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SAMMANFATTNING  
Ett missfall innebär ofta ett stort lidande och en sorg hos dem som drabbas.  
Syfte: Syftet med vår litteraturstudie var att belysa kvinnors samt deras partners 
omvårdnadsrelaterade upplevelser i samband med ett missfall. 
Metod: En litteraturstudie med 11 inkluderade artiklar. Kvalitetsbedömning av artiklarna 
gjordes med stöd av bedömningsmallar. Artiklarnas resultat analyserades och fem 
huvudkategorier framkom: Upplevelser av information. Upplevelser av förklaring till 

missfallet. Upplevelser av uppföljning. Upplevelser av vårdpersonalens bemötande. 

Upplevelser av kontexten.  

Resultat: Resultatet visar att det finns ett stort behov av information vid missfall, en 
förklaring till varför missfallet inträffat samt en formell uppföljning. Personalens bemötande i 
samband med missfallet var mycket viktigt för hur kvinnorna samt deras parter skulle uppleva 
samt hantera händelsen. Kontexten på sjukhuset kunde i vissa fall också ha stor betydelse för 
vilka känslor som upplevdes i samband med missfallet. Forskning kring partnerns upplevelse 
av missfallet var liten, vilket kan vara ett område för fortsatt forskning. 
Slutsats: En viktig uppgift för sjuksköterskan är att visa empati och bekräfta kvinnan samt 
partnern i sorgen och lidandet. Genom ökad kunskap om vad kvinnan samt partnern upplever 
som viktigt i vården i samband med missfallet kan sjuksköterskan tillämpa god omvårdnad 
och därmed förhindra ett ökat och fortsatt lidande hos dem och deras familjer. 
 
Nyckelord: missfall, spontan abort, upplevelse, omvårdnad  
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Before I formed thee in the belly I knew thee; and before 

thou camest forth out of the womb I sanctified thee. 

(Jeremiah 1:5)  

Inledning 

Många drömmar och förhoppningar kan gå förlorade i samband med ett missfall. Missfallet 

leder till en speciell form av sorg därför att fostret är en del av föräldrarna, en del av deras 

identitet (Clark Callister, 2006). Besvikelsen på vården har varit stor i samband med missfall, 

vilket vi har fått höra från vänner och bekanta vid ett flertal tillfällen. Beskrivningar om ett 

osympatiskt bemötande från vårdpersonal har framkommit vid berättelserna. Det har inte 

funnits möjlighet att prata om missfallet utan har bara varit en medicinsk behandling utan 

någon uppföljning. Några har varit ledsna och upprörda över att behöva se och tillbringa tid 

på avdelning tillsammans kvinnor inlagda för att göra abort. Extra svårt verkar upplevelsen ha 

varit av att möta mammor med nyfödda bebisar i samband med missfallet. 

 

Weström, Åberg, Anderberg & Andersson (2005) skriver att en kvinna som genomgår ett 

missfall kräver mycket stöd samt ska kunna kontakta vården om så behövs. Vårdpersonalen 

har en stor uppgift att informera vad som har hänt, hjälpa kvinnan och dennes partner till 

förståelse och acceptera vad som har hänt. Efter att ha läst Sundgren (1992) märker vi att 

prioriteringen vid missfall inte är hög inom vården därför att det är så pass vanligt och att det 

inte anses som ett ”sjukt” tillstånd. I boken återberättas många negativa berättelser kring 

vården från kvinnor som fått missfall. Följande citat är hämtat därifrån: ”Missfall är väl så 

vanliga, och så ofarliga, att ingen orkar engagera sig i dessa pjåskiga, gråtande kvinnor.” 

(Sundgren, 1992, s.45) 

 

Brister vården och omvårdanden i samband med missfall eller är våra bekanta extra känsliga 

och gnälliga?  För att få veta hur det verkligen ligger till valde vi att göra en litteraturstudie 

över aktuell forskning om hur kvinnor samt deras partner upplever vården. Studien kan ge 

svar på vilken typ av vård och omvårdnad som efterfrågas i samband med missfall. Studien 

kan förhoppningsvis bli till stor nytta i den fortsatta omvårdnaden av dessa kvinnor samt deras 

partner som genomlider ett missfall. 
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Bakgrund 

Det här avsnittet behandlar missfall, begreppen vårdlidande, omvårdnad och familjefokuserad 

omvårdnad samt vård vid missfall och känslor efter missfall. 

Missfall 

Den medicinska termen för missfall är spontan abort (Weström et al., 2005). Vi kommer dock 

att använda benämningen missfall i detta arbete därför att det är en vanlig benämning i dagligt 

tal samt att ordet spontan abort lätt kan förväxlas med planerad abort.  

 

I Sverige föddes 109 301 barn under år 2008 (Statistiska centralbyrån, 2009). Mellan tio och 

tjugo procent av alla konstaterade graviditeter slutar i missfall och mer än hälften av alla 

graviditeter resulterar i missfall. Var fjärde kvinna har haft ett missfall och ungefär en av 300 

kvinnor går igenom tre eller fler missfall. De missfall som registreras i sjukvården utgör 

endast cirka 10 procent av alla graviditeter (Weström et al., 2005). Graviditeten delas in i tre 

perioder, så kallade trimestrar, på vardera tre månader. De flesta missfall inträffar under första 

trimestern (Sundgren, 1992). Olika länder anger olika tidpunkter för hur långt framskriden en 

graviditet ska vara för att ett missfall i stället ska räknas som intrauterin fosterdöd eller 

dödfött barn. I Sverige anses en graviditet som avbryts genom framfödandet av ett foster utan 

liv före utgången av 28:e graviditetsveckan eller vid osäkerhet om graviditetens längd, ett 

livlöst foster kortare än 35 cm, vara ett missfall. Ett missfall börjar oftast med smärtor i 

magen samt blödningar. Blödningen kan i början vara mycket mörkröd färgad och sparsam, 

dock bli den mer riklig och mer rödfärgad med tiden. Det är dock vanligt med blödningar 

tidigt i graviditeten och behöver inte vara ett tecken på missfall. Karaktären på smärtan är 

varierande, men i många fall liknar smärtan menssmärtor eller förlossningsvärkar och brukar 

komma i intervaller.  

 

Orsakerna till tidiga missfall kan vara defekter i fostret, moderkakan eller hinnorna ofta pga 

kromosomavvikelser, infektioner eller immunologiska defekter hos mamman. Sena missfall 

kan bero på infektioner, missbildningar i livmodern, myom, vattenavgång, missbildningar hos 

fostret eller kompression av navelsträngen (Weström et al., 2005). Sundgren (1992) skriver att 

stress eller psykisk ohälsa kan vara en orsak till missfall och refererar till en studie i USA. I 

den studien fick kvinnor som haft missfall, där man inte hittat någon biologisk förklaring till 

missfallet, gå i stödjande samtal en gång i veckan under hela nästföljande graviditet. 
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Resultatet blev att 85% av dessa kvinnor då lyckades genomföra sin graviditet. Sundgren 

(1992) jämför detta med en tidigare undersökning som visar att en kvinnas chans att 

genomföra sin graviditet är 10-15% efter upprepade missfall. 

Vårdlidande 

Vårdlidande är det lidande som upplevs i relation till själva vårdsituationen. Vårdsituationen 

kan innebära kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning och 

utebliven vård. Kränkning av värdigheten är när t ex vårdpersonal inte lyssnar eller ser 

människan som är i behov av hjälp, utan betraktar patienten som ett objekt. Samma sak 

händer när vårdpersonal fråntar en patient hennes självbestämmanderätt. När patienten inte får 

vara med och fatta beslut om sig själv kan det skapa ett stort lidande. Maktutövning kan 

innebära att vårdpersonal inte tar patienten på allvar eller att patienten blir ”tvingad” till 

vårdhandlingar (på grund av rådande rutiner) som denne inte orkar med (Eriksson, 1994). Det 

onödiga vårdlidandet måste vi få bort menar Eriksson (1994). För att få bort det måste vi veta 

varför det finns. Många gånger orsakas vårdlidandet omedvetet och beror på avsaknad av 

reflektion och bristande kunskap om mänskligt lidande. Ofta glömmer vi människan bakom 

sjukdomen. Genom att välkomna, älska, ge bekräftelse, förstå och upprätthålla patientens 

värdighet kan detta ge utrymme för patienten att lida och ta emot rätt vård och behandling 

(Eriksson, 1994).  

Omvårdnad 

Begreppet omvårdnad innefattar både mänsklig omsorg (att jämföra med engelskans caring) 

och sjuksköterskans professionella omvårdnadsarbete (att jämföra med engelskans nursing). 

Det finns emellertid ingen klar definition av begreppet (Wiklund, 2003). I denna studie 

används begreppet omvårdnad delvis utifrån Travelbees teori (Kirkevold, 1992). Vi menar att 

omvårdnadens syfte är att hjälpa patienten att hantera och uthärda sjukdom och lidande samt 

att finna en mening i dessa upplevelser men även att förebygga sjukdom och lidande och att 

främja hälsa. Vi hävdar att hälsa är ett individuellt begrepp och har olika innebörd för olika 

människor.  

 

Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska sjuksköterskor ha förmåga att 

kommunicera med patienter, närstående och personal på ett respektfullt och empatiskt sätt. 

Sjuksköterskor ska kunna ge information och förvissa sig om att patienten och de närstående 

förstår (Socialstyrelsen, 2005). 
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Familjefokuserad omvårdnad 

Enligt Wright, Watson och Bell (2002) är en föreställning en ”sanning” om en subjektiv 

verklighet som påverkar den biopsykosociala-andliga strukturen och funktionsförmågan. 

Kärnföreställningar är det som finns djupast i vårt innersta och som ger oss vår identitet. 

När familjer drabbas av sjukdom är det dessa kärnföreställningar som gör hur familjen 

upplever sjukdomen/ohälsan. Sjuksköterskan kan ifrågasätta hindrade föreställningar i 

familjen och klargöra dessa och därmed hjälpa familjen att se möjligheter till att förändra 

dessa  föreställningar. 

 

CFAM (Calgery Family Assessment Model) innebär att sjuksköterskan gör en 

familjebedömning (Wright & Leahey, 2005). I bedömningen ska hon fokusera på 

interaktionen mellan personerna i familjen och inte på enskilda personer. Sjuksköterskan ska 

se familjen som en mobil (en dekoration med rörliga komponenter som hängs upp över 

exempelvis bebissängar), vars delar rör sig i samspel med varandra. Kommer en komponent i 

gungning blir även övriga ur balans. CFAM består av tre huvudkategorier: Strukturell 

bedömning, Utvecklingsmässig bedömning och Funktionell bedömning. Familjebedömningen 

ska sedan leda till om en familjeintervention behövs. En familjeintervention kan göras utifrån 

CFIM (Calgery Family Intervention Model). Modellens komponenter utgörs av åtgärder, 

familjens funktionsområden samt ”anpassning” eller effekt. Den fokuserar på befrämjande, 

förbättring eller upprätthållande av familjefunktionen inom det kognitiva, det affektiva och 

det beteendemässiga området. Familjen ska själv komma fram till vilka mål de har med 

interventionen och vad de vill förändra samt hur en förändring ska kunna ske. För att 

sjuksköterskan ska kunna hjälpa familjen måste hon förstå att alla familjer är unika och att det 

inte finns ett färdigt ”recept”. En bra interaktion mellan sjuksköterskan och familjen är en 

förutsättning för att interventionen ska fungera. Sjuksköterskans uppgift är att hjälpa familjen 

med detta genom att få dem att upptäcka sina specifika resurser. Genom att använda sig av 

cirkulära frågor kan man få fram relationer mellan personer, händelser, tankar och 

uppfattningar. Cirkulära frågor är frågor som är inriktade på förklaring till problem. Om 

sjuksköterskan ställer dessa frågor kan familjen/personerna själva komma fram till en 

förklaring till problemet och så kan de förhoppningsvis även se en lösning på problemet. En 

tillåtande attityd och att tillåta lidande samt inbjuda till reflektion i samtalet gör att 

familjemedlemmarna känner en hoppfullhet och meningsfullhet. Däremot kan en attityd där 

man underskattar förlusten och försöker ”släta över” vad som hänt och bara fokuserar på 



 5 

framtiden göra att familjemedlemmarna känner sig oroliga, ensamma och skyldiga till vad 

som har hänt (Wright & Leahey, 2005). 

Vård vid missfall 

Vid misstanke om missfall efter 6:e graviditetsveckan kan ultraljud avgöra om fostret är 

levande eller dött. Detta ska erbjudas alla kvinnor. Vid undersökning av cervix 

(livmodertappen) kan blödning komma ur cervix. När cervix har börjat öppna sig är ett 

missfall oundvikligt. Är missfallet fullständigt stöts hela fostret ut men är det ett ofullständigt 

missfall så krävs en utrymning av livmodern, en så kallad skrapning. Är fostret äldre än 12 

veckor ersätts skrapningen av värkstimulerande medel och fostret föds fram. Ett missfall som 

inte behandlas kan pågå i upp till 10-14 dagar innan kroppen har stött ut allt av fostret. Det 

finns olika benämningar på missfall, varav en är så kallad missed abortion. Missed abortion 

innebär att fostret dör i livmodern men ligger kvar där en tid. Upptäckten sker ofta i samband 

med en rutinultraljudundersökning. Kvinnan ska erbjudas psykolog- eller kuratorshjälp vid 

missfall. Vid missfall i sen graviditet uppmanas alltid föräldrarna att se det döda barnet, 

eftersom studier visar på att detta ger en mer psykologisk hjälp i sorgearbetet (Weström et al., 

2005). 

 

Eftersom missfall är så pass vanligt samt att orsaken är svår att fastställa så håller de flesta 

gynekologer fast vid att inte göra någon utredning förrän kvinnan har genomgått tre missfall i 

rad (Sundgren, 1992). 

 

På länssjukhuset i Kalmar finns ett PM (bilaga 1) för hur missfallet ska behandlas. Där står 

bland annat att kvinnans önskemål alltid ska beaktas och att hon ska erbjudas kuratorskontakt 

samt att hon ska få ett informationsblad. Informationsbladet (bilaga 2) till kvinnan innehåller i 

huvudsak information om vad missfallet innebär rent fysiskt och medicinskt. Sist i bladet 

finns det ett telefonnummer till avdelningen och en kurator. En sjuksköterska på 

gynmottagningen i Kalmar hävdar att det inte finns någon stödgrupp i Sverige för dem som 

fått missfall (R. Klang, personlig kommunikation, 9 april, 2009). 

Känslor efter missfall 

Så många som 50 % av kvinnor som upplevt missfall lider av någon slags psykisk ohälsa 

veckor eller månader efter missfallet. De vanligaste psykiska reaktionerna som följer på ett 

missfall är sorg, depression och/eller ångest. Sorgen efter ett missfall är lika stor som den som 
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följer efter att en person har mist en nära anhörig. Sorgen yttrar sig i nedstämdhet, saknad 

efter det förlorade barnet, ett behov att prata om förlusten och att finna en meningsfull 

förklaring till missfallet (Lok & Neugebauer, 2007). Ett stort antal kvinnor upplever stor 

ångest direkt efter ett missfall och upp till sex månader efter missfallet (Brier, 2004). De 

bakomliggande riskfaktorerna till psykisk ohälsa hos kvinnorna är tidigare psykisk sjukdom, 

barnlöshet, brist på socialt stöd, dålig anpassning i äktenskapet och tidigare missfall (Lok & 

Neugebauer, 2007). Kvinnors upplevelse av ett missfall kan yttra sig genom att de lägger 

skulden på sig själva och att de oroar sig för möjligheten att kunna bli gravid igen och 

ytterligare missfall. Enligt Cullberg (2006) så definieras kvinnligheten ofta av förmågan att 

föda ett friskt och välskapat barn. Ett misslyckande i form av missfall kan utlösa en stark 

krisreaktion. En krisreaktion innebär fyra stadier av bearbetning: chockfas, reaktionsfas, 

bearbetningsfas och nyorienteringsfas. Under det första stadiet, chockfasen, håller personen 

verkligheten ifrån sig och kan inte ta till sig vad som har hänt, allt kan verka normalt men 

under ytan råder kaos. För att komma ur krisen måste de fyra faserna gås igenom. Om ett 

missfall bagatelliseras så kan det kännas som det inte är accepterat att sörja och då kan inte 

känslor uttryckas. Det kan göra att det blir svårt att ta sig ur krisen och lägga missfallet bakom 

sig (Cullberg, 2006).  

 

Det finns väldigt lite forskning om partnerns reaktion efter ett missfall. Forskning visar dock 

att män också sörjer efter ett missfall, men dock inte lika starkt och under en kortare tid 

jämfört med kvinnor. En orsak till detta kan vara att de inte har kunnat uppnå samma 

anknytning till barnet som kvinnan, då hon har upplevt kroppsliga förändringar och burit på 

barnet (Athey & Spielvogel, 2000). Män är ofta de som ska vara starka och ”manliga” i 

förlusten och stödja sin partner. För att det inte ska uppstå ett avstånd i relationen mellan 

paren så är det viktigt att de båda får stöd. De bör bli medvetna om att sorgen kanske inte 

upplevs lika av båda. Ett stöd från vårdgivaren kan då leda till att paren kommer närmare 

varandra och relationen stärks (Clark Callister, 2006). Studier visar att par som har genomgått 

missfall känner att vården inte har varit tillräcklig i form av stöd (Brier, 1999).   

Problemformulering  

Ett missfall innebär ofta ett stort lidande och en sorg hos dem som drabbas (Clark Callister, 

2006). Lidandet varar dessutom ofta länge efter missfallet (Brier, 1999). Vi upplever, och 

forskning stödjer, att många upplever brister i vården i samband med ett missfall samt att det 

verkar ofta saknas tillgång till eftervård (Lok & Neugebauer, 2007). Vad beror det på att 
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framförallt kvinnor men även deras partner känner sig besvikna på vården? Eftersom kvinnan 

inte är ensam i förlusten och lidandet vill vi även belysa partnerns betydelse och upplevelse. 

Hur kan vi som sjuksköterskor agera och bemöta kvinnorna samt deras partner för att 

upplevelsen av vården inte ska bli så negativ? Kunskap kring hur kvinnor samt deras partner 

erfar vården och vilken vård som efterfrågas i samband med ett missfall är av stor vikt för att 

vi som sjuksköterskor på bästa sätt ska kunna vårda och förhålla oss till dessa patienter och 

därmed förhindra att vårdlidande samt fortsatt lidande uppstår hos dem och deras familjer.  

Syfte 

Syftet med vårt arbete är att belysa kvinnors och deras partners omvårdnadsrelaterade 

upplevelser i samband med ett missfall.  

Metod 

Design 

En systematisk litteraturstudie för att sammanställa befintlig forskning har används. Med detta 

menas att systematiskt söka, systematiskt granska och systematiskt sammanställa artiklar från 

valt problemområde (Forsberg & Wengström, 2003). Materialet har sammanställts till ett 

resultat. Studien är inriktad på aktuell forskning från åren 1999-2009 inom valt 

problemområde för att resultatet ska kunna tillämpas i en klinisk verksamhet. Genom att 

forskningsresultaten från studier inom ett område sammanställs så kan en systematisk 

litteraturstudie svara upp på vårt informationsbehov (Willman, Stoltz & Bachtsevani, 2006). 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Kriterierna för litteraturstudien bestämdes utifrån problemområdet och syftets olika delar, 

vilket Willman et al. (2006) förordar. Urvalet av artiklarna gjordes utifrån följande kriterier: 

Vetenskapliga artiklar som handlar om kvinnors och deras partners erfarenheter av vården 

efter ett missfall. Artiklarna skall inkludera kvinnor och/eller deras partners. Studierna kan 

vara av kvalitativ eller kvantitativ ansats och skrivna på engelska eller svenska. Artiklarna ska 

vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter med peer review och de ska vara publicerade 

mellan åren 1999 och 2009. Studier som inte kan appliceras på svensk hälso- och sjukvård 

kommer att exkluderas. 
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Sökprocess 

Litteratursökningen genomfördes i de omvårdnadsrelaterade databaserna Cinahl, Pubmed och 

PsychInfo vid upprepade tillfällen under januari och februari 2009. Sökorden valdes utifrån 

syftet, vilket enligt Forsberg och Wengström (2003) utgör basen för litteratursökningen. Först 

gjordes en pilotsökning med följande tio sökord: miscarriage, pregnancy loss, spontaneous 

abortion, care*, follow-up care, clinical practice, experience, nurse-patient relation och patient 

satisfaction (* = trunkering). Trunkering används för att få en bredare sökning, då sökordets 

alla börjningsformer kommer med (Willman et al., 2006). Efter samtal med bibliotekarie kom 

vi fram till följande sju slutgiltiga sökord: abortion, spontaneous*, life change events*, patient 

satisfaction*, nurse care*, experiance och miscarriage. Sökorden kombinerades med OR och 

AND på olika sätt. Med hjälp av thesaurus sökning (en slags ämnesindelad ordlista) erhölls 

information om varje ämnesord samt förslag på andra relaterade ämnesord. Sökningarna 

gjordes med fritextsökning och med thesaurussökning, vilket ger såväl bredd som djup i 

sökningen, men även en ökad risk för brus (Forsberg & Wengström, 2003; Willman et al., 

2006). I de databaser där ”peer review” fanns tillgängligt användes det som begränsning i 

sökningarna. Efter sökningarna i de olika databaserna lästes alla de titlar som gav träff. De 

artiklar med titlar som bedömdes relevanta för vårt syfte valdes ut och abstrakten till dessa 

lästes. Utifrån abstraktens innehåll valdes artiklar relevanta för vårt syfte, 15 stycken, att tas 

fram i fulltext. Fanns de inte i fulltext så beställdes de hem. Dessa artiklar granskades utifrån 

innehåll och kvalitet. En av dessa artiklar var review och tre av dem saknade relevant resultat 

utifrån vårt syfte. Således inkluderades 11 av artiklar för vidare kvalitetsgranskning. Manuella 

sökningar gjordes vid ett flertal tillfällen genom genomgång av artiklarnas referenslistor, men 

detta gav inget ytterligare material. Sökningstabellen återfinns i bilaga 3. 

Kvalitetsgranskning 

Artiklar som ingår i en systematisk litteraturstudie ska enligt Forsberg och Wengström (2003) 

kritiskt granskas och värderas på ett systematiskt sätt. Granskningen underlättar tolkningen av 

de inkluderade artiklarnas resultat så att sammanställningen kan ske konsekvent och opartiskt 

(Willman et al., 2006). De 11 utvalda artiklarna lästes igenom ett flertal gånger av oss var för 

sig för att få en generell uppfattning om studiernas utformning. Därefter granskades artiklarna 

kritiskt utifrån två av oss  modifierade mallar, en kvalitativ och en kvantitativ (bilaga 4 och 5). 

Mallarnas utformning är konstruerade med utgångspunkt från Forsbergs och Wengströms 

(2003) och Willmans et al.(2006) granskningsmallar. De modifierade mallarna består av 13 
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stycken ”JA” eller ”NEJ” frågor. Varje besvarat JA gav ett poäng. Studiernas kvalitet 

bedömdes utifrån antalet poäng och studierna delades därefter in i låg kvalitet (0-4 poäng), 

medelkvalitet (5-9 poäng) och hög kvalitet (10-13 poäng). Artiklarna har granskats av oss 

oberoende av varandra, då detta, enligt Willman et al. (2006), ger en högre trovärdighet. Vårt 

granskningsresultat har sedan jämförts för att tillsammans komma fram till en gemensam 

slutsats. Granskningen av artiklarna resulterade i två stycken med medelkvalité och nio 

stycken med hög kvalité. De valda artiklarnas kvalitet samt deras syfte och resultat redovisas i 

en artikelmatris (bilaga 6). 

Dataanalys 

Vi läste igenom de 11 utvalda artiklarna flera gånger. Artiklarna översattes och 

sammanfattades av oss var för sig. Vid dataanalysen utgick vi från Friberg (2006) som 

beskriver hur analysen är en rörelse från helhet till delar till en ny helhet. De inkluderade 

studiernas resultat lästes med fokus på vårt syfte. Varje studies resultat översattes, 

sönderdelades och sammanställdes till en schematisk översikt. Genom färgkodning av 

resultaten i översikten kunde återkommande mönster samt likheter och skillnader identifieras. 

Utifrån färgkodningen framkom kategorier och subkategorier som blev till rubriker i den här 

litteraturstudiens resultat. Slutligen gjordes en gemensam sammanställning av 

litteraturstudiens resultat.  

Etiska överväganden 

I urvalet och presentationen av resultatet kommer vi göra etiska överväganden. I forskning 

gällande människor ska en etisk prövning göras och godkännas innan arbetet kan utföras. Här 

beaktas att det har tagits hänsyn till människovärde och att forskaren har kompetens samt att 

ny kunskap kan utvecklas (SFS 2003:460). Artiklarna som ingår i vår litteraturstudie skall 

vara godkända av en etisk kommitté. För att det ska vara etiskt riktigt får inte stöld, plagiat 

och förvrängning av data förekomma (Forsberg & Wengström, 2003). Det som kommer fram 

i vårt resultat ska redovisas och vi kommer inte att utesluta något.  

Resultat 

Denna systematiska litteraturstudie omfattar totalt 11 artiklar. Av dessa har nio en kvalitativ 

ansats, en kvantitativ ansats och en både kvantitativ och kvalitativ ansats. Artiklarna är 

publicerade åren 1999 och 2006. Samtliga artiklar har ett strategiskt urval av deltagare och 

data har samlats in med hjälp av enkäter, telefonintervjuer eller personliga intervjuer där 



 10 

semistrukturerade eller ostrukturerade frågor har använts. Studierna är framtagna i tre olika 

länder: Fyra från England (Simmons, Singh, Maconochie, Doyle & Green, 2006; Smith, 

Frost, Levitas, Bradley & Garcia, 2006; Tsartsara & Johnson, 2002; Wong, Crawford, Gask & 

Grinyer, 2003), tre från Canada (Caelli, Downie & Letendre, 2002; de Montigny, Beaudet & 

Dumas, 1999; Wiebe & Janssen, 1999) och fyra från Australien (Conway & Russell, 2000; 

Evans, Loyd, Considine & Hancock, 2002; Harvey, Moyle & Creedy, 2001; St John, Cooke 

& Goopy, 2005). Antalet deltagare varierar mellan tre och 109 stycken. Stor del av 

forskningsresultaten i artiklarna fokuserar på hela upplevelsen av ett missfall. Åtta av 

artiklarna fokuserar bara på kvinnornas upplevelser (Evans et al., 2002; Harvey et al., 2001; 

Simmons et al., 2006; Smith et al., 2006; St John et al., 2005; Tsatsara & Johnson, 2002; 

Wiebe & Janssen, 1999; Wong et al., 2003) medan tre (Caelli et al., 2002; Conway & Russell, 

2000, de Montigny et al., 1999) även tar med partnerns upplevelse. Två av artiklarna (Caelli 

et al., 2002; Tsatsara & Johnson, 2002) redovisar delvis resultat från specialistvård. 

Kategorierna och subkategorierna presenteras i tabell 1. 

Tabell 1 

Kategorier    Subkategorier 
 
Upplevelser av information 
    Medicinsk information 
Upplevelser av förklaring till missfallet 
Upplevelser av uppföljning 
Upplevelsen av vårdpersonalens bemötande 
    Bli tagen på allvar 
    Normalisering 
    Känslomässigt stöd 
    Specialistvård och hälsoteam 
Upplevelser av kontexten  
    Att bli behandlad med gyn- och 
                                                                                                         mödravårdpatienter 
    Att bli lämnad 

Upplevelser av information 

Det fanns ett stort behov av information hos kvinnor som fått missfall (Caelli et al., 2002; de 

Montigny et al., 1999; Evans et al., 2002; Harvey et al., 2001; Simmons et al., 2006; Smith et 

al., 2006; Wiebe & Janssen, 1999; Wong et al., 2003). Främst efterfrågades medicinsk 

information men även information kring hur sorgen skulle bearbetas. Information till 

kvinnorna direkt vid händelsen, både muntlig och skriftlig, upplevdes negativt eftersom de 

inte kände sig mottagliga.  
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I was confused, I didn’t know what was going on. I never read them 

(miscarriage leaflets), cause I was too upset, you see (Wong et al., 2003, s. 

699). 

 

Kvinnorna ville hellre ha information efter ett par veckor och tyckte det skulle finnas en rutin 

kring detta och de ville inte själva behöva söka information (Wong et al., 2003). 

 

De kvinnor som fått bra information var oftast nöjda med det och tyckte då att de fått en bra 

omsorg. Tillgänglighet och snabba svar var något som uppskattades (Simmons et al., 2006; 

Wiebe & Janssen, 1999). Par som hade fått information om hur de kunde bearbeta sin sorg 

tyckte att deras självförtroende hade stärkts (de Montigny et al., 1999).  

 

De kvinnor som tyckte att de fått otillräcklig information eller att information hade 

undanhållits upplevde att det hindrade deras tillfrisknande och det ledde till en känsla av 

omyndighetsförklarande och avsaknad av kontroll hos kvinnorna (Harvey et al., 2001; 

Tsarsara & Johnson, 2002). Det hände att personalens information inte överrensstämde med 

varandra. Då upplevde kvinnorna detta som en brist på kunskap och bristfällig vård (de 

Montigny et al., 1999; Wong et al., 2003).  

 

Medicinsk information 

Det efterfrågades tydlig, lättillgänglig och tillräcklig information om den medicinska 

innebörden av missfallet som beskrev symtom, behandling samt framtid. Det som togs upp 

var hur mycket blödning och smärta som de kunde vänta sig, egenvård, hur länge symtomen 

kunde vara samt utsikter för en framtida graviditet (Evans et al., 2002; de Montigny et al., 

1999; Simmons et al., 2006; Smith et al., 2006; Wiebe & Janssen,1999; Wong et al., 2003;). 

Information angående en kommande graviditet ansågs som viktig av kvinnorna och deras 

partners men de ville inte att personalen la några värderingar i om de skulle vänta eller inte 

med att bli gravida eftersom det tyckte de var upp till var och en att bestämma (de Montigny 

et al., 1999 ). Medicinsk information om missfall tidigt i graviditeten hade gjort att 

upplevelsen inte blivit så traumatisk tyckte några kvinnor (Wiebe & Janssen, 1999; Simmons 

et al., 2006).  

It could have been valuable to have received information about what could 

happen and what to do, as I was at home when I lost the baby and it was an 

extremely distressing experience (Simmons et al., 2006, s. 1942). 
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Det framkom att det hade varit till stor hjälp att få en bok om missfall och rekommendationer 

om att ge ut broschyrer om missfall förekom (Wiebe & Janssen, 1999).  

Upplevelser av förklaring till missfallet 

En av de mest traumatiska aspekterna som togs upp i samband med vården var att kvinnorna 

inte fick veta varför de fått missfall (Evans et al., 2002). De flesta upplevde det som positivt 

att få en förklaring till sitt missfall men det fanns även ett fåtal som inte ville ha någon 

förklaring eller kunde acceptera att det i vissa fall inte fanns några svar (Caelli et al., 2002; 

Conway & Russell, 2000; Evans et al., 2002; Simmons et al., 2006; Tsartsara & Johnson, 

2002; Wong et al., 2003). De kvantitativa studierna visar att färre än hälften av kvinnorna fick 

någon förklaring till sitt missfall och endast 1/3 av deras partners (Conway & Russell, 2000; 

Evans et al., 2002). Evans et al. (2002) skriver att av de kvinnor som fick en förklaring var 

knappt hälften nöjda med den medan Conway och Russell (2006) visade att 70% av 

kvinnorna och 62% av deras partners var nöjda med förklaringen som erhölls.  

 

De kvinnor som inte fick någon förklaring till sitt missfall beskrev ett flertal konsekvenser av 

detta. Kvinnorna upplevde att bristen på förklaring gjorde att de kände sig mycket oroliga, 

förvirrade och arga (Wong et al., 2003). Om de inte fick veta varför de fått missfall så ledde 

det ofta till att de klandrade sig själva men även till en massa spekulationer. Exempel på egna 

förklaringar till missfallet var att de hade flugit flygplan, lyft tungt, varit stressade eller 

druckit alkohol. Kvinnor uttryckte hur viktigt det var med en förklaring för att kunna 

genomgå en lyckad framtida graviditet (Simmons et al., 2006; Tsartsara & Johnson, 2002). En 

medicinsk utredning skulle anpassas efter patienternas personliga behov och inte först efter tre 

genomgångna missfall tyckte kvinnorna (Tsarsara & Johnson, 2002).  

I wanted answers which nobody could give me. The answers that I wanted. I 

mean even to this day, that’s all I want is answers (Wong et al., 2003, s. 

700). 
 
Kvinnor som hade svårt att acceptera sitt missfall hade större behov av en förklaring till 

missfallet. De kvinnor som hade lättare med coping var också de som inte hade samma behov 

av att få en förklaring (Simmons et al., 2006).  

Upplevelser av uppföljning 

En uppföljning efter missfall var något som merparterna av studiernas resultat tog upp. Det 

var framförallt emotionellt stöd, bland annat i form av stödjande grupper, men även 
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uppföljningar i form av fysiska undersökningar som efterfrågades (Caelli et al., 2000; Evans 

et al., 2002; Simmons et al., 2006; Tsartsara & Johnson, 2002; Wiebe & Janssen, 1999; Wong 

et al., 2003). De som fick en uppföljning uttryckte stor tillfredsställelse (Wong et al., 2003).  

Vården låter ofta det vara upp till patienterna att söka upp dem igen eller någon annan 

konsultation. Detta tyckte kvinnorna var otillräckligt utan ansåg att det borde vara 

högprioriterat med en formell uppföljning.  

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). 

Flera kvinnor upplevde det som svårt att själva ta kontakt. De kände att det inte fanns någon 

som hade tid att lyssna på dem (Tsarsara & Johnson, 2002; Wong et al., 2003). Evans et al. 

(2002) visade på hur olika typer av uppföljning hade erbjudits. Uppföljning som de flesta 

hade fått var ett återbesök till läkare (58%) samt telefonnummer till en stödgrupp (57%). 

Endast ett fåtal hade fått telefonsamtal (15%) eller hembesök av personal (1%). Den typ av 

uppföljning som kvinnorna själva föredrog men inte alltid fick verkade vara telefonsamtal 

från personal och telefonnummer till en stödgrupp. I en studie hade föräldrar som fått missfall 

blivit erbjudna att gå med i en stödgrupp där även föräldrar som förlorat ”levande” barn var 

med i. Resultatet var att de som fått missfall tenderade att inte vilja gå med i dessa 

stödgrupper eftersom de kände att de inte kunde dela samma typ av sorg (de Montigny et al., 

1999). 

 

Caellis et al. (2002) studie visar att kvinnor som gått med i en uppföljningsgrupp pga. tidigare 

missfall var mycket nöjda med den omsorgen, då de upplevde att sjuksköterskorna där visade 

en bättre förståelse. De hade fått stöttning och möjlighet att sörja och de upplevde det som 

mycket positivt att kunna ringa när som helst och prata med någon. Stödet gjorde att de 

upplevde att de kunde leva ett mer normalt och avslappnat liv.  

 

Upplevelsen av vårdpersonalens bemötande 

De inkluderade studierna visar varierande resultat på kvinnornas upplevelse av 

vårdpersonalens bemötande. Övervägande delen av beskrivningarna i studierna är negativa 

upplevelser. De artiklar som inkluderar kvinnor och partners vid specialistvårdsenheter 

beskriver dock övervägande positiva upplevelser (Caelli et al., 2002; Tsartsara & Johnson, 

2002; Wong et al. 2003). Men en studie visar att 85 % av dem som blivit behandlade på 
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sjukhus hade positiva upplevelser av vårdpersonalen och 92% tyckte att de hade haft 

möjlighet att prata med personalen (Wiebe & Janssen, 1999). I en annan studie tyckte 

majoriteten av kvinnorna att bemötandet i vården var bra till utmärkt. Dock tyckte 75% av 

dessa att den kunde förbättras. Dessa kvinnor uttryckte att det viktigaste i vården var ett 

omtänksamt och hänsynsfullt bemötande från personalen. Detta överensstämde inte med 

personalens uppfattning om vad som var viktigast i omvårdnaden. Majoriteten av personalen 

ansåg att rådgivning var viktigast (Evans et al., 2002). Ett tema i ytterligare en studie var hur 

viktig vårdpersonalens bemötande var i samband med missfallet och hur mycket av det som 

kvinnorna upplevde som brist på vård (i form av empati och sympati) inverkade negativt på 

deras tillfrisknande (Harvey et al., 2001). 

Bli tagen på allvar 

Några studier beskriver ett flertal berättelser från kvinnor om hur de upplevde att 

sjukvårdspersonalen inte tog dem på allvar, utan ignorerade dem, då de kände på sig att något 

var fel. Någon beskrev hur hon inte fick komma in på undersökningar trots blödningar. 

Kvinnorna som upplevde att de inte blivit tagna på allvar uttryckte stark frustration och ilska 

(Simmons et al., 2006; Caelli et al., 2002). 

 

En kvinna var mycket nöjd med att få välja vilken och hur mycket smärtlindring hon ville  

under missfallet. Detta menade hon alltid skulle finnas möjlighet till att göra eftersom 

smärtupplevelsen är så individuell (Wiebe & Janssen, 1999).  

Normalisering  

I fyra studier upplevde kvinnorna det som jobbigt och oempatiskt när de inte blev tagna på 

allvar då personalen ”normaliserade” missfallet. Följande fraser var vanligt att de fick höra 

från vårdpersonal: ”Det är sådant som händer varje dag”, ”Det händer hela tiden”, ”Sådant är 

livet” eller ”Det är bara att leva på som vanligt” (de Montigny et al., 1999; Simmons et al., 

2006; Wiebe & Janssen, 1999; Wong et al., 2003).  

Most people treat miscarriage as not very important “everybody has them” 

etc. but it was very traumatic for me (Simmons et al., 2006, s. 1942). 

 

En kvinna avstod från att ta kontakt med sjukvården efter missfallet p g a att hon fått 

upplevelsen av att läkaren inte tyckte att missfall egentligen var något problem (Wong et al., 

2003). Kvinnorna beskrev även ett missnöje över hur personalen berättat om missfallet för 

dem. Ofta uppfattade de benämningen på typen av missfall och fostret som okänsligt 
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(Simmons et al., 2006). Å andra sidan ansåg någon kvinna att det var skönt när personalen 

pratade i medicinska termer och inte refererade till att hon hade förlorat ett barn (Wong et al., 

2003). 

Känslomässigt stöd 

Elva av studierna visar upplevelsen av otillräckligt stöd (Caelli et al., 2002; Conway & 

Russell, 2000; Evans et al., 2002; Harvey et al., 2001; de Montignyet al., 1999; Simmons et 

al., 2006; Smith et al., 2006; St John et al., 2005; Tsartsara & Johnson, 2002; Wiebe & 

Janssen, 1999; Wong et al., 2003). Extra hjälp som efterfrågades från vårdpersonalen var ökat 

emotionellt stöd i form av medlidande, sympati och ett erkännande av förlusten. Ibland kunde 

kvinnorna tycka att personalen inte visste hur de skulle erbjuda stöd (Simmons et al., 2006). 

När föräldrarna kände att de inte fick något stöd från personalen så sökte de sig till ett annat 

sjukhus vid nästa graviditet (de Montigny et al., 1999). Kvinnorna i en studie tyckte att de 

hade blivit lämnade med sina känslor runt förlusten utan att få något stöd från vårdpersonal. 

De upplevde att förlusten hade gjort att de inte längre tillhörde någonstans. Eftersom de inte 

längre var gravida så tillhörde de inte mödravården som tidigare (St John et al., 2005). 

 

Distans, kyla och avsaknad av känslor från vårdpersonalen beskrevs. Några kvinnor upplevde 

bemötandet som att vara en del av ett löpande band eller som när man ska besikta bilen.  

… you felt like you were…sort of on a conveyor belt and they just whacked 

this mask over my face, it was almost like, you know: get through, lie down, 

shut up and we can get on with it, because you are slowing down the 
process…(Smith et al., 2006, s. 203). 

 

Kvinnor upplevde att vårdpersonal höll ett avstånd till dem så att de slapp lyssna och försöka 

förstå dem, utan bara koncentrerade sig på de fysiska aspekterna. Att bli behandlad utifrån ett 

medicinskt tillstånd istället för att få ett erkännande av sin förlust upplevde kvinnorna som 

osympatiskt och en bristande vård samt att beteendet hindrade deras välbefinnande (Caelli et 

al., 2002; Smith et al., 2006; Simmons et al., 2006). Att inte få någon förståelse, ”bli sedda” 

eller få ett erkännande från personalen gjorde att kvinnorna kände en avsaknad av sympati 

och att personalen inte brydde sig om deras upplevelser (Caelli et al., 2002; Harvey et al., 

2001; Tsarsara & Johnson, 2002). Flera av artiklarna tog även upp kvinnors upplevelse av hur 

de blivit omtänksamt bemötta och fått bra stöd från vårdpersonalen. Personalen har i dessa fall 

verkligen prisats för sitt stöd (de Montigny et al., 1999; Simmons et al., 2006; Tsarsara & 

Johnson, 2002; Wiebe & Janssen, 1999, Wong et al., 2003). En kvinna uttryckte att det 

viktigaste för henne vid missfallet hade varit att gynekologen varit så känslosam, förstående, 
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empatisk samt att han hade tagit sig tid med henne (Tsarsara & Johnson, 2002). Den stora 

variationen av upplevelse av stöd menar Wong et al. (2003) beror på att patienternas behov är 

så individuellt men även att vårdpersonal har olika uppfattningar om vilket stöd som bör ges. 

Simmons et al. (2006) kunde visa att de kvinnor som inte hade blivit erbjudna stöd var mer 

benägna att skriva om det jämfört med dem som hade blivit erbjudna stöd av vårdpersonalen.  

 

I en artikel står det om en fader som sökt stöd hos vården och som fått följande svar: ” Jag 

kommer bara att träffa din fru, det är hon som har förlorat babyn” och en annan sa till honom: 

”Det är normalt att känna sig deprimerad. Kom tillbaka om 6 månader om du känner 

likadant”. De här kommentarerna gjorde att han kände att han inte hade rätt att sörja och han 

kände sig frustrerad och sårad av dessa erfarenheter (de Montigny et al., 1999). Stor del av 

kvinnorna i en studie tyckte att vårdpersonalens omtanke och stöd till partnern var bristfällig 

(Evans et al., 2002). 

 

Specialistvård och hälsoteam  

Kvinnorna som ingick i specialistvård var mycket nöjda med bemötandet och att kvalitén på 

vården betydde mycket för dem. Viktiga vårdkvalitéer som framkom var: den individuella 

behandlingen, hanterandet av missfallet med lämplig känslighet och erkännande samt genuin 

erbjudan om möjlighet till långvarig rådgivning. De kände att vårdpersonalen var mer 

sympatisk och förstod dem på ett bättre sätt jämfört med vanliga vården. De kunde kontakta 

personalen när som helst för både fysisk undersökning men även för emotionellt stöd 

(Tsarsara & Johnson, 2002).  De par som deltagit i ett hälsoprogram uttryckte speciellt hur 

viktigt det var att personalen där verkligen såg dem som ett par och att de fick gå igenom 

förlusten tillsammans. De tilläts prata om den, vilket de under tidigare förluster inte gjort och 

därför kommit längre ifrån varandra (Caelli et al., 2002). 

Before the programme started, our sense of isolation, even from each other, 

was extreme. I thought (my partner) was the odd one out, that she was one 

in a thousand to react (grieve) in this way. But when I went to the SDS, I 

realized how little I knew! As a consequence of being in it, I was able to be 

more supportive of what she was going through, so the programme was a 

godsend to us (Caelli et al., 2002, s. 133).  

 

Personalens förklaring om att män ofta sörjer annorlunda, gjorde att männen blev mer 

förstående för kvinnornas reaktioner som var starkare. Alla som var med i gruppen hade 

genomgått samma sak, vilket gjorde att paren kände ett stöd (Caelli et al., 2002). 
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Upplevelser av kontexten 

Upplevelsen av kontexten på sjukhuset varierade i studierna och resulterade i varierande 

känslor hos kvinnorna. 

Att bli beblandad med gyn- och mödravårdpatienter 

Kvinnor som fått missfall upplevde kontakten med gyn- och mödravårdpatienter som mycket 

påfrestande (Simmons et al., 2006; Tsarsara & Johnson, 2002). Simmons et al. (2006) skriver 

om kvinnor som väntade på någon form av behandling på sjukhuset efter sitt missfall. 

Kvinnorna som fått missfall blev lämnade med nyblivna mödrar, patienter som genomgått 

sterilisering och de som skulle genomgå frivillig abort. Detta beskrev kvinnorna som fått 

missfall som mycket opassligt och okänsligt. Tsatsara & Johnson (2002) beskriver hur 

kvinnor som väntade på ultraljud, för att fastställa förlusten, blev stressade och osäkra av att 

se ”friska” gravida kvinnor. Kvinnorna som fått missfall upplevde det som smärtsamt att de 

jämförde sig med och värderade sig själva mot dessa gravida kvinnor. Upplevelsen av att 

beblandas med andra gravida kvinnor beskrevs som det mest upprörandet av allt i förlusten. 

En kvinna sa uttryckligen att detta visade på ett dåligt vårdsystem och borde ändras på. 

Kvinnorna som fått missfall kände en förbittring mot de gravida kvinnorna.  

En kvinna som väntade på ultraljud uttryckte följande: 

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 any more”. You know, that wasn´t good 

(Tsarsara & Johnson, 2002, s. 58). 

 
Kvinnorna ville inte bli behandlade med andra gynpatienter och förklarade detta med att 

missfallet har en dubbel status, de är både patienter och sörjande kvinnor. En kvinna 

konstaterade: ”Det finns rådgivning i samband med aborter men ingen kommer och pratar 

med mig om mitt missfall” (Tsarsara & Johnson, 2002). Någon kvinna blev upprörd och 

tyckte det var okänsligt av personalen att prata om bebisar (Wiebe & Janssen, 1999). 

Att bli lämnad 

Att bli lämnad på ett rum eller i väntrummet gjorde att kvinnorna kände sig ensamma och 

tyckte att detta var bristande vård. De som blev lämnade ensamma i väntrummet tillsammans 

med andra patienter beskrev detta som att de kände sig övergivna och uttryckte att de då 

saknade emotionellt stöd från personalen (Simmons et al., 2006; Smith et al., 2006). Några 

föräldrar berättade hur upprörande det var att bli lämnade ensamma när de skulle ”föda” samt 
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att de snabbt var tvungna att bestämma vad de skulle göra med babyns kropp (de Montigny et 

al., 1999). En kvinna beskrev hur hon blev lämnad ensam och upprörd när hon skulle ”föda” 

fram sitt döda barn: ”De kom bara in för att undersöka min cervix men sen gick de igen och 

när jag sen födde ”barnet” så tog de det och la det i en skål av stål allt detta mådde jag mycket 

dåligt av”. Däremot upplevde hon att barnmorskorna på specialkliniken hade behandlat det 

döda fostret med respekt och gett det ett namn (Caelli et al., 2002).  

 

Samtidigt som många inte ville bli lämnade ensamma så framkom det i resultaten ett behov av 

att få vara själv och få en privat plats att sörja på (Simmons et al., 2006). I en studie var 

majoriteten (75%) av kvinnorna nöjda med enskildheten de fått och de tyckte att tiden på 

sjukhuset (mindre än 24h) varit tillräckligt (Evans et al., 2002). Korta väntetider uppskattades 

i flera studier. En kvinna beskriver hur fruktansvärt och barbariskt det var att få vänta i 4,5 h 

innan hon fick smärtlindring (Simmons et al., 2006; Wiebe & Janssen, 1999). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Systematisk litteraturstudie valdes som metod därför att den på ett adekvat sätt identifierar 

aktuell forskning om kvinnors och deras partners upplevelser av vården i samband med 

missfall. Fördelen med en systematisk litteraturstudie är att få ett överskådligt resultat skapat 

utifrån tidigare forskningsresultat (Forsberg & Wengström, 2003). Forsberg och Wengström 

(2003) menar även att forskning är en färskvara och att strävan med en litteraturstudie är att 

resultat ska kunna överföras till klinisk verksamhet. Vi valde därför att begränsa sökningen av 

artiklar till åren 1999-2009 då äldre studiers resultat inte ansågs överförbara till aktuellt läge 

inom hälso- och sjukvården. 

 

Såväl kvalitativa som kvantitativa studier inkluderades i studien. Detta ger, enligt Forsberg 

och Wengström (2003), en bred bild av det som undersöks. Vi anser dock att det kan vara 

svårt att ge en bred bild av problemområdet genom denna systematiska litteraturstudie med 

dessa elva studier då endast två av dem har en kvantitativ ansats. Dock stödjer de kvantitativa 

och kvalitativa resultaten varandra, vilket ökar trovärdigheten. 

 

Citaten från deltagarna i studierna ger en ökad trovärdighet då detta styrker vårt resultat. 
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Databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO användes vid artikelsökningen då dessa ansågs 

vara aktuella eftersom de innehåller forskningsmaterial som berör omvårdnad, medicin och 

psykologi (Forsberg & Wengström, 2003; Polit & Beck, 2008). Enligt Forsberg och 

Wengström (2003) hade ytterligare fler databaser kunnat ge en större bredd i sökningen och 

detta hade då gett möjlighet till ökad kvalitet på litteraturstudien. Thesaurussökningens brus 

gjorde att många icke relevanta artiklar kom upp men för att täcka in allt och inte missa någon 

studie valde vi att läsa alla dessa titlar och abstrakt, se sökningstabell (bilaga 3) i stället för att 

begränsa sökningen. 

 

Att analysen i det inledande skedet gjordes av författarna var för sig är en typ av triangulering 

som är ett sätt att öka en studies trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2003; Polit & Beck, 

2008). 

 

Anledningen till att vi valt att modifiera Forsbergs och Wengströms (2003) och Willmans et 

al. (2002) granskningsmallar var att vi ansåg att dessa var svåra att använda i sin helhet. Flera 

av frågorna i mallarna var inte relevanta, eftersom de till stor del utgår från experimentella 

studier och de inkluderade kvantitativa studier i denna litteraturstudie har en icke-

experimentell design. Det som anses väsentligt att ha med i en kvalitetsgranskning är 

framförallt beskrivning av syfte, design, urval, mätinstrument och resultatmått (Forsberg & 

Wengström, 2003; Willman et al., 2002), vilket vi anser att de egna modifierade 

granskningsmallarna har. En mer rättvis bedömning av studierna kunde kanske ha gjorts om 

vi hade haft mer erfarenhet av kvalitetsbedömningar. 

 

Alla använda artiklar var skrivna på engelska. Översättningsfel kan finnas med i studien 

därför att engelska inte är vårt modersmål. Även om en engelsk-svensk ordbok har använts 

vid översättningen av vissa ord så kan det förekomma feltolkningar.  

 

Överförbarheten till svensk hälso- och sjukvården tycker vi är bra därför att alla inkluderade 

studier tillhör industrialiserade länder. Resultaten mellan de olika länderna skiljer heller inte 

nämnvärt. Vi menar att upplevelsen av ett missfall inte är beroende av vilken nation kvinnan 

och dennes partner tillhör.  

 

En studie från Afrika med kvinnor som tillhörde en speciell etnisk grupp exkluderades då vi 

ansåg att hälso- och sjukvården här inte kunde korreleras med övriga studier. Flera artiklar 
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skrivna på språken portugisiska och kinesiska exkluderades därför att de inte uppfyllde 

inklusionskriterierna, samt att vi inte hade kompetens att läsa och förstå dessa artiklar. 

 

De inkluderade artiklarna särskiljer inte olika kategorier av vårdpersonal. Vi anser dock att 

resultaten blir trovärdiga utifrån sjuksköterskans arbetsområde eftersom resultatet är parens 

upplevelse av vården och bemötandet i vården vilket visar det omvårdnadsbehov som finns. 

 

Vi ville inkludera partnerns upplevelse av vården i samband med missfallet, vilket gjorde att 

alla artiklar oberoende av om det var kvinnans, partnerns eller bådas upplevelse inkluderades. 

Endast tre artiklar tog upp partnerns upplevelse och i dessa studier var det mycket lite som 

handlade om just partnerns upplevelse av vården. Vi är medvetna om att resultatet är 

knapphändigt utifrån partnerns perspektiv men vill ändå stå fast vid kriteriet. Vi menar att 

resultatet av det bristande material som fanns angående partnern ändå är av vikt och att detta 

bristande materialet blir ett resultat i sig. Resultatet blir därför i huvudsak inriktat på kvinnan 

upplevelse av vården, vilket framkommer i resultatdelen. 

 

Vår förförståelse i ämnet ligger i de berättelser som vi har fått höra från vänner och bekanta. 

Vi har i möjligaste mån bortsett från detta vid tolkningen och analysen av resultaten. 

Medvetenheten av vår förförståelse ger en ökad trovärdighet.   

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa kvinnors och deras partners omvårdnadsrelaterade 

upplevelser vid missfall. I resultatet framkom både positiva och negativa upplevelser av 

vården i samband med missfall hos kvinnor samt deras partners. Det är dock övervägande 

negativa upplever, vilket kan bero på att de som varit missnöjda har haft större benägenhet att 

delta i intervjuerna (Simmons et al., 2006). Resultatet i vår studie visar att det finns ett stort 

behov av information vid missfall, en förklaring till varför missfallet inträffat samt en formell 

uppföljning. Personalens bemötande i samband med missfallet var väldigt viktig för hur 

kvinnorna samt deras parter skulle uppleva samt hantera händelsen. Kontexten på sjukhuset 

kunde i vissa fall också ha stor betydelse för vilka känslor som upplevdes i samband med 

missfallet. Huvudfynden i varje kategori kommer att diskuteras utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv och tidigare forskning.   
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Information  

I studien ansågs både medicinsk information och information kring sorgeprocessen som 

väsentlig av kvinnorna och deras partner för att kunna ta sig igenom förlusten och hantera 

händelsen. Bristen på information framkom i flertalet av studierna (Caelli et al., 2002; Evans 

et al., 2002; Harvey et al., 2001; de Montigny et al., 1999; Simmons et al., 2006; Smith et al., 

2006; Wiebe & Janssen et al., 1999; Wong et al., 2003). Resultatet överensstämmer med 

tidigare forskning, då informationen vid missfall antingen varit otydlig, otillräcklig eller inte 

funnits alls samt att dålig information om den naturliga processen gjorde skulden och 

förvirringen värre hos kvinnor (Cecil, 1994; Jackman, Mcgee & Turner, 1991). Enligt hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) så ska individuellt anpassad information ges till patienten 

om dennes hälsotillstånd, om metoder för undersökning, vård och behandling. Huvudfynd i 

studien var att informationen vid händelsen inte var lämplig (Wong et al., 2002) samt att 

information tidigare hade gjort händelsen mindre traumatisk (Simmons et al., 2006, Wiebe & 

Janssen, 1999). Resultatet är ett tecken på att kvinnorna i studierna som får missfall kan ha 

gått in i en kris. I första fasen av krisen klarar kvinnorna inte att ta till sig informationen 

därför att de är i chock (Cullberg, 2006). Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska ska sjuksköterskor kunna ge information och förvissa sig om att patienten och 

de närstående förstår (Socialstyrelsen, 2005). Eftersom kvinnorna kan befinna sig i en kris 

menar vi att sjuksköterskan bäst ger information i form av ett informationsblad vid händelsen 

men även vid ett inbokat uppföljningssamtal. Ett senare samtal innebär att de bättre klarar att 

ta till sig informationen samt att den då även kan bli individuellt anpassad. En kort 

information om vad som kan hända och att missfall är vanligt redan i början av graviditeten, 

på mödravårdscentralen, menar vi kan göra att kvinnan vid ett eventuellt missfall känner sig 

mer förberedd och inte upplever händelsen så traumatisk.     

Förklaring 

En förklaring till missfallet finns inte alltid att ge vilket kvinnorna i vissa fall tyckte var 

frustrerande och speciellt de som hade sämre förmåga till coping (Simmons et al., 2006). Vi 

menar att sjuksköterskan då kan ha ett så kallat motiverande samtal (Barth & Näsholm, 2006). 

Samtalet genomförs då med respekt för individens autonomi och med omsorgsfullt tillämpad 

lyssnandeteknik. Frågor används på ett sådant sätt att individen själv kan komma fram till vad 

som är frustrerande och därmed på ett bättre sätt acceptera att det inte finns någon förklaring 

till missfallet.  
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Om det krävs en medicinsk utredning för att hitta en förklaring så görs inte detta förrän efter 

tre av kvinnan genomgångna missfall (Sundgren, 1992). Ska vården anpassas individuellt, 

som står i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), anser vi att kvinnornas önskemål om en 

tidigare utredning kan vara befogat och att man då ska ta i beaktning hur länge paret har 

försökt få barn, parets ålder samt copingförmågan för att reducera eventuell ohälsa, vilket 

även Tsatsara och Johnson (2002) föreslår. 

 

Bristande information och brist på förklaring till partnern framkom i studiens resultat 

(Conway et al., 2000, Evans et al., 2002). Vi menar att information samt förklaring som ges 

även bör ges till partnern för att missfallet är något som berör dem båda. Sjuksköterskan kan 

tillämpa ett system- och familjeperspektiv och använda sig av CFAM (Calgery Family 

Assessment Model) och CFIM (Calgery Family Asssessment Model) (Wright & Leahey, 

2005). De föreställningar som förekommer i en familj kring sjukdom och hälsa påverkar 

familjens sätt att bearbetar sjukdomen (Wright et al., 2002). Vi menar att spekulationerna och 

skuld känslorna hos kvinnorna leder till hindrande föreställningar om orsaken till missfallet, 

vilket även kan påverka partnern. Bättre information och förklaring till missfallet från 

sjuksköterskor kan leda till att de hindrande föreställningarna förändras och därmed blir det 

lättare att bearbeta förlusten. Vi menar att ett samtal med både partnern och kvinnan gör att de 

båda tillåts uttrycka sina känslor och tankar kring missfallet och därmed får en förståelse för 

varandras reaktioner. En ökad förståelse leder till en bättre relation och förhoppningsvis en 

reducerad stress. Franche (2001) menar att för att uppnå en bra möjlighet till framtida 

graviditeter så bör man fokusera på att relationen blir bra. Eftersom stress kan vara en orsak 

till missfall (Weström et al., 2005) så anser vi att en bättre relation mellan paren skulle kunna 

öka förutsättningarna för en lyckad framtida graviditet. 

Uppföljning  

Studien visar att en uppföljning efter missfall, i form av emotionellt stöd men även 

medicinskt, var något som kvinnorna och deras partner önskade (Caelli et al., 2000; Evans et 

al., 2002; Simmons et al., 2006; Tsartsara & Johnson, 2002; Wiebe & Janssen, 1999; Wong et 

al., 2003). I den studien där kvinnor var med i en speciell uppföljningsgrupp så upplevde de 

att de kunde leva ett mer normalt och avslappnat liv jämfört med hur det varit efter tidigare 

missfall (Caelli et al., 2002). Tidigare forskning visar att ett uppföljningsbesök, där par fått 

prata om sitt missfall, gjort att plågorna och sorgen minskat efter missfallet (Jackman et al., 

1991). Idag finns det inte någon uppföljning efter missfall. Telefonsamtal var något som 
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kvinnorna efterfrågade som uppföljning (Evans et al., 2002). Att ha uppföljning i form av ett 

telefonsamtal eller återbesök som rutin från en sjuksköterska några veckor efter missfallet 

skulle göra att kvinnorna vore mer mottagliga och kunde ställa frågor som kanske hade dykt 

upp under tiden.  

 

Vi tycker det är anmärkningsvärt att det inte finns någon stödgrupp i Sverige för vare sig 

kvinnor eller par som fått missfall, eftersom missfall är så vanligt och ofta leder till psykisk 

ohälsa efteråt. Vi tror att upplevelsen av ensamhet blir stor därför att paren tidigare tillhörde 

mödravården, vilket innebär en tät kontakt med vården samt upprättande av ett nätverk kring 

graviditeten. Helt plötsligt blev de ”utestängda” som någon kvinna i resultatet uttryckte det.  

 

Bristande uppföljning, information och förklaring till missfallet gjorde att kvinnorna blev 

oroliga, förvirrade och klandrade sig själva. Kvinnorna försökte hitta alternativa förklaringar, 

vilket innebar att deras tillfrisknande hindrades och en lyckad framtida graviditet äventyrades 

(Evans et al., 2002; Simmons et al., 2006; Tsatsara et al., 2002). Enligt Travelbee så tillhör 

allt som verkar störande på en individs hälsa och välbefinnande sjuksköterskans 

ansvarsområde (Kirkevoldt, 2000). Vi menar att sjuksköterskan kan hjälpa kvinnorna att 

hantera missfallet genom att använda sig av Travelbees omvårdnadsteori. Vikten för 

omvårdnaden i teorin läggs vid patientens problem med att hantera och finna mening i 

sjukdom och lidande. En av två generella metoder för omvårdnad är att upprätta en 

mellanmänsklig relation. Detta uppnås genom interaktionsprocessen där kommunikation är 

det viktigaste redskapet för sjuksköterskan. Sjuksköterskan ska identifiera vad just denna 

person har för behov och vad som gör henne unik. Dessutom använder en professionell 

sjuksköterska sig själv terapeutiskt för att uppnå en bra interaktion och relation. Den andra är 

en professionell intellektuell ansats, en omvårdnadsprocess, där sjuksköterskan identifierar 

omvårdnadsbehov och planerar åtgärder samt utvärderar resultatet (Kirkevoldt, 2000). 

Eftersom ett missfallet ofta innebär att hälsan och välbefinnandet försämras hos dem som 

drabbas (Lok & Neugebauer, 2007) så är det sjuksköterskans ansvar enligt Travelbees teori att 

omvårda då detta händer. Om en relation till en sjuksköterska kan skapas redan på sjukhuset 

då kvinnan/paret kommer in för missfall och att samma sjuksköterska sedan följer upp med ett 

telefonsamtal eller ännu bättre ett personligt samtal så kan säkert stor del av lidandet lindras. 

En omvårdnadsprocess kan ske om sjuksköterskan identifierar det individuella 

omvårdnadsbehovet, vilket kan vara av fysisk men även emotionell karaktär där både 

information och förklaring till missfallet kan inkluderas.    
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Bemötande 

Resultatet i litteraturstudien visar att kvinnorna och deras partner upplevde ett omtänksamt 

och hänsynsfullt bemötande som viktigast i vården i samband med missfall. Att bli tagna på 

allvar, få ett erkännande av förlusten och möjlighet att prata om sin sorg var viktiga aspekter i 

vården för kvinnorna. En brist på omvårdnad upplevdes då personalen tillämpade 

normalisering samt pratade i medicinska termer eller objektifierade missfallet och inte såg 

individen bakom. Personalen kunde visa kyla, distans och avsaknad av känslor (Caelli et al., 

2002; de Montignyet al., 1999; Simmons et al., 2006; Wiebe & Janssen, 1999; Wong et al., 

2003). Detta stöds av tidigare forskningsresultat som har visat att personal har en tendens att 

avskärma sig emotionellt från patienter som fått missfall (Cecil, 1994, Jackman et al., 1991). 

Stack (1984) betonar vikten av vårdpersonalens stöttning av kvinnor och deras partner i 

sorgeprocessen vid missfall. Är då vårdpersonalen så okänslig och har man inte tagit till sig 

tigare forskning? Travelbee menar att empati inte uppstår av en slump utan att det bygger på 

vissa likheter i parternas erfarenhetsbakgrund (Kirkevoldt, 2000). Vi menar att 

avskärmningen hos personalen kan bero på okunskap om parens reaktioner och behov vid 

missfallet och därmed uppstår en osäkerhet i bemötandet vilket gör att personalen inte kan gå 

in och ge empati och inte då heller upprätta en mellanmänsklig relation, vilket enligt 

Travelbee krävs för god omvårdnad (Kirkevoldt, 2000). För att detta ska förhindras krävs att 

personalen får utbildning i hur viktigt bemötandet är och vad paren efterfrågar för typ av 

omvårdnad i samband med missfall. Detta stöds av tidigare forskning som visar att 

sjuksköterskor tycker att det krävs en ökad kunskap och erfarenhet, bättre 

kommunikationsfärdigheter samt ett ökat stöd från personalgruppen för att kunna handskas 

med omvårdnad vid missfall (Chan et al., 2006).   

  

Resultatet visar i stor utsträckning att kvinnorna samt deras partners upplevde ett vårdlidande. 

Ett vårdlidande uppstår bland annat då personalen inte lyssnar eller när patienten betraktas 

som ett objekt (Eriksson, 1994). Tidigare forskning visar att framförallt kvinnor men även 

deras partner genomgår ett lidande i samband med ett missfall (Lok & Neugebauer, 2007). 

Lidandet yttrar sig dock ofta lite olika. Kvinnorna ser ofta missfallet som ett personligt 

nederlag eftersom hon bär fostret medan män är mer känsliga för förlustens effekter på parets 

relation (Franche, 2001). Vi anser att lidandet efter missfall innefattar både sjukdomslidande 

och livslidande (Eriksson, 1994). Vi menar att det finns ett stort värde i att som sjuksköterska 

tillämpa Erikssons (1994) omvårdnadsteori i samband med ett missfall. Eriksson (1994) 
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menar att sjuksköterskans uppgift är att lindra lidande, bla genom att tillämpa kärleken i 

vården och ”se” människan bakom sjukdomen. Målet för omvårdnaden är att få paren att 

uthärda och bemästra sorgen och lidandet samt att finna en mening i sin upplevelse. Detta ges 

inte utrymme för om sjuksköterskan går in och bortförklarar lidandet, vilket händer då 

”normalisering” sker av missfallet. Paren behövde bekräftelse på missfallet. Eriksson (1994) 

menar att tröst är viktigt då det ger lindring i lidandet samt mod och hopp. Att få gråta utan 

krav på förklaringar är viktigt för kvinnan samt partnern. Här krävs ödmjukhet från 

sjuksköterskan. För att kunna vara ödmjuk kan reflektion samt kunskap om deras lidande vara 

till hjälp för sjuksköterskan.  

 

Vi tycker det är bra att kvinnorna alltid får ett telefonnummer till kurator i samband med 

missfallet men menar att det då finns risk att sjuksköterskan fråntar sig ansvaret att själv 

”prata” med patienten, vilket faktiskt ingår i yrket (Socialstyrelsen, 2005). Resultatet av 

litteraturstudien visar att det finns ett stort behov hos kvinnorna och partnern att verkligen bli 

”sedda” och få bekräftelse på sin sorg. Vi anser att en bekräftelse behövs i stunden och att 

sjuksköterskans uppgift är att ge den när paren efterfrågar den.   

Kontext 

Resultatet rörande upplevelsen av kontexten visade att kvinnor som vårdas för missfall 

upplevde det väldigt påfrestande att beblandas med andra mödravård- eller gynpatienter 

(Simmons et al., 2006; Tsarsara & Johnson, 2002). Vi anser detta ger upphov till ett stort 

vårdlidande hos patienterna och borde undvikas i möjligaste mån på alla sjukhus. Andra 

forskare har också upptäckt känslor av stress och otillfredsställelse hos dessa kvinnor som 

blivit behandlade/varit på mödravård, BB el. gynavdelningar (Cecil, 1994, Jackman et al., 

1991). 

 

Ensamhet/avskildhet var något som upplevdes negativt av vissa par i samband med missfallet 

(Caelli et al., 2002; de Montigny et al., 1999; Simmons et al., 2006; Smith et al., 2006) medan 

andra tyckte det var skönt att få vara för sig själva (Evans et al., 2002; Simmons et al., 2006). 

Resultaten visar hur viktigt det är som sjuksköterska att se till det individuella behov som 

finns och att det finns olika sätt att se på situationen. Bara för att någon vill ha det på ett vis 

betyder inte det att alla vill det. Eriksson (1994) skriver att en person kan bara lida ensam men 

behöver gemenskap. Om personen lämnas ensam i sitt lidande kan detta leda till hopplöshet 

och förtvivlan. Om personen har genomlidit lidandet på rätt sätt ger det försoning, vilket 
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innebär ett nytt och meningsfullt liv. Sjuksköterskans omvårdnadsuppgift i att lindra lidandet 

blir i det här fallet att se behovet av gemenskap hos kvinnan eller paret och att på bästa sätt se 

till att det blir uppfyllt för att på det sättet minska risken för psykisk ohälsa. 

Fortsatt forskning 

För att förhindra och förebygga det vårdlidande som finns i samband med missfall behövs det 

fortsatt forskning kring upplevelsen av vården kring missfall både ur ett patient- och ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. Vidare är forskningen kring partnerns upplevelse av missfallet 

väldigt liten. För att förbättra omvårdnaden samt förebygga fortsatt lidande både för kvinnan 

och dennes familj bör forskning fokuseras på båda parters upplevelse av förlusten. Vi anser att 

det hade varit intressant med någon forskning kring upplevelsen från den svenska vården i 

samband med missfall.  

 

Kan psykisk ohälsa som ofta uppstår efteråt förebyggas? 

Slutsats 

Den här litteraturstudien riktar sig till sjuksköterskor i sitt omvårdnadsarbete där de möter par 

som fått missfall. Utifrån resultatet av den här litteraturstudien drar vi slutsatsen att 

framförallt kvinnor men även deras partner ofta upplever ett vårdlidande i samband med 

missfall. Upplevelsen av vården och omvårdnaden är viktig för hur händelsen hanteras. 

Behovet av information, förklaring till missfallet, uppföljning samt ett omtänksamt 

bemötande är stort hos kvinnorna och partnern i samband med missfallet. En viktig uppgift 

för sjuksköterskan är att visa empati och bekräfta kvinnan och partnern i sorgen och lidandet. 

Om sjuksköterskan tillämpar ett system- och familjeperspektiv i omvårdnaden kan familjen 

tillsammans bearbeta och ta sig genom sorgen och lidandet. Genom ökad kunskap och 

reflektion om vad kvinnor och deras partner upplever som viktigt i vården efter ett missfall 

kan sjuksköterskan tillämpa god omvårdnad och därmed förhindra ett ökat och fortsatt 

lidande.    
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