintill omöjligt att generalisera. 

Således kan kvantifiering därav anses metodologiskt problematiskt. För att kunna ge en 

överförbar bild av smärtproblematiken vid medicinsk abort kan statistiska data understödja 

problemet och göra det applicerbart på en större population. Brist på evidensbaserad 

omvårdnad och ramverk gällande smärtlindring vid medicinsk abort är återkommande i flera 

artiklar (Jackson & Kapp., 2010; Suhonen et al, 2011; Wiebe, 2001). Bristen kan direkt 

påverka den individuella smärtupplevelsen då felbedömd smärtintensitet ger undermålig 

smärtlindring.     

 

Det finns adekvata metoder för att lindra smärta vid medicinsk abort. En kombination av 

paracetamol (0.5g) och kodein (30mg) som smärtprofylax eller - om detta inte är möjligt - 

ibuprofen 600mg är en metod som uppges fungera väl. Vårdpersonal tenderar dock att själva 

skatta den förmodade smärtan lägre än patienterna själva vilket i sin tur kan leda till icke-

adekvat smärtlindring (Suhonen et al, 2011). 

  

Samband mellan upplevelsen av smärta och kunskapssökande hos kvinnor som skulle 

genomgå medicinsk abort undersöktes i en studie utförd i USA, där 650 kvinnor ombads 

besvara en enkät i samband med att de genomgick en medicinsk abort (Goss, 2004). De 

kvinnor som samtalade med personer i sin närhet med egen erfarenhet eller kunnig 

vårdpersonal innan aborten kunde hantera smärtan bättre. Smärta adresserades inte tillräckligt 

i samtal mellan patient och vårdpersonal inför en medicinsk abort. Förväntningarna på 

smärtans intensitet och duration realiserades då inte för kvinnorna som genomgick aborten. 

Således påverkades deras upplevelse negativt (Goss, 2004; Halldén et al., 2009).   
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Kvinnor som fått tillfredsställande information - om ingreppet och vad de kan förvänta sig i 

smärtväg - inför en medicinsk abort uppgav i större utsträckning att de kunde hantera den 

fysiska smärtan under behandlingen såväl som psykisk smärta – oro och stress – associerad 

med proceduren (Cavet et al., 2017; Kruse et al., 2000). 

Psykiska stressorer i den kliniska miljön i samband med medicinsk abort beskrevs av kvinnor 

i en kontext vara dömande personal samt att sjukhusmiljön upplevdes utlämnande och kall. 

Gott bemötande uppges samtidigt vara den viktigaste aspekten i att lindra den psykiska 

smärtan. Stödsamtal, möjlighet att ställa frågor, upplevd vänlighet samt en icke- dömande 

attityd hos vårdpersonalen uppges vara betydande (Slade, Heke, Fletcher & Stewart, 2001). 

Medicinsk abort bidrar till en mer privat upplevelse och är något som går att utföra utan att 

omgivningen behöver informeras och behandlingen i sig uppfattas därmed som relativt 

okomplicerad vari yttre stigmatisering och skuldbeläggning uteblir (Fielding, Edmunds & 

Schaff, 2002). 

 

 

Syfte 

 

Att belysa kvinnors erfarenhet av smärta och smärtlindring vid medicinsk abort. 

 

 

Metod  

 

Föreliggande studie är en litteraturstudie. En litteraturstudie utgår från en specifik 

frågeställning vilken utgör syftet (Kristensson, 2014). Syftet besvaras genom att söka och 

granska relevant litteratur på ämnet. Ett integrerat och självständigt resultat sammanställs och 

diskuteras gällande såväl innehåll som metodik (ibid.). Trovärdighet och överförbarhet är 

ledande begrepp inom kvalitativ forskning (Polit & Beck, 2018). Metodval och transparens 

vid presentation av resultat påverkar trovärdigheten. Överförbarhet kräver tillräcklig mängd 

deskriptiva data för att kunna göra resultatet applicerbart på andra situationer (ibid.)  
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Urval  

 

Artiklar baserade på kvalitativa studier eller studier med blandad metod med kvalitativt 

innehåll inkluderades då syftet avsåg att belysa individuellt levda erfarenheter. Vidare 

inklusionskriterier var artiklar skrivna på engelska, tillgängliga i fulltext, publicerade 2008 

och framåt, medicinsk abort, kvinnor i alla åldrar. Exklusionskriterier var kirurgisk abort och 

tredje trimestern. Inkluderingen krävde att studierna höll en kvalitet på medelhög-hög. Mall 

för kvalitetsgranskning av artiklar erhölls via Forsberg och Wengström (2016).  

 

 

Datainsamling 

 

Datainsamling utfördes med litteratursökning i valda databaser. Databaser som användes var 

PubMed, CINAHL och PsycINFO då de är breda och täcker områdena medicin och 

omvårdnad, PsycINFO inkluderar även forskning inom psykologi (Forsberg & Wengström, 

2016). Utifrån problemområdet utgick insamlingen från valda nyckelord samt uppsökta 

MeSH-termer (Kristensson, 2014) 

  

Sökningen påbörjades i PubMed. Sökord utgjordes av följande MeSH-termer: pain, pain 

perception, experience, och analgesia. MeSH-termerna kombinerades med söktermen 

medical abortion. I CINAHL samt PsycINFO gjordes litteratursökningar i fritext med samma 

sökord som ovan. Booleska sökoperatoren “AND” användes för att kombinera olika sökord. 

Sökoperatoren “OR” har ej använts för att få sökningen så exakt som möjligt och därmed 

uteslöts närliggande begrepp. Sökoperatoren “NOT” användes ej då sökningen då tenderade 

att bli för begränsad (Kristensson, 2014). Sökschema har sammanställts där det framgår antal 

träffar, hur många artiklar som granskats samt hur många som valts ut för att ingå i studien.   

 

Initialt lästes titlarna på de artiklar som framkom vid sökningarna. Titlar relevanta för ämnet 

gick vidare i insamlingsprocessen varpå abstrakten till dessa artiklar lästes separat av båda 

författarna. Artiklar som inte levde upp till urvalskriterierna samt ej var relevanta uteslöst. En 

artikel berörde både kirurgisk och medicinsk abort. Denna inkluderades men endast resultatet 

gällande medicinsk abort användes i litteraturstudien. Slutligen lästes kvarvarande artiklar i 

sin helhet samt kvalitetsgranskades enligt Forsberg och Wengström (2016). Granskningen 

gjordes genom att besvara specifika frågor kring varje artikel. Frågorna i granskningsmallen 
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var i huvudsak stängda och kunde endast besvaras med ja eller nej. Syfte, 

undersökningsgrupp, urval, urvalsmetod, metod för datainsamling, dataanalys, resultat, 

slutsatser samt risk för bias bedömdes både utefter relevans för föreliggande litteraturstudie 

samt om metod, resultat och forskningsetiska ställningstaganden ansågs trovärdig och korrekt. 

Kvaliteten ansågs även hög om ett rikt och omfattande patientmaterial fanns till grund för 

artikeln. Vid värderingen lades även fokus på väl beskriven och relevant metod och att 

efterföljande analys och resultat var tydligt beskrivet och trovärdigt tolkat. Granskningen 

resulterade i 6 artiklar med hög kvalitet samt 2 med medelhög kvalitet. Se bilaga 2 för 

granskningsmall.  

 

 

Analys av data 

 

Integrerad analys gjordes för att sammanställa resultatet (Kristensson, 2014; Polit & Beck, 

2018). Artiklarnas resultat lästes igenom noggrant flera gånger separat. Likheter och 

skillnader i resultaten identifierades, kodades och kategoriserades genom att skapa rubriker 

som sammanfattade de resultat som har tydliga samband med varandra. Vidare gjordes en 

sammanställning av resultaten under respektive rubrik och dessa rubriker utgör underrubriker 

i det färdiga resultatet. Artiklarna sammanfattas i artikelmatriser där relevansen för studien 

tydligt framgår tillsammans med författarnamn samt studiens utformning avseende metod, 

urval och resultat (ibid.). 

 

Initialt färgkodades resultaten med delar som ansågs generellt passande för att besvara syftet. 

Detta gjordes parallellt och enskilt. Efter detta sammanställdes all relevant text i ett 

gemensamt dokument. Datan granskades igen och färgkodades under två olika rubriker. 

Vidare delades datan under dessa rubriker in i underrubriker. Data som samlats under varje 

underrubrik granskades på nytt separat för att finna och belysa likheter samt skillnader. 

Underrubrikerna och deras innehåll sammanfogades och omstrukturerades till tre teman utan 

underrubriker.  
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Forskningsetiska avvägningar 

 

Lagen om etikprövning för forskning som avser människor ligger till grund för granskningen 

av valda artiklar (SFS 2003:460). Artiklar som inte uppfyllde krav på informerat samtycke 

inkluderades inte i studien. Vidare ligger Nürnbergkoden, Helsingforsdeklarationen och de 

fyra etiska principerna till grund för vilka artiklar som inkluderades i litteraturstudien. Vidare 

finns artiklarna som inkluderades i studien sparade och tillgängliga för utomstående 

granskning. Resultatet presenteras objektivt enligt Forsberg och Wengström (2016). 

 

Nürnbergkoden från 1948 fordrar frivilligt deltagande, informerat samtycke, rätt att avbryta 

när en vill under studiens gång, en studiedesign som undviker skador och lidande för 

deltagarna samt att studien ska göra större nytta än skada (Vetenskapsrådet, 2017). 

Nürnbergkoden går i linje med etiska principer om autonomi, inte skada, göra nytta samt 

rättvisa (Kristensson, 2014). Helsingforsdeklarationen bygger vidare på principerna i 

Nürnbergkoden och förordar att studiedeltagarna går före vetenskapen och samhällets 

intressen. Således ska studiedeltagarna värnas om i första hand inom all forskning som berör 

människor (Kliniska studier, 2016).  

  

Föreliggande litteraturstudie följer de krav på akademisk hederlighet gällande vid Lunds 

Universitet. Således presenteras ett självständigt resultat gällande formulering, utformning, 

transparens vid källhänvisning samt i enlighet med utbildningens mål och sammanhang 

(Lunds Universitet, 2012).   

 

 

Resultat 

 

Analysen resulterade i tre teman som belös erfarenheter av smärta och smärtlindring vid 

medicinsk abort; bristfällig smärtlindring, bemötandets betydelse och behovet av stöd.  
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Bristfällig smärtlindring 

 

Samtliga studier visar att kvinnor som genomgår en medicinsk abort upplever fysisk smärta i 

form av buksmärta och kramper (Ganatra, Kalyanwala, Elul, Coyaji & Tewari, 2009; Halldén, 

Christensson & Olsson, 2009; Hedqvist, Brolin, Tydén & Larsson, 2016; Makenzius, Tydén, 

Darj & Larsson, 2012; McLemore, Desai, Freedman, James, & Taylor, 2014; Kero, Wulff & 

Lalos, 2009; Tousaw, Moo, Arnott & Foster, 2017; Tong, Low, Wong, Choong & Jegasothy, 

2012). 

 

Smärtan beskrevs som hanterbar och likartad med upplevd smärta vid menstruation, dock 

med högre intensitet samt kraftigare blödning (Halldén et al., 2009; Tong et al., 2012). I 

kontrast till detta uppgav andra kvinnor att de upplevt smärtan som kraftig, fruktansvärd och 

icke hanterbar (Makenizius et al., 2012; McLemore et al., 2014; Tong et al., 2012).  Många 

uppger att smärtan vid medicinsk abort upplevts betydligt värre än vad de räknat med och att 

de önskar att de fått bättre och tydligare information om detta innan behandlingen (Hedqvist 

et al., 2016). 

 

Resultatet visar att erhållen smärtlindring i form av analgetika varit otillräcklig, vilket även 

gäller för de som beskriver helhetsupplevelsen av sin abort som positiv. Information   

inför aborten, som ger en riktlinje om vilken smärta som kan förväntas, uppges som viktigt 

för den upplevda smärtan (Hedqvist et al, 2016; Makenzius et al., 2012; McLemore et al., 

2014). Utöver den erhållna analgetikan uppges kompletterande smärtlindring ha tagits i 

samband med, samt efter, aborten. Paracetamol, kombination av paracetamol och kodein, 

tramadol, diklofenak samt kombination av aspirin och kodein är några exempel på 

kompletterande smärtlindrande mediciner som uppges ha tagits. Icke-farmakologisk 

smärtlindring i form av bland annat värme, dusch, massage, mobilisering samt vila är exempel 

på kompletterande åtgärder som uppgavs bidra till lindrad fysisk smärta och därmed ökad 

komfort (Hedqvist et al., 2016). 

 

Erfarenhet av tidigare aborter, såväl kirurgiska som medicinska, genomgången förlossning 

samt missfall uppges vara faktorer som inverkar på upplevelsen av den fysiska smärtan 

(Makenzius et al., 2012; Tousaw et al., 2017). En kvinna uppgav att hon inför aborten hade 

förberett sig på att det ska vara smärtsamt, men att hon inte kunde tänka sig att det skulle vara 

mer smärtsamt än att genomgå en förlossning (Makenzius et al., 2012). Kvinnor som tidigare 
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inte haft tillgång till säkra aborter jämför med erfarenheter av osäkra aborter - med svåra 

komplikationer som följd - vilket sätter smärtan vid medicinsk abort i perspektiv. Upplevelsen 

av fysisk smärta förmildras således för dessa kvinnor (Tong et al., 2012; Tousaw et al., 2017). 

 

 

Bemötandets betydelse 

 

Psykisk smärta i form av ångest och oro verkade intensifieras av ofullständig och/eller 

otillräcklig information (Ganatra et al., 2009; Halldén et al., 2009; Tong et al., 2012). 

Kunskapsluckor beskrevs gällande hur den medicinska aborten gick till, otydliga uppgifter om 

hur tabletterna verkar i kroppen samt vilka biverkningar som kunde förekomma. Kvinnor 

beskrev rädsla för framtida infertilitet och infektioner. Oro kring att tabletterna kunde påverka 

exempelvis ögon och hud beskrevs (ibid.). Ångest över att ha åsamkat sig själv samt 

eventuella framtida barn skador på grund av utförd abort återkom i olika utsträckning. 

Osäkerhet förekom angående om aborten blivit fullbordad, om hela fostret stötts ut, vilket 

bidrog till psykisk påfrestning. Flera berättade att de kände sig osäkra på om aborten 

fullbordats, vilket kunde relateras till i vilken utsträckning kvinnorna hade erhållit adekvat 

och personligt anpassad information inför aborten (Hedqvist, 2016; Tong et al., 2012).  

 

Förutom vårdpersonalens bristande informering uppgavs samhällssyn och upplevd skuld och 

skam utgöra ett hinder för att själv söka information (Ganatra et al. 2009; Tong et al., 2012; 

McLemore et al., 2014). Kvinnorna hade svårt att öppet söka information om eller begära 

abort av sjukvården då informationen inte fanns lättillgängligt i anslutning till 

vårdinrättningar (Ganatra et al., 2009). Samhällets och den sociokulturella stigmatiseringen av 

abort uppgetts ha bidragit med känslor av skuld och skam och därmed bidragit till psykisk 

smärta. Upplevelser av att ha begått en synd men samtidigt känna lättnad över att inte behöva 

genomgå en oönskad graviditet skapar dubbla känslor där skammen förtar en del av lättnaden 

(Ganatra et al., 2009; McLemore et al., 2014; Tousaw et al., 2017; Tong et al., 2012). I 

kontrast uppgav svenska kvinnor de såg abort som en accepterad och lättillgänglig del av 

hälso- och sjukvården. Redan innan de blivit gravida hade beslut om abort tagits i förväg, om 

de skulle skulle bli oönskat gravida (Halldén et al., 2009).  I Länder där stigmatiseringen av 

abort är stor uppgav kvinnorna att känslan av att ha avslutat graviditeten och därmed ett liv 

kändes som att ha begått en stor synd (Ganatra et al., 2009; Tong et al., 2012). 
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Vårdpersonalens bemötande var av avgörande betydelse för upplevelsen av aborten i den 

kliniska miljön. Kvinnor i abortsituationen var rädda för att bli utsatta för dömande från 

vårdpersonalen (Ganatra et al., 2009; Kero et al., 2009; Halldén et al., 2009; McLemore et al., 

2014; Makensuiz et al., 2012; Tong et al., 2012; Tousaw et al., 2017). Flera beskriver 

situationer där de upplevde sig kränkta. En kvinna beskriver hur en sjuksköterska endast 

pratat om sig själv och sitt eget liv under tiden den första tabletten intogs, och en annan om 

hur sjuksköterskan stunder tystnad stirrat på henne när det gjordes (Kero et al., 2009). 

Kvinnor vars kulturella kontext stigmatiserade abort och samhälllet hade restriktiv 

abortlagstiftning hade erfarenhet av att vårdpersonalens bemötande reproducera samhällets 

syn på aborter och således påfördes skuld och skam på kvinnan som var oönskat gravid och 

sökte abort (Ganatra et al., 2009; McLemore et al., 2014; Tong et al., 2012). 

  

Pysykisk smärta i form av oro och ångest visar sig lindras av tillräcklig information, stöd av 

närstående och vårdpersonal samt öppet och icke-dömande bemötande av sjukvården 

(Ganatra et al., 2009; Halldén et al., 2009; Hedqvist, 2016; Makensiuz et al., 2012; 

McLemore et al., 2014; Kero et al., 2009; Tousaw et al., 2017; Tong et al., 2012). 

Vårdpersonalens stöd och bemötande spelade en viktig roll i att lindra skuld och skam för 

kvinnor vars kulturella kontext stigmatiserade abort (Ganatra et al., 2009; McLemore et al. 

2014; Tong et al., 2012). 

 

 

Behovet av stöd 

 

Både upplevd och faktiskt ensamhet under tiden för aborten beskrevs som svårt. Kvinnor som 

inte hade närståendes stöd upplevde skuld och skam samt en känsla av att vara ansvarslösa 

(Halldén et al., 2009: Kero et al., 2009). Väntetiden mellan att ha fattat beslutet att göra abort 

och att processen faktiskt startar har upplevts som en påfrestande tid som bidragit till psykisk 

smärta i form av stress, ångest och oro (Ganatra et al., 2009; Hedqvist, 2016; Makenzius et 

al., 2012).  

Existentiella tankar om att ha avslutat ett liv var mycket vanligt förekommande hos kvinnor i 

samband med abort (Ganatra et al., 2009; Halldén et al., 2009; Makenzius et al., 2012; 

McLemore et al., 2014; Kero et al., 2009; Tousaw et al. 2017; Tong et al., 2012). Tankarnas 

duration och känslomässiga innebörd verkar vara kulturellt betingad. Kvinnor som befann sig 
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i en kontext med liberal syn på och lagstiftning kring abort uppgav att de reflekterat över det 

faktum att de i stunden som de tar den första tabletten i faktiskt avslutar ett liv. Känslor av 

lättnad ersatte dock existentiella tvivel när tabletten väl intagits (Halldén et al., 2009; Kero et 

al., 2009).  

 

Resultatet visar att medicinsk abort gjort det möjligt för kvinnor att anpassa proceduren efter 

sina egna liv och förutsättningar gällande tid och plats för aborten att äga rum (Ganatra et al., 

2009; Kero et al., 2009; Halldén et al., 2009; McLemore et al., 2014; Makenzius et al., 2012; 

Tong et al., 2012; Tousaw et al., 2017). En del kvinnor uppger att de ville undvika den 

kliniska miljön och inläggning på sjukhus och därför valde att utföra steg två av den 

medicinska aborten i hemmet. Miljön hemma innebar en trygghet och ingav upplevelser av 

lugn, ro och familjaritet. Närstående uppgavs kunna var mer deltagande och stöttande i 

hemmiljön. Att genomgå aborten i hemmet gav ökad känsla av kontroll och autonomi 

(Halldén et al., 2009; Kero et al., 2009; Makenzius et al., 2012). För andra kvinnor kunde en 

medicinsk abort innebära att de slapp stress, skuld och ångest relaterat till både stigma, social 

uteslutning och inkomstbortfall. Dessa kvinnor levde i samhällen med restriktiv tillgång till 

säker abort och moraliserande samt skuldbeläggande kultur kring de som sökte abort (Ganatra 

et al., 2009; Tong et al., 2012; Tousaw et al., 2017).  

Utförandet av steg två i den medicinska aborten utanför den kliniska miljön möjliggjorde att 

vardagens sysslor och krav kunde tas an obehindrat. Vistelse i hemmiljö innebar också att de 

kunde hålla graviditeten och aborten hemlig (Ganatra et al., 2009: Tousaw et al., 2017). Den 

kliniska miljön kunde i sig även inge trygghet, lindra ångest och oro då den upplevdes seriös, 

ren och säker (McLemore et al., 2014: Tong et al., 2012). 

 

 

Diskussion 

 

Diskussion av vald metod 

 

Föreliggande studie innehåller både styrkor och svagheter. Metoden fungerade väl för att 

svara på syftet då detta var avgränsat och ämnade belysa erfarenheter. Genom att systematiskt 

granska litteratur som ansågs relevant kunde syftet besvaras. Fördelen med en litteraturstudie 
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är att den möjliggör ett översiktsperspektiv på ett område och därmed kan bidra med ökad 

kunskap samt identifiera kunskapsluckor som kan ligga till grund för vidare forskning på 

ämnet.  En litteraturstudies resultat har samtidigt begränsad möjlighet till överförbarhet då 

den saknar omfattade deskriptiva data. En systematisk litteraturstudie eller en empirisk studie 

med kvalitativ ansats hade kunnat ge mer trovärdighet i resultatet och därmed ökad 

överförbarhet (Kristensson, 2014).  

 

Sökstrategin utgick från att använda de nyckelord som var relevanta för syftet, vilket är i 

enlighet med Kristensson (2014). Genom att kombinera nyckelord först gavs en bred bild av 

mängden relevant information tillgänglig på ämnet medicinsk abort. Kombinationen av flera 

sökord per sökning gjorde sökresultatet snävare och mer relevant för studiens syfte. Polit och 

Beck (2018) lyfter vikten av flera olika källor för datainsamlingen för att kunna få en djup 

förståelse för det valda ämnet. Användningen av flera databaser styrkte sökresultatet då fler 

perspektiv inkluderades. En svaghet i sökstrategin är att endast artiklar som fanns tillgängliga 

i fulltext inkluderades i urvalet. Det är möjligt att artiklar som varit relevanta för att besvara 

syftet har fallit bort på grund av detta. Databaser med antropologisk och/eller sociologisk 

inriktning hade kunnat användas vid datainsamling för att ytterligare bygga på resultatet. 

 

Datainsamlingen och analysförfarande har beskrivits till och med ett färdigt resultat, samt 

valda databaser har motiverats med Forsberg och Wengström (2016). En styrka i 

datainsamlingen är att inga geografiska avgränsningar gjorts, vilket enligt Polit och Beck 

(2018) ökar trovärdigheten då det ger flera olika typer av källor till att belysa ett och samma 

ämne. Då resultatet bygger på tidigare studier har inte tidsaspekten med att utföra exempelvis 

samma typ av intervju vid olika tider på året för att stärka reliabiliteten kunnat anammas. 

Resultatet baseras på studier vars data samlats in både före under och efter en medicinsk abort 

vilket både kan ses som stärkande och försvagande. Variation i tidpunkten för 

datainsamlingen i studierna kan anses stärkande då det ger fler perspektiv, men försvagande 

då retrospektiva återgivanden av erfarenheter kan förvrängas. Resultatet i föreliggande studie 

har utgått från artiklar vars datainsamlingsmetoder varit djupintervjuer, semistrukturerade 

intervjuer och enkätundersökningar vilket ger underlag för en bred förståelse för den 

individuellt levda erfarenheten (ibid.).  

 

En svaghet kan vara att data endast granskats av författarna till föreliggande studie, vilket 

medfört att endast deras tolkning av vad som ansågs relevant syns i resultatet. Artiklar som 
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motsäger resultatet har inte aktivt sökts men då resultatet bygger på tidigare studier och har 

induktiv ansats är detta inte något som uppfattas som problematiskt.  

  

Det kan vara värt att nämna att författarna till föreliggande studie har en viss förförståelse i 

ämnet med personligt intresse i frågor gällande abort samt är förespråkare av fri abort som en 

viktig och grundläggande del av hälso- och sjukvården. Åsiktsbias har troligen inte uppstått i 

tolkning av data då syftet med studien endast varit att belysa erfarenheter. 

 

 

Diskussion av framtaget resultat 

 

I resultatet framkommer det att otillräcklig smärtlindring, bristfälligt bemötande, 

skuldbeläggning samt saknat stöd och kontroll är faktorer som påverkar kvinnors erfarenheter 

av smärta i samband med medicinsk abort. Bristfällig smärtlindring och bemötandets 

betydelse diskuteras nedan utifrån två begrepp i Kolcabas Comfort Theory; Pain Intensifiers 

och Sociokulturell kontext.  

 

 

Pain intensifiers  

 

Resultatet visade att bristfällig smärtlindring existerar inom både fysisk och psykisk smärta 

vari den fysiska smärtan kan påverkas av såväl farmaka som lindring av ångest och oro.   

Fysisk och psykisk smärta i samband med abort påverkas således av varandra.  Kvinnor som 

uppgav att den fysiska smärtan var icke-hanterbar uppgav samtidigt känslor av rädsla och 

ångest. Vidare visar resultatet att erhållen farmakologisk smärtlindring inte upplevts som 

tillräcklig. 

 

Kolcaba (2003) beskriver psykiska aspekter som bidrar till medvetandegörandet av den 

fysiska smärtupplevelsen. Ångest, rädsla, ilska, skuld, ensamhet och hjälplöshet nämns som 

pain intensifiers och uppges inverka på den fysiska smärtan i samma utsträckning som 

farmakologisk analgetika. Upplevelsen av fysisk smärta beskrivs som betydande för den 

holistiska komfortupplevelsen. För upplevelse av lättnad måste smärtan behandlas och detta 

låter sig inte göras endast med analgetika då ursprunget till smärtupplevelsen samt 

intensiteten i stor utsträckning finns i den psykiska upplevelsen (ibid.). 
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Att erhålla adekvat farmakologisk smärtlindring kan ses som att få ett specifikt behov 

tillgodosett och därmed bidragande till upplevelsen av lindring, men med utgångspunkt i ett 

holistiskt komfortperspektiv utgår smärtan i samma utsträckning från pain intersifiers vilket 

medför att dessa kan behöva lindras i samma utsträckning för att nå smärtans utgångspunkt. 

Upplevelsen av lättnad kan således sägas ha sin grund i lindrandet av ångest, oror och rädsla 

och därmed minskad smärta. Att känna sig förberedd på smärtan och därmed möjliggöra att 

möta smärtan på ett abstrakt plan bidrar till att smärtan i viss mån omvandlas från en fysisk 

upplevelse till en intellektuell angelägenhet. Vidare kan känslan av att vara förberedd bidra 

till möjligheten av upplevd transcendens. Smärtan i samband med abort beskrivs ofta som 

liknande menstruationssmärta, samtidigt så skattas smärtan generellt högt. I ljuset av detta kan 

det ses som intressant att fundera över smärtans ursprung och hur den bäst lindras.  

 

Användandet av en VAS-skalan vid smärta avser ofta fysisk smärta. För att få en enhetlig bild 

samt en uppfattning om smärtans ursprung skulle även psykisk smärta kunna inkluderas på ett 

liknande sätt när kvinnorna ska skatta sin smärta. Om en person konsekvent graderar sin 

smärta högt på en VAS-skala trots ökad farmakologisk smärtlindring kan detta indikera både 

att erhållen smärtlindring är otillräcklig men skulle också kunna vara en indikator på psykiska 

faktorer i form av pain intensifiers föreligger.  

 

Paracervikalblockad (PCB), där lokalbedövning läggs i cervix, har visat sig ge mycket god 

smärtlindring för kvinnor som genomgått kirurgisk abort i första trimestern (Renner, Nichols, 

Jensen, Li & Edelman, 2012). I Region Skånes riktlinjer för smärtlindring vid medicinsk abort 

i graviditetsvecka 0-9 går att läsa att PCB finns att tillgå som adjuvant smärtlindring utöver en 

bas av paracetamol och NSAID (Region Skåne, 2016). En sökning i PubMed gav 0 resultat på 

artiklar som belyser kvinnors erfarenheter av PCB vid medicinsk abort. Vidare forskning på 

ämnet skulle kunna medföra bättre riktlinjer för smärtlindring, underlag för evidensbaserad 

vård samt lindrad fysisk smärta hos kvinnor som genomgår medicinsk abort. 

 

 

Sociokulturellt perspektiv 

 

Resultatet visar att sociokulturell kontext kan ha betydelse för kvinnors erfarenhet av till 

synes samma situation; medicinsk abort och smärtan det medför. Lindring, lättnad och 
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transcendens kan ur ett sociokulturellt perspektiv påverkas av exempelvis relationer till 

närstående, bemötande från vården, kultur, traditioner, ekonomi och utbildning (Kolcaba, 

2003). Att få sina behov tillgodosedda, och därmed uppleva lindring kan möjliggöras genom 

till exempel tillgång till säker abort samt tydlig och lättillgänglig information om processen. 

Gott bemötande från sjukvårdspersonal såväl som familj och samhälle bidrar till trygghet och 

lugn och därmed även till upplevelse av lättnad. Vidare kan transcendens upplevas genom att 

utifrån upplevt stöd och trygghet känna sig stärkt och därmed kunna gå igenom processen 

som för vissa är psykiskt påfrestande. 

 

I resultatet kan ses att det finns rent geografiska skillnader i upplevelsen av komfort inom den 

sociokulturella kontexten. I länder med restriktiva lagar gällande abort samt en mer 

skuldbeläggande syn på kvinnor som genomgår abort beskrivs detta i stor utsträckning bidra 

till en minskad upplevelse av komfort.  Trots att resultatet visar på just geografiska skillnader 

kan det påpekas att det är fullt möjligt att befinna sig i ett samhälle där fri abort är tillgänglig 

men samtidigt leva i en mikrokontext där omständigheter som försvårar upplevelsen av 

komfort gör sig gällande.  

 

 

Slutsats och kliniska implikationer 

 

Resultatet visade att otillräcklig smärtlindring var vanligt. Vad som även framkom var att 

fysisk smärta i stor utsträckning verkar vara sammankopplad med - och intensifieras av - 

psykisk smärta. Psykisk smärta verkar innefatta långt mer än existentiell ångest och oro 

relaterad till att ta ett liv. Upplevt samhälls- och självstigma kring abortfrågor verkar istället 

ha en betydande roll för hur den psykiska smärtan uttrycker sig och vilken effekt den får på 

kvinnan, oavsett om det gäller skuld, skam, rädsla eller ångest. Erfarenheter av lindrad oro 

och ångest samt att ha blivit bekräftad och väl bemött tycks vara aspekter som lindrar den 

sammantagna smärtupplevelsen.  

 

Avsaknad av forskning kring erfarenheter av smärtlindring kan tolkas som att det fortsätter att 

prövas metoder för smärtlindring men att det saknas tydlig evidens att luta sig på i klinisk 

verksamhet. Det finns också utrymme för mer forskning som tydligare sammankopplar fysisk 

och psykisk smärta och hur de två samverkar i den holistiska smärtupplevelsen. Ett holistiskt 
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perspektiv på individen bjuder även in till ett interprofessionellt perspektiv på behandling av 

smärta i en klinisk miljö, vari smärta kan upplevas, lindras eller intensifieras inom flera olika 

kontexter (Kolcaba, 2003). Genom att belysa kvinnors upplevelse av smärta och smärtlindring 

vid medicinsk abort bidrar föreliggande studie till evidensbaserad omvårdnad, vilket utgör en 

bas för sjuksköterskans yrkesutövande (Polit & Beck, 2018).  

 

 

Författarnas arbetsfördelning 

 

Författarna till föreliggande studie har gemensamt, i samråd med varandra, på lika villkor och 

i samma utsträckning bidragit till samtliga delar av dess innehåll.   
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#11 #1 AND #2 AND 

#4 

54 54 3 0 

#12 #1 AND #3 AND 

#5 

5 5 0 0 

#13 #1 AND #4 AND 

#5 

2 0 0 0 



 

 

Databas 

CINAHL 

Sökord Antal 

träffar 

Granskade Lästa Inkluderade 

#1 “medical abortion” 1580 0 0 0 

#2 “pain” 123241 0 0 0 

#3 “experience” 147481 0 0 0 

#4 “perception” 113725 0 0 0 

#5 “analgesia” 71337 0 0 0 

#6 #1 AND #2  94 94 16 0 

#7 #1 AND #3 173 173 10 2 

#8 #1 AND #5  11 11 4 0 

#9 #1 AND #2 AND 

#3 

24 24 7 0 

#10 #1 AND #2 AND 

#4 

5 5 2 0 

#11 #1 AND #4 AND 

#5 

0 0 0 0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Databas 

PsycINFO 

Sökord Antal träffar Granskade Lästa Inkluderade 

#1 “medical 

abortion” 

676 200 6 (2) 

(dubbletter) 

#2 “pain”  39400 0 0 0 

#3 “experience”  176559 0 0 0 

#4 “perception”  158109 0 0 0 

#5 “analgesia” 2252 0 0 0 

#6 #1 AND #2  19 19 3 0 

#7 #1 AND #3  125 125 7 0 

#8 #1 AND #4 45 45 1 0 

#9 #1 AND #5 2 2 1 0 

#10 #1 AND #2 

AND #3 

6 6 2 0 

#11 #1 AND #3 

AND #5 

0 0 0 0 

#12 #1 AND #4 

AND #5 

1 1 1 0 

 


