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Sammanfattning 
En av de mest stressfyllda situationer som uppstår i vården är när ett ofött barn dör. 
Alla inblandade påverkas. Årligen registreras 2,6 miljoner barn som dödfödda i 
världen, vilket enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2011) motsvarar 7200 
dödfödda barn varje dag. I Sverige är siffran nio dödfödda barn per vecka vilket 
motsvarar fyra på 1000 förlossningar. Det finns forskning på föräldrars upplevelser av 
perinatal förlust men mindre forskning om barnmorskans perspektiv av vården. 
Föräldrars erfarenheter visar att omvårdnadskvaliteten kan påverkas av barnmorskans 
upplevelse och inställning till vårdandet. Syftet med studien var att utforska hur 
perinatal förlust inverkar på barnmorskan och om det har betydelse för kvaliteten på 
omvårdnaden. Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. I resultatet 
ingick tio vetenskapliga artiklar. Vid analysen av artiklarna framkom fyra teman 
varav ett övergripande tema; barnmorskans upplevelse av perinatal förlust, 
barnmorskans sätt att bemästra situationen, barnmorskans behov av kunskap och stöd 
samt det övergripande temat; betydelse för omvårdnadskvaliteten. Resultatet visar att 
barnmorskans upplevelse och förmåga att hantera perinatal förlust inverkar på 
vårdkvaliteten. Ytterligare forskning om hur copingstrategier kan implementeras i den 
kliniska verksamheten behövs för barnmorskans välmående och god omvårdnad.  
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Abstract 

One of the most stressful situations that arise in care is when an unborn child dies. 
Everyone involved is affected. Every year 2.6 million children are registered as 
stillborn which according to the World Health Organization (WHO, 2011) is 
equivalent to 7,200 stillbirths each day. In Sweden the figure is equivalent to nine 
stillbirths per week, four every 1,000 births. There is research on parents' experiences 
of perinatal loss, but less research on the midwife’s perspective of caring. Parents' 
experiences show that care quality can be affected by the midwife's experience and 
attitudes to caring. The aim of this survey was to explore how perinatal loss affects 
the midwife and its importance for the quality of care. The survey was conducted as a 
literature study. The result was based on ten scientific articles. The articles were 
analysed and emerged in four themes of which one was an overarching theme: the 
midwife's experience, the midwife’s way of coping, the midwife’s need of knowledge 
and support and the overarching theme; importance for the nursing quality. The result 
shows that the midwife's experience and ability to manage perinatal loss affects the 
quality of care. Further research on how coping strategies can be implemented in 
clinical practice is needed for midwife’s well-being and by extension good nursing 
care. 
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INLEDNING 

Sjukvårdspersonal möter ofta genom sitt yrke svår sjukdom, förlust och sorg. Att få 
ett besked om svår sjukdom eller dödsfall innebär en katastrof för patient och 
närstående, men påverkar också sjukvårdspersonalen. I denna studie ligger fokus på 
barnmorskor som har ansvar för omvårdnaden på en förlossningsavdelning. 

En av de mest stressfyllda situationer som uppstår i vården, är när ett ofött barn dör. 
Ingen kan gå oberörd ur en sådan situation. Det föds varje dag miljontals barn världen 
över och när ett barn föds förknippas det i regel med stor glädje för föräldrarna. En 
viss oro finns ofta hos föräldrarna under graviditetens gång, men trots det så förväntar 
man sig inte eller förbereder sig på att barnet ska dö. Om ett barn dör innan födelsen 
inträffar ofta händelsen oväntat (Rådestad, 1999; Pullen, Golden & Cacciatore, 2012). 

Samtidigt som de berörda föräldrarna får både vård och psykiskt stöd så konfronteras 
omvårdnadspersonalen med sina egna reaktioner och påverkas i sitt arbete (Puia, 
Lewis & Beck, 2013). Sjuksköterskan förväntas kunna skapa trygghet och tillit i 
omvårdnaden (Socialstyrelsen, 2005) men i svåra krissituationer prövas både den 
egna kompetensen och självförtroendet (Svensk sjuksköterskeförening, SSF 2014). 
Optimala förutsättningar för att klara av en krissituation underlättar och främjar 
välmåendet hos sjuksköterskan. Arbetsmiljölagen ålägger arbetsgivaren ansvaret för 
personalens psykosociala arbetsmiljö och att arbetsförhållandena ska anpassas efter de 
anställdas olika förutsättningar. Arbetsgivaren ansvarar för att personalen inte drabbas 
av ohälsa (SFS 1977:1160). 

Världen över har man forskat på upplevelsen av sorg. Den svåra sorg som uppstår vid 
perinatal död har studerats med mestadels kvalitativa metoder ur framförallt mödrars 
synvinkel, men båda föräldrarnas erfarenheter och upplevelser finns beskrivna. 
Föräldrars erfarenhet av perinatal förlust beskrivs av bland annat Cacciatore (2010), 
Trulsson & Rådestad (2004) och Downe, Schmidt, Kingdon & Heazell (2013). 
Studier har beskrivit metoder för lämplig vård och föräldrars önskemål vid perinatal 
förlust (Säflund, Sjögren & Wredling, 2004). Att bearbeta sorgen är en komplicerad 
process och forskning har visat att omvårdnadspersonalen genom sitt bemötande, på 
ett positivt sätt kan inverka på föräldrarnas sorgebearbetning (Downe et. al., 2013; 
Erlandsson, Säflund, Wredling & Rådestad, 2011; Trulsson & Rådestad, 2004). 
Forskning har även visat att interaktionen mellan barnmorska och patient är av stor 
betydelse för resultatet av omvårdnaden (Säflund et al., 2004). 

 

BAKGRUND  

HISTORIK 

I början av förra århundradet var det inte ovanligt att barn dog innan eller under 
födseln. Dödligheten var 1 på 10 födslar. Oftast fanns det någon i omgivningen som 
gav sitt stöd vid begravning och sorgearbetet när ett barn dog, eftersom många själva 
hade upplevt samma sak (Rådestad, 1998). Barnmorskorna var vana vid att möta död i 
sitt yrke. 
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I mitten på 1900-talet hade spädbarnsdödligheten gått ner till 1 på 50 födslar. Barn 
föddes på sjukhus. En förändring kunde ses, man kände kanske inte någon som fått ett 
dödfött barn (Chichester, 2005). Synen på sorg ändrades också. Föräldrarna 
skyddades genom att det dödfödda barnet gömdes. Barnmorskan visade inte barnet 
för man ville inte utsätta föräldrarna för mer lidande (Rådestad, 1998). Mödrarna 
sövdes ner sista minuterna innan födelsen och fick aldrig någon information eller 
tillfälle att se och hålla barnet. Att närvara vid begravningen ansågs inte nödvändigt 
(O’Leary & Warland, 2013; Rådestad, 2001). En vanlig uppfattning var att det inte 
fanns anledning till sorg när ett barn dog i magen för att det inte fanns känslomässiga 
band mellan mor och barn. Sorgen troddes vara mindre om man inte hade något 
konkret att sörja (Rådestad, 1998; Svenska föreningen för obstetrik och gynekologi, 
(SFOG. 2002). Varken omgivningen eller omvårdnadspersonalen förstod vikten av att 
få bearbeta sorgen. Föräldrarna fick inte utrymme för sitt sorgearbete och förväntades 
gå vidare med sitt liv (Chichester, 2005). Ett dödfött barn räknades inte, inget hade 
hänt och föräldrarna skulle bara glömma sitt barn (Rådestad 1998).  

 

EPIDEMIOLOGI 

I sammanställningen av WHO (2011) redovisas att det årligen registreras 2,6 miljoner 
dödfödda barn världen över. Det innebär 7200 dödfödda varje dag. I Sverige dog 
2009 över fyrahundra barn under den perinatala perioden, vilket motsvarar 4 barn på 
1000 födslar (Socialstyrelsen, 2014). Det betyder att i genomsnitt dör 9 barn per 
vecka. I Sverige finns idag tillgång till god övervakning av kvinnan och barnet. Det 
gör att färre graviditeter slutar med att barnet dör, något som inte var möjligt vid 
mitten av 1900-talet. I en tredjedel av de dödsfall som inträffar i Sverige hittas aldrig 
någon bakomliggande orsak (Rådestad, 1998). 

WHO definierar den perinatala perioden som tiden efter 154 dagar eller den 22:a 
graviditetsveckan och sju dagar efter barnets födelse (WHO, 2006). Om ett barn dör 
under denna period kallas det perinatal förlust eller perinatal död. De övriga termer 
som används för fosterdöd är stillbirth, intrauterin fosterdöd (IUFD), intrapartal död 
och neonatal död. Fosterdöd kan ske innan förlossning men också under själva 
förlossningsförloppet, så kallad intrapartal fosterdöd. I Sverige står intrapartal 
fosterdöd för endast en liten del av all fosterdöd (SFOG, 2002) men i världen totalt så 
sker 45 procent av alla dödsfall under förlossningen (WHO, 2011). 

 

KÄNSLA AV SAMMANHANG 

Vårdpersonal som möter sjukdom och död påfrestas emotionellt. Att kunna hantera 
och begripa det som händer och finna en meningsfullhet i sitt arbete är inte lätt. Den 
israeliska professorn i medicinsk sociologi, Aaron Antonovsky (1923-1994) 
fokuserade sin forskning på varför vissa individer behöll sin hälsa oberoende av hur 
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stora påfrestningar de utsattes för (Antonovsky, 2005). Bakgrunden fanns i så kallade 
friskfaktorer och Antonovsky menade att individens upplevelse av mening inverkar 
på hur stressituationer hanteras. Han förklarade detta med känslan av sammanhang, 
KASAM. I Antonovskys teoretiska modell av KASAM består komponenterna av tre 
delar: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Hälsa bevaras när en individ 
känner begriplighet i sin situation som helhet och upplever att den kan hanteras. Det 
ska också kännas meningsfullt att investera i dessa utmaningar (ibid.). Mening för 
barnmorskan kan här innebära att våga möta föräldrar till ett dödfött barn där de är 
och vara närvarande i deras verklighet. Att dela en sådan traumatiskt händelse skapar 
en relation som bygger på ömsesidig tillit (Björklund, 2006). 

Antonovsky beskriver också KASAM som en egenskap hos individer och anser att 
egenskapen har en avgörande betydelse för hur en situation bemästras. En person med 
starkare KASAM klarar bättre av en svår krissituation medan en person med låg 
KASAM påverkas negativt av händelsen och är i större behov av stöd (Hult, 2008). 

 

SORG 

Ett sorgearbete ter sig olika mellan individer och tar olika lång tid. Reaktioner på sorg 
ses i form av mer eller mindre starka känslor som bland annat frustration, isolering, 
avsaknad av mening och förlust av kontroll (Magnusson, 2012). När en patient går 
igenom en förlust och sorg, väcks personalens egna känslor av obearbetade 
sorgeprocesser (Puia et al., 2013). Händelsen kan även påverka drivkraften och 
motivationen hos barnmorskan. En oförlöst sorg tynger och kan leda till problem 
längre fram i livet. Sorgebearbetning sker i olika faser. Störst betydelse för 
sorgebearbetningen är att kunna kommunicera sina känslor. Förmågan att hjälpa 
någon annan i sitt sorgearbete är något man kan lära sig (Magnusson, 2012). 

 

STRESS 

Traumatiska händelser med oväntad sorg kan skapa frågor om meningsfullhet och 
utlösa stress. Stress orsakas av olika stimuli och finns runt omkring oss dagligen. 
Kroppen reagerar på stress genom att aktivera de normala larmfunktionerna, ofta utan 
att vi själva märker det (Bunkholdt, 2004). Stressforskaren Hans Selye (1907-1982) 
har myntat begreppet stress. Selye kallar de yttre faktorerna för stressorer. Stress i sig 
anser han vara en uppvarvning, en helt normal reaktion, som orsakas av en utmaning 
av något slag. Seyle delar upp stressberedskapen i tre delar: larmberedskap, motstånd 
och utmattning (Theorell, 2003). Från att enbart öka beredskapen kan utmaningen vid 
långvarig stresspåverkan leda till att försvarsdepåerna töms och individen reagerar 
med utmattning. Ohälsa och försämrad livskvalitet kan bli följden (Eriksson, 2003). 
Hur en individ klarar av stress är beroende på hur högt den belastar individen i fråga. 
Richard Lazarus (1922-2002) ansåg att stress uppstår när och om individen själv 
upplever hot från omvärlden. Lazarus menade att en individ själv kan bestämma hur 
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hotet kan hanteras genom att fokusera på negativa eller positiva komponenter. Hans 
stressmodell baserade sig på samspelet mellan individens omvärld, upplevda stress 
och tillgängliga resurser (Olofsson, Bengtsson & Brink, 2003). 

Den stressforskning som gjorts under senare år framhäver att upplevelsen och 
responsen på stress relaterar till hur olika faktorer, både hos individen och i 
stressituationen, samverkar och är starkt relaterad till kontexten. Enligt Bunkholdt 
(2004) har individen ett behov av att ha kompetens och att klara av svåra situationer. 
Sjuksköterskor är dock genom sin profession mer utsatta för sådana situationer och 
drabbas i större utsträckning av stressrelaterade sjukdomar som posttraumatiskt 
stressyndrom (PTSD) och utbrändhet (Ben-Ezra, Palgi, Walker, Many, & Hamam-
Raz, 2014; Olofsson et al., 2003). Mardrömmar, minnen och rädslor finns inte bara 
hos föräldrar som förlorat sitt barn innan födelsen utan även barnmorskan påverkas av 
denna traumatiska händelse (Säflund et al., 2004). 

Antonovsky delar in stressorerna efter hur lång tid de påverkar oss. De kan vara 
antingen långvariga (som vid utbrändhet), tillfälliga men oundvikliga (som vid 
sjukdom eller död) eller små obetydliga vardagliga stressorer. Vi påverkas olika 
mycket av stressorerna beroende på vår inställning och förmåga att se helheten i en 
situation (Antonovsky, 2005). Den naturliga återhämtningen från en svår händelse tar 
olika lång tid för olika individer. Ibland uppträder PTSD flera månader eller år efter 
händelsen. Om tillgång till stöd och hjälp inte finns i omgivningen och resurserna 
tagit slut, så förloras balansen och risken för utmattningsdepression ökar (Olofsson et 
al., 2003). 

 

COPINGSTRATEGIER 

Coping betyder att kunna bemästra en situation. Det handlar om individens 
anpassningsförmåga och sätt att hantera ett nytt förhållande, som kräver en kraftinsats 
för att klara de krav som ställs på individen i fråga (Olofsson et al., 2003). Varje 
enskild individ finner egna sätt att klara av det som på något sätt ökat 
larmberedskapen och förorsakat en ökad påfrestning. Dessa sätt kallar man för 
copingstrategier. 

Enligt Ekedahl & Wengström (2013) kan copingstrategierna delas in i bevarande, 
reparerande och omvandlande strategier. Som exempel på de bevarande 
copingstrategierna ses bland annat den egna eller organisationens gränsdragningar, 
nya rutiner eller kollegialt stöd. Det kan också vara en bevarande strategi att få 
tillbringa tid med föräldrarna och ge den hjälp man kan eller att använda egna 
anhöriga som en ventil. De reparerande strategierna kan vara handledning, gudstro 
eller att följa föräldrarnas sorgearbete. Även att hjälpa anhöriga i processen genom att 
kanske videofilma eller skapa minnen som fotavtryck, foton med mera, hjälper 
barnmorskan i hennes egen process. Bland de omvandlande strategierna kan 
fokusering på nuet skapa lugn hos både patient och barnmorska. Genom att 
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kombinera olika strategier ökar möjligheterna att orka med sitt arbete (Ekedal & 
Wengström, 2013). 

Efter svåra krissituationer eller i samband med vård vid traumatiska händelser kan 
copingmetoden debriefing användas. Ordet debriefing betyder utfråga, möte där 
frågor diskuteras. Debriefing är en copingmetod speciellt avsedd för att användas vid 
traumatiska händelser. Metoden innebär att man genom ett reflekterande sätt samtalar 
om händelsen och den inverkan den haft (Puia et al., 2013). Mening, förståelse och 
motivation att gå vidare är målet för denna copingstrategi. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Synen på sorg och hur den bearbetas på bästa sätt har under de senaste decennierna 
ändrats. Arbetsrelaterad stress har under samma period uppmärksammats. Sorg och 
stress vid svåra förluster berör både drabbade och närstående, men också 
omvårdnadspersonalen. Evidensbaserad forskning belyser de drabbades behov och 
önskemål vid en svårbemästrad förlust (Säflund et al., 2004) men 
personalperspektivet är inte lika utforskat (Puia et al., 2013). Trots den ändrade synen 
på behoven vid en allvarlig krissituation så är fortfarande personalens reaktioner och 
behov bortglömda i förloppet. Frekvensen av perinatal förlust har inte minskat i 
Sverige under de senaste decennierna och barnmorskor möter drabbade familjer i sin 
profession (Socialstyrelsen, 2014). Forskning visar att kvaliteten på omvårdnaden vid 
perinatal förlust påverkas av barnmorskans upplevelse av situationen (Downe et al., 
2013). För att erhålla evidensbaserad kunskap är det angeläget att förstå 
barnmorskans perspektiv och de faktorer som inverkar på omvårdnadskvaliteten. Det 
kan i förlängningen möjliggöra att föräldrar som drabbas av en perinatal förlust 
upplever en ökad kvalitet på omvårdnaden. 

 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur perinatal förlust inverkar på 
barnmorskan och på vilket sätt det har betydelse för kvaliteten på omvårdnaden. 

 

METOD 

Fribergs modell (2012) låg till grund för denna systematiska litteraturstudie. 
Informationssökningen i fem olika databaser gjordes med fokus på 
omvårdnadsforskning inom vård och hälsa. Sökningen inleddes med en osystematisk 
sökning inom det valda ämnesområdet och strukturerades sedan upp i två strategiska 
faser utifrån problemområde och frågeställningar (Friberg, 2012). Forskningsartiklar 
med titel och abstrakt som motsvarade studiens problemområde lästes. Sökord och 
urvalskriterier specificerades. Med studiens syfte som utgångspunkt valdes sedan 
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relevanta vetenskapliga artiklar ut och materialet sammanställdes. 
Kvalitetsgranskning av valda artiklar gjordes enligt bedömningsmall ur Olsson & 
Sörensen (2011). Resultat och diskussion gjordes utifrån det vetenskapliga material 
som valts ut från befintlig forskning inom studiens problemområde. 

  

DATAINSAMLING 

Sökprocessen gjordes enligt Friberg (2013) i två faser, en inledande och en egentlig 
informationssökning. I den inledande informationssökningen genomarbetades olika 
databaser utifrån utvalda sökord som sen kombinerades på olika sätt för att få 
bakgrundsinformation om det valda ämnet och avgränsa problemområdet. 
Databaserna var Cinahl, PubMed, Swemed, PsychInfo och Web of Science och 
sökningen i de olika databaserna gjordes på samma sätt. De sökord som valdes ut var 
bereavement, care, coping, experience, grief, midwife, nurse, perinatal loss och stress. 
Ordet perinatal användes även i en kombination som perinatal bereavement och 
perinatal grief. Trunkering användes för att inkludera artiklar med andra 
böjningsformer på sökorden midwife och experience. De booleska operatorerna AND 
och OR användes för att utvidga alternativt begränsa sökningen och därmed resultatet 
(Friberg, 2012). Samma sökord och samma sökordskombinationer användes i de olika 
databaserna. 

Huvudsakligen studerades forskningsartiklar sammanställda under de senaste tio åren. 
Äldre forskning studerades för att få en inblick i ämnet för studien och dess 
utveckling över tid. Delar av materialet som lästs översiktligt låg till grund för 
uppsatsens bakgrund. Frågeställning och problemformulering strukturerades för 
ytterligare specificerad sökning. 

Den andra fasen, den egentliga informationssökningen, gjordes i databaserna Cinahl, 
PubMed, PsychInfo och Web of Science. Databasen SweMed gav inga resultat och 
togs bort från sökningen. I det första urvalet var inklusionskriterierna att titel och 
abstrakt belyste upplevelsen eller erfarenheten av att vårda vid perinatal förlust. 
Artiklarna som belyste både barnmorskans och sjuksköterskans perspektiv och 
motsvarade syftet för studien inkluderades. Begränsning för sökningen var engelska 
artiklar publicerade under de senaste tio åren, med tillgång till abstrakt samt peer-
reviewed. För att täcka forskning på området gjordes sökningen på tio år. När 
sökordet stress användes gjordes en begränsning på fem år för att få nyare forskning 
inom området. Antalet artiklar som uppkom var 786.  Genom att läsa titlarna och 
slutresultatet på abstraktet kunde en första bedömning göras om artikeln berörde 
barnmorskan. 116 abstrakt lästes till fullo. Av dessa ansågs i den andra bedömningen 
att 29 artiklar vara intressanta och fick därför ingå i det första urvalet för studien. 
Artiklarna lästes och 15 utgick på grund av att de inte motsvarade syftet. Vetenskaplig 
bedömning gjordes på 14 artiklar. Fyra exkluderades vid den vetenskapliga 
bedömningen. De artiklar som exkluderades var en metaanalys, en review-artikel och 
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två av låg vetenskaplig kvalitet. Totalt valdes 10 artiklar ut. Av dessa var fyra artiklar 
kvalitativa och sex artiklar kvantitativa. 

  

DATABEARBETNING 

Bearbetning av det utvalda datamaterialet gjordes enligt kurslitteratur. Artiklarna 
lästes igenom individuellt, en granskning angående relevans mot syfte och kvalitet 
gjordes enligt mall för vetenskapliga artiklar (Olsson & Sörensen, 2011). En 
artikelöversikt sammanställdes (se tabell 3). 19 artiklar ansågs inte uppfylla krav på 
inklusionskriterierna eller kvalitet och exkluderades.  Artiklarna lästes på nytt och 
analyserades gemensamt. Språkliga skillnader i översättningen beaktades. Likheter 
och olikheter diskuterades (Friberg, 2012). Meningsenheter som svarade mot syftet 
för studien antecknades i en “mind-map” (Henricson, 2013). Jämförelser av likheter 
och skillnader diskuterades. De meningsbärande enheterna utgjorde underlag för 
kodning. Bearbetningen resulterade i fyra teman där ett var övergripande tema 
(Henricson, 2013). Det första temat var barnmorskans upplevelse av perinatal förlust, 
andra temat var barnmorskans sätt att bemästra situationen och det tredje temat var 
barnmorskans behov av kunskap och stöd. Det fjärde och övergripande temat som 
framkom var; betydelse för kvaliteten på omvårdnaden. 

Nedan illustreras analysprocessen (Figur 1). Källa finns angivet bredvid de 
meningsenheterna i form av artikelnummer enligt artikelöversikt i bilaga C. 
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Figur 1. Analysprocessen 

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

All forskning som involverar människor reglerades enligt lag (SFS 2003:460; Olsson 
& Sörensen, 2011). Lagen reglerar bestämmelser om etikprövning och samtycke till 
deltagande i forskning. Syftet är att skydda den enskilda individen och uppehålla 
respekt för människovärdet. Datamaterial i form av vetenskapliga artiklar som ligger 
till grund för resultat i studier bör kunna redovisa etiska överväganden samt prövning 
av en etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2013). Denna litteraturstudie 
inkluderar artiklar som är etiskt granskade. 
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RESULTAT  

BARNMORSKANS UPPLEVELSE AV PERINATAL FÖRLUST 

Barnmorskans upplevelse av att vårda påverkade hennes förhållningsätt till perinatal 
förlust. När ett barn dog innan födelsen upplevdes förlossningen mer känsloladdad 
och situationen kunde bli komplex för barnmorskan (Maria Pastor Montero, Manuel 
Romero Sanchez, Hueso Montoro, Lillo Crespo, Gema Vacas Jaén & Belén 
Rodriguez Tirado, 2011; Roehrs et al., 2008). Vetskapen att inte kunna hjälpa eller 
ändra vad som hänt tyngde (Fenwick et al, 2007; Maria Pastor Montero, 2011). 
Skuldkänsla och ångest inför situationen uppkom (Maria Pastor Montero et al., 2011; 
Roehrs et al., 2008). Ibland upplevde barnmorskan en känsla av förlust och sorg 
liknande föräldrarnas känslor (Chan & Arthur, 2009; Maria Pastor Montero et al., 
2011; Steen, 2015). Barnmorskan upplevde osäkerhet över att inte veta vad hon ska 
säga (Fenwick et al., 2007; McCreight, 2005; Maria Pastor Montero, 2011; Steen, 
2015). 

“I feel totally powerless for not know what to say in this situation” (Maria 
Pastor Montero, 2011, s. 1410). 

Att närvara i vården av föräldrar som får ett dödfött barn var för barnmorskan en 
emotionellt utmanande och uttömmande händelse (Fenwick, Jennings, Downie, Butt 
& Okanaga, 2007; Roehrs et al., 2008; Sheen, Spiby & Slade, 2015). Förutom den 
emotionella utmaningen komplicerade också pappersexercisen till processen och 
gjorde att barnmorskorna upplevde frustration och förvirring över allt 
dokumenterande runt händelsen (Fenwick et al., 2007; Roehrs et al., 2008). 

En traumatisk förlossning ökade stressnivån hos barnmorskan (Fenwick et. al., 2007; 
Sheen et al., 2015). En negativ livsinställning och brist på meningsfullhet kunde 
resultera i ökad sårbarhet (Sheen et al., 2015; Wallbank & Robertson, 2013). 
Barnmorskorna kände förväntningen på att vårda samtidigt som de kämpade med att 
klara av sina egna reaktioner (McCreight, 2005; Maria Pastor Montero et al., 2011). 
Upplevelsen att inte få utrymme att gråta eller uttrycka känslor fick det att kännas 
tungt att gå igenom arbetspasset (Chan, Lou, Arthur, Cao, Wu, Li, Sagara-Rosemeyer, 
Chung & Lui, 2008; Sheen et al., 2015). Barnmorskan upplevde det negativt om hon 
tvingades att närvara eller vårda vid perinatal förlust. De tyckte att man skulle ha ett 
val men att alla ändå skulle medverka för att lära sig. Värst var det om man tvingades 
ha en normal förlossning i ett rum och samtidigt vårda föräldrar som väntade ett 
dödfött barn (Roehrs et al., 2008).  

“I feel that the person most comfortable and willing to care for the 
family should. But I also feel that each member should be aware of 
how to complete the task if necessary” (Roehrs et al., 2008, s. 637). 

Att vårda vid perinatal förlust kunde även upplevas positivt av barnmorskorna. En 
majoritet av barnmorskorna i studien av Fenwick et. al. (2007) fann det positivt att ha 
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hjälpt de sörjande föräldrarna. Det upplevdes som ett privilegium att få vara med att 
dela sorgen och hjälpa föräldrar att skapa minnen. Samma sak beskrev också Roehrs 
et al. (2008). Det var viktigt att få tid med familjen och att skapa känslosamma 
relationer. Det kändes som att ha fått vara med och göra skillnad för dessa föräldrar 
(Fenwick et al., 2007; Roehrs et al., 2008; Steen, 2015).  

“I feel like I make a difference and if I can ease their pain I am happy” (Steen, 
2015, s. 84). 

 

BARNMORSKANS SÄTT ATT BEMÄSTRA SITUATIONEN 

Barnmorskorna som genom sitt yrke ställdes inför att vårda vid perinatal förlust 
hittade olika sätt att klara av sina arbetsuppgifter. Viktigt ansågs att få tillfälle att 
ventilera sina känslor efter att ha närvarat vid förlusten av ett barn. Flertalet delade 
erfarenheten med kollegor och/eller anhöriga vid annat tillfälle (Chan et al., 2008; 
Fenwick et al., 2007; Roehrs et. al., 2008; Steen, 2015). Att kommunicera 
erfarenheter överförde kunskap och gav barnmorskan möjlighet att uppfatta sina egna 
behov i sorgeprocessen (Chan et al., 2008; McCreight, 2005; Roehrs et al., 2008). Ett 
reflekterande förhållningsätt var ett sätt för barnmorskan att få den kunskap som hon 
behövde för att klara av situationen (McCreight, 2005).   

“My co-workers and their past experience with this type of care [are 
helpful].They are someone for me to talk to” (Roehrs et al., 2008, s. 635) 

Genom att skaffa erfarenheter blev barnmorskorna i förlängningen tryggare i sitt 
arbete med sörjande föräldrar (Roerhs et al., 2008; Sheen et al., 2015). Ett gott 
självförtroende underlättade att identifiera de egna känslomässiga reaktionerna 
(McCreight, 2005; Sheen, 2015). 

Det var svårt att sätta en gräns mellan professionalitet och personlig relation till 
föräldrarna och därför visade inte alltid barnmorskan sina känslor vid händelsen 
(McCreight, 2005; Roehrs et al., 2008). Barnmorskan koncentrerade sig på den 
medicinska omvårdnaden av patienten och på så sätt behövde hon inte utsättas för de 
emotionella känslorna (Maria Pastor Montero et al., 2011; Roehrs et al., 2008). 
Insikten om att det gick att göra skillnad genom att fokusera på föräldrarnas behov 
och erbjuda bästa möjliga vård fick henne att klara av händelsen (Fenwick et al., 
2007; Roehrs et al., 2008; Steen, 2015). En del barnmorskor fann stöd i sin gudstro 
när arbetet var svårt (Chan & Arthur, 2009; Fenwick et al., 2007). 

“I probably have not processed this but I try to turn off my feelings so that I 
can go on doing my job” (Roehrs et al., 2008, s. 636). 

En del barnmorskor kände att de ville ha tid för återhämtning. För att orka med sökte 
de ibland andra arbetsuppgifter under en kort period eller tog ledigt ifrån arbetet efter 
en sådan händelse (McCreight, 2005; Maria Pastor Montero et al., 2011; Roehrs et al., 
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2008; Sheen et al., 2015). Barnmorskorna växlade arbetsuppgifter mellan varandra för 
att inte riskera att bli utbrända (Roehrs et al., 2008; Sheen et al., 2015). 

“If the same nurse always cares for the parents with perinatal loss there is a 
significant chance of burnout” (Roehrs et al., 2008, s. 637). 

Inställningen till omvårdnaden var kopplad till den kontext, organisation eller miljö 
där vården bedrevs (Chan et al., 2008; Chan & Arthur, 2009; Fenwick et. al., 2007; 
Roehrs et. al., 2008; Wallbank & Robertson, 2013). Om barnmorskan hade sämre stöd 
i arbetsmiljön, speciellt ifrån arbetsledningen, så påverkade det hennes 
copingstrategier negativt (Wallbank & Robertson, 2013). 

 

BARNMORSKANS BEHOV AV KUNSKAP OCH STÖD 

Kunskap och stöd från omgivningen var basala behov för barnmorskan. Upplevelsen 
av att känna stöd från kollegor och arbetsledning ansågs mycket viktig (Chan et al., 
2007, Chan et al., 2008; Chan & Arthur, 2009; McCreight, 2005; Maria Pastor 
Montero et al., 2011; Roehrs et al., 2008; Steen, 2015; Wallbank & Robertson, 2015). 
Arbetsledningen ansågs av barnmorskorna ansvarig för bra arbetsrutiner och adekvat 
utbildning (Fenwick et al., 2007). Brist på rutiner och klara riktlinjer försvårade 
arbetet för barnmorskorna (Chan et al., 2007; Chan et al., 2008; Steen, 2015). 

Många barnmorskor hade baskunskap om krissituationer men önskade mer specifik 
kompetens inom området (Chan et al., 2007; Chan et al., 2008; Chan & Arthur, 2009; 
Fenwick et al., 2007; Roehrs et al., 2008; Maria Pastor Montero et al., 2011; Steen, 
2015). Barnmorskan kände sig tryggare och mer positiv om hon hade fått adekvat 
utbildning (Chan et al., 2007; Chan et al., 2008; Chan & Arthur, 2009; Roehrs et al., 
2008). Brist på kompetens och erfarenhet av att vårda patient vid perinatal förlust var 
enligt barnmorskorna den främsta anledningen till svårigheter i vårdsituationen 
(Maria Pastor Montero et al., 2011 Roehrs et al., 2008). Starka känslor som ångest, 
hjälplöshet och frustration relaterades till uppfattningen om den egna kompetensen 
och hur väl förberedd barnmorskan kände sig (Chan et al., 2008; Maria Pastor 
Montero., 2011; Roehrs et al., 2008; Steen, 2005; Wallbank & Robertson, 2013). 
Utbildning i sorgebearbetning och handledning i vården minskade stressen och stärkte 
självförtroendet (Chan & Arthur, 2009;Wallbank & Robertson, 2013). 

“Adequate education will allow caregivers to be more comfortable with their 
own needs, in addition to supporting the grieving family” (Steen, 2015, s. 81). 

Enligt Wallbank & Robertson (2013) förändrade inte yrkesutbildningen upplevelsen 
vid perinatal förlust utan den påverkades av hur barnmorskan uppfattade 
vårdkvaliteten, hur situationen kunde bemästras och erfarenheten av att ha närvarat 
vid perinatal förlust. Barnmorskan hittade sätt att kompensera de brister som fanns. 
Erfarenhet fick ersätta kunskapsbrist när emotionella utmaningar uppstod i vården 
(McCreight, 2005). Barnmorskor fann stöd och kunskap genom varandras 
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erfarenheter (Chan et al., 2008; Roehrs et al., 2008), men kollegialt stöd fanns inte 
alltid att få (Fenwick et al., 2007; Steen, 2015). När barnmorskan inte fann stöd i sin 
arbetsmiljö resulterade det i minskad förmåga att bemästra situationen (Fenwick et al., 
2007; Sheen et al., 2015; Wallbank & Robertson, 2013). 

 

BETYDELSE FÖR KVALITETEN PÅ OMVÅRDNADEN 

Kvaliteten på omvårdnaden påverkades både positivt och negativt av olika faktorer. 
Kunskapsbrist var en av de faktorer som kunde inverka negativt på kvaliteten (Maria 
Pastor Montero et al., 2011; Roehrs et al., 2008). Barnmorskorna önskade specifika 
kunskaper i sorgebearbetning och kommunikation för att förbättra vården för 
föräldrarna. (Chan et al., 2007; Chan et al., 2008; Chan & Arthur, 2009; Fenwick et 
al., 2007; Maria Pastor Montero et al., 2011; Roehrs et al., 2008; Steen, 2015). 

Studier visar att omvårdnaden påverkas negativt i stressande situationer (Fenwick et 
al, 2007; Steen, 2015). Frekventa upplevelser hade en kumulativ effekt på 
barnmorskan och medförde högre risk för PTSD. Känslosamma personer hade högre 
risk att drabbas av PTSD (Sheen, 2015). Det kunde i sin tur inverka på vårdkvaliteten 
genom sämre bemötande gentemot föräldrarna i form av undvikande eller likgiltighet 
(Maria Pastor Montero et al., 2011; Sheen, 2015; Steen, 2015; Wallbank & 
Robertson, 2013). 

“Parents aren’t always treated right or respected and there is coldness from 
some caregivers” (Steen, 2015, s. 82). 

Erfarenhet av att vårda vid perinatal förlust ansågs vara en viktig aspekt för att kunna 
ge god omvårdnad. Det ansåg barnmorskorna var en av de mest betydelsefulla 
faktorerna för omvårdnadkvaliteten (Fenwick et al., 2007; Roehrs et al., 2008). 
Erfarenhet skapade självförtroende vilket i sin tur påverkade omvårdnaden positivt 
(Roehrs et. al., 2008; Wallbank & Robertson, 2013). Som erfaren barnmorska kunde 
man lättare förstå föräldrarnas behov (Roehrs et al., 2008).  

En positiv inställning till att vårda vid perinatal förlust främjades om det gick att finna 
stöd i kollegor och arbetsledning (Chan et al., 2008; Fenwick et al., 2007). Även hjälp 
i sorgebearbetning och handledning av mer erfarna barnmorskor i vården ledde till 
ökad kvalitet på omvårdnaden genom minskad stress och stärkt självförtroende (Chan 
& Arthur, 2009; Wallbank & Robertson, 2013). Ett reflekterande arbetssätt 
möjliggjorde att känslomässiga reaktioner kunde användas på ett professionellt sätt i 
vården. Den kompetens som man fick genom erfarenhet i klinisk verksamhet och 
genom att tala med kollegor värderades högre än de kunskaper man fått i 
utbildningen. Denna nya kunskap användes för att ge bästa möjliga vård till föräldrar 
som fått ett dödfött barn (McCreight, 2005; Roehrs et al., 2008; Sheen, 2015). 
Barnmorskan kände att kvaliteten på omvårdnaden blev bättre när familjen kunde 
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följas och möjlighet till kontinuitet i vården kunde skapas (Fenwick et al., 2007; 
Roehrs et al., 2008; Steen, 2015).    

“I usually get more comfortable with the family as I continue to care for them, 
and once I establish some sort of relationship with them it gets easier” 
(Roehrs et al., 2008, s. 636). 

 

DISKUSSION 

METODDISKUSSION 

Metoden som valdes för att svara på frågeställningen och motsvara syftet för studien 
var en litteraturstudie. Metoden ansågs adekvat för att få fram kunskap om vad som 
fanns beskrivet i aktuell forskning. 

Sökningen strukturerades genom att använda utvalda sökord i databaserna. Genom att 
använda de utvalda sökorden i olika kombinationer ansågs att en systematisk sökning 
gjorts för att få relevant material i enlighet med studiens syfte. Trunkering av sökordet 
nurse (nurs*) och sökordet midwife (midwi*) användes för att inkludera alla ändelser 
på orden (Friberg, 2012). Det svenska sökordet för barnmorska översattes till både 
midwife och nurse. Det kan ses som en svaghet att göra universalsökning på 
barnmorska respektive sjuksköterska. Runt om i världen finns många olika  
benämningar för professionen barnmorska. För att överkomma denna svaghet valde vi 
att använda båda orden och fick på så sätt fram rollen som barnmorska. Nurse 
representerades bland annat med orden obstetric nurse, labour nurse, practical nurse, 
vilka alla arbetar inom obstetriken. Sökningarna medförde att resultatet uppfyllde 
syftet för studien och kunde överföras till den svenska professionen. 

Studien begränsades till att inte innefatta andra slags traumatiska krissituationer i 
vården genom att använda sökordet perinatal loss. För att öka trovärdigheten i arbetet 
genomsöktes fem databaser på samma sätt för att relevant material inte skulle 
förbises.  

Sökningen gjordes på tio år för att täcka den forskning som fanns. Det kan ses som en 
svaghet att ha äldre material i denna litteraturstudie, men det material som uppkom 
medförde intressant information utifrån problemområdet och med det som 
utgångspunkt togs därför materialet med i studien. Med sökordet stress gjordes 
sökning endast för de senaste fem åren. Det motiveras med att det har hänt mycket 
inom forskningen på detta område. Denna sökning gav inte några nya artiklar som 
kunde tillföras studien. Datamättnad ansågs uppnådd i sökningen eftersom dubbletter 
framkom vid olika sökordskombinationer i databaserna. 

Resultatartiklarna innehöll forskning från Australien, Asien, USA och Storbritannien. 
Att inkludera artiklar ifrån olika delar av världen sågs som en styrka. Genom att läsa 
om kulturella och religiösa olikheter berikades förståelsen under arbetet. Tre av 
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artiklarna i resultatet i denna studie är gjorda av samma medverkande forskare i Asien 
och därför kan en viss kritik vändas mot denna litteraturstudie. Med befintlig 
förförståelse ter sig upplevelsen hos barnmorskan att vårda vid perinatal förlust ändå 
likvärdig oavsett land. Resultatet i artiklarna visar på likheter inom vården världen 
över och det är därför möjligt att överföra resultatet och använda kunskapen inom 
svensk vård. 

Kvalitetsbedömningen av artiklarna har influerats av existerande förkunskap och 
förförståelse. För att stärka kvaliteten i litteraturstudien bedömdes artiklarna enskilt 
och sedan ytterligare flertal gånger gemensamt (Olsson & Sörensen, 2011).  De 
utvalda artiklarna var fördelade på både kvalitativa (4) och kvantitativa (6) artiklar 
och det kunde ses som både svaghet och styrka i studien. En möjlighet fanns att 
trovärdigheten påverkades med båda metoderna representerade i resultatet. Enligt 
Henricson (2013) ökar trovärdigheten genom att ha samma design på inkluderade 
artiklar. Det diskuterades men bestämdes att både de kvalitativa och de kvantitativa 
artiklar som inkluderats visade resultat som svarade på frågeställningen i den här 
studien. 

I en artikel fanns ett bortfall på 84 % (Bilaga C, artikel 8). Utskicket av frågeenkäten i 
studien var stort och gjordes genom randomiserat urval och inklusionskriteriet var att 
ha närvarat vid traumatisk förlossning. Eftersom endast 16 % svarade på enkäten kan 
en diskussion föras om de som deltog i studien verkligen representerade den utvalda 
populationen och gav ett adekvat resultat. Forskaren reflekterar över detta bortfall och 
diskuterar orsaken till det. Det finns en sannolikhet att resultatet i artikeln har 
påverkats men liknande resultatet verifieras av andra forskare (Wallbank & 
Robertson, 2013) och därför valdes artikeln att inkluderas i denna studie.   

Under databearbetningen användes en “mind-map” enligt Henricson (2013) vilket 
underlättade analysprocessen. För att lättare kunna förstå resultatet valdes 
Antonovskys teoretiska modell (Antonovsky, 2005). Bearbetningen visade sig vara en 
framkomlig väg för att värdera barnmorskans situation i sin helhet med dess styrkor 
och svagheter. Teman framkom och granskades samt analyserades för att hitta 
mönster som svarade mot syftet (Henricson, 2013). Diskussion gjordes om 
temaindelningen var korrekt och resulterade i fyra teman varav ett var övergripande 
tema. Genom att söka kunskap i kurslitteratur, föreläsningar och hos handledare har 
ett försök gjorts att öka giltigheten i resultatet. Att diskutera och reflektera har varit ett 
sätt för att försöka framställa ett trovärdigt arbete. 

 

RESULTATDISKUSSION  

Syftet var att utforska hur perinatal förlust inverkar på barnmorskan och på vilket sätt 
det har betydelse för kvaliteten på omvårdnaden. Positiva och negativa erfarenheter 
hos barnmorskorna kunde ses mot bakgrund av Antonovskys teori om KASAM - 
förståelse, meningsfullhet och hanterbarhet.  
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Frågor om meningsfullhet i vårdandet skapar frustration, hjälplöshet, rädsla att göra 
fel och gör det svårare att uttrycka egna känslor (Chan et al., 2008; McCreight, 2005; 
Roerhs et al, 2008). Att hitta mening i skeende är kanske den största utmaningen som 
barnmorskan har. Enligt Antonovskys teoretiska modell om känslan av sammanhang, 
KASAM, är just känslan av meningsfullhet grunden till att klara av stressfyllda 
situationer. Att känna att det finns ett värde i den insats som man gör i en stressfull 
situation, gör att det är lättare att gå igenom händelsen. Insikten för barnmorskan när 
hon känner att hon kan göra skillnad, kan ge en upplevelse av meningsfullhet och i sin 
tur känslan av värde i arbetsuppgiften. Det kan också ge motivation till fortsatt arbete. 
Barnmorskor kan också uppleva det som ett privilegium att få närvara vid perinatal 
förlust och känna att de genom sina insatser skapar bra förutsättningar för familjen 
(Fenwick et al, 2007; Roehrs et al., 2008). 

Hur en individ klarar av att hantera en stressfull situation beror på den egna förmågan 
men också av den kunskap och det stöd som erbjuds. Studier visar i linje med 
resultatet ifrån denna litteraturstudie att arbetsmiljön har betydelse för upplevelsen 
(McGrath, 2011; Olofsson et al., 2003). Barnmorskans upplevelser och 
förhållningssätt påverkas av kontexten och tillgängliga resurser (Chan et al., 2008; 
Chan & Arthur, 2009; Fenwick et. al., 2007; Roehrs et. al., 2008; Wallbank & 
Robertson, 2013). Resultatet visar också att tillgång till resurser för att kunna hantera 
situationen, främjar hälsan hos omvårdnadspersonalen och bekräftas i Antonovskys 
teori. Lazarus har i likhet med Antonovsky kommit fram till att hanterbarhet i en 
situation relateras både till den subjektiva upplevelsen och till befintliga resurser. 

I ICN:s etiska kod (2014) står beskrivet att sjuksköterskan ska utveckla strategier för 
konflikthantering för att gagna den egna hälsan och det själsliga välbefinnandet. Här 
kan diskuteras huruvida barnmorskan har möjlighet att utveckla copingstragier inom 
ramen för sin profession. I en svår situation kan barnmorskan göra det genom att dela 
erfarenheter med andra kollegor och prata om de känslor som uppstår. Det öppnar 
också upp möjligheten att värdefull kunskap överförs. Upplevelsen av vårdsituationen 
påverkar i hög grad förmågan av att hantera situationen. Ett reflekterande arbetssätt 
förbättrar förmågan att förstå och hantera situationen men skapar också 
meningsfullhet kring de känslor som kommuniceras (McCreight, 2005). Det kan i sin 
tur leda till att barnmorskan klarar av att hantera situationen genom att känna 
motivation i sin roll. 

Enlig flera forskare (Fenwick et al., 2007; Maria Pastor Montero et al., 2011) så ger 
erfarenhet hos barnmorskan större möjligheter till bättre vård eftersom 
självförtroendet ökar. Erfarenhet främjar ett bra bemötande och det har i studier visat 
ha betydelse för uppfattningen av vårdkvaliteten (Downe et al., 2012; Erlandsson et 
al., 2011; Trulsson & Rådestad, 2004). I studien av Roehrs et al. (2007) belyses dock 
svårigheten att få erfarenhet inom området eftersom det behövs att barnmorskan 
närvarar vid flera tillfällen av traumatiska förlossningar, men då samtidigt riskerar 
utbrändhet. Det verifieras i en studie av Lee (2012) som  menar att när stressnivåerna 
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är höga, så har barnmorskan tendens till att vårda enbart utifrån ett medicinskt 
perspektiv vilket uppfattas negativt av föräldrarna. 

Kunskapsnivå kan ur ett KASAM perspektiv ge en ökad begriplighet och därmed 
minska risken för stress (Antonovsky, 2005). Barnmorskorna önskar specifika 
kunskaper och copingstrategier (Sheen et al., 2015; Wallbank & Robertson, 2013). 
Intressant är att studier visar att kunskapsaspekten upplevs viktig för sjuksköterskan 
(Chan, 2007; Chan, 2008; Chan & Arthur, 2009; Maria Pastor Montero et al., 2011; 
Puia, Lewis & Beck, 2013) medan Wallbank & Roberston (2013) menar att 
utbildning inte skyddar mot upplevd stress. I studien av Wallbank & Robertson 
(2013) ses vid mätningarna ingen relation mellan stresspåverkan och utbildning. 
Erfarenhet anses dock i artiklarna som ingår i resultatet för denna litteraturstudie 
inverka positivt på inställning och vårdkvalitet. Chan & Arthur (2006) påpekar att de 
kunskapsbehov som ses hos barnmorskor i sin studie belyser viktiga aspekter och 
eftersom sorgen över ett förlorat barn inte är ett kulturellt enskilt fenomen kan 
resultaten generaliseras i andra delar av världen. 

Forskning visar att omvårdnadspersonalens reaktioner, beteende och attityder 
påverkar uppfattningen om vårdkvaliteten. Studier visar ökad stressnivå för 
barnmorskor som närvarar vid perinatal förlust (Chan et al., 2008;Wallbank & 
Robertson, 2013). Stressforskaren Selye såg att kontinuerlig stresspåverkan kunde 
orsaka försämrad livskvalitet med ohälsa som följd (Bunkholdt, 2004). På sent 1990-
tal visste man, att om de känslor barnmorskorna upplevde uppmärksammas och 
bearbetas, så minskar risken för utbrändhetssymtom (Mc Creight, 2005). Antonovsky 
kopplar förmågan att hantera en stressituation till låg KASAM. Genom att erbjuda 
möjligheter till hjälp att klara av en svår situation kan låg KASAM motverkas. 
Copingmetoden debriefing är exempel på ett hjälpmedel för personalen. Puia et al., 
(2013) påpekar att personal som närvarat vid perinatal förlust med fördel kan använda 
debriefing som copingmetod för att underlätta återhämtningsprocessen. 

Personalperspektivet är eftersatt inom forskningen och fortfarande efterfrågas 
utbildning i sorgearbete, handledning och kollegialt stöd (Sheen, 2015; Steen, 2015). 
Resultatet visar att barnmorskorna fortsätter att ha behov av kunskap och stöd. Det 
uppstår en undran om varför det kan vara så här. Trots ökad kunskap om 
barnmorskans upplevelse av att vårda vid perinatal förlust, uppmärksammas kanske 
inte den påverkan händelsen kan ha på barnmorskan. Det handlar inte bara om 
kvaliteten i den psykosociala arbetsmiljön att ta hand om personalen, utan även om 
god psykiskt hälsa och välmående som uppehåller drivkraften att orka möta föräldrar 
som förlorar ett barn. 

Flera av artiklarna har som förslag att fördjupade studier bör göras för att hitta stöd, 
hjälp och riktlinjer till barnmorskor som hanterar perinatalförlust (Chan et al, 2007; 
Chan et al., 2008; Chan & Arthur, 2009; Fenwick et al., 2007; McCreight, 2005). 
Studien av Chan et al., (2009) uppmuntrar till att utarbeta vårdriktlinjer för att hantera 
perinatal förlust, och på så sätt minska den stress som utlöses hos personalen. Vidare 



 

 17

skriver Sheen et. al., (2015) att fortsatt forskning rekommenderas för att ta reda på hur 
man på bästa sätt kan stödja och förbereda barnmorskor för att förebygga ohälsa.   

 

KONKLUSION  

Resultatet i denna studie visar att barnmorskans upplevelse och förmåga att bemästra 
perinatal förlust inverkar på vårdkvaliteten. Brist på kunskap och erfarenhet får 
barnmorskan att känna osäkerhet och ökad stress i svåra situationer. Barnmorskan 
upplever ett behov av ökat stöd från kollegor och arbetsledning. Kompetensutveckling 
med utbildning i kommunikation, sorgebearbetning och copingstrategier kan utrusta 
barnmorskan med kunskaper som förbättrar omvårdnadskvaliteten.   

 

IMPLIKATION  

Utmattningsdepression är idag en allt vanligare sjukskrivningsorsak hos 
omvårdnadspersonal. Den hårda arbetsbelastningen kombinerat med möten med 
människor i kris och nya okända situationer som kräver större krafter, leder till en 
ökad risk för arbetsrelaterade sjukdomar. Barnmorskor möter perinatal förlust i sitt 
yrke och hennes välmående kan inverka på vårdkvaliteten och därför är det viktigt att 
utrusta barnmorskan med effektiva copingstrategier. Det krävs ytterligare forskning 
hur copingstrategier kan implementeras i klinisk verksamhet. 

“We nurses have to look after ourselves to be able to look after parents and 
babies” (Moore, 2013, s. 21). 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

Sökord Cinahl/fritext PubMed/fritext PsycInfo/fritext 

perinatal förlust perinatal loss perinatal loss perinatal loss 

barnmorska midw* midw* midw* 

erfarenhet experien* experien* experien* 

bemästra, klara av coping coping coping 

smärtsam sorg bereavment 
grief 

bereavement 
grief 

bereavement 
grief 

omvårdnad care care care 

sjuksköterska nurs* nurs* nurs* 

stress stress stress stress 

 

 

Sökord SweMed Mesh/fritext Web of Science/fritext 

perinatal förlust perinatal death  perinatal loss  

barnmorska midw* midw* 

erfarenhet experien* experien* 

bemästra, klara av coping coping 

smärtsam sorg bereavement 
grief 

bereavement 
grief 

omvårdnad car* car* 

sjuksköterska nurs* nurs* 

stress stress stress 

 

 

 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 

träffar 
Lästa 

abstrakt 
Granskade 

artiklar 
Resultat 

artiklar 

20150308 Cinahl Perinatal loss AND midw* 
Limits: peer-reviewed, 
published after 2004, abstract, 
english 

86 9 5 1  

20150308 PubMed Se ovan 46 7 4(1) 4 

20150308 PsycInfo Se ovan 21 1 1(4) 1  

 Web of 
Science 

Se ovan 34 7 4(2) 0 

20150308 Cinahl Perinatal bereavement OR 
perinatal grief AND care 
AND nurs*: Limits:peer-
reviewed, abstract available, 
published after 2004, english 

32 7 3(4) 2 

20150308 PubMed Se ovan 124 16 3(7) 0 
20150308 PsycInfo Se ovan no limit:abstract 

available 
70 13 2(8) 0 

20150308 Web of 
Science 

Se ovan 177 30 3(15) 1 

20150314 Cinahl perinatal loss AND coping 
AND nurs* Limits: Abstract 
available, Peer-reviewed, 
published after 2004,english 
 

7 2 1(1) 0 

20150314 PubMed Se ovan 26 6 0(6) 0. 
20150314 Psycinfo Se ovan No limits: abstract 

available 
14 3 0(3) 0 

20150314 Web of 
Science 

Se ovan 16 1 0(9) 0 

20150316 Cinahl perinatal AND stress AND 
midw* Limits: Abstract 
available, Peer-reviewed, 
published after 2010,,english 

25 3 1(3) 0 

20150316 Pubmed Se ovan 36 1 1(2) 1 
20150316 PsycInfo Se ovan No limits: abstract 

available 
26 8 1(4) 0 

20150316 Web of 
science 

Se ovan 46 2 0(5) 0 

Totalt   786 116 29 10 

( ) = dubletter 
 
 
 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1  

 
 

Referens  Chan, M. F., Lou, F., Zang, Y., Chung, Y. F., Wu, L. H., Cao, F., & Li, P. (2007). Attitudes of 
midwives towards perinatal bereavement in Hong Kong. Midwifery, 23(3), 309-321 
RETRACTED 

Land  

Databas 

Kina 
PsycInfo 

Syfte Undersöka inställningen till perinatalt sorgearbete bland barnmorskor i Hong Kong genom att 
utforska relationen mellan inställning, utbildningsbehov och lämpligt sjukhuspolicy 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvantitativ  
Deskriptiv korrelationsstudie  
Av 202 barnmorskor på två sjukhus valde 76 % att delta. Strukturerat frågeformulär med 
frivilligt deltagande. Informationsblad som följdes av ett frågeformulär. Svar inom en vecka. 
Inledande pilot studie. Statistisk deskriptiv dataanalys med validerat innehållsindex (CVI) 
Bortfall 24% 

Slutsats Barnmorskor i Hong Kong behöver ökad kunskap om sorgearbete, mer erfarenhet, ökade 
kommunikationskunskaper samt ökat stöd från sjukhus och medarbetare.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

 

Artikel 2  

 
 

Referens Chan, M. F., Lou, F., Arthur, D. G., Cao, F., Wu, L. H., Li, P., “…”,  Lui, L. (2008). 
Investigating factors associate to nurses’ attitudes towards perinatal bereavement care. Journal of 

Clinical Nursing, 17(4), 509-518. doi:10.1111/j.1365-2702.2007.02007.x. 

Land  

Databas 

Kina 
PubMed 

Syfte Att utforska sjuksköterskors inställning till vården av patienter i perinatal sorg och identifiera 
orsakerna till den  

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvantitativ  
Deskriptiv statistisk analys  
Bekvämlighetsurval. Frågeformulär med frivilligt deltagande, svar inom 2 veckor, maj-aug 2006 
Mål svarsrespons 340 st. Av 530 sjuksköterskor inom obstetrik och gynekologi från fem sjukhus 
i HongKong valde 63% att delta 
Bortfall 37% 

Slutsats Sjuksköterskorna i Hong Kong behöver mer erfarenhet för att få ökad kompetens och  kunskaper 
i kommunikation. Bättre stöd ifrån kollegor och sjukhusledning behövs i vården vid perinatal 
förlust. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

 

Artikel 3 

 

 

Referens Chan, M.F., & Gordon Arthur, David. (2009). Nurses' attitudes towards perinatal bereavement 
care. Journal of advanced nursing, 65(12), 2532 

Land  

Databas 

Singapore 
Pubmed 

Syfte Att undersöka faktorer som påverkar barnmorskor och sjuksköterskors attityd vid perinatalt 
sorgearbete 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvantitativ studie.  
Statistisk deskriptiv studie 
276 sjuksköterskor på ett sjukhus i Singapore varav 76% valde att delta. 
Strukturerat frågeformulär, tidigare prövad mall  
 
Bortfall 13 %. 

Slutsats Utbildning i sorgebearbetning och handledning rekommenderas för att minska stressen, öka 
självförtroendet och kompetensen hos nyutbildade för att i förlängningen öka vårdkvalitet för 
sörjande föräldrar. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

 

Artikel 4 

 

 

Referens Fenwick, J, Jennings, B, Downie, J, Butt, J, & Okanaga, M. (2007). Providing perinatal loss 
care: Satisfying and dissatisfying aspects for midwives. Women and Birth, 20(4), 153-160. doi: 
10.1016/j.wombi.2007.09.002 

Land  

Databas 

Australien  
PubMed 

Syfte Att identifiera barnmorskors erhållna erfarenhet av och inställning till att vårda vid perinatal 
förlust. Studien, som är en del av en större studie, ämnar presentera barnmorskors erfarenheter, 
självförtroende och tillfredsställelse av att vårda föräldrar som erfarit perinatal förlust. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvalitativ studie. 
Ostrukturerad intervjustudie 
Frågeformulär via forum. Av 200 enkäter valde 70% att delta.  
Innehållsanalys, användning av dataanalysmetod under kodningen 
Bortfall 30% 

Slutsats Studien visar på betydelsen av kontinuitet och fördelarna av det i vården och att det krävs stöd 
och resurser för att det ska fungera. Det behövs mer utbildning för att vården ska bli bättre för 
patienterna. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 
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Artikel 5 

 

 

Referens McCreight, B. S. (2005). Perinatal grief and emotional labour: A study of nurses’ experiences in 
gynae wards. International Journal of Nursing Studies, 42(4), 439-448. 
doi:10.1016/j.ijnurstu.2004.07.004 

Land  

Databas 

England 
Web of Science 

Syfte Att utforska barnmorskans uppfattning om adekvat utbildning och den inverkan perintal förlust 
har på emotionella reaktioner och hur barnmorskan genom reflektion uppnår meningsfullhet i sin 
yrkesroll efter att ha erfarit perinatal förlust. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvalitativ  
Semi-strukturerade djupintervjuer 
Av 13 sjukhus som tillfrågades valde 77% att delta. 14 barnmorskor ingick i studien 
Intervjumaterial baserat på tidigare pilostudie 
Innehållsanalys  
Bortfall 23%. 

Slutsats Emotionella kunskaper behöver  värderas. Reflektion över känslor kan tillföra kunskaper och 
användas i kombination med professionella yrkeskunskaper.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 
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Artikel 6 

 

 

Referens Maria Pastor Montero, S., Manuel Romero Sanchez, J., Hueso Montoro, C., Lillo Crespo, M., 
Gema Vacas Jaén, A., & Belén Rodriguez Tirado, M. (2011). Experiences with perinatal loss 
from the health professionals' perspective. Revista Latino-Americana De Enfermagem (RLAE), 
19(6), 1405-1412. doi:10.1590/S0104-11692011000600018. 

Land  

Databas 

Spanien  
Cinahl 

Syfte Att undersöka vårdpersonalens upplevelser och beskriva deras copingstrategier vid perinatal 
förlust. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvalitativ metod  
Deskriptiv studie med ett fenomenologiskt fokus 
Intervjuer av fast anställd personal från BB och förlossning från ett sjukhus  
Innehållsanalys med meningsenheter som bearbetas i dataanalys (NVivo9) 
Bortfall saknas 

Slutsats Brist på kunskap och kompetens att hantera perinatal förlust var största orsaken till negativ 
inställning hos personalen och påverkade  yrkesutövandet. Det finns behov av mer utbildning 
med kunskap om copingstrategier samt riktlinjer i den kliniska verksamheten.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Medel 



BILAGA C  

 

 

Artikel 7  

 
 
 

Referens Roehrs, C, Masterson, A, Alles, R, Witt, C, & Rutt, P. (2008). Caring for Families Coping With 
Perinatal Loss. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing, 37(6), 631-639. doi: 
10.1111/j.1552-6909.2008.00290.x 

Land  

Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Att beskriva behovet av stöd och självförtroende hos sjuksköterskor som vårdar vid perinatal 
förlust 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvalitativ   
Deskriptiv studie  
Halvstrukturerade intervjuer  av barnmorskor. Intervjufrågorna testades i en pilotstudie.  
35 tillfrågade varav 31% deltog  
Innehållsanalys 
Bortfall 69% 

Slutsats Behov av grundutbildning och fortgående utbildning i vård vid sorg. För att stödja 
barnmorskorna i det utmanande arbetet behövs riktlinjer och effektiva copingstrategier både 
under och efter tiden för vårdandet.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Medel 



BILAGA C  

 

 

Artikel 8 

 

 

Referens Sheen, Kayleigh, Spiby, Helen, & Slade, Pauline. (2015). Exposure to traumatic perinatal 
experiences and posttraumatic stress symptoms in midwives: prevalence and association with 
burnout. International journal of nursing studies, 52(2), 578-587. doi: 
10.1016/j.ijnurstu.2014.11.00613.  

Land  

Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Att undersöka den psykologiska inverkan traumatiska förlossningar kan ha på barnmorskan och 
hur det påverkar yrkesutövandet. Att undersöka omfattningen av posttraumatiska symtom. Även 
förhållandet mellan posttraumatiska symtom och utbrändhet undersöktes 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvantitativ  
Retrospektiv tvärsnittsstudie  
Frågeformulär via post till 2800 slumpmässigt urvalda från barnmorskeregistret. 464 svar varav 
421 motsvarade inklusionskriteriet att ha närvarat vid minst en traumatisk förlossning. 
Deskriptiv statistisk dataanalys . 
Bortfall 84%.   

Slutsats Barnmorskor kan uppleva traumatiska händelser i sitt yrke vilket kan leda till posttraumatiskt 
stress. För att främja hälsan hos yrkeskategorin, men även hos andra med likande roll och 
arbetsuppgifter bör stödjande insatser införas. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

 

Artikel 9 

 

 

Referens Steen, S. E (2015). Perinatal death: bereavement interventions used by US and Spanish nurses and 
midwives. International journal of palliative nursing,  21 (2), 1357-6321 

Land  

Databas 

USA 
Cinahl  

Syfte Att utforska likheter och skillnader mellan sjuksköterskor i USA och Spanien angående engagemang och 
behov beträffande omvårdnaden av familjer som drabbas av perinatal förlust. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvantitativ  
Tvärsnittsstudie 
Frågeformulär till totalt 59 barnmorskor och sjuksköterskor i USA och Spanien varav 89% från USA 
valde att delta och 80% från Spanien. Alla hade erfarenhet av att vårda vid perinatal förlust. 
Svaren kategoriserades enligt Gardeners studie och Fischers test och Chi-square test användes för att 
analysera likheter och olikheter av sorgebearbetnings rutiner och av behov hos sjuksköterskorna från USA 
och Spanien 
Bortfall 11% i USA och 20% i Spanien 

Slutsats Behovet av kompetens, kommunikationskunskaper och copingstrategier skiljde sig mellan länderna. 
Utbildning i sorgebearbetning behövs i båda länderna för att kvalitetssäkra omvårdnaden.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

 

Artikel 10 

 

Referens Wallbank, S, & Robertson, N. (2013). Predictors of staff distress in response to professionally experienced 
miscarriage, stillbirth and neonatal loss: a questionnaire survey. International journal of nursing studies, 
50(8), 1090 

Land  

Databas 

USA  
PubMed 

Syfte Att undersöka orsaker till och omfattningen av personalens stress och ångest efter att ha närvarat vid 
missfall, fosterdöd och neonatal död. Att finna faktorer som teoretiskt sett kan förutsäga personalens 
respons på händelsen. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvantitativ retrospektiv tvärsnittsstudie  
Bekvämlighetsurval. Frågeformulär till 350 tillfrågade på fem sjukhus varav 54% valde att vara med  
Dataanalysinstrument IES, PANAS, Brief COPE och WES 
Minimumkrav på deltagande 143 personer för styrka 0.80.  
Bortfall på 46%  

Slutsats 54% av personalen upplevde ångest vilket var av hög klinisk betydelse. Stresspåverkan kunde förutsägas 
utifrån antal erfarenheter, personalens upplevelse, uppfattning om kvaliteten på omvårdnaden, förmåga att 
hantera situationen och stöd i omgivningen Arbetsmiljön och stöd av arbetsledningen var betydelsefullt 
för att kunna hantera situationen. Utbildning visar sig inte skydda, men möjlighet till stöd och vägledning 
kunde mildra ångest och uppmuntra till att omvärdera händelsen 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 
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