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Sammanfattning Av alla registrerade graviditeter slutar ungefär 20 % 

i missfall. När allmänsjuksköterskan möter dessa 

kvinnor och en eventuell partner i sjukvården har de 

ett stort behov av emotionellt stöd. Ett missfall 

innebär oftast en förlust av ett barn som föräldrarna 

drömt om och väntat på, förlusten medför känslor av 

sorg, ångest, hjälplöshet och ibland även skuld. I den 

känslomässigt påfrestande situation som ett missfall 

innebär behöver föräldrarna emotionellt stöd genom 

bekräftelse, information samt genom att få empati 

och förståelse från sjuksköterskan. Litteraturstudiens 

syfte var att undersöka om det upplevs brister i 

omvårdnaden efter missfall med fokus på 

emotionellt stöd. Efter granskning av 11 

vetenskapliga artiklar framkom brister i 

omvårdnaden vilka redovisas under fyra teman: 

brister i bemötande, terminologins konsekvenser, 

brister i kommunikationen samt brist på uppföljning. 

Bristerna innebar ett ökat lidande då föräldrarna 

upplevde att sjukvårdspersonalen förminskade deras 

förlust och såg inte deras individuella 

omvårdnadsbehov ur ett helhetsperspektiv. För att 

undvika att brister i det emotionella stödet sker kan 

verktyg som Swansons Theory of Care 

implementeras i omvårdnaden. Vidare påvisar 

resultatet att sjuksköterskan har ett stort behov av 

ökad kompetens och beredskap inför möten med 

föräldrar som upplevt missfall. Genom kunskap om 

upplevda brister i omvårdnaden kan sjuksköterskan i 

framtiden bli bättre på att identifiera och 

tillfredsställa de emotionella behov som uppstår 

efter missfall.  
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Abstract Of all registered pregnancies about 20% end in 

miscarriage. When a nurse meets these women and a 

potential partner in health care, they have a great 

need for emotional support. A miscarriage can be a 

loss of a child that the parents wanted and waited 

for, the loss involves feelings of sadness, anxiety, 

helplessness, and sometimes guilt. In the 

emotionally stressful situation that a miscarriage 

means parents need emotional support through 

confirmation, information, and by gaining empathy 

and understanding from the nurse. The aim of this 

study was to examine the perceived deficiencies in 

nursing care after a miscarriage with a focus on 

emotional support. By examining 11 research 

articles four themes emerged which revealed 

shortcomings in the care: deficiencies in 

interactions, consequences of terminology, 

deficiencies in communication and lack of follow-

up. The shortcomings that emerged in the result 

means an increase in suffering when parents felt that 

medical staff diminished their loss and did not see 

their individual care needs from a holistic 

perspective. To avoid shortcomings in the emotional 

support Swanson’s Theory of Care can be 

implemented as a tool in nursing care. Furthermore, 

the results indicate a great need for improved skills 

so that the nurse can be prepared to meet parents 

who have experienced miscarriage. Through 

knowledge of the perceived deficiencies, can the 

nurse in the future be better at identifying and 

satisfying the emotional needs that arise after a 

miscarriage. 
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Inledning 
 

Under 2010 föddes 115 641 barn i Sverige (Statistiska Centralbyrån, 2011), någon 

missfallstatistik finns däremot inte att tillgå hos Statistiska Centralbyrån. Enligt 

Vårdguiden (2011) så resulterar cirka 10-20% av alla graviditeter som registrerats inom 

den svenska mödrahälsovården i missfall, vilket motsvarar uppskattningsvis 15 000-

25 000 missfall i Sverige per år. Sjuksköterskor möter dessa kvinnor och eventuella 

partners mitt i en traumatisk upplevelse på exempelvis akutmottagningen eller en 

gynekologisk avdelning. I sjuksköterskans yrkesutövning ingår att tillgodose patientens 

omvårdnadsbehov, både de fysiska och de psykiska behoven (Socialstyrelsen, 2005). 

Historiskt har forskning och litteratur haft fokus på den fysiska aspekten vid missfall 

medan det emotionella inte har prioriterats (Geller, Psaros & Kornfield, 2010). De 

senaste trettio åren har forskningen om de psykologiska följderna efter missfall ökat, 

men fortfarande är forskningen inom detta område sparsam (ibid.). Effekten av den 

begränsade forskningen är en långsam utveckling av omvårdnaden kring den 

emotionella aspekten (Bacidore, Warren, Chaput & Keough, 2009; Geller, et al., 2010). 

Upplevelsen av ett missfall innebär oftast känslor av ångest, oro, rädsla och sorg för de 

berörda och behovet av omvårdnad är stort (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 

2010; Lok & Neugebauer, 2007). En betydande del av omvårdnaden är att tillhandahålla 

emotionellt stöd till kvinnan och hennes partner (Borgfeldt, et al., 2010). Om kvinnan 

och hennes partner upplever omvårdnaden som tillfredsställande stärker den deras 

empowerment, medan om det emotionella stödet brister så kan det leda till upplevelser 

av hjälplöshet, kränkning och känslor av att vara bortprioriterad (Callister, 2006).   

 

Fokus i denna studie är att förstå upplevda brister i det emotionella stödet i samband 

med omvårdnaden efter missfall. Genom ny kunskap samt ökad förståelse är 

förhoppningen att sjuksköterskan i framtiden bättre kan identifiera och tillfredsställa de 

emotionella behoven.  

 

Bakgrund 
 

Det här avsnittet berör omvårdnad, Swansons Theory of Care, missfall, synen på 

missfall, upplevelser vid missfall och emotionellt stöd. 

 

Omvårdnad 
 

Enligt International Council of Nurses [ICN] (2010) innebär omvårdnad att främja hälsa 

och förebygga sjukdom hos alla människor oavsett situation, ålder, etnisk tillhörighet 

och samhällsklass. Omvårdnad bygger på en humanistisk grundsyn där varje människa 

ses som en helhet bestående av kropp, själ och ande (Svensk Sjuksköterskeförening 

[SSF], 2008). Människans upplevelser och erfarenheter påverkar hela personen vilket 

innebär att sjuksköterskan måste se helheten och den unika individen i sitt sammanhang. 

En sjuksköterskas värderingar grundar sig i förståelsen för vad en människa är och är en 

förutsättning för god omvårdnad. Enligt SSF (2008, s. 8) handlar forskningen kring 

omvårdnad om ”att söka kunskap om människan, hennes utveckling, hälsa och 

välbefinnande i samband med födelse, sjukdom, lidande och död.” 
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Omvårdnadsteoretikern Kristen Swanson är sjuksköterska och filosofie doktor som 

tjänstgör vid University of Washington och forskar kring upplevelser i samband med 

missfall med syftet att utveckla omvårdnaden (Wojnar, 2010). När Swanson var 

doktorand år 1986 upptäckte hon att kvinnor hade ett stort otillfredsställt behov att få 

samtala kring sina känslor efter att ha upplevt ett missfall. Under denna tidsperiod lades 

fokus främst på patofysiologin samt de medicinska följderna av missfallet vilket ledde 

till att Swanson upptäckte brister i det emotionella stödet och därigenom såg ett 

forskningsbehov (Wojnar, 2010). Swanson (1993) anser att omvårdnad är 

evidensbaserad omsorg och har som syfte att förstärka välbefinnandet hos vårdtagarna. 

Omvårdnadsdisciplinen utgår enligt Swanson (1993) från en humanistisk värdegrund 

där sjuksköterskan vid vårdandet av den unika människan ska bejaka individens tankar, 

känslor och tidigare upplevelser. För att förbättra omvårdnaden i samband med missfall 

utformade Swanson en omvårdnadsteori, Theory of Care, år 1991 vilken 

vidareutvecklades och förtydligades år 1993 med syftet att ge sjuksköterskan ett verktyg 

i omvårdnadsarbetet (Swanson, 1993).  

 

Swansons Theory of Care 
 

Swanson (1993) beskriver begreppet care, vilket innebär att vårda en värdefull individ 

för vilken sjuksköterskan känner ett personligt engagemang och ansvar. Målet med 

teorin är att patienten ska nå välbefinnande, vilket uppfylls genom en process 

innehållande fem steg. Det första steget, maintaining belief, är grunden i processen och 

beskriver hur sjuksköterskan på ett realistiskt sätt upprätthåller en optimistisk tro på att 

varje människa har en kapacitet och egna resurser att ta sig igenom svårigheter. Steg 

två, knowing, innebär en strävan att förstå patientens upplevelse i den situation han eller 

hon befinner sig just då och att sjuksköterskan har en erfarenhets- samt evidensbaserad 

kunskap kring omvårdnadssituationen. Tredje steget i processen, being with, innebär att 

sjuksköterskan ska vara närvarande hos patienten både fysiskt och emotionellt för att 

patienten inte ska känna sig ensam i sin situation. Att vara med patienten innebär att ge 

av sin tid, samtala, lyssna samt få patienten att känna att någon alltid finns tillgänglig. 

Steg fyra, doing for, innebär att bevara patientens värdighet och integritet samt ge tröst. 

Att göra för en annan person vad han eller hon skulle ha gjort själv om det funnits 

möjlighet. Det innebär även att stärka patientens självkänsla och hjälpa denne att finna 

tron på sin egen läkande kraft.  Det sista steget i processen är enabling, vilket är att 

möjliggöra övergången från den svåra livshändelsen till att känna välbefinnande, detta 

görs genom exempelvis coachning, information, stöd och feedback (ibid.). 

 

Missfall 
 

Den medicinska termen för missfall är spontan abort(Borgfeldt, et al., 2010). Till 

skillnad från provocerad abort är den spontana aborten ofrivillig. I fortsättningen av den 

här litteraturstudien kommer termen missfall användas då den medicinska termen 

spontan abort lätt kan förväxlas med provocerad (dvs. framkallad) abort (ibid.).   

 

Redovisning av missfallsstatistik skiljer sig åt i litteraturen. En av anledningarna till 

skillnaderna i statistiken är att mörkertalet är stort då många missfall sker så tidigt under 
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graviditeten att missfallen aldrig registreras hos mödrahälsovården eller i sjukvården. 

Försök gjordes att finna missfallsstatistik från Sverige, men efter sökning på Statiska 

Centralbyrån hittades enbart statistik gällande antalet födda barn. Enligt Borgfeldt et al. 

(2010) leder ungefär hälften av det totala antalet kända graviditeter till missfall. I 

Bacidores et al. (2009) samt i Fernandez, Harris och Leschieds (2011) studie redovisas 

missfallstatistik på att 15-20% av alla graviditeter slutar i missfall, vilket 

överensstämmer med Vårdguidens (2011) statistik.  Ytterligare anledning till skillnader 

i statistik kan vara att definitionen av missfall skiljer sig åt. Innan ändringen av 

folkbokföringslagen år 2008 (SFS 2008:207) ansågs gränsen för anmälan av ett barns 

födelse, både levande och dödfödda, vara efter 28:e graviditetsveckan. Lagändringen 

innebär att denna gräns nu flyttat till att gälla från 22 graviditetsveckor, det vill säga att 

en graviditet som ofrivilligt avbryts tidigare än vecka 22 klassificeras som ett missfall 

(ibid.). Denna definition används i flera länder (Borgfeldt et al., 2010), men det finns 

fortfarande inga vedertagna internationella riktlinjer för när en ofrivilligt avbruten 

graviditet klassas som missfall.  

 

Enligt Borgfeldt et al. (2010) delas missfall in i olika kategorier, tidiga och sena, 

beroende på vilken tidpunkt i graviditeten som missfallet sker. Om graviditeten 

ofrivilligt avbryts före 12:e graviditetsveckan klassas det som ett tidigt missfall och 80-

85 %  av alla missfall är tidiga. Sena missfall är således de som sker mellan vecka 13-22 

i graviditeten (ibid.). Hur förloppet ser ut beror på om missfallet är fullständigt, 

ofullständigt eller kvarhållet. Vid ett fullständigt missfall stöts hela graviditeten ut 

komplett med foster, moderkaka och hinnor. Det här förloppet är vanligt vid mycket 

tidiga eller sena missfall.  Ett ofullständigt missfall resulterar i att graviditeten stöts ut 

under loppet av några dagar. Ett inkomplett missfall som detta sker ofta mellan 8:e och 

14:e graviditetsveckan och kan kräva medicinsk eller kirurgisk behandling. Vid 

kvarhållet missfall, även kallat missed abortion, dör fostret inne i livmodern utan att 

stötas ut vilket innebär att det oftast först upptäcks vid ultraljudsundersökning (ibid.). 

Orsaken till missfall är många gånger oförklarlig. Ibland förekommer 

kromosomavvikelser vilken är den vanligaste orsaken till tidiga missfall. Andra orsaker 

kan vara livmoderfaktorer såsom missbildningar eller sammanväxningar, infektioner, 

immunologiska faktorer eller övriga sjukdomar hos modern (ibid.). Det vanligaste 

symtomet vid missfall är blödning tillsammans med eventuell smärta. Om inte 

missfallet är fullständigt sker en exeres, en kirurgisk utrymning eller så kallad 

skrapning, som vanligen utförs under narkos. Alternativet är en medicinsk behandling 

som framkallar livmodersammandragningar och därmed stöter ut kvarvarande graviditet 

(ibid.).  

 

Synen på missfall 
 

Synen på missfall har genom tiderna förändrats. Inom sjukvården sågs missfall inte som 

en påtaglig förlust förrän runt 1960-talet (Morrissey, 2007). Fram till 1970-talet ansågs 

det skadligt för modern att se eller hålla det förlorade barnet, sjukvårdspersonalen 

menade att det kunde öka sorgen och skulle därmed undvikas. Kvinnor fick rådet att 

glömma missfallet och att de borde försöka bli gravida så snart som möjligt igen (ibid.). 

Fäderna skulle inte känna någon sorg, deras uppgift var enbart att finnas där som ett 

stöd för modern. Det var först i början av 1980-talet som sjukvårdspersonal ansåg att 

missfall innebar en förlust samt att se och hålla det förlorade barnet kunde hjälpa 
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föräldrarna i sorgeprocessen (ibid.). Ytterligare tio år fortskred innan forskning och 

utveckling av den psykologiska omvårdnaden började ta fart (Lok & Neugebauer, 

2007).  

  

I samhället finns föreställningar kring missfall. En föreställning om missfall är tron att 

det ofta är kvinnan själv som är orsaken, till exempel genom fysisk aktivitet, stress, 

samlag eller emotionellt trauma (Paton, Wood, Bor & Nitsun, 1999). Den allmänna 

kunskapen kring prevalensen av missfall är mycket liten, vilket enligt Fernandez et al. 

(2011) innebär att föräldrarna känner sig ensamma i sin upplevelse. Geller et al. (2010)  

beskriver att missfall inte är ett öppet samtalsämne inom västerländsk kultur, något som 

även det bidrar till att de som drabbats kan känna sig ensamma trots att missfall är 

vanligt förekommande. Enligt Fernandez et al. (2011) är sorgen inte alltid allmänt 

accepterad utan sorgearbetet får oftast ske i det tysta, vilket kan bero på att missfall allt 

för ofta inte ses som en förlust av ett barn utan av ett icke livsdugligt foster. En annan 

anledning till att kvinnor känner sig isolerade i sin sorg är på grund av att det inte finns 

något påtagligt bevis av förlusten (ibid.). Genom avsaknad av traditioner och möjlighet 

till begravning bekräftas moderns känslor av oberättigad sorg ytterligare (Callister, 

2006).  

 

Upplevelser vid missfall 
 

Under graviditet genomgår kvinnan stora förändringar, inte enbart kroppsligt utan även 

emotionellt (Borgfeldt, et al., 2010). Majoriteten av kvinnorna upplever känslor av 

glädje, förväntan och lycka inför det kommande barnet (ibid.). Ett missfall innebär en 

förlust av ett barn som kvinnan och hennes partner drömt om, planerat för och väntat på 

(Callister, 2006). Fernandez et al. (2011) och Morrissey (2007) beskriver även hur 

anknytningen till barnet och tankar kring vem barnet kunde ha blivit har en markant 

betydelse i hur kvinnorna påverkas av missfallet. Förlusten av en graviditet innebär 

även en förlust av kvinnans nya roll och identitet som blivande moder, likt den blivande 

pappans förlust av faderskapsrollen (ibid.). Föräldrarnas tidigare känslor av lycka och 

förväntan förbyts fort till ilska, ångest, sorg, depression och ibland även skuld 

(Bacidore, et al., 2009; Borgfeldt, et al., 2010; Geller, et al., 2010; Lok & Neugebauer, 

2007; Johnson & Langford, 2010; Wojnar, Swanson & Adolfsson, 2011).  Känslorna 

kan kvarstå under lång tid och resultat påvisar att depressioner efter missfall är lika 

vanligt som förlossningsdepressioner (Lok & Neugebauer, 2007).  

 

I all forskning som berörs i denna studie är kvinnans partner alltid man och fader till 

barnet, hädanefter kommer därför partnern i föreliggande studie benämnas som fadern 

även om det i samhället finns flera olika familjekonstellationer. Hur fadern upplever 

missfallet och omvårdnaden är mycket sparsamt utforskat, tidigare forskning har 

fokuserat på upplevelsen ur moderns perspektiv (Callister, 2006). De studier som 

undersökt faderns upplevelser beskriver känslor av förlust, sorg och hjälplöshet (Lok & 

Neugebauer, 2007).  Underlaget är för litet för att kunna generalisera, men resultatet 

antyder att männen lider även om upplevelsen inte är lika intensiv och varar lika länge 

som hos kvinnorna (ibid.). Enligt Borgfeldt et al. (2010) upplever fadern ett missfall 

som psykiskt påfrestande och han får inte glömmas bort i den emotionella 

omvårdnaden, även han har förlorat drömmen om ett barn. Även Bryant (2008) betonar 

vikten av att sjuksköterskan möter faderns omvårdnadsbehov.  
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Emotionellt stöd 
 

Emotionellt stöd innebär enligt författarna till föreliggande litteraturstudie att 

psykologiskt, känslomässigt och andligt stödja den behövande. I praktiken innebär detta 

att sjuksköterskan visar empati och har ett öppet och ödmjukt förhållningssätt med 

vilket hon ingjuter trygghet och lugn. Emotionellt stöd innebär även att ge tröst genom 

att vara närvarande, lyssna och svara på frågor och funderingar. I samband med missfall 

är behovet av emotionellt stöd stort (Borgfeldt, et al., 2010; Lok & Neugebauer, 2007). 

Enligt Wojnar et al. (2011) bör sjuksköterskan vara positiv men realistisk i sitt 

förhållningssätt för att hjälpa kvinnorna att hitta meningen med missfallet för att kunna 

läka och gå vidare. Genom att vara närvarande och låta kvinnorna berätta om sina 

personliga upplevelser kan sjuksköterskan stödja kvinnornas emotionella läkeprocess 

(ibid.).  Johnson och Langford (2010) menar att upplevda brister i det emotionella stödet 

efter missfall gör det svårare för de drabbade att gå vidare i sorgearbetet. Även Callister 

(2006) och Paton et al. (1999) hävdar att stödet är avgörande för att familjerna ska 

kunna hantera förlusten som ett missfall innebär. Om vårdgivarna brister i den 

emotionella omvårdnaden kan det leda till förlängt känslomässigt lidande (Wojnar, et 

al., 2011). En anledning till att brister uppstår i omvårdnaden kan enligt Lok och 

Neugebauer (2007) bero på att det finns ett generellt antagande att kvinnor som 

genomgår ett tidigt missfall inte har någon anknytning till barnet. En annan anledning 

kan vara att kvinnornas behov av emotionellt stöd missas då det sällan sker en 

uppföljning efter missfallet (ibid.).  

 

Kvinnors upplevelser av missfall är väl beskrivet i tidigare forskning och litteratur men 

det finns desto mindre skrivet kring hur omvårdnaden efter missfallet upplevs av 

kvinnorna och deras partner. Genom att undersöka om föräldrar upplever brister i 

omvårdnaden vill författarna till denna litteraturstudie ta reda på om sjuksköterskor har 

tillräcklig kunskap och resurser för att ge tillfredsställande emotionellt stöd. Resultatet 

kan tänkas påvisa ett behov av ökad kompetens och utbildning kring omvårdnaden efter 

missfall. En önskan är att litteraturstudien kan bidra till att sjuksköterskor blir bättre på 

att identifiera och tillfredsställa de emotionella behoven som uppstår efter missfall.  

 

Syfte 
 

Syftet var att undersöka om föräldrar upplever brister i omvårdnaden efter missfall, med 

fokus på emotionellt stöd. 

 

Metod 
 

För att sammanställa forskning inom problemområdet har en litteraturöversikt efter 

Fribergs (2006) modell använts. För att nå fördjupad kunskap inom problemområdet 

studerades och sammanställdes aktuell forskning och övrig relevant litteratur.  
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Datainsamling 
 

De databaser som användes vid litteratursökningen var Cinahl, PubMed, PsycINFO 

samt Academic Search Elite. För att få förståelse för problemområdet och därigenom 

kunna avgränsa forskningsproblemet gjordes en inledande litteratursökning (Friberg, 

2006) i fritext. Den inledande sökningen gav bakgrundsinformation som utvecklades 

vidare till den egentliga litteratursökningen. Enligt Friberg (2006) är ett systematiskt 

tillvägagångssätt ett krav för att kunna göra ett bra litteraturval. Att arbeta systematiskt 

innebär att planera och dokumentera sökprocessen (Friberg, 2006). Genom att utgå från 

problemområdet och syftet valdes sökorden missfall, upplevelse, emotionellt stöd, brist 

på stöd och omvårdnad. Sökorden ansågs representera ämnet och ge hög sensitivitet 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). För att översätta och omvandla till ämnesord 

gjordes en sökning på de svenska termerna i svenska MeSH (Karolinska institutet, u.å.) 

vilket endast gav den engelska MeSH-termen Abortion, Spontaneous. Övriga ämnesord 

redovisas i tabell1 (se bilaga A) och togs fram på respektive databas genom att söka på 

den engelska motsvarigheten till det svenska sökordet. I de fall där sökorden inte fanns 

som ämnesord användes termerna i sökningen som fritext. Alla databaser har en 

ämnesordlista, vilken vanligen benämns thesaurus. Ämnesord användes i sökningarna 

för att öka specificiteten och för att minska bruset (Willman, et al., 2011). 

Försök med sökord som lack of support, lack of satisfaction och dissatisfaction utfördes 

i fritext för att nå bristen på emotionellt stöd, men det gav inte några resultat i samband 

med missfall och redovisas därför inte i tabell 1 (Bilaga A) och tabell 2 (Bilaga B). 

Istället användes Patient Satisfaction som ämnesord eller Satisfaction i fritext vilket gav 

artiklar som berörde både tillfredsställelse men framförallt brist på tillfredsställelse i 

omvårdnaden. Sökordet omvårdnad är svåröversatt i de olika databaserna, termer som 

används är nursing, nursing care och ibland även nurse. För att innefatta alla 

översättningar av ordet användes trunkering på ordstammen, det vill säga nurs*. 

Trunkering innebär att ett ords alla böjningsformer inbegrips genom användning av en 

asterisk * (Friberg, 2006). En översättning av nurs* blev således omvårdnadsaspekter. 

All litteratursökning utfördes med boolesk sökteknik (Friberg, 2006) vilket innebar att 

sökorden kombinerades med AND för öka specificiteten i sökningen (Willman, et al., 

2011). I de fall där sökningar med ämnesord blev för snäva och inte gav några träffar, 

breddades sökningen genom att använda sökordet i fritext. Inklusionskriterier vid 

samtliga sökningar var artiklar publicerade efter 2001. För att undvika icke-

vetenskapliga artiklar användes inklusionskriterien research article respektive peer 

reviewed i de olika databaserna. Abstrakt som berörde graviditet efter missfall samt de 

som jämförde kvinnors upplevelser efter medicinskt- eller kirurgiskt ingrepp 

exkluderades.  Sökhistoriken redovisas i tabell 2 (bilaga B). 

 

Cinahl valdes då det är en databas som innehåller 2,2 miljoner publicerade artiklar från 

engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter (Willman, et al., 2011). I Cinahl användes 

thesaurus Subject Heading List. Ämnesorden som användes var exact major heading 

[MH] Abortion, Spontaneous och [MH] Patient Satisfaction. Sökord i fritext som 

användes var experience, emotional support och nurs*. Alla sökningar hade 

inklusionskriterierna research article, english language och published date from 

20010101–20111231.  

 

Databasen PsycINFO innehåller forskning inom psykologi, vilken valdes för att täcka 

den emotionella aspekten i problemområdet. I PsycINFOs thesaurus användes 
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ämnesordet Spontaneous Abortion som major subject, medan experience, satisfaction, 

emotional support och nurs* användes som fritext och kombinerades var och en med 

ämnesordet. Inklusionkriterier förutom tidsangivelsen var english language och peer 

reviewed. 

 

Artikelsökning skedde även i PubMed vilken är den största databasen gällande antal 

artiklar som innefattar forskning inom omvårdnad (Willman, et al., 2011). PubMed 

använder MeSH-termer i ämnesordlistan. Relevanta termer för vår sökning var 

Abortion, Spontaneous och Patient Satisfaction. Fritext som gav relevanta resultat var 

experience och nurs* tillsammans med Abortion, Spontaneous. Sökning med emotional 

support i fritext i samband missfall gav inga träffar i PubMed och denna sökning 

redovisas därför inte i tabell 2 (Bilaga B2). Inklusionskriterier var publiceringsdatum 

efter 2001 samt engelsk text.  

 

Academic Search Elite valdes för att säkerställa att inga relevanta artiklar missats. 

Enligt Willman, et al. (2011) är sökning i flera databaser en teknik för att undvika 

snedvridet urval, det vill säga publiceringsbias. Academic Search Elite använder sig av 

Subject Terms i ämnesordlistan. Både Miscarriage och Patient Satisfaction fanns som 

ämnesord, dock gav dessa två tillsammans inga träffar. Patient Satisfaction användes då 

som fritext, vilket inte heller gav något resultat. Istället användes enbart sökordet 

Satisfaction i fritext vilket breddade sökningen tillräckligt för att ge resultat. Övriga 

fritextord som användes var nurs*, experience och emotional support. Tidsangivelsen 

var även här publikationer utgivna efter 2001 samt Scholarly (Peer Reviewed) Journals.  

 

Totala antalet artiklar i urval 1 efter sökningar i de fyra databaserna var 21 stycken 

artiklar vilka svarade mot litteraturstudiens syfte. Då 12 av dessa artiklar förekom fler 

än en gång i de olika sökningarna redovisas antal nya artiklar inom parantes vid varje 

sökning i tabell 2 (bilaga B). De 21 artiklarna i urval 1 lästes noggrant igenom och 

granskades utifrån relevans och kvalitet av båda författarna. Utifrån författarnas 

granskning uteslöts fem reviewartiklar, fyra artiklar som var irrelevanta för 

litteraturstudiens syfte samt en artikel med låg vetenskaplig kvalitet. Till urval 2 gick 

således 11 relevanta artiklar, alla kvalitativa, vidare till vetenskaplig granskning enligt 

granskningsmall (bilaga D) modifierad efter Willmans et al. (2011) mall. Av de 11 

artiklarna i urval 2 var tre från Australien, två från Nordirland, fyra från Storbritannien, 

en från Sverige och en från Sydafrika.  

 

Databearbetning 
 

Resultatartiklarna granskades med hjälp av en modifierad mall utifrån Willmans et al. 

(2011) granskningsmall kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. 

Modifieringen utfördes för att bättre svara mot litteraturstudiens syfte. En del frågor 

från den ursprungliga mallen togs bort medan andra lades till för att öka granskningens 

relevans (se bilaga D). Båda författarna granskade artiklarna enskilt då detta enligt 

Willman et al. (2011) ökar trovärdigheten. Därefter gjordes en gemensam 

helhetsbedömning utifrån vilken artiklarna gavs hög, medel eller låg vetenskaplig 

kvalitet. Nio av artiklarna tilldelades hög vetenskaplig kvalitet, resterande två artiklar 

bedömdes ha medelhög kvalitet. Resultat från granskningen av artiklarna redovisas i 

bilaga C. 



8 
 

 

Samtliga artiklar lästes igenom ett flertal gånger av båda författarna för att få en 

helhetsbild av artiklarnas resultat. Samtliga artiklar var kvalitativa men kunde skilja sig 

i den metodologiska ansatsen vilket krävde att artiklarna lästes med öppenhet och 

följsamhet för att nå studiens helhet (Friberg, 2006). Artiklarnas resultat sammanställdes 

utifrån relevans för litteraturstudiens syfte varpå innehållet färgkodades efter upplevda 

bristområden vilka sedan bildade fyra teman som framkommer i resultatdelen.  

 

Resultat 
 

Resultatet visar att det förekommer brister i det emotionella stödet efter missfall. I 

majoriteten av kvinnors och deras partners upplevelser förekom tillfällen där de mött 

okänslig och osympatisk vård(Abboud & Liamputtong, 2005; Adolfsson, Larsson, 

Wijma & Berterö, 2004; Corbet-Owen & Kruger, 2001; Frost, Bradley, Levitas, Smith 

& Garcia, 2007; McCreight, 2004, 2008; Murphy & Merrell, 2009; Rowlands & Lee, 

2010; St. John, Cooke & Goopy, 2006; Tsartsara & Johnson, 2002; Wong, Crawford, 

Gask & Grinyer, 2003). De upplevda bristerna i omvårdnaden redovisas under brister i 

bemötandet, terminologins konsekvenser, brister i kommunikationen samt brist på 

uppföljning. 

 

Brister i bemötandet 
 

Flera kvinnor upplevde brist på medkänsla i sjukvårdspersonalens agerande efter 

missfallet, en brist som framkom bland annat genom kommentarer som ”it happens all 

the time” (Wong, et al., 2003, s. 700). Kommentarerna speglar hur vanligt 

förekommande missfall är i vårdpersonalens arbete, emellertid var missfallet för 

kvinnan och hennes familj en unik förkrossande händelse som sjukvårdspersonalen 

måste ha förståelse för. Föräldrarna upplevde att sjukvårdspersonalens okänsliga 

kommentarer förminskade betydelsen av missfallet (Rowlands & Lee, 2010). En kvinna 

fick höra att hon inte borde ta sitt tidiga missfall så hårt ”Well you’re lucky you didn’t 

get too attached to it then.” (Rowlands & Lee, 2010, s. 280), ett antagande som inte alls 

överensstämde med kvinnans känsla av anknytning till barnet och visade brist på empati 

från sjuksköterskan. Ett flertal studier (Adolfsson, et al., 2004; Corbet-Owen & Kruger, 

2001; McCreight, 2004, 2008; Murphy & Merrell, 2009; Rowlands & Lee, 2010) 

redovisar brister i det emotionella stödet genom att vårdpersonalen fokuserat enbart på 

de fysiska aspekterna som smärta och blödning och utgått från missfall endast som ett 

medicinskt tillstånd. Sjukvårdspersonalens uppmärksamhet låg på de fysiska symtomen 

och följderna efter missfallet, de uppmärksammade inte de emotionella behoven hos 

kvinnan och såg inte hennes symtom som en del i ett helhetsperspektiv (Corbet-Owen & 

Kruger, 2001). En kvinna beskriver hur hon upplever den emotionella försummelsen: 

 

They must treat you medically but also attend to your inner emotions, 

but this isn’t done in the hospital…if they don’t see any blood then 

there is NOTHING wrong with you. (Corbet-Owen & Kruger, 2001, s. 

425) 
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Sjukvårdspersonal ansåg allt för ofta att när de fysiska symtomen av missfallet var över, 

fanns inte längre något omvårdnadsbehov. Upplevelsen av brist på emotionellt stöd var 

så allvarlig att händelsen återkommer i kvinnornas berättelser (ibid.), även en fader 

beskriver hur hans partners emotionella behov förbisågs på bekostnad av de medicinska 

behoven (McCreight, 2004). Fäderna erhöll näst intill obefintligt emotionellt stöd 

samtidigt som de förväntades vara starka och finnas där för att stödja kvinnan. Det var 

ofta fadern som fick se det förlorade barnet först, han förväntades av 

sjukvårdspersonalen även berätta för närstående vad som skett samt ordna med 

eventuell begravning. De påfrestande omständigheterna innebar ett betydande 

emotionellt omvårdnadsbehov för männen, vilket sjukvårdspersonalen ofta inte insåg. 

Samtliga fäder uttryckte att de inte var beredda på de praktiska åtgärderna och hade 

önskat stöd från vårdpersonalen. Att även fäderna hade förlorat ett barn glömdes ofta 

bort, känslan av att vara åsidosatt och ignorerad av vårdpersonalen återkom i fädernas 

berättelser. De hade önskat att någon bekräftat deras känslor samt erbjudit samtalsstöd 

(ibid.). Enligt Adolfsson et al. (2004) fick kvinnor som ringt till sjukvården på grund av 

blödningar höra att de inte skulle oroa sig, vilket medförde att kvinnorna kände sig 

svikna då de upplevde att de inte blev hörda och tagna på allvar. Då personalen 

förminskat kvinnornas oro var kvinnorna motvilliga till att åter söka kontakt med 

sjukvården. I de fall då kvinnorna uppsökt akutmottagningen fick de ofta vänta, i 

genomsnitt 2.5 timmar, på undersökning vilket medförde att de kände sig åsidosatta och 

övergivna. Kvinnorna upplevde att sjukvårdspersonalens verbala och icke-verbala 

kommunikation under deras väntan på akuten speglade hur lågprioriterade de var (ibid.). 

Ett flertal kvinnor upplevde även att det var kränkande att behöva sitta och vänta på 

ultraljudsundersökning tillsammans med höggravida välmående kvinnor, en kvinna 

berättar:  

 

You were looking at others and sort of thinking “I hope I am gonna 

end up like that… you know, big”. And then, sort of thinking “why 

have they put me here? I don’t think I am pregnant anymore”. You 

know, that wasn’t good. (Tsartsara & Johnson, 2002, s. 58) 

 

Väntetiden på ultraljudsundersökningen tillsammans med gravida kvinnor var det som 

upplevdes mest upprörande under sjukhusvistelsen (Rowlands & Lee, 2010; Tsartsara & 

Johnson 2002). Påfrestningen det innebar att sitta tillsammans med gravida medförde att 

kvinnans ångest och oro förvärrades och hon ifrågasatte sjukhusets rutiner kring 

patientprioritering vid ultraljudsundersökningar (Tsartsara & Johnson, 2002). Vid behov 

av kirurgisk behandling i samband med missfall lades kvinnorna oftast in på en 

gynekologisk avdelning tillsammans med nyblivna mödrar eller patienter som 

genomgått planerade aborter. Enligt en kvinna innebar sådan placering brist på 

förståelse och empati hos sjukvårdspersonalen samt ökat emotionellt lidande för 

kvinnan (ibid.). Ytterligare upplevelser av att missfallspatienter lågprioriteras 

framkommer hos Rowlands och Lee (2010) där en kvinna efter 12 timmars förlossning 

fick föda fram sitt förlorade barn på en ortopedisk avdelning bredvid fem äldre 

patienter. En annan kvinna fick föda fram sitt döda barn i korridoren på 

förlossningsavdelningen under ett par filtar utan att känslorna denna traumatiska 

upplevelse innebar bekräftades av sjuksköterskan (McCreight, 2008). Kvinnan kände att 

upplevelsen förminskades till enbart en fysisk händelse och behovet av emotionellt stöd 

förbisågs (ibid.). Det finns ett behov att få sina unika upplevelser av missfallet 

bekräftade, dock uppgav ett flertal kvinnor att detta behov inte blivit tillfredsställt 

(Corbet-Owen & Kruger, 2001). En kvinna som förlorat tvillingar kände att 
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sjukvårdspersonalen förminskade upplevelsen genom att inte bekräfta hennes känslor. 

Personalens agerande tolkades av kvinnan som om inget hade hänt, barnen hade i deras 

ögon aldrig existerat (ibid.). Föräldrarnas upplevelser beskriver händelser som påvisar 

brist på empati och respekt i omvårdnaden efter missfall. I berättelserna framkommer 

flera okänsliga kommentarer, en kvinna fick höra av en i sjukvårdspersonalen: 

 

”could you stop crying, you’re not the first, you won’t be the last, my 

wife’s had four of these.” And I asked him if they could take my baby 

out in one piece and he said “if it comes out in one piece, it comes out 

in one piece”. (McCreight, 2008, s. 10) 

 

Ovanstående citat visar enligt McCreight (2008) hur sjukvårdspersonalen misslyckades 

inte bara med att ge tröst och stöd utan även med att ge bekräftelse på de emotionella 

aspekterna av förlusten. Det framkommer även upplevelser av brist på förståelse och 

respekt i den utsatta situation som kvinnorna och deras partners befinner sig i. En 

kvinna fick uppleva att sex läkare undersökte henne, varav ett flertal var studenter. För 

kvinnan innebar upplevelsen känslan av att vara respektlöst behandlad samtidigt som 

ingen förståelse fanns för vad agerandet kunde innebära känslomässigt (Abboud & 

Liamputtong, 2005). Ytterligare exempel på liknande förfarande framkommer då en 

kvinna blev lämnad ensam liggande i gynekologstolen på undersökningsrummet efter 

att ha fått beskedet om missfall (Adolfsson, et al., 2004). I vissa fall var bristen på 

omvårdnad och stöd så omfattande att ett flertal kvinnor var tvungna att söka hjälp 

utanför det förväntade vårdsystemet (St John, et al., 2006). 

 

En fader hade önskat att få se sin förlorade dotter och berättade hur hon låg i en 

rondskål på ett par operationsdukar, ett fruktansvärt minne som alltid kommer följa 

honom (McCreight, 2004). I sjukvårdens rutiner kring hanteringen av de förlorade 

barnen påvisas att föräldrarna upplever brister. En fader önskade ta hem sitt barn efter 

ett missfall vid 14 veckors graviditet för begravning, men personalen kunde inte säga 

var kvarlevorna fanns (ibid.). Ett annat par fick kämpa för att få hem sina barn efter 

varje missfall då sjukhuset saknade rutiner för sådana önskemål (Abboud & 

Liamputtong, 2005). Enligt Rowlands och Lee (2010) saknas på sjukhuset även 

möjligheten för föräldrarna att uttrycka sin sorg genom att exempelvis tända ett ljus 

eller lägga en blomma vid en minneslund. Saknaden av minnesakter innebar för en 

kvinna att hennes sorg och förlust inte bekräftades. Flertalet föräldrar upplevde även att 

sjukvårdspersonalen inte hade likvärdig respekt för deras förlorade barn som för ett barn 

som levt och sedan avlidit (McCreight, 2008).  

 

Terminologins konsekvenser 
 

Vilka ord som sjukvårdspersonalen använder då de hänvisar till det förlorade barnet är 

något som påverkar föräldrarnas upplevelse av omvårdnaden (Abboud & Liamputtong, 

2005; Adolfsson, et al., 2004; Frost, et al., 2007; McCreight, 2004, 2008). I de fall då 

sjukvårdspersonalen hänvisade till det förlorade barnet som en produkt av befruktning, 

upplevde föräldrarna det som mycket kränkande (Abboud & Liamputtong, 2005; 

Adolfsson, et al., 2004; Frost, et al., 2007). En kvinna och hennes partner upplevde även 

att sjukvårdspersonalen genom den medicinska terminologin såg missfallet som ett i 

mängden och inte som parets barn (Abboud & Liamputtong, 2005). Genom att hänvisa 
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till ett förlorat barn som en produkt av befruktning förminskade personalen föräldrarnas 

förlust (Frost, et al. 2007; McCreight, 2004). En fader berättade hur han efter att ha 

förlorat sitt barn efter 12 veckors graviditet fick höra av vårdpersonalen att ”it didn’t 

have a chance, it wasn’t really a baby, it was a product of conception” (McCreight, 

2004, s. 339). Fadern beskrev hur han hade en helt annan syn, han såg något helt 

fantastisk, sitt underbara lilla barn med armar och ben. Liknande berättelser 

framkommer i Frosts et al. (2007) studie där kvinnor uppgav att medicinska termer som 

livmoderinnehåll, icke livsdugligt foster och produkt av befruktning användes vilket 

ökade deras plåga och sorg. I McCreights (2008) studie blev ett flertal kvinnor upprörda 

när sjukvårdspersonalen hänvisade till deras missfall som en spontan abort då termen 

lätt kan förväxlas med planerad abort. Användandet av den medicinska termen 

skuldsatte kvinnorna då de upplevde att vårdpersonalen antydde att det var en planerad 

abort och att kvinnorna själva hade valt att avsluta graviditeten (ibid.).  

 

Brister i kommunikationen 
 

Kvinnor och deras partner hade ett stort behov av att få svar på sina frågor och 

funderingar efter att ha genomgått ett missfall, ett behov de upplevde bemöttes 

bristfälligt (Abboud & Liamputtong, 2005; Adolfsson, et al., 2004; Corbet-Owen & 

Kruger, 2001; McCreight, 2004; Rowlands & Lee, 2010; Tsartsara & Johnson, 2002; 

Wong, et al., 2003). Rowlands och Lee (2010) beskriver hur majoriteten av kvinnorna i 

deras studie upplevde brist på information, vilket orsakade att kvinnorna kände sig 

tvungna att söka information på egen hand. Ett flertal föräldrar upplevde även att 

sjukvårdspersonalen inte mötte deras behov av förklaring till varför missfallet skedde 

(Corbet-Owen & Kruger, 2001; Tsartsara & Johnson, 2002). En kvinna fick ingen 

förklaring trots att hon uttryckt ett behov av att få veta varför just hon drabbades. För 

henne innebar bristen på information att hon skuldbelade sig själv och drog egna 

slutsatser som att missfallet skett på grund av något hon hade ätit (Tsartsara & Johnson, 

2002). Det förekom även fall då kvinnor fått förklaringar men de upplevdes kränkande. 

En kvinna fick höra att missfallet berodde på hennes övervikt (McCreight, 2008), en 

annan att det berodde på hennes höga ålder (Tsartsara & Johnson, 2002). Förklaringen 

att det är vanligt med missfall och kan hända vem som helst, tillfredsställde inte heller 

föräldrarnas behov av information. Föräldrarna önskade en förklaring som beskrev 

varför just de drabbats av ett missfall (ibid.).   

 

Ett flertal kvinnor samt deras partners upplevde även brister i informationen angående 

de fysiska följderna som kvinnor genomgår efter ett missfall (Abboud & Liamputtong, 

2005; Adolfsson, et al., 2004; McCreight, 2004; Rowlands & Lee, 2010; Tsartsara & 

Johnson, 2002). Ett missfall innebär ofta blödning och smärta för kvinnan, följder som 

ett flertal kvinnor inte erhållit information om (Abboud & Liamputtong, 2005; 

Adolfsson, et al., 2004). Information kring följderna efter missfall är betydelsefulla även 

för kvinnans partner för att han bättre ska kunna finnas där och stödja henne (Abboud & 

Liamputtong, 2005). Då informationen varit bristfällig upplevde fadern känslor av 

hjälplöshet samt att bristen på förklaringar bidrog till ökat lidande (McCreight, 2004). 

Informationen kan även upplevas bristfällig då sjukvårdspersonalen är otydlig i 

kommunikationen. En fader fick höra att modern mådde bra men att de hade förlorat 

barnet, vilket fadern uppfattade som om barnet var borttappat (McCreight, 2004). Att få 

tvetydig information och förklaringar av sjukvårdspersonalen upplevdes även det som 
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en brist. När ett par fick en förklaring av läkaren och en annan av sjuksköterskan 

innebar det att de blev ännu mer oroliga och förvirrade samt upplevde en skadad tillit 

till sjukvårdspersonalen (Abboud & Liamputtong, 2005). 

 

Resultatet visar att kvinnorna ofta har svårt för att ta till sig information i den 

traumatiska situation de befinner sig (Adolfsson, et al., 2004; Wong, et al., 2003). Då 

kvinnan ofta befinner sig i en gynekologisk stol då hon får beskedet om missfallet är 

hon extra utsatt och utlämnad (Adolfsson, et al. 2004). Situationen ställer stora krav på 

sjuksköterskan som har som uppgift att informera kvinnan och hennes partner samt 

kontrollera att informationen har förståtts. Här har föräldrarna upplevt brister då de efter 

undersökningen fått åka direkt hem utan möjlighet till återkoppling (ibid.). Wong et al. 

(2003) beskriver en liknande upplevelse där en kvinna inte klarade av att läsa 

broschyren hon tilldelats då hon var för upprörd efter att hon mottagit missfallsbeskedet. 

Sjukvårdspersonalen underskattade vikten av information samtidigt som det förekom 

tillfällen då de inte insåg att kvinnan i det akuta skedet efter missfallet inte var mottaglig 

för information (ibid.). 

 

Brist på uppföljning 
 

Trots det stora behovet av information erhöll majoriteten av föräldrarna endast en 

standardbroschyr om missfall utan möjlighet till uppföljningssamtal (Abboud & 

Liamputtong, 2005; Wong, et al. 2003). Behovet av uppföljning styrks av att kvinnorna 

och deras partner inte var mottagliga för information som gavs i samband med det 

traumatiska beskedet om missfall (Adolfsson, et al., 2004). En kvinnas berättelse 

bekräftar behovet av uppföljning: ”… the hospital nurse talked to me too early. I 

rejected her advice as it hurt too much. I was not ready to talk to anyone.” (Wong, et al., 

2003, s. 699). Efter den medicinska vården var avslutad överlämnade ofta 

sjukvårdspersonalen ansvaret till den enskilda patienten att själv ta initiativ till 

uppföljning. Ett flertal kvinnor upplevde ansvaret betungande och något som de varken 

hade ork eller energi till. De ansåg att uppföljning borde vara en självklar högprioriterad 

del i omvårdnaden (ibid.). En kvinna beskriver hur hon upplevde att eftervården vid 

missfall underskattades:  

 

They wouldn’t dream of taking somebody’s appendix out and saying 

”bye, we won’t see you again”, you have the follow-up appointment 

to make sure everything is OK, but for some reason with miscarriage 

it isn’t. (Wong, et al., 2003, s. 699) 

 

Två kvinnor i Tsartsaras och Johnsons (2002) studie förväntade sig bli erbjudna ett 

uppföljningssamtal vilket inte skedde. Kvinnorna förväntades istället att på egen hand 

ringa och boka en tid för professionellt samtalsstöd, inte heller dessa kvinnor hade 

tillräcklig styrka för att själva ta ett sådant initiativ (ibid.). I de få fall kvinnorna 

erbjudits uppföljning utfördes endast fysiska undersökningar, den emotionella aspekten 

saknades trots att det var den biten kvinnorna främst eftersökte (Adolfsson, et al. 2004).  
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

I litteratursökningen användes de fyra databaserna Academic Search Elite, Cinahl, 

PsycINFO och PubMed med syftet att finna så stort antal relevanta artiklar som möjligt. 

Antal databaser samt deras olika inriktningar anses vara en styrka då det ökar bredden i 

sökningen samt ökar sannolikheten att finna den aktuella forskningen inom 

problemområdet. Sökhistoriken (se bilaga B) visar att flertalet artiklar återkommer i de 

olika databaserna, även om det i varje databas förekom unika träffar. Då ämnesord 

anses vara en styrka i litteratursökningen då det ökar specificiteten (Willman, et., 2011) 

användes ämnesord där det var möjligt. Av litteraturstudiens fem sökord fanns två som 

ämnesord: missfall (Abortion, spontaneous; Spontaneous abortion; miscarriage) samt 

patienttillfredsställelse (Patient satisfaction). Att de övriga tre sökorden: upplevelse, 

emotionellt stöd och omvårdnadsaspekter användes som fritext kan ses som en svaghet 

då fritextsökningar ökar risken för ett stort antal irrelevanta artiklar. Eftersom 

forskningen kring omvårdnad i samband med missfall är sparsam gav fritextsökningarna 

emellertid ett överskådligt antal artiklar och de artiklar som ansågs irrelevanta för 

litteraturstudiens syfte kunde enkelt gallras bort. I de inledande sökningarna angavs som 

ett inklusionskriterie publikationsdatum efter år 2006, men detta gav ett bortfall av 

artiklar som ansågs vara relevanta för resultatet. Sökningar av artiklar publicerade efter 

år 2001 visade artiklar som ansågs likvärdiga i kvalitet och innehåll, då forskning inom 

området inte utvecklats nämnvärt.  

 

Samtliga resultatartiklar har kvalitativ forskningsmetod som utgångspunkt vilket enligt 

Holme och Solvang (1997) ger en helhetsbild av urvalspersonernas upplevelser och 

därmed en ökad förståelse för sammanhanget. Att endast analysera kvalitativa artiklar 

var inte författarnas avsikt, vid litteratursökningarna framkom ett fåtal kvantitativa 

artiklar inom forskningsområdet men artiklarna valdes bort då de var irrelevanta för 

studiens ändamål. Då litteraturstudiens syfte var att undersöka om det upplevs brister i 

omvårdnaden med fokus på det emotionella stödet kan det förklara den stora andelen 

kvalitativa artiklar. Ett antagande som styrks av Friberg (2006) som beskriver hur 

kvalitativ forskning har som mål att nå ökad förståelse om ett fenomen genom att 

undersöka personliga upplevelser. Litteraturstudiens reliabilitet anses vara hög då 

resultatet svarar mot syftet samt belyste kvinnornas och deras partners upplevelser av 

brister, vilket innebar en djupare förståelse och resulterade därmed i en hög validitet. Av 

resultatartiklarna var tre från Australien (Abboud & Liamputtong, 2005; Rowlands & 

Lee, 2010; St John, et al., 2006), två från Nordirland (McCreight, 2004, 2008), fyra från 

Storbritannien (Frost, et al., 2007; Murphy & Merrell, 2009; Tsartsara & Johnson, 2002; 

Wong, et al., 2003), en från Sverige (Adolfsson, et al., 2004) och en från Sydafrika 

(Corbet-Owen & Kruger, 2001). Litteraturstudiens resultat visar att artikeln från Sverige 

redovisar liknande upplevelser av brister i omvårdnaden som de övriga tio artiklarna, 

vilket påvisar en överförbarhet mellan de aktuella länderna. Resultatartiklarna särskiljer 

inte alltid de olika professionerna av sjukvårdspersonal, författarna anser emellertid inte 

att resultatet påverkas då det likväl är föräldrarnas upplevelser som påvisar brister i 

omvårdnaden.  

 



14 
 

Resultatartiklarna bearbetades genom att båda författarna enskilt identifierade 

förekomsten av brister i omvårdnaden efter missfall. Gemensamt sammanställdes sedan 

samtliga brister, varpå bristerna delades in i teman och subteman med hjälp av 

färgkodning. Genom kategorisering av resultatet blir bearbetningen överskådlig samt att 

det underlättade författarnas framtagning av resultat.  

 

Resultatdiskussion 
 

Resultatartiklarnas urval varierade mellan tre till 82 intervjuade kvinnor och män. I 

studier med få deltagare var intervjuerna mer djupgående angående upplevelsen av 

missfallet. I Wongs et al. (2003) studie kontaktades 100 kvinnor både en vecka efter 

missfallet samt efter ytterligare sju veckor. De ombads fylla i ett intervjuande 

frågeformulär och 22 av dessa kvinnor blev dessutom intervjuade med semistrukturerad 

ansats. Av de 100 kvinnorna valde 18 kvinnor att inte fullfölja studien, ett bortfall som 

ej påverkade studiens resultat då de kvarvarande kvinnorna var representativa även för 

bortfallet. Granskning av resultatartiklarnas vetenskapliga kvalitet utfördes med en 

modifierad granskningsmall (bilaga D) baserad på Willmans et al. (2011) 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. Modifieringen anses vara en styrka 

då mallen anpassats för att bättre granska artiklarna utifrån relevans till litteraturstudiens 

syfte. Av de 11 resultatartiklarna var nio artiklar av hög vetenskaplig kvalitet och 

resterande två artiklar var av medelhög kvalitet. Anledningen till att Corbet-Owens och 

Krugers (2001) studie var av medelhög vetenskaplig kvalitet berodde på ett litet urval 

kvinnor med betydande skillnader i den socioekonomiska bakgrunden vilket var 

irrelevant till studiens syfte. Artikelns relevans för föreliggande litteraturstudie var 

emellertid hög, varpå artikeln inkluderades i resultatet. Även McCreights (2008) studie 

erhöll medelhög kvalitet på grund av ett otydligt redovisat resultat samt att resultatet 

delvis ansågs irrelevant i förhållande till syftet med studien, däremot anses artikeln vara 

relevant för föreliggande litteraturstudie. 

 

Av resultatartiklarna saknades etiskt godkännande i två artiklar (McCreight, 2004; 

Rowlands & Lee, 2010) vilket anses vara en svaghet och det är förvånande att studierna 

fick genomföras samt publiceras i en vetenskaplig tidskrift utan etiskt godkännande. Då 

intervjuer angående missfall kan väcka svåra minnen och känslor av sorg fanns 

strategier för att hantera situationen i flertal av studierna (Adolfsson, et al., 2004; 

Corbet-Owen & Kruger, 2001; Frost, et al., 2007; Tsartsara & Johnson, 2002; Wong, et 

al., 2003) vilket anses vara en styrka. Exempel på strategier var möjligheten att avbryta 

intervjun eller möjlighet till stödsamtal efter intervjun. Ur ett genusperspektiv kan 

studien anses inneha en svaghet då majoriteten av upplevelserna är ur kvinnans 

perspektiv. Önskan fanns om att likvärdigt inkludera även partners upplevelser av 

omvårdnaden, emellertid gav litteratursökningen endast en artikel (McCreight, 2004) 

som beskrev enbart mannens upplevelser. Bristen på forskning som beskriver partners 

perspektiv är ett resultat i sig då det speglar värderingar och attityder till mannens 

betydelse och upplevelse. Abboud och Liamputtong (2005) har intervjuat både kvinnor 

och deras partners för att beskriva upplevelserna ur båda föräldrarnas perspektiv. 

Resterande resultatartiklar har endast intervjuat kvinnor, emellertid förekommer 

partnern i flertalet av berättelserna då kvinnorna beskriver en gemensamt upplevd 

händelse. Medvetenhet fanns om att kvinnornas återberättelse är en tolkning av parens 

upplevelser vilket kan vara en svaghet och ge ett missvisande resultat avseende faderns 
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upplevelse. Citat på engelska, det vill säga publiceringsspråket, användes för att stärka 

resultatets tillförlitlighet. Att använda publiceringsspråket återger ordagrant föräldrarnas 

upplevelser, vid översättning till det svenska språket finns en risk att innebörden i citatet 

förloras då upplevelsen tolkas av de som översätter.  

 

I resultatet framkommer exempel på okänsliga kommentarer från vårdpersonalen och 

enligt Rowlands och Lee (2010) förekommer liknande yttranden även från vänner och 

familj. Föräldrarna fick höra att det är naturens gång med ett missfall, att det händer 

hela tiden samt att det bara är att försöka bli gravid igen. Kommenterarna ges i syftet att 

trösta, men i många fall upplevs de upprörande och kränkande av föräldrarna som 

istället uppfattar kommentarerna som en förminskning av deras förlust. De sociala 

normerna och attityderna som speglas i de okänsliga kommentarerna påverkar hur 

kvinnorna hanterar sorgen efter missfallet (ibid.) samt får kvinnorna att känna sig 

ensamma i sin sorg (St John, et al., 2005). Värderingar och attityder i samhället och 

sjukvården speglar varandra, vilket kan förklara varför det förekommer okänsliga 

kommentarer även i omvårdnaden. Historiskt har forskning i samband med missfall haft 

fokus på de fysiska aspekterna (Geller, et al., 2010). I litteraturstudiens resultat 

framkommer hur omvårdnaden än i dag brister i helhetssynen i samband med missfall, 

vilket har som följd att de emotionella behoven förbises (Corbet-Owen & Kruger, 

2001). Sjukvårdens uppmärksamhet på främst de fysiska följderna av missfallet är även 

det en effekt av samhällssynen, vilken värderar medicinsk vård högre än emotionell 

vård. Ett exempel på hur de emotionella behoven har lägre prioritet framkommer då ett 

flertal föräldrar har upplevt att sjukvårdspersonalen inte givit en förklaring till varför 

missfallet har skett (Corbet-Owen & Kruger, 2001; Tsartsara & Johnson, 2002). I 

Sverige krävs tre efterföljande missfall för att en utredning av kvinnan och hennes 

partner ska påbörjas (Vårdguiden, 2011). Att det ska krävas tre missfall innan föräldrar 

kan få en förklaring och eventuell hjälp anser författarna är orimligt. Bedömning av 

parets individuella behov av utredning är att föredra istället för att enbart se till antalet 

missfall.  

 

Enligt Borgfeldt et al. (2010) upplever partnern ett missfall som psykiskt påfrestande, 

något även Lok och Neugebauer (2007) bekräftar då de beskriver hur fadern upplever 

känslor av förlust, sorg och hjälplöshet efter ett missfall. Dessa känslor innebär ett stort 

behov av emotionellt stöd, vilket även Bryant (2008) betonar. Efter ett missfall 

förväntas fadern stödja och vara stark för sin partner (McCreight, 2004), vilket kan vara 

en orealistisk uppgift då även han har förlorat ett barn. Moderns behov av emotionellt 

stöd från partnern ökar då sjukvårdspersonalen brister i att tillfredsställa de emotionella 

behoven varpå partnern blir tvungen att lägga sina egna känslor åt sidan (ibid.). 

Sjuksköterskor bör uppmärksamma att ett missfall inte bara drabbar kvinnan utan både 

kvinnan och hennes partner. Deras behov av stöd är individuella, men de behöver 

likvärdigt tillfredsställas. 

 

Brister i omvårdnaden, framförallt i det emotionella stödet, kan enligt Callister (2006) 

leda till upplevelser av hjälplöshet, kränkning och känslor av att vara bortprioriterad. St 

John et al. (2006) beskriver hur brister i det emotionella stödet ökar ångesten hos de 

drabbade föräldrarna. Upplevelsen av ångest ökade även då sjukvårdpersonalen använde 

medicinska termer, exempelvis då de hänvisade till det förlorade barnet som en produkt 

av befruktning (Frost, et al., 2007; Tsartsara & Johnson, 2002). I litteraturstudien 

framkommer hur föräldrarna upplevde en förlust av ett barn, inte ett foster eller embryo, 

en åsikt som föräldrarna önskade att sjukvårdspersonalen hade respekterat och delat. 
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Författarna till litteraturstudien instämmer och förstår föräldrarnas önskan, vid 

reflektion kring ämnet framkom emellertid förståelse för de svårigheter en sjuksköterska 

kan möta på en gynekologisk avdelning. På avdelningen möter sjuksköterskan både 

kvinnor som upplevt ett missfall samt kvinnor som genomgått en planerad abort, en 

situation som ställer stora krav på sjuksköterskans värderingar och förhållningssätt. En 

kvinna som har genomgått en planerad abort önskar med stor sannolikhet att 

sjuksköterskan hänvisar till ingreppet som abort av ett embryo eller foster, inte som 

abort av ett barn. Sjuksköterskans förmåga att vara flexibel i bemötandet med kvinnorna 

anser författarna är avgörande för hur omvårdnaden upplevs samt för kvinnornas 

välbefinnande och hälsa tiden efter missfallet.   

 

Då sjuksköterskan inte klarar att tillfredsställa parets behov av stöd förlängs deras 

sorgeprocess (Abboud & Liamputtong, 2005; Johnson & Langford, 2010; McCreight, 

2004; Rowlands & Lee, 2010) vilket kan innebära stora påfrestningar i relationer och på 

den egna hälsan. Enligt Abboud och Liamputtong (2005) ledde den bristande 

omvårdnaden även till att det tog lång tid för ett flertal par att vilja bli gravida igen. 

Adolfsson och Larsson (2010) beskriver hur sorgen efter ett missfall är lik den sorg som 

upplevs efter en närståendes död, den stora skillnaden är att det efter missfall inte finns 

några minnen samt att personer i föräldrarnas närhet ofta inte känner till graviditeten 

eller missfallet. Samtal kring missfall är inte ett öppet samtalsämne inom västerländsk 

kultur, vilket innebär att många föräldrar känner sig ensamma i sin sorg (Geller, et al., 

2010). För att öka det sociala stödet samt undvika att föräldrarnas sorg sker i det tysta är 

det av stor betydelse att sjuksköterskan uppmuntrar föräldrarna att berätta för sin 

omgivning vad som skett.  

 

Efter ett tidigt missfall är sorgen som mest intensiv den första veckan och efter fyra till 

sex veckor har föräldrarna genomgått den största delen av sorgebearbetningen, även om 

det kan ta upp till fyra månader innan sorgen är bearbetad (Geller, et al., 2010). För att 

inte förlänga sorgeprocessen och för att föräldrarna ska kunna gå vidare i livet behöver 

sjuksköterskan erbjuda stöd samt uppmuntra dem att bearbeta sin sorg (ibid.). I 

resultatet framkom brister i uppföljningen av missfall, något som även beskrivs av 

Kong, Lok, Lam, Yip och Chung (2010) som redovisar att 83 % av kvinnorna och 93 % 

av männen önskar att sjukvården erbjuder uppföljning efter ett missfall. Ett förslag är att  

föräldrarna kontaktas två till tre veckor efter missfallet för ett uppföljningssamtal. 

Kontakten kan ske via telefon eller genom att träffa föräldrarna på ett tidigare bokat 

uppföljningssamtal. I samband med uppföljningen får sjuksköterskan en överblick av 

hur sorgebearbetningen fortlöper och kan identifiera eventuella behov av ytterligare 

uppföljning. Uppföljningen ger även en möjlighet till återkoppling av informationen 

som gavs i samband med missfallet och föräldrarna får även chansen att få svar på 

nyuppkomna frågor och funderingar.  

 

Vilket förhållningssätt ska sjuksköterskan ha och hur ska hon agera för att undvika att 

brister uppstår i omvårdnaden efter missfall? Det framkomna resultatet påvisar vikten 

av sjuksköterskans helhetssyn på människan. Då sjukvården främst fokuserar på de 

fysiska symtomen och följderna efter ett missfall ser vi ett behov av att sjuksköterskan 

återkommande reflekterar kring sin människosyn och den humanistiska värdegrund som 

professionen bygger på. Reflektionen innebär en påminnelse av att människan inte 

enbart är en kropp, utan även ande och själ. Det humanistiska förhållningssättet som ser 

den unika individen i sitt sammanhang är en förutsättning för god omvårdnad.  
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Swanson (1993) har arbetat fram en omvårdnadsmodell, Theory of care, vilket kan 

fungera som ett verktyg i omvårdnaden och därmed minska risken att brister uppstår, 

framförallt i det emotionella stödet. En förutsättning för att modellen ska vara 

genomförbar är att sjuksköterskan har en värdegrund och ett förhållningssätt som ser 

människan i sin helhet samt har en optimistisk tro på att varje människa har en kapacitet 

och resurser att med hjälp av stöd ta sig igenom svåra livshändelser. För att ge ett 

exempel på hur modellen kan användas beskrivs här en situation där verktygen kan 

implementeras. I resultatet framkom hur kvinnorna kände sig utsatta och utlämnade då 

de befinner sig i en gynekologisk stol samtidigt som de mottar beskedet om missfall 

(Adolfsson, et al., 2004). En kvinna beskrev även hur sjukvårdspersonalen lämnade 

henne ensam mitt i den traumatiska upplevelsen då behovet av emotionellt stöd var som 

störst (ibid.). Enligt Swansons omvårdnadsmodell (1993) ska sjuksköterskan sträva efter 

att förstå patientens upplevelse av situationen denne befinner sig i, i vårdexemplet 

innebär det att sjuksköterskan förstår kvinnans känsla av utsatthet. För att kvinnan inte 

ska känna sig ensam i sin situation är det avgörande att sjuksköterskan är närvarande 

hos kvinnan, både fysiskt och emotionellt, något Swanson (1993) benämner being with. 

Nästa steg i omvårdnadsteorin är doing for vilket innebär bland annat att bevara 

patientens värdighet och integritet samt ge tröst. I exemplet med kvinnan kan en enkel 

handling som att lägga på henne en filt visa att sjuksköterskan har förstått kvinnans 

utsatta situation och genom sitt agerande verka för att bevara hennes integritet. Vidare 

ska sjuksköterskan erbjuda ett samtal där hon kan svara på kvinnans eventuella frågor 

och funderingar. Under samtalet är sjuksköterskan lyhörd för kvinnans individuella 

behov av stöd samt erbjuder ett uppföljningssamtal då sjuksköterskan är medveten om 

att informationen inte alltid kan tas in just då, vilket innebär att en återkoppling bör ske. 

Modellen möjliggör enligt Swanson (1993) en övergång från en svår livshändelse till att 

kunna känna välbefinnande och empowerment med hjälp av coachning, information och 

stöd.  

 

Konklusion 
 

Litteraturstudiens resultat visar att det förekom brister i omvårdanden efter missfall, 

framförallt gällande det emotionella stödet. Ett missfall innebär för många en traumatisk 

händelse och föräldrarna behöver bekräftelse, information samt känna empati och 

förståelse från sjuksköterskan. Stora brister i sjukvårdspersonalens bemötande framkom 

då det emotionella stödet förbisågs eftersom vården fokuserade på de fysiska följderna 

efter missfallet. Kvinnan och hennes partner upplevde att okänsliga kommentarer och 

tanklöst användande av medicinsk terminologi förminskade deras förlust. För 

tillfredsställande vård ska sjuksköterskan informera och möta föräldrarnas tankar och 

funderingar efter missfallet. Resultatet redovisar brister i informationen vilket ledde till 

känslor av hjälplöshet samt att föräldrarna i vissa fall skuldbelade sig själva då de inte 

fått en tillfredsställande förklaring till varför missfallet skett. I det akuta skedet är det 

svårt för föräldrarna att ta till sig och förstå den information som ges vilket påvisar ett 

behov av återkoppling och uppföljning. I litteraturstudien framkommer att föräldrarna 

upplevt brister då de fått åka direkt hem efter besked om missfall då sjuksköterskan 

underskattat vikten av föräldrarnas behov av information och emotionellt stöd. Den 

obefintliga uppföljningen är bristande, vilket innebar ett förlängt emotionellt lidande för 

kvinnan och hennes partner.  
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Implikation 
 

Bristerna som framkommer i resultatet i föreliggande litteraturstudie påvisar ett stort 

behov av utveckling i utbildningen för allmänsjuksköterskan för att öka kompetensen 

och beredskapen inför möten med föräldrar som upplevt missfall. Under utbildningen 

bör blivande sjuksköterskor få kunskap om vad ett missfall innebär för de drabbade 

samt betydelsen av emotionellt stöd i omvårdnaden. Utbildning kring ämnet bör även 

ske fortlöpande i verksamheten för att ytterligare öka sjuksköterskans kompetens. För 

att undvika att brister i det emotionella stödet sker kan verktyg som Swansons Theory of 

Care implementeras i omvårdnaden. Reflektion tillsammans med kollegor i vårdteamet 

kring de fem stegen i modellen kan hjälpa sjuksköterskan konkretisera och möjliggöra 

tillfredsställande vård.  Omvårdnaden kan även förbättras genom att införa rutiner för 

att kunna identifiera det individuella behovet av uppföljning. Underlaget för att beskriva 

partners upplevelser i samband med missfall är bristfälligt och visar ett behov av 

ytterligare forskning. Kvinnans upplevelser efter missfall är väl beskrivna i befintlig 

forskning, emellertid saknas forskning som specifikt utvärderar omvårdnadsåtgärder 

efter missfall. För att nå tillfredsställande omvårdnad efterfrågar författarna till 

föreliggande litteraturstudie utveckling av omvårdnadsåtgärder, i synnerhet för att 

sjuksköterskan ska kunna tillgodose föräldrarnas betydande behov av emotionellt stöd 

efter missfall.  
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