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Abstrakt 
 

I och med att fosterdiagnostiken utvecklas och förbättras upptäcks 

också fosteravvikelser i högre grad. Detta innebär att blivande 

föräldrar kan ställas inför ett svårt val, att behålla sitt barn med risk för 

allvarliga missbildningar eller att göra abort. Syfte: Syftet med denna 

litteraturstudie var att belysa kvinnors upplevelse och psykiska hälsa 

efter inducerad abort som utförts på grund av diagnostiserad 

fosteravvikelse. Metod: En litteraturstudie gjordes med tretton 

vetenskapliga artiklar som granskades och värderades. Resultat: 

Resultatet visade att abort efter upptäckt av fosteravvikelse påverkade 

de flesta kvinnor stark. Den första känslan vid besked uppgavs vara 

chock. Skuldkänsla fanns både före och efter aborten, men även 

känslan av lättnad över att ha fattat rätt beslut. Posttraumatiskt 

stressyndrom och depression kunde ses hos en stor del av kvinnorna. 

Detta var dock övergående. Diskussion: Barnmorskan hade en 

betydande roll i att stödja och stötta de kvinnor som gör abort på 

grund av fosteravvikelse dels vid själva aborttillfället och dels under 

tiden efteråt. Information och kontinuitet under hela vårdförloppet är 

önskvärt. Ökad kunskap och förståelse hos barnmorskan ger möjlighet 

till bättre vård och ett mer individanpassat omhändertagande. 

 

Nyckelord: fostermissbildning, inducerad abort, kvinnor, 

litteraturstudie, psykisk hälsa, upplevelse 
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Den tekniska utvecklingen och den medicinska forskningen som avser 

fosterdiagnostik går stadigt framåt. Detta medför att det går att upptäcka allt fler 

missbildningar och avvikelser redan i fosterstadiet (SBU, 1998). Detta gör att 

blivande föräldrar ställs inför ett svårt val, att behålla sitt barn som då kanske får leva 

med svåra handikapp eller göra en abort och istället leva med det beslutet (Fisher, 

2008). Denna litteraturstudie kommer att belysa kvinnors upplevelse av att avbryta 

en graviditet på grund av fostermissbildningar samt vilken påverkan ett avbrytande 

har på den psykiska hälsan. Detta har betydelse för att barnmorskan och 

sjuksköterskan ska få ökad kunskap samt bättre förståelse för dessa kvinnors 

upplevelse och hälsa och vidare kunna ge en bättre vård.  

Bakgrund  

Svensk abortlagstiftning 

Möjligheten att genomgå abort är idag en självklarhet i det svenska samhället, men 

det har inte alltid varit så. Den nuvarande lagstiftningen gällande fri abort trädde i 

kraft år 1974 och dessförinnan var det straffbart, med vissa undantag, att utföra eller 

genomgå abort (Svensk förening för obstetrik och gynekologi [SFOG], 2006, s 7-9). 

Omkring 38 000 aborter utförs varje år i Sverige och cirka 93 % av aborterna görs 

före graviditetens tolfte vecka. I dag innebär abortlagen att kvinnan har fri aborträtt 

fram till och med graviditetens 18:e vecka och det är kvinnan själv som beslutar om 

graviditeten ska fortgå eller avslutas (Kaplan, Hogg, Hildingsson & Lundgren, 2009, 

s 545; SFS 1974:595). För att möjliggöra abort efter 18 fullgångna graviditetsveckor 

krävs tillstånd från Socialstyrelsen och varje fall prövas då enskilt. Tillstånd för abort 

ges endast om fostret ej anses vara livsdugligt utanför livmodern, vilket innebär att 

gränsen i nuläget sätts vid 22 veckors graviditet, samt att synnerliga skäl
1
 ska 

föreligga (SFS 1974:595). För att få tillstånd för abort från Socialstyrelsen utförs en 

kuratorsutredning gällande kvinnans situation, dennes familj och rådande 

omständigheter (SFOG, 2006, s 11-12). Aborter efter vecka 18 står för mindre än 1 

% (Socialstyrelsen, 2009a, s 274).   

                                                 
1
 Det är ej helt klarlagt vad Socialstyrelsen anser att synnerliga skäl innebär. Exempel på vad som 

godkänts är mycket unga omogna kvinnor, kvinnor med mycket instabil bakgrund, allvarligt 

missbruk, psykisk eller kroppslig sjukdom samt allvarlig konstaterad fosterskada (Kaplan et al. 2009, 

s 245). 
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Medicinsk och kirurgisk abort 

Det finns två typer av inducerad abort, medicinsk- och kirurgisk abort. Vid tidig 

graviditet finns möjlighet att välja mellan de båda typerna. En medicinsk abort 

innebär att graviditeten avbryts med hjälp av läkemedel. Under den första trimestern 

är det vanligast att använda sig av denna metod, det är också den enda metod som 

bör användas efter vecka tretton i graviditeten. Vid en kirurgisk abort utryms 

livmodern med hjälp av instrument och detta är den vanligaste abortmetoden sett ur 

ett globalt perspektiv. Mellan nio och tolv veckors graviditet är kirurgisk abort 

standardmetod. Det är viktigt med stöd för kvinnan runt hela processen samt att 

kvinnan har god smärtlindring för att slippa obehag och för att minska risken för 

komplikationer. I de flesta fall utförs aborterna polikliniskt (Kaplan et al. 2009, s 

546-548; SOSFS 2009:15).  

Psykisk hälsa 

De flesta kvinnor som söker för abort bestämmer sig redan vid graviditetsbeskedet 

(Kero, 2002). Motstridiga känslor kan uppstå även om själva abortbeslutet är taget. 

Känslor som beskrivs är både lättnad, skuld och sorg. Men eftersom en abort innebär 

att ett potentiellt liv avslutas kan det upplevas som en traumatisk händelse (Major et 

al., 2009). 

Många kvinnor känner sig positiva till aborträtten samtidigt som de upplever ett 

obehag inför sitt eget beslut (Aléx & Hammarström, 2004). I Sverige ska alla 

kvinnor som söker för abort erbjudas möjlighet till samtal och stöd innan aborten 

utförs och på många platser är det vanligt att en kurator sköter denna funktion 

(SFOG, 2006, s 17; SOSFS 2009:15). En långtidsstudie visar att mer än hälften av de 

kvinnor som haft både positiva och negativa känslor kring sin abort fortsatte att 

uppleva liknande känslor fortfarande tolv månader efter aborten, men de kunde efter 

hand ändå känna en ökad mognad och stärkt självkänsla (Kero, Högberg & Lalos, 

2004). Det är endast en liten grupp kvinnor som på längre sikt får psykiska besvär 

efter genomgången abort. Studier tyder på att detta är en grupp som redan tidigare 

haft problem och bör därför kunna identifieras redan vid kuratorskontakt och själva 

abortingreppet för att i ett senare steg kunna erbjudas extra hjälp och stöd (SFOG, 

2006, s 53-54).  



3 

 

Abort efter fosterdiagnostik 

Alla gravida kvinnor i Sverige erbjuds rutinmässig ultraljudsundersökning av fostret. 

Det är också enligt lag bestämt att kvinnor i tidig graviditet ska erhålla information 

om fosterdiagnostik. Rutinultraljudet som vanligtvis görs någon gång mellan vecka 

15-20, syftar till att i första hand fastställa graviditetslängd, antal foster och 

eventuella allvarliga missbildningar (Kaplan et al., 2009, s 230). Ett normalt ultraljud 

som inte visar på några missbildningar inger en trygghet och lugn hos de blivande 

föräldrarna och vanligtvis är ett fetalt ultraljud mycket uppskattat och ses som ett 

första tillfälle att möta sitt kommande barn (Bijma, Van der Heide & Wildschut, 

2008; Larsson, Crang Svalenius, Lundqvist & Dykes, 2010). Om det vid ultraljudet 

upptäcks en allvarlig fosteravvikelse leder det i de flesta fall till ett avbrytande av 

graviditeten. Det medför ofta sena aborter eftersom upptäckten vanligtvis sker först 

vid rutinultraljudet (Major et al., 2009).  

Vid fosterdiagnostik kan även invasiva metoder användas, så som amniocentes 

(fostervattensprov) och korionvillibiopsi (vävnadsprov från moderkakan). Den 

vanligaste anledningen till dessa undersökningar är moderns ålder, som är en 

riskfaktor för missbildningar hos fostret (Kaplan et al., 2009, s 208-212). Det görs 

dock även på grund av tidigare missbildningar, ärftlighet och vid misstanke om 

kromosomavvikelse vid ultraljudsundersökningen (SFOG, 2006, s 79). Under år 

2009 gjordes abort på grund av fosteravvikelse vid ca 5 av 1000 graviditeter. Den 

vanligaste anledningen till detta var kromosomavvikelser (Socialstyrelsen, 2009b, s 

8).  

Att det idag går att se allvarliga missbildningar redan vid ultraljudsundersökning 

ställer krav på den som utför undersökningen, eftersom de blivande föräldrarna ska 

informeras om avvikelsen. Det är betydelsefullt att kunna beskriva så bra som 

möjligt, samt att erbjuda en mer utförlig utredning inför ett eventuellt beslut om 

abort. En inducerad abort som görs efter fosterdiagnostik på grund av missbildningar 

är ofta annorlunda eftersom graviditeten vanligtvis är planerad och önskad. Känslan 

kan liknas med den som upplevs i samband med att ett barn dör i anslutning till 

förlossningen. Om graviditeten pågått så länge att tillstånd måste fås från 

Socialstyrelsen innebär det många gånger ännu större påfrestningar. Dessa par 

behöver ofta extra stöttning från omgivande personal (Kaplan et al., 2009, s 550-

551).  
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Ett besked om fosteravvikelse kan ge upphov till psykiska påfrestningar hos 

föräldrarna varför det är betydande med stöd och uppföljning utifrån såväl ett 

medicinskt som psykosocialt hänseende (SBU, 1998). De kvinnor som får adekvat 

information och gott stöd i samband med graviditetsavbrytandet visar sig få en bättre 

psykosocial utgång (Lie, Robson & May, 2008). För att barnmorskan och 

sjuksköterskan på bästa sätt ska kunna anpassa det stöd som kvinnorna är i behov av, 

är det viktigt att vara väl införstådd i hur ett avbrytande vid en önskad graviditet 

upplevs och vilka konsekvenser ett avbrytande kan ha för den psykiska hälsan. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att belysa kvinnors upplevelse och psykiska hälsa efter 

inducerad abort som utförs på grund av diagnostiserad fosteravvikelse.  

Metod 

Litteratursökning gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. Sökord och 

kombinationer av sökord med antal träffar ses i tabell 1. De artiklar som användes i 

litteraturstudien har kritiskt granskats och kontrollerats för att uppfylla kraven för 

vetenskapliga artiklar samt klassificerats utifrån SBU/SSF nr 4 (1999). Valet av 

artiklar gjordes genom att använda MeSH sökord samt fritext. De MeSH-termer som 

användes var induced abortion, mental health och psychological och i sökning med 

fritext användes fetal anomaly och fetal abnormality samt psychological health, 

experience och experiences. I sökningar med kombinerade sökord gjordes 

begränsningar med artiklar publicerade senaste tio åren och valt språk engelska.  

Enligt svensk medicinsk praxis används termen foster till och med 22 fullgångna 

graviditetsveckor. Blivande föräldrar talar dock om sitt barn redan mycket tidigt i 

graviditeten. På grund av detta kommer båda termerna användas genom uppsatsen.  
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Tabell 1. Översikt av databassökning 2011-01-26. Träffar för kombinerade sökord 

har gjorts med begränsningarna engelska och publicerat senaste 10 åren. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Artiklar som inkluderats i studien är skrivna på engelska, publicerade de senaste tio 

åren samt har fokus på psykisk hälsa och upplevelse för kvinnor som avbrutit 

graviditeten på grund av fosteravvikelse. Artiklar som publicerats för mer än tio år 

sedan, skrivna på annat språk än engelska samt ej uppfyller kriterierna för en 

vetenskaplig artikel exkluderades. Artiklar med för låg vetenskaplig nivå och artiklar 

som inte godkänts av etiska kommittéer, saknat etiskt resonemang eller som på annat 

sätt inte uppfyllt kraven för studiens syfte har också exkluderats.  

Klassificering och värdering av studier 

Klassificering av studierna har genomföras enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 - 16) 

och indelats i följande grupper: 

Sökord PubMed 

Sökdatum 110126 

Cinahl 

Sökdatum 110126 

Antal 

träffar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

Antal 

träffar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

1# Induced abortion 35 086 - 3 600 - 

2# Fetal anomaly OR Fetal 

abnormality 

5 827 - 287 - 

3# Mental health OR 

Psychological health OR  

Psychological 

419 815 - 119 365 - 

4# Experience OR 

Expereinces 

435 323 - 70 708 - 

1# AND 2# 201 - 38 - 

1# AND 2# AND 3# 23 5 6 1 

1# AND 2# AND 4# 22 3 5 1 

1# AND 2# AND 3# 

 AND 4# 

8 3 2 - 
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• Randomiserad kontrollerad studie (C). En prospektiv studie där det gjorts en 

slumpvis fördelning av patienter till en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

• Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper men utan slumpmässig 

fördelning. 

• Retrospektiv studie (R). I dessa studier analyseras ett historiskt material, med 

hjälp av exempelvis journalhandlingar. 

• Deskriptiv studie (DS) beskriver förekomst, samband eller händelseförlopp hos 

en definierad grupp och saknar jämförelsegrupp. 

• Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, som insamlats 

genom intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att fördjupa 

förståelsen för studerade fenomen, t ex personens upplevelser och 

erfarenheter. 

Bearbetning 

Artiklarna bearbetades i tre faser enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 16 -17). Under fas ett 

gjordes en första bedömning av 305 träffar från databaserna Chinal och PubMed 

genom att läsa titlar och abstrakt, där dubbletter sorterades bort. 21 artiklar valdes ut 

för djupare granskning i fas två där artiklarna lästes i sin helhet. De artiklar som inte 

uppfyllde inklusionskriterierna exkluderades. Sjutton artiklar togs vidare till fas tre 

där de klassificerades enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 – 16) och den vetenskapliga 

kvaliteten värderades i tre nivåer, hög (I), medel (II) eller låg (III), samt med hjälp av 

granskningsmall (bilaga 2). Studier som bedömdes vara av låg (III) kvalitet 

exkluderades. Totalt inkluderades tretton artiklar till denna studie och en översikt av 

dessa ses i bilaga 3. 

Etisk granskning 

Vid en litteraturstudie är forskning inom området redan gjord och tillstånd hos etisk 

kommitté anses ej vara nödvändig. Publikationer som använts i studien är granskade 

och godkända av etisk kommitté alternativt har etiskt resonemang eller etiska 

överväganden kring studien förts (Forsberg & Wengström, 2004, s 77-78). Andra 

etiska aspekter som tagits hänsyn till, är noggrannhet vid översättning och analys.  
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Analys 

Kvalitativa och kvantitativa artiklar användes i litteraturstudien. Resultatet i utvalda 

artiklar bearbetades och analyserades upprepade gånger där syftet för studien var 

utgångspunkt. Texterna översattes noggrant och tolkades för att därefter organiseras 

och sorteras i kategorier. Utvalda artiklar sammanställdes genom att meningsenheter 

som var relaterade till syftet markerades och granskades noga. Återkommande och 

gemensamma mönster tydliggjordes, vilket kunde sammanföras till kategorier. 

Kategoriseringen gjordes för att kunna få en hanterlig översikt och sammanställa 

resultatet till en ny helhet. Exempel på huvudresultatets indelning med kategorier 

presenteras i tabell 2.   

 

Tabell 2. Exempel på sortering av kategorier.  

Författare Huvudresultat Kategori 

Ferreira da Costa 

et al., (2005) 

Brasilien 

Betydande med starkt stöd 

från partner och familj. Det 

gav styrka, mognad och 

stärkta relationer efter 

händelsen. 

 

Betydelse av stöd 

Blandande känslor efter 

aborten. Sorg, smärta och 

ånger samtidigt som en viss 

lättnad infann sig över att 

det var rätt beslut. Abort 

innebar att minskat lidande 

för både moder och foster. 

Motsägelsefulla 

känslor 

  

Korenromp et al., 

(2005) 

Holland 

Avbrytanden i andra 

trimestern ger emotionellt 

svårare upplevelser som kan 

leda till posttraumatiskt 

stressyndrom och kraftiga 

sorgereaktioner, fortfarande 

år efter händelsen. 

Inverkan på den 

psykiska hälsan 
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Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie omfattar tretton artiklar, varav nio kvalitativa och 

fem kvantitativa. Studierna var gjorda i följande länder, Brasilien, England, Holland, 

Irland, Tyskland, USA och Vietnam. Resultatet har delats in i kategorierna; att få ett 

chockartat besked, motsägelsefulla känslor vid beslut och genomförande av abort, 

avbrytande har starkt negativ inverkan på den psykiska hälsan, betydelsen av stöd 

och att hantera sorgen. En översikt av artiklarna som ingår i resultatet med dess 

klassificering och värdering kan ses i bilaga 2. 

Att få ett chockartat besked 

Två kvalitativa studier från Irland och USA visade att många kvinnor ansåg att de 

fått lite information gällande syftet med ultraljud. Detta medförde att de flesta såg 

fram emot undersökningen med förväntan och glädje, men saknade helt förberedelse 

den diagnostiska undersökningen såväl som besked om fosteravvikelse (Lalor, 

Begley & Galavan 2009; McCoyd, 2009b). En annan kvalitativ studie från England 

med sexton kvinnliga deltagare beskriver liknande resultat.  Endast tre av sexton 

hade funderat på att det skulle kunna upptäckas missbildningar vid en 

ultraljudsundersökning. Således var den första reaktionen hos de flesta chock, vilket 

också var kopplat till graden av skada hos fostret. Två kvinnor i studien uppvisade 

till en början förnekelse och vägrade tro att ultraljudsundersökningen gav korrekt 

information (Pelly, 2003). Chock följt av tårar, förtvivlan och skuld uppgavs vara de 

första känslorna för kvinnorna i en studie från Brasilien (Ferreira da Costa, Hardy, 

Duarte Osis & Faúndes, 2005). Andra känslor som uppgavs vid upptäckt av 

fosteravvikelse var skuld, smärta, sorg, rädsla och osäkerhet. Dessa känslor kunde 

även ses efter aborten (Ferreira da Costa, et al., 2005; Gammeltoft, Minh Hang, Thi 

Hiep, & Thi Thuy Hanh, 2008). 

Två kvalitativa studier visar att om kvinnan upplever sin graviditet som 

okomplicerad och om den första trimestern passerar utan problem, infinner sig en 

trygghet och uppfattning om att fostret mår bra och utvecklas normalt. Detta förutsatt 

att inga missbildningar eller genetiska sjukdomar är kända i släkten sedan tidigare 

(Lalor et al., 2009; McCoyd, 2009b). En kvinna som väntade sitt andra barn hade 

inga tankar på att något skulle kunna vara fel under den pågående graviditeten 

eftersom hennes första barn hade varit välskapt och vid god hälsa (Lalor et al., 2009).  
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Även om vetskapen finns att det föds barn med missbildningar så beskriver flera 

kvinnor känslan av att ”det händer inte mig” (Lalor et al., 2009; Pelly, 2003). De 

kvinnor som väntade på svar från till exempel fostervattensprov eller annan riktad 

diagnostisk undersökning funderade något annorlunda och hade en viss förberedelse 

på att resultatet skulle kunna visa på genetiska eller strukturella avvikelser hos fostret 

(McCoyd, 2009b). 

Motsägelsefulla känslor vid beslut och genomförande av abort  

För att avbryta graviditeten ville kvinnorna i en brasiliansk studie försäkra sig om att 

barnet inte skulle överleva efter födelsen. Vissa av kvinnorna ansåg att genom att 

göra abort så skulle lidande tas bort för såväl mor som foster, detta då dessa kvinnor 

var under uppfattningen att även deras egen hälsa påverkades negativt av att fostret 

hade missbildningar. En kvinna uttryckte att det inte fanns någon mening med att 

försöka behålla ett barn som ändå inte skulle överleva (Ferreira da Costa, et al., 

2005). De kvinnor som fått osäkra diagnoser upplevde det svårare att ta beslut, men 

alla kvinnor menade att de utan press själva fattat beslut om avbrytande. De uppgav 

att det egentligen inte fanns något val, det fanns bara ett beslut att ta (Pelly, 2003). 

Dock kände kvinnor med lägre utbildningsnivå i större utsträckning tvivel och ånger 

över sitt beslut (Korenromp et al., 2005). 

Att avbryta sin graviditet på grund av fosteravvikelse framkallade starkt negativa 

känslor som chock, rädsla och skuld. Efter avbrytandet kände kvinnorna sorgsenhet, 

panik och smärta. Många hade svårt att acceptera det som skett samtidigt som det 

fanns en lättnad över att ha fattat rätt beslut (Ferreira da Costa et al., 2005). I en 

kvalitativ studie från England, där samtal fördes med barnmorskor, uppgavs att skuld 

framhävdes som den starkaste känslan hos kvinnorna. En skuld för att ha orsakat sitt 

eget barns död, trots att barnet inte skulle ha klarat ett liv utanför livmodern (Young 

& Bennet, 2002). Med tiden uppgav kvinnorna att de hade accepterat situationen 

men att de fortfarande kände sorgsenhet och skuld över att ha avslutat livet för sitt 

barn (Ferreira da Costa et al., 2005). De kvinnor som trots fosteravvikelse fortsatte 

sin graviditet föreföll vara något mindre sorgsna och känna mindre skuld (Pelly, 

2003). 

Ett annat ställningstagande som föräldrarna mötte var huruvida de ville se och hålla 

det aborterade fostret. Flertalet ansåg att de inte fått tillräcklig information om detta 
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innan förlösandet och kände sig överrumplade av förfrågan om att få hålla barnet och 

önskade att de blivit förvarnade om vilka beslut som skulle komma att fattas i direkt 

anslutning till aborten (Hunt, France, Ziebland, Field, & Wyke, 2009).  

De allra flesta valde att hålla och/eller se sitt barn efter avbrytandet och kände sig 

nöjda över att ha gjort det, men de upplevde samtidigt att det var uppskakande att se 

fostrets skador, färg och storlek. Föräldrarna ansåg att möjligheten till att se och hålla 

barnet gav ett mer verkligt och greppbart minne. Samtidigt fanns ingen ånger hos de 

föräldrar som inte valde att se eller röra sitt barn (Geerinck-Vercammen & Kanhai, 

2003; Hunt et al., 2009). För flera kvinnor var det viktigt att se barnet och eventuella 

yttre missbildningar för att vara säkra på att rätt beslut hade fattats och att det inte 

gjorts något misstag i bedömningen från ultraljudsundersökningar (Ferreira da Costa 

et al., 2005; Hunt et al., 2009).  

Under den första tiden och sex veckor efter avbrytandet fanns känslor som tvivel, 

skuld och misslyckande hos en del av deltagarna i en studie från Holland. Känslornas 

intensitet minskade med tiden. Ilska mot själva situationen var mer vanligt, men även 

mot vårdgivare och familj i den mening varför ingen kunde förklara eller ge en 

rimlig orsak till hur det kunde hända. Känsla av ängslan och oro togs upp vid 

intervjuer sex veckor och sex månader efter avbrytandet, där nivån låg högst efter 

sex veckor (Geerinck-Vercammen & Kanhai, 2003). Oro var inte bara kopplad till 

situationen som varit, det var också en oro inför framtiden med känslan av 

misslyckande och rädsla för att inte kunna få ett friskt barn vid en eventuell 

kommande graviditet. Kvinnorna hade funderingar på om det fanns något som skulle 

kunna göras annorlunda, om de själva hade gjort något som skulle kunna ha orsakat 

fosterskadan och rädsla inför att aldrig komma över det inträffade. Kvinnorna hade 

ett behov av att få samtala om, diskutera och uttrycka oro inför framtida graviditeter 

(Ferreira da Costa et al., 2005; Gammeltoft et al., 2008; Geerinck-Vercammen & 

Kanhai, 2003; Pelly, 2003). Två år efter aborten intervjuades kvinnor i Vietnam om 

deras nuvarande hälsa och flera kände sorg och skuld över att ha varit den som 

fattade beslutet om att avsluta barnets liv även om känslorna minskade med tiden 

(Gammeltoft et al., 2008). 
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Avbrytandet har starkt negativ inverkan på den psykiska hälsan 

Att avbryta sin graviditet på grund av fosteravvikelse påverkade de flesta kvinnor 

starkt. I en kvalitativ studie från Vietnam uppgav en kvinna att den värsta smärtan 

inte var den fysiska, utan den psykiska. Hon menade att hon givit upp barnets liv, 

samtidigt som hon besparat barnet lidande (Gammeltoft et al., 2008).  

En prospektiv studie från Holland visar att fyra månader efter avbrytandet uppvisade 

46 % av kvinnorna tecken på posttraumatiskt stressyndrom och 28 % visade tecken 

på depression enligt de självtest som fylldes i. En klar förbättring kunde ses över tid, 

då resultatet för kvinnorna efter 16 månader var 20,5 % för posttraumatiskt 

stressyndrom och 13 % för depression. (Korenromp, Page-Christiaens, Van den 

Bout, Mulder, & Visser, 2009). Liknande resultat visar en tysk studie som beskriver 

att depressionssymtomen spontant minskade med tiden. Fjorton månader efter 

avbrytandet kunde någon form av psykisk åkomma diagnostiseras hos 16,7 % av 

kvinnorna i studien, att jämföra med normalförlösta kvinnor där det inte förelåg 

någon psykisk ohälsa (Kersting et al., 2009). De kvinnor som hade höga nivåer av 

ängslan och oro, starkt tvivel kring beslutet och långt gången graviditet vid 

avbrytandet löpte större risk för försämrad psykisk hälsa (Korenromp et al., 2009).  

Vid en jämförande studie mellan kvinnor som gjort avbrytande i första trimestern 

respektive andra trimestern sågs att sex veckor efter avbrytandet hade kvinnor som 

avbröt graviditeten under andra trimestern signifikant högre nivåer av 

posttraumatiskt stressyndrom jämfört med de kvinnor som avbröt graviditeten under 

första trimestern. Skillnaden var dock inte bestående vid de uppföljningar som 

gjordes efter sex och tolv månader (Davies, Gledhill, McFayden, Whitlow, & 

Economides, 2005). Data visar att det framförallt är avbrytanden i andra trimestern 

som ger emotionellt svåra upplevelser som kan leda till posttraumatiskt stressyndrom 

och kraftiga sorgereaktioner, fortfarande år efter händelsen. Kvinnor som avbrutit 

graviditeten före fjorton fulla graviditetsveckor uppvisade signifikant lägre poäng för 

sorg och posttraumatiskt stressyndrom (Korenromp et al., 2005).   

Betydelse av stöd 

Ett dåligt stöd från partner och familj ökade risken för en sämre psykisk hälsa 

(Korenromp et al., 2009). Kvinnorna ansåg att det var viktigt att få prata om 
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händelsen med sin partner och nära släktingar och det var betydande med starkt stöd 

från familjen genom hela processen, från besked till avbrytande och tiden efteråt 

(Ferreira da Costa et al., 2005; Geerinck-Vercammen & Kanhai, 2003). En kvinna 

från Vietnam beskriver hur hon kunde kontrollera känslorna när familjen fanns 

runtomkring henne, men så fort hon blev ensam kom sorgen och tårarna (Gammeltoft 

et al., 2008). I en studie från Holland uppgav 17 % av kvinnorna att deras partner 

visade visst avståndstagande gällande diskussioner kring händelsen, för släktingar på 

motsvarande punkt var siffran 13 %, sex månader efter avbrytandet. Efter samma 

tidsperiod tyckte majoriteten av kvinnorna att stödet från sjukvården var mycket bra 

(Geerinck-Vercammen & Kanhai, 2003). Samtliga sexton kvinnor i en kvalitativ 

studie från England upplevde att personalen var empatisk och stöttande. Dock hade 

tre kvinnor känslan av att vara övergiven efter utskrivning från kliniken, trots att 

uppföljning skulle ske efter sex veckor. Kvinnorna upplevde att barnmorskan hade 

en viktig roll i att stödja och stötta. Det var också en hjälp att ha möjlighet att ringa 

en namngiven barnmorska som var insatt i deras fall. För många kvinnor kunde 

stödgrupper vara ett bra alternativ för stöttning. Det var viktigt att kunna prata med 

andra som genomgått samma sak och att få veta att kvinnor haft normala graviditeter 

efter en graviditet med fosteravvikelse (Pelly, 2003).  

En studie från England där barnmorskor mött kvinnor som avbrutit graviditeten på 

grund av fosteravvikelse visade att en stor omvårdande roll var känslomässigt och 

psykiskt stöd. Kvinnorna hade behov av att någon lyssnade så att de fick möjlighet 

att samtala om händelserna kring avbrytandet, förlösandet och barnet (Young & 

Bennet, 2002). 

McCoyd (2009b) skriver i sin studie om betydelsen av att vårdgivarna inte är 

okänsliga och att de är stöttande, då det är avgörande för hur upptäckten av 

fosteravvikelse upplevs. Kvinnorna önskade att sjukhus och läkare utvecklade 

metoder för att säkerställa att kvinnorna fick en stödjande vårdkontakt. Kvinnorna 

önskade ärlighet från vårdpersonalen men inte deras personliga åsikter. Däremot ville 

kvinnorna ha stöttning oavsett vilket beslut som togs. Sköterskornas respekt, närhet 

och förståelse tillskrevs stor betydelse. Kvinnorna önskade också att berörda kliniker 

utvecklade rutiner för att säkerställa möjligheten till en stödjande vårdkontakt 

förutom den läkare som var inblandad i händelsen, då de menar att läkarna är mindre 

tillgängliga för kontinuerligt stöd. 
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Att hantera sorgen 

Förmåga att hantera sorg och stress var negativ korrelerat till utbildningsnivå. Dessa 

kvinnor sökte oftare professionell hjälp för sina problem och tyckte att deras beslut 

gällande avbrytandet av graviditeten hade tagits med stark påverkan från familjen 

eller andra viktiga personer (Korenromp et al., 2005). Young och Bennet (2002) 

skriver i sin studie att kvinnor som gjort avbrytanden före vecka sjutton verkar ha 

mindre behov av extra stöd. En intervjuad barnmorska tror att detta kan bero på att 

de upplever händelsen som ett missfall och att tillräckligt stöd finns att få hos familj 

och vänner. 

I en amerikansk studie diskuterades vilka regler som finns gällande hur kvinnor har 

tillåtelse att känna och agera i en situation som denna. Kvinnorna i studien menar att 

det finns en medvetenhet om vad som är accepterat att prata om, hur det är tänkt att 

de ska känna, hur sörjandet bör gå till och när de får vara ledsna enligt omgivningens 

uppfattningar. De fick känslan av att samhället ansåg att en abort, oavsett skäl, var ett 

själviskt ingrepp som försakade rätten att sörja efteråt (McCoyd, 2009a).  

Efter ett avbrytande på grund av fosteravvikelse upplevde många kvinnor en 

förändrad självbild. Från att ha varit en lyckligt gravid kvinna till att bli en sörjande 

moder men utan att ha förlösts med ett levande barn, samtidigt som det finns en 

önskan att göra det bästa för fostret och skydda det. Kvinnorna i studien hade också 

funderingar kring om de var mödrar eller inte. De uppfattade sig själva som mödrar 

vilket omgivningen inte gjorde. Detta bidrog till en känsla av misslyckande hos 

kvinnorna (McCoyd, 2009a).  

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelse och psykiska hälsa vid 

upptäckt av fosteravvikelse. Resultatet visar att upptäckt av allvarlig missbildning 

hos fostret blir en stor chock för föräldrarna. Många var inte tillräckligt informerade 

om syftet med en ultraljudsundersökning vilket medför kraftiga känsloreaktioner som 

rädsla, osäkerhet, sorg och skuld i anslutning till beskedet. Det förekom också oro 

och tankar inför en eventuell kommande graviditet. Avbrytanden under andra 

trimestern gav i större utsträckning posttraumatiskt stressyndrom. Även om klara 

förbättringar sågs över tid ansåg sig kvinnorna ha behov av sjuksköterskans 

omvårdande roll och lyssnande förmåga, samt stort stöd från familjen.  
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Resultatet visar att både chock och förnekelse uppträder hos kvinnor som får besked 

om fosteravvikelse. Som vid traumatiska och oförutsedda händelser kan kvinnornas 

reaktion förklaras via Cullbergs kristeori som består av chockfas, reaktionsfas, 

bearbetningsfas och nyorienteringsfas. Chockfasen inträder i det akuta skedet vid en 

krisreaktion. Förnekelsen är enligt Cullberg en naturlig del av krisreaktionen för att 

skydda sig som individ (Cullberg, 2006, s 141-145). I resultatet framgår också att 

föräldrarna anser att information skulle underlätta deras situation både i 

beslutstagande och efterförlopp. Lalor, Devane och Begley (2007) visar i sin studie 

att de kvinnor som fått en tydlig och rak information i ett tidigt skede från sina 

vårdgivare var mer nöjda över vården än de som fått bristfällig och otydlig 

information.  

I resultatet framkom att de flesta blivande föräldrar såg ultraljudet som en bekräftelse 

på graviditeten och en möjlighet att med förväntan och glädje få se sitt kommande 

barn för första gången. Även om kunskap finns om varför ultraljud utförs, saknas 

förberedelse för andra besked än positiva (Larsson et al., 2010). Resultatet tyder på 

att informationen behöver förtydligas och att barnmorskan har en viktig roll i att 

förklara hur ett ultraljud går till och vad det syftar till redan innan själva 

undersökningen görs. Det kan bidra till att de blivande föräldrarna får en förståelse 

för att syftet med undersökningen är rent medicinskt, för att om möjligt upptäcka 

fosteravvikelser.  

I resultatet framgår att föräldrarna till en början inte tänkte se sitt barn efter aborten 

då starkt negativa känslor präglar hela abortsituationen och tiden efteråt. Känslan vid 

ett avbrytande på grund av fosteravvikelse kan liknas med den som upplevs när ett 

barn avlider i samband med förlossningen. Då dessa graviditeter är önskade kan det 

vara svårt att ta beslut, varför det är av stor vikt med stöd och information (Kaplan et 

al., 2009, s 550-551). Vid en jämförelse mellan föräldrar som förlorat sitt barn på 

grund av intrauterin fosterdöd och de föräldrar som gjort abort på grund av 

fosteravvikelse ses ett liknande reaktionsmönster efter förlösandet. Den första 

instinkten hos båda grupperna är att inte vilja se eller röra sitt barn. Men efter samtal 

med barnmorskan är det dock vanligt att föräldraparet ändå väljer att se barnet. 

Föräldrarna beskriver liknande känslor vid minnen och möjlighet till att hålla och se 

sitt barn. Det tycks trots allt vara en positiv händelse för att kunna bearbeta sorgen. 

Det fanns inte heller någon ånger efter händelsen hos någon av grupperna (Hunt et 
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al., 2009; Trulsson & Rådestad, 2004). Barnmorskan har här en viktig roll i att stärka 

och uppmuntra föräldrarna till att se och hålla sitt barn eftersom det är början på en 

sorgeprocess och resultatet visar att föräldrarna i efterhand uppskattat möjligheten till 

få fina minnen att bevara för resten av livet. Det kan dock behöva förklaras och 

förtydligas hur ett barn med fosterskador eller andra missbildningar kan se ut och hur 

det känns, för att ge föräldrarna en bättre förberedelse och trygghet i händelsen.  

Resultatet visar att kvinnorna kände skuld för att avbryta sin graviditet, men att det 

samtidigt infann sig en viss lättnad. Aléx och Hammarström (2004) bekräftar i sin 

studie att även kvinnor som utför abort utan fosteravvikelse känner skuld och lättnad. 

Skulden är dock av en annan karaktär, en skuld för att inte ha tagit ansvar och en 

skuld för att ta upp sjukvårdsresurser. Jag anser att det är viktigt för barnmorskan att 

utveckla en förståelse inför den situation som kvinnorna ställs inför och det beslut 

som ska fattas av den gravida kvinnan. Konsekvenserna av beslutet kommer att 

finnas med resten av livet. Dock tyder flera av studierna som ingår i studien på att 

känslor och tankar kring beslutet är påverkat av kulturella skillnader. Ett exempel är 

den amerikanska studien av McCoyd (2009a) som visar att bara själva ordet abort är 

förknippat med ångest och starka funderingar kring hur andra ska uppfatta kvinnorna 

som gjort en abort.  

I resultatet framkom att kvinnor som avbryter sin graviditet i andra trimestern löper 

större risk att utsättas för psykiska påfrestningar. En norsk studie bekräftar att nivån 

av psykisk stress är kopplad till graden av missbildning och tidpunkt under 

graviditeten när avvikelsen upptäcks. Allvarligare missbildningar och besked i ett 

senare skede av graviditeten medförde högre nivåer av psykisk stress (Kaasen, 

Helbig, Malt, Naes, Skari & Haugen, 2010). I takt med att fostret växer och ger ifrån 

sig livstecken i form av rörelser och sparkar ökar kopplingen mellan fostret och 

modern (Alhusen, 2008). Dessa data tyder på att det är betydelsefullt för 

barnmorskan och övrig vårdpersonal att i synnerhet fånga upp och förstärka de 

mödrar som i andra trimestern får ett besked om fosteravvikelse, då utgången för 

sämre psykisk hälsa är visad. Kero et al., (2004) visar att de flesta kvinnor är nöjda 

med sitt abortbeslut och två tredjedelar upplever ingen efterföljande känslomässig 

stress. Dock fanns en grupp som uppvisade allvarlig känslomässig stress. Det var 

framförallt de kvinnor som egentligen varit ambivalenta inför beslutet om abort. 
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En tolkning av resultatet visar att stödgrupper skulle kunna vara ett bra komplement 

för bearbetning och hjälp genom sorgen och skuldkänslorna. En australiensisk studie 

visar att kvinnor som haft tillgång till en stödgrupp ansåg detta var väldig bra. Det 

värderades högt att få lyssna och dela erfarenheter med andra samt att inte behöva 

kännas sig ensam i sin upplevelse och erfarenhet (Gordon, Thornton, Lewis, Wake & 

Sahhar, 2007). Som jag ser resultatet finns det en betydelse i att stödja och finnas till 

hands även efter avbrytandet eftersom flertalet kvinnor känner sig övergivna och ett 

behov av att uttrycka och diskutera sin oro även efter aborten. Stödgrupper och 

patientgrupper fyller en viktig funktion för att visa att de ej är ensamma om sina 

upplevelser. 

Resultatet visar att barnmorskan har en betydande roll i att stötta kvinnorna, samt att 

en namngiven barnmorska som var insatt i situationen underlättade möjligheten till 

personligt stöd. Lalor et al., (2007) visar i sin studie om fosteravvikelse där 

graviditeten fortsätter att behovet av att möta samma vårdpersonal är viktigt. 

Avsaknad av kontinuitet i vården bidrog till rädsla och frustration hos kvinnorna. 

Mot bakgrund av detta skulle det vara önskvärt att vårdinstanser har en organisation 

som kan tillgodose behovet av kontinuitet.  

Joyce Travelbees omvårdnadsteori belyser vikten av att analysera och förstå 

mellanmänskliga processer för att uppnå en god omvårdnad. Hennes teori är 

individinriktad där varje människa anses unik och har olika behov. Eftersom sorg, 

smärta och lidande är en del av det mänskliga livet kommer det upplevas av alla. 

Sjuksköterskans roll blir då att stötta individen och inge hopp för att begränsa 

lidandet. Travelbee betonar vikten av god kommunikation för att kunna förstå hur 

människan fungerar och hur denne upplever sin situation (Kristoffersen, Nortvedt & 

Skaug, 2006, s 22 - 23, 26 – 27). Resultatet visar att kvinnorna har behov av att prata 

om avbrytandet och händelserna runt omkring, fortfarande månader efter 

avbrytandet. Om vi som sjuksköterskor eller barnmorskor i enlighet med Travelbees 

omvårdnadsteori kan se till kvinnan och hennes partner, försöka förstå vad de 

upplever och hur de upplever sin situation och låta kommunikationen vara i centrum 

finns stora möjligheter för att ge en god och anpassad omvårdnad.  

Det finns även en annan aspekt i det här förloppet och det är vårdpersonalens 

upplevelser när en fostermissbildning upptäcks och ett avbrytande sker på grund av 
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detta. Larsson et al., (2010) visar att problemen inte låg i att identifiera 

fostermissbildningarna utan bristande kompetens i att möta föräldrarna i deras 

situation. En fransk studie som undersöker barnmorskornas svårigheter vid 

förlösandet av fosteravvikelser anser majoriteten av barnmorskorna att de inte har 

tillräckligt med tid för att kunna ge det bästa stödet till denna patientkategori samt att 

de hade svårigheter att ge psykiskt stöd till föräldrarna. De upplevde problem i att 

hitta en bra balans mellan medkänsla och neutralitet (Garel, Etienne, Blondel & 

Dommergues, 2007). Detta indikerar att barnmorskan behöver träning i att bemöta 

föräldrar i den specifika situation de befinner sig i. För att kunna förmedla empati är 

det viktigt att barnmorskan känner sig trygg i sin yrkesroll.  

I denna studie har kvinnans upplevelse och psykiska hälsa belyst. Mannens eller 

partnerns situation har inte tagits upp. Men då studierna visar att en stor del av 

kvinnans stöd kommer från hennes partner anser jag att det finns en mening i att 

vidare studera hur partnern upplever situationen. Detta för att kunna ge honom/henne 

support i rollen som stöttande partner, men också med tanke på att partnern liksom 

kvinnan har förlorat ett barn.  

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie baseras på tretton artiklar, varav åtta artiklar var kvalitativa, 

fem kvantitativa och en studie som var både kvalitativ och kvantitativ. Studierna var 

gjorda i följande länder, Brasilien (1), England (4), Holland (3), Irland (1), Tyskland 

(1), USA (2) och Vietnam (1). Resultatdelen för kvinnans upplevelse präglas av 

kvalitativa artiklar och delen för psykisk hälsa har både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar använts i större utsträckning. En av studiens begränsningar är att artiklar 

använts där länderna har andra abortlagar än Sverige. Flertalet länder har lagar där 

abort är tillåtet betydligt längre fram i graviditeten än den svenska gränsen vid 22 

fulla graviditetsveckor och i vissa länder finns möjlighet till avbrytande under hela 

graviditeten. I andra länder är abort förbjudet, ett exempel är Irland, men de kvinnor 

som valde att avbryta sin graviditet lämnade landet för att utföra aborten.  Hänsyn till 

andra länders abortlagar har inte tagits då syftet var att studera kvinnans upplevelse 

och psykiska hälsa. När det gäller USA finns begränsningar för urvalet av deltagarna 

eftersom sjukvårdssystemet är uppbyggt på egna försäkringar och i viss mån statlig 

sjukvård. Detta innebär att deltagarna i amerikanska studier är från en socialklass 

med högre utbildning och bra försäkringar. Trots olikheterna mellan kulturerna 
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återkommer ändå samma känslor vid upptäckt och beslut. Jag hade önskat att några 

svenska studier hade gått att finna för att få en bra jämförelse och tillämpning av den 

svenska vården. Dock har inga sådana påträffats vid sökningar i PubMed och Cinahl.  

Slutsats 

Att göra abort på grund av fosteravvikelse påverkar de flesta kvinnor starkt. Över tid 

ses dock en förändring mot det positiva även om händelsen finns med hela livet. 

Emotionellt stöd från partner och barnmorska anses vara betydelsefullt. Jag ser ett 

behov av att vidare studera kvinnors upplevelse av abort efter fosteravvikelse då det 

finns få kvalitativa studier gällande detta i svenska miljöer. Det är svårt att applicera 

hela förloppet på den svenska vården när regler och lagar gällande abort ser 

annorlunda ut i många andra länder. Det skulle vidare vara intressant att undersöka 

fädernas/partners upplevelse då de ofta sätts åt sidan till förmån för modern. Fäderna 

har en viktig stödjande funktion till mödrarna och bör ej glömmas bort.  

 



19 

 

Referenser 

Aléx, L., & Hammarström, A. (2004). Women’s experiences in connection with 

induced abortion: A feminist perspective. Scandinavian Journal of Caring Services, 

18, (2), 160-168. 

 

Alhusen, JL. (2008). A literature update on maternal-fetal attachment. Journal of 

Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 37, 315-328. 

 

Bijma, H.H., Van der Heide, A., Wildschut, H.I.J. (2008). Decision-making after 

ultrasound diagnosis of fetal abnormality. Reproductive Health Matters, 16, (31), 82-  

89. 

 

Cullberg.J. (2006). Kris och utveckling. Stockholm: Natur och Kultur  

 

*Davies, V., Gledhill, J., McFayden, A., Whitlow, B., & Economides, D. (2005). 

Psychological outcome in women undergoing termination of pregnancy for 

ultrasound-detected fetal anomaly in the first and second trimesters: a pilot study. 

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, 25, 389-392.  

 

*Ferreira da Costa, L.L., Hardy, E., Duarte Osis, M.J., & Faúndes, A. (2005). 

Termination of pregnancy for fetal abnormality incompatible with life: Women’s 

experiences in Brazil. Reproductive Health Matters. 13, (26), 139-146. 

 

Fisher, J. (2008). Termination of pregnancy for fetal abnormality: The perspective of 

a parent support organisation. Reproductive Health Matters, 16, (31), 57-65. 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. 

Stockholm: Natur och kultur. 

 

*Gammeltoft, T., Minh Hang, T., Thi Hiep, N., & Thi Thuy Hanh., N. (2008) Late- 

Term abortion for fetal anomaly: Vietnamese Women’s experiences. Reproducitve 

health matters, 16, (31), 46-56. 

 

Garel, M., Etienne, E., Blondel, B., & Dommergues, M. (2007). French midwives’ 

prectice of termination of pregnancy for fetal abnormality. At what psychological 

and ethical cost? Prenatal Diagnosis, 27, 622-628. 

 

*Geerinck-Vercammen, C.R., & Kanhai, H.H.H. (2003). Coping with termination of 

pregnancy for fetal abnormality in a supportive environment. Prenatal Diagnosis, 23, 

543-548. 

 

Gordon, L., Thornton, A., Lewis, S., Wake, A., & Sahhar (2007). An evaluation of 

shared experience group for women and their support persons following prenatal 

diagnosis and termination for fetal abnormality. Prenatal Diagnosis, 27, 835-839. 

 

*Hunt, K., France, E., Ziebland, S., Field, K., & Wyke, A. (2009). “My brain 

couldn’t move from planning a birth to planning a funeral”: A qualitative study of 

parents’ experiences of decisions after ending a pregnancy for fetal abnormality. 

International Journal of Nursing Studies, 46, 1111-1121. 



20 

 

Kaasen, A., Helbig, A., Malt, UF., Naes, T., Skari, H., & Haugen, G. (2010). Acute 

maternal social dysfunction, health, perception and psychological distress after 

ultrasonographic detection of a fetal structural anomaly. An International Journal of 

Obstetrics and Gynaecology, 117, 1127-1138. 

 

Kaplan, A., Hogg, B., Hildingsson, I., & Lundgren, I. (Red.). (2009). Lärobok för 

barnmorskor. Lund: Studentlitteratur. 

 

Kero, A. (2002).Paradoxes in legal abortion. A longitudinal study of motives, 

attitudes and experiences in women and men. Doktorsavhandling, Umeå Universitet, 

Institutionen för klinisk vetenskap. 

 

Kero, A., Högberg, U., & Lalos, A. (2004). Wellbeing and mental growth: Long-

term effects of legal abortion. Social Science and Medicine, 58, (12), 2559-2569. 

 

*Kersting, A., Kroker, K., Steinhard, J., Lüdorff, K., Wesselmann, U., Ohrmann, P., 

Arolt, P., & Suslow, T. (2009).  Psychological impact on women after second and 

third trimester termination of pregnancy due to fetal anomalies versus women after 

preterm birth – a 14-month follow up study. Archives of Women’s Mental Health, 12, 

193-201. 

 

*Korenromp, M.J., Christiaens, G.C.M.L., Van den Bout, J., Mulder, E.J.H., 

Hunfeld, J.A.M., Bilardo, C.M., Offermans, J.P.M., & Visser, G.H.A. (2005). Long-

term psychological consequences of pregnancy termination for fetal abnormality: a 

cross-sectional study. Prenatal Diagnosis, 25, 253-260. 

 

*Korenromp, M.J., Page-Christiaens, G.C.M.L., Van den Bout., J., Mulder, E.J.H. & 

Visser, G.H.A. (2009). Adjustment to termination of pregnancy for fetal anomaly: a 

longitudinal study in women at 4, 8 and 16 month. American Journal of Obstetrics 

and Gynecology, 201, 160.e1-160.e7.  

 

Kristoffersen, N.J., Norvedt, F. & Skaug, E-A. (2006) Grundläggande omvårdnad, 

del 4. Stockholm: Liber AB 

 

*Lalor, J., Begley, C.M., & Galavan, E. (2009) Recasting Hope: A process of 

adaptation following fetal anomaly diagnosis. Social Science and Medicine, 68, 462-

472. 

 

Lalor, J., Devane, D., & Begley C.M. (2007) Unexpected diagnosis of fetal 

abnormality: Women’s encounters with caregivers. BIRTH, 34, (1), 80-88. 

 

Larsson, A-K., Crang Svalenius, E., Lundqvist, A., & Dykes, A-K. (2010). Parents’ 

experiences of an abnormal ultrasound examination – vacillating between emotional 

confusion and sense of reality. Reproductive Health Journal, 7, (10), 1-10. 

 

Lie, M.LS., Robson, S.C., & May, C.R. (2008). Expereinces of abortion: A narrative 

review of qualitative studies. BMC Health Service Research, 8, (150), 1-9. 

 



21 

 

Major, B., Appelbaum, M., Beckman, L., Dutton, M.A., Russo, N.F., & West, C. 

(2009). Abortion and mental health – Evaluating the evidence. American 

Psychologist, 64, (9), 863-890. 

 

*McCoyd, J.L.M. (2009a). Discrepant feeling rules and unscripted emotion work: 

Women coping with termination for fetal anomaly. American Journal of 

Orthopsychiatry,79, (4), 441-451. 

 

*McCoyd, J.L.M. (2009b). What do women want? Experiences and reflections of 

women after prenatal diagnosis and termination for anomaly. Health Care for 

Women International, 30, 507-535. 

 

*Pelly, P. (2003). Women’s experiences of fetal abnormality. British Journal of 

Midwifery, 11, (3), 154-159.   

 

SBU. (1998) Rutinmässig ultraljudsundersökning under graviditet. Stockholm 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). 

 

SBU/SSF nr. 4. (1999). Evidensbaserad omvårdnad vid behandling av personer med 

schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). 

 

SFOG 2006:54. Inducerad abort. Stockholm: Svensk förening för obstetrik och 

gynekologi. (SFOG). 

 

SFS 1974:595. Abortlag. Stockholm: Riksdagen. 

 

Socialstyrelsen. (2009a). Folkhälsorapport 2009. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen. (2009b). Fosterskador och kromosomavvikelser 2009. Sveriges 

officiella statistik, Hälsa och sjukdomar 2008:10. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

 

SOSFS 2009:15. Socialstyrelsens föreskrifter om abort. Stockholm: Socialstyrelsen 

 

Trulsson, O., & Rådestad, I. (2004). The silent child – Mothers’ experiences before, 

during and after stillbirth. BIRTH, 31, (3), 189-195. 

 

*Young, N., & Bennett, R. (2002). Visiting women after a termination. British 

Journal of Midwifery, 10, (1), 30-34. 

 

 

*Artiklar som återfinns i resultatet.  



 

 

Bilaga 1-3 

Bilaga 1. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ 

metod, enligt SBU/SSF nr 4. 

 I: Hög II: Medel III: Låg 

P Prospektiv studie utan 

randomisering. Väldefinierad 

frågeställning, tillräckligt antal 

patienter, adekvata statistiska 

metoder. 

- 

Litet antal patienter, tveksamma 

statistiska metoder 

DS 

 

Deskriptiv studie. Väldefinierad 

frågeställning, relevant urval samt 

välbeskriven undersökningsgrupp 

och kontext. Metod och analys är 

välbeskriven och genomförd, 

resultatet är logisk och begripligt, 

god kommunicerbarhet. 

- 

Dåligt/vagt formulerad 

frågeställning, undersökningsgrupp 

för liten och otillräckligt beskriven, 

brister i utförande eller tveksamma 

statistiska metoder. 

R Retrospektiv studie. Stort 

konsekutivt patientmaterial väl 

beskrivet och analyserat med 

adekvata statistiska metoder (t.ex. 

multivariantanalys, 

fallkontrollmetodik, etc.). 

- 

Begränsat patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, alltför kort 

uppföljning eller inadekvata 

statistiska metoder 

 

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod, enligt 

SBU/SSF nr 4. 

 I: Hög II: Medel II: Låg 

K Studie med kvalitativ metod. 

Väldefinierad frågeställning, 

relevant urval samt väl beskriven 

undersökningsgrupp och kontext. 

Metod och analys väl beskriven 

och genomförd, resultatet är 

logiskt och begripligt, god 

kommunicerbarhet 

- 

Dåligt/vagt formulerad 

frågeställning, undersökningsgrupp 

för liten/otillräckligt beskriven 

metod/analys ej tillräckligt 

beskriven eller bristfällig 

resultatredovisning. 



 

 

Bilaga 2. Översikt av inkluderade artiklar. 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

intervention/ 

instrument 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Studie 

design/ 

kvalitet 

Davies, V., 

Gledhill, J.,   

McFayden, A., 

Whitlow, B., & 

Economides, D. 

(2005) 

England 

Att konstatera och 

jämföra psykisk 

morbiditet hos kvinnor 

som genomgått första 

jmf andra trimestern 

avbrytande av 

graviditeten 

Kvantitativ studie. 

Prospektiv kohort 

studie. 

Enkätundersökning 

gjordes 6 veckor, 6 

månader och 12 

månader efter 

avbrytande. 

N = 30 

14 kvinnor  

avbröt 

graviditeten 

under första 

trimestern 

(svarsfrekvens 

efter 6 mån var 

12 st och 13 st 

efter 12 mån). 

16 kvinnor 

avbröt 

graviditeten i 

andra trimestern 

(svarsfrekvens 

efter 6 mån var 

14 st och 9 st 

efter 12 mån).  

Deskriptiv 

statistik där 

analyserna 

utfördes med hjälp 

av SPSS Windows 

Vid undersökningen som gjordes sex 

veckor efter avbrytandet hade 

kvinnor som avbröt graviditeten 

under andra trimestern signifikant 

högre nivåer av posttraumatiskt 

stressymtom jämfört med kvinnorna 

som avbröt graviditeten under första 

trimestern. Skillnaden var inte 

bestående och vid uppföljningarna 

som gjordes efter 6- och 12 månader. 

 

P I 

Ferreira da Costa, 

L.L., Hardy, E., 

Duarte Osis, M.J., 

& Faúndes, A.  

(2005) 

Brasilien 

Att belysa kvinnors 

upplevelse av 

graviditetsavbrytande 

på grund av 

fosteravvikelse.  

Kvalitativ studie. 

Halvstrukturerade 

intervjuer. 

N = 10 

Kvinnor som 

avbrutit 

graviditeten 

mellan 16 och 

31 veckors 

graviditet.  

Tematisk 

innehållsanalys 

Kvinnorna upplevde mycket lidande 

och starkt negativa känslor som 

chock, förtvivlan och skuld, liksom 

oförmåga att kunna få ett friskt barn. 

Ovillighet att acceptera händelsen.  

Betydande med starkt stöd från 

partner och familj då relationerna 

stärktes efter händelsen. Blandande 

känslor efter aborten. Sorg, smärta 

och ånger samtidigt som en viss 

lättnad infann sig över att det var rätt 

beslut. Abort innebar att minska 

lidande för både moder och foster. 

K II 

 



 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

intervention/ 

instrument 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Studie 

design/ 

kvalitet 

Gammeltoft, T., 

Minh Hang, T., Thi 

Hiep, N., & Thi 

Thuy Hanh., N. 

(2008) 

Vietnam 

Att undersöka 

Vietnamesiska kvinnors 

upplevelse och 

beslutsfattande när en 

fosteravvikelse 

upptäckts vid ultraljuds-

undersökning.   

 

Kvalitativ studie med 

antropologisk ansats. 

Gravida kvinnor följdes 

på nära håll från 

ultraljud till beslut om 

abort och tiden efter 

aborten. Sista kontakten 

skedde två år efter 

avbrytandet. Löst 

strukturerade intervjuer. 

N = 30 

Gravida kvinnor 

där 

fosteravvikelse 

upptäcktes vid 

ultraljud. De 17 

kvinnor som 

valde att 

avbryta 

graviditeten 

följdes på nära 

håll.  

 

 

Innehållsanalys Den värsta smärtan var inte fysisk, 

utan psykisk. Blandade känslor som 

skuld, sorg, rädsla och osäkerhet. 

Tankar kring varför det hände och vad 

som kan ha orsakat fosterskadorna. 

Oro inför framtiden och eventuella 

graviditeter. Förbättrad psykisk hälsa 

med tiden, dock upplevdes fortfarande 

stunder av sorg och längtan efter det 

barn som aldrig fick leva.  

 

KII 

Geerinck-

Vercammen, C.R., 

& Kanhai, H.H.H.  

(2003) 

Holland 

Att undersöka 

föräldrars känslor under 

och efter avbrytande av 

graviditet på grund av 

fosteravvikelse 

Kvalitativ studie där 

halvstrukturerade 

intervjuer utfördes före 

avbrytandet, sex veckor 

och sex månader efter 

avbrytandet. 

N = 89  

Par som avbrutit 

graviditeten i 

andra och tredje 

trimestern. 

Antal deltagare 

vid första 

intervjun var 86 

kvinnor och 82 

män, vid andra 

intervjun 76 

kvinnor och 64 

män, vid tredje 

intervjun 60 

kvinnor och 47 

män.  

 

 

Deskriptiv statistik 

där analyserna 

utfördes med hjälp 

av SPSS Windows 

Under första tiden och sex veckor 

efter avbrytandet fanns känslor som 

tvivel, skuld och misslyckande hos en 

del deltagare, men minskade med 

tiden. Ilska mot situationen var mer 

vanligt, men även mot vårdgivare och 

familj. Det upplevdes viktigt att få 

prata om händelsen med släktingar. 

Problem som dålig information och 

dålig organisation uppgavs. Dock 

upplevde 62 % att vården gav mycket 

bra stöd sex veckor efter avbrytandet.  

 

 

K II 

 



 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

intervention/ 

instrument 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Studie 

design/ 

kvalitet 

Hunt, K., France, 

E., Ziebland, S., 

Field, K., & Wyke, 

S.  

(2009) 

England 

Att beskriva 

upplevelser i direkt 

anslutning till att 

avsluta en graviditet på 

grund av allvarlig 

fosteravvikelse. 

Kvalitativ metod. 

Sekundäranalys av 

narrativa, semi-

strukturerade 

intervjuer användes 

med personer som 

avslutat graviditet på 

grund av 

fosteravvikelse.  

 

N = 48  

42 kvinnor och 10 

män varav 4 kvinnor 

och 4 män 

intervjuades 

tillsammans med sin  

respektive.  

 

 

Tematisk 

innehållsanalys 

samt sekundär 

dataanalys 

Blivande föräldrar som upplevt 

avbrytande av graviditet pga 

fosteravvikelse beskriver att de ofta 

var oförberedda på vad som 

förväntades av dem och vilka beslut 

som skulle komma att fattas i direkt 

anslutning till avbrytandet. 

 

 

 

K II 

Kersting, A., 

Kroker, K., 

Steinhard, J., 

Hoernig-Franz, I., 

Wesselmann, U., 

Luerdorff, K., 

Ohrmann, P., 

Arolt, V., & 

Suslow, T.  

(2009) 

Tyskland 

Att undersöka 

morbiditet, 

posttraumatisk stress, 

depression och oro i en 

jämförelse mellan 

kvinnor som gjort sent 

avbrytande av 

graviditet på grund av 

fosteravvikelse, 

kvinnor förlösts för 

tidigt.  

Kvantitativ metod. 

Intervjuer utfördes 

liksom 

självbesvarande 

enkäter för att 

bedöma olika 

områden. 

Undersökningarna 

gjordes 14 dagar, 6 

månader och 14 

månader efter 

avbrytande eller 

normal förlossning.  

 

N = 170. 62 kvinnor 

gjorde abort pga 

fosteravvikelse. Vid 

uppföljning efter 6 

mån (T2) deltog 47 

kvinnor och efter 14 

månader (T3) 36  

kvinnor. 43 kvinnor 

som fött barn före 32 

fulla grav.veckor 

eller fött barn med 

födelsevikt under 

1500 g, varav 33 

kvinnor deltog vid 

T2 och 28 st vid T3. 

65 normal-förlösta 

kvinnor utgjorde 

kontroll-grupp, där 

57 st deltog vid T2 

och 53 kvinnor vid 

T3. 

 

Deskriptiv 

statistik där 

analyserna 

utfördes med hjälp 

av SPSS 

Windows. 

Högsta nivån av posttraumatisk stress 

hittades hos de kvinnor som avbrutit 

graviditet på grund av fosteravvikelse. 

Liknande siffror för depression hos 

båda grupperna. Depression minskar 

spontant med tiden. 14 månader efter 

den aktuella händelsen kunde någon 

form av psykisk åkomma hittas hos 

16,7 % hos mödrar som gjort abort 

pga fosteravvikelse att jämföras med 

förtidig födsel på 7,1 % och 

kontrollgruppens 0 %. 

P I 



 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

intervention/ 

instrument 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Studie 

design/ 

kvalitet 

Korenromp, M.J., 

Christiaens, 

G.C.M.L., Van den 

Bout, J., Mulder, 

E.J.H., Hunfeld, 

J.A.M., Bilardo, 

C.M., Offermans, 

J.P.M., & Visser, 

G.H.A.  

(2005) 

Holland 

 

 

 

Att på längre sikt 

utvärdera kvinnors 

psykiska reaktioner 

efter 

graviditetsavbrytande 

på grund av 

fosteravvikelse samt att 

identifiera riskfaktorer 

för psykisk morbiditet.  

Kvantitativ metod. 

Enkätundersökning 

hos kvinnor som 2 

till 7 år tidigare 

genomgått TOP på 

grund av 

fosteravvikelse.  

N = 254  

Samtliga kvinnor 

som deltog i studien 

hade avbrutit 

graviditeten före 24:e 

graviditetsveckan.  

Deskriptiv 

statistik där 

analyserna 

utfördes med hjälp 

av SPSS 

Avbrytanden i andra trimestern som 

ger emotionellt svåra upplevelser som 

kan leda till posttraumatiskt 

stressyndrom och kraftiga 

sorgereaktioner, fortfarande år efter 

händelsen.  

R II 

Korenromp, M.J., 

Page-Christiaens, 

G.C.M.L., Van den 

Bout., J., Mulder, 

E.J.H. & Visser, 

G.H.A. (2009) 

Holland 

Att undersöka kvinnors 

psykiska hälsa och 

tecken på ogynnsam 

utveckling 4, 8, 16 

månader efter 

avbrytande av 

graviditet på grund av 

fosteravvikelse. 

Longitudinell studie 

med validerade 

frågeformulär att 

fyllas i av 

individerna själva. 

N = 147 kvinnor som 

avbrutit sin graviditet 

före 24 veckors 

graviditet på grund 

av fosteravvikelse 

Deskriptiv 

statistik 

Inducerad abort på grund av 

fosteravvikelse påverkar kvinnor 

starkt. Fyra månader efter aborten 

sågs 46 % av kvinnorna ha tydliga 

tecken på posttraumatiskt 

stressyndrom och 28 % av kvinnorna 

led av depression enligt självtest som 

gjordes. En klar förbättring sågs över 

tid. Efter 16 månader var siffrorna 

20,5 % för Posttraumatiskt 

stressyndrom och 13 % för 

depression. De kvinnor som hade 

höga nivåer av ängslan och oro, starkt 

tvivel om beslutet, dåligt stöd och 

långt gången graviditet vid aborten 

hade större risk för sämre hälsa. 

 

P II 



 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

intervention/ 

instrument 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat 

 

Studied

esign/ 

kvalitet 

Lalor, J., Begley, 

CM., & Galavan, 

E.  

(2009) 

Irland 

Att utveckla verktyg 

för att på bästa sätt 

hjälpa 

sjukvårdspersonalens 

arbete i att vidta 

effektiva åtgärder för 

de kvinnor som får 

besked om 

fosteravvikelse under 

graviditeten 

 

 

 

Kvalitativ metod. 

Intervjuer under 90-

120 minuter och 

upprepades två till 

tre gånger per 

individ.  

N = 41 

31 kvinnor valde att 

fortgå sin graviditet 

trots foster-avvikelse 

och 10 kvinnor som 

avbröt graviditeten 

utanför landets 

gränser.  

 

 

Grounded Theory Blivande föräldrar antar att fostret 

mår väl. Deltagarna i studien anser 

att det ges för dålig information 

gällande syftet med ultraljud, vilket 

gör att många ser fram emot 

rutinultraljudet  med förväntan och är 

ej förberedda på fosteravvikelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

K II 

McCoyd, J.L.M.  

(2009a) 

USA 

 

Att belysa hur kvinnor 

upplever att de bör 

känna och reagera efter 

avbrytande av 

graviditet på grund av 

fosteravvikelse.  

Kvalitativ metod. 

Halvstrukturerade 

intervjuer som 

pågick tre till fyra 

timmar för att få 

kvinnornas berättelse 

kring 

beslutsfattande, sorg 

och stöd.  

N = 30  

Kvinnor som 

genomgått inducerad 

abort på grund av 

fosteravvikelse 

 

Tematisk 

innehållsanalys 

Samhället har uppfattningar om hur 

det ska kännas att uppleva olika 

situationer. Personerna i studien 

upplever att de inte har tillåtelse att 

sörja som de vill, utan menar att det 

är bestämt hur de ska agera och 

reagera och när de får vara ledsna 

enligt omgivningens uppfattningar. 

Personerna har också funderingar 

kring om de är mödrar eller inte. De 

uppfattar sig själva så, men inte av 

omgivningen 

 

 

 

 

 

K II 



 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

intervention/ 

instrument 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Studied

esign/ 

kvalitet 

McCoyd, J.L.M  

(2009b) 

USA 

Att undersöka 

kvinnors upplevelse av 

graviditetsavbrytande 

på grund av 

fosteravvikelse samt 

deras möte med vården 

från diagnos till tiden 

efter avbrytandet. 

Kvalitativ metod.  

Vagt strukturerade 

intervjuer gällande 

beslut, sorg och 

emotionellt stöd. 20 

deltagare hade 

möjligheten att 

bibehålla kontakten 

genom e-mail.   

N = 30 

Kvinnor som 

genomgått inducerad 

abort på grund av 

fosteravvikelse 

Tematisk 

innehållsanalys 

Flertalet kvinnor gick till UL dåligt 

förberedda för dåliga nyheter. 

Kvinnorna saknade förstående stöd 

men kunde ändå känna positivt kring 

individuella vårdgivare.  Kvinnorna 

önskade att sjukhus och läkare 

utvecklade PM för att säkerställa att 

en stödjande vårdkontakt. Önskade 

ärlighet och stöd från vårdpersonalen 

oavsett beslut, men inte personliga 

åsikter. Sköterskornas respekt, närhet 

och förståelse betydde mycket. 

 

 

 

K I 

Pelly, D.  

(2003) 

England 

Att beskriva kvinnors 

syn på erhållen vård i 

samband med upptäckt 

av fosteravvikelse.  

Kvalitativ metod. 

Halvstrukturerade 

intervjuer. 

N = 16 

Kvinnor som hade en 

tydlig misstanke 

eller diagnostiserad 

fosteravvikelse vid 

ultraljudsundersökni

ng  

Innehålls- 

analys 

Vid upptäckt av fosteravvikelse var 

den första reaktionen hos de flesta 

chock, det var kopplat till graden av 

skada hos fostret.  Många såg fram 

emot UL med förväntan, men 

oförberedda på dåliga nyheter. ”Det 

händer inte mig”. Efter upptäckten 

var stödgrupper en viktig del i 

bearbetningen. De kvinnor som fått 

osäkra diagnoser upplevde det 

svårare att ta beslut. De flesta ansåg 

att de inte hade något val, fanns bara 

ett beslut att ta.  
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

intervention/ 

instrument 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Studied

esign/ 

kvalitet 

Young, N., & 

Bennet, R. (2002) 

England 

Att undersöka 

arbetsprogram som 

barnmorskan använder 

i kontakten med 

kvinnor som avbrutit 

graviditeten på grund 

av fosteravvikelse 

samt att identifiera 

svårigheter som 

barnmorskan möter 

vid dessa besök.  

Kvalitativ metod.  

Individuella 

halvstrukturerade 

intervjuer 

N = 12  

Barnmorskor 

Tematisk 

innehållsanalys 

Alla är inte i behov av barnmorskans 

hjälp och stöd, de som avbrutit tidigt 

i graviditeten verkar många gånger 

anse att stöd från familj och vänner 

är tillräckligt. BM såg skuld som den 

starkaste känslan hos kvinnorna, 

skuld att ha ”orsakat” sitt eget barns 

död, trots att fostret/barnet inte skulle 

ha klarat ett liv utanför livmodern. 

BM huvuduppgift var att stödja 

kvinnan emotionellt och psykiskt 

genom att lyssna och låta kvinnan 

prata om det som inträffat.  
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