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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

  

Minst var fjärde graviditet avslutas med missfall före vecka 20 vilket innebär att det är den 

vanligaste komplikationen vid graviditet. Missfall leder till psykologiska och fysiska 

konsekvenser. Hälso- och sjukvården ska främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande. Det är sjuksköterskans ansvar att utifrån personcentrerad omvårdnad 

tillhandahålla det stöd kvinnor som genomgått missfall är i behov av.   

  

Syfte  
  

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av stöd i samband med missfall. 

  

Metod  
  

Allmän litteraturöversikt valdes som metod. Databassökningar för vetenskapliga artiklar 

genomfördes i CINAHL och PubMed. 15 artiklar valdes för granskning och analys. 

  

Resultat 
  

Resultatet sammanställdes i fyra huvudrubriker med utgångspunkt från 

litteraturöversiktens syfte. Huvudrubrikerna är; stöd vid fysiska symtom, psykiskt och 

emotionellt stöd, omgivningens stöd och stöd för att gå vidare. 

  

Slutsats 
  

Slutsatsen var att kvinnor upplevde bristande stöd i samband med missfall av både hälso- 

och sjukvården och sin omgivning. Stödet kvinnor efterfrågade var information, 

medlidande, förståelse, empati och bekräftelse av missfallet. 
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INLEDNING  

Minst var fjärde graviditet avslutas med missfall (Ventura, Curtin, Abma, & Henshaw, 

2012). Oavsett anledning eller när under graviditeten det inträffar kan det vara en 

psykologisk och fysisk påfrestning för kvinnor (Brier, 2008). Inom sjukvården kan den 

psykologiska påfrestning ett missfall innebär förbises av vårdpersonal som istället främst 

fokuserar på de fysiska aspekterna (Evans, 2012). Inom vården kan det förekomma att 

missfall inte ses som en förlust, vilket tyder på okunskap hos vårdpersonal (Brier, 2008). 

Sjuksköterskor behöver vara medvetna om vad ett missfall kan innebära då det påverkar 

kvinnors välbefinnande (Hui, Ho, Tan, & Roslan, 2012). Enligt Thorstenson (2000) krävs 

det att vårdpersonal har förståelse för den känslomässiga påverkan och betydelsen av 

förlusten ett missfall kan innebära för att kunna ge stöd. Denna litteraturöversikt ämnar 

därför att beskriva kvinnors upplevelse av stöd i samband med missfall. 

  

BAKGRUND 

Graviditet och missfall 

En graviditet startar vid befruktning och pågår fram till förlossning, vilket under normala 

omständigheter innebär en graviditetslängd på 38 veckor. Eftersom det är svårt att 

fastställa när befruktning exakt sker räknas en graviditet från den första dagen i sista 

menstruationen fram till förlossning, vilket ger en graviditetslängd på 40 veckor. Fostret är 

då 38 veckor. Detta förutsatt att kvinnans menstruationsintervall alltid är 28 dagar. Vid 

avvikelser adderas eller subtraheras dagar (Kaplan, 2009). En graviditet innebär fysiska 

och psykiska förändringar för kvinnan (Borgfeldt, 2010). Utöver tillväxt av livmoder, bröst 

och foster kommer kroppen anpassa sig till förändrad hormonproduktion, metabolism och 

cirkulation. Den fysiologiska förändringen sker successivt och ibland kan skillnaden 

mellan patologisk och normal fysiologisk anpassning vara otydlig (Kaplan, 2009). En 

blandning av lycka och ängsla är kopplat till graviditeten. Är den önskad bygger kvinnan 

upp förhoppningar och förväntningar inför den kommande framtiden som mamma 

(Borgfeldt, 2010). 

  

Definition av missfall är när ett foster som väger 500 gram eller mindre stöts ut ur 

kvinnans kropp innan graviditetsvecka 22, vilket leder till en upphörd graviditet 

(Adolfsson, 2006). Råder osäkerhet kring graviditetslängd och om fostret är kortare än 25 

centimeter räknas det som missfall (Hui et al., 2012). Den trettonde veckan i en graviditet 

utgör gränsen för vad som räknas som tidigt respektive sent missfall. Missfall innan vecka 

tretton benämns därmed som tidigt missfall och efter vecka tretton benämns det som sent 

missfall (Nielson, Gyte, Hickey, Vazquez & Dou, 2013). Under vecka 9 till 11 

diagnostiseras majoriteten av missfall, vilket innebär att tidiga missfall är vanligast 

(Adolfsson, 2006).  

  

Uppgifter om det exakta antalet registrerade graviditeter i Sverige finns inte och därför har 

en överslagsräkning gjorts från erhållen statistik. År 2015 rapporterades 116 667 födda 

barn till medicinska födelseregistret (Socialstyrelsen, 2015a) och 38 000 inducerade 

aborter (Socialstyrelsen, 2015b). Sammanlagt blir det 154 667 registrerade graviditeter. 

Om 20 procent av alla graviditeter avbryts med missfall bör 20 procent av 154 667, vilket 

är 30933, adderas för att ge ett slutgiltigt resultat. Det innebär en slutsiffra på 185600 

registrerade graviditeter baserat på 2015 års statistik.  

  



5 

 

Orsak till missfall 

 

Orsaken till missfall är oftast okänd men den vanligaste anledningen är 

kromosomavvikelser, då det rapporteras i upp till 80 procent av fallen (Adolfsson, 2006). 

Hög ålder hos kvinnan innebär ökad risk att fostret drabbas av kromosomavvikelser 

(Nielson, Gyte, Hickey, Vazquez & Dou, 2013). Andra orsaker är missbildningar i 

livmodern, infektioner och sjukdomar hos kvinnan. Förstagångsinfektioner utlösta av 

rubella, toxoplasma, cytomegalovirus, listeria eller morbilli framkallar ofta missfall. 

Tuberkulos, malaria och syfilis ökar risken för missfall. Andra riskfaktorer är autoimmuna 

sjukdomar och hypo- och hypertyreos, avancerad diabetes, polycystiskt ovariesyndrom, 

njursjukdomar, hypertoni samt hjärtsjukdomar med risk för inkompensation. Nikotinets 

toxiska effekt vid rökning ökar också risken för missfall (Borgfeldt, 2010). 

 

Symtom och behandling vid missfall 

  

Inledande symtom vid missfall är vaginal blödning och buksmärta. Kramper och 

kräkningar kan även förekomma (Nielson et al., 2013). Vid missfall är 

behandlingsprincipen alltid att tömma livmodern. Livmodern töms via kirurgi eller 

medicinsk behandling beroende på graviditetens längd. Vid stor blodförlust kan 

blodtransfusion vara nödvändigt, annars krävs ingen ytterligare fysiologisk behandling 

(Borgfeldt, 2010). 

  

Kris 

Missfall är en psykologisk och fysisk påfrestning för kvinnor oavsett anledning eller 

tidpunkt. Känslor som saknad, sorg och skuld kan uppstå efter missfall samt fysiska 

symtom som aptitlöshet, sömnproblem och fatigue (Brier, 2008). Kvinnor som genomgått 

missfall har ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa (Woods-Giscombé, Lobel och 

Crandell, 2010). Att genomgå ett missfall kan liknas vid att genomgå en livskris. Missfall 

kan skapa en krisreaktion och kvinnan kan uppleva det som ett misslyckande. Processen i 

en krisreaktion delas in i fyra olika faser: chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen 

och nyorienteringsfasen (Cullberg, 2006). 

  

Chockfasen är den första fasen och pågår upp till några dygn. Förnekelse till det som skett 

är vanligt och därför kan ingen bearbetningsprocess påbörjas. Personen kan uppfattas som 

redig men ofta präglas dess inre av kaos. Den smärtsamma verkligheten kan leda till 

nedsatt medvetande, minne och kommunikationsförmåga. All information som ges i detta 

skede bör upprepas för att säkerställa att informationen har förståtts (Cullberg, 2006). 

  

Reaktionsfasen utgör tillsammans med chockfasen den akuta fasen och pågår sammanlagt i 

högst sex veckor. I reaktionsfasen skapas medvetenhet om det inträffade vilket leder till en 

stor omställning för psyket och försvarsmekanismer mobiliseras. Regression, förnekelse, 

rationalisering, isolering och bortträngning är beteenden som kan uppkomma. Fysiologiska 

symtom som beskrivits relaterat till akutfasen är kvävande känsla, andfåddhet och 

muskelsvaghet. Till följd av psykosomatiska effekter som dålig sömn, störd dygnsrytm, 

försämrad nutrition och hög ångest utvecklas stressymtom som irritabilitet, trötthet och 

huvudvärk (Cullberg, 2006). 

  

Bearbetningsfasen öppnar för bearbetning och är som starkast ett halvt år till ett år efter det 

som skett. De tidigare ockuperade tankar på framtiden börjar bli påtagliga och en 
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anpassning till ny livssituation sker. Under bearbetningen kommer förnekelsemekanismer 

successivt avta och de tidigare stressymtomen blir mindre märkbara (Cullberg, 2006). 

  

Nyorienteringsfasen är den sista fasen som är varaktig livet ut. Tiden präglas ofta av nya 

intressen och relationer under förutsättning att den drabbade försonats med det som skett. 

Dock kan minnen som årsdagar och andra påminnelser upplevas i form av smärta 

(Cullberg, 2006). 

  

Sorg 

Sorg är en läkningsprocess som startar efter varje betydelsefull förlust och dess uppgift är 

att bearbeta förlust och läka det psykologiska sår som uppstått (Fyhr, 2003). Sorg berör 

hela människan; emotionellt, psykologiskt, fysiskt, beteendemässigt, kognitivt, socialt och 

andligt. Sorgeprocessen handlar om att på nytt ta in omvärlden och lära sig leva ett 

meningsfullt liv genom att åter engagera sig i livet och andra människor (Attig, 2004). 

Sorgen underlättas om den uttrycks. Den sörjande behöver öppet uttrycka sin bedrövelse, 

vrede, längtan efter det förlorade och måste få hjälp att våga möta sin sorg (Fyhr, 2003). 

Även en optimistisk grundinställning kan underlätta sorgen genom mindre intensiv 

sorgereaktion (Riley, LaMontagne, Hepworth & Murphy, 2007). Det sociala stödet är 

betydelsefullt i sörjandet (Brier, 2008). Genom att uttrycka sorgen kan insikten om 

förlusten komma snabbare och ta bort känslor som hindrar verkligheten att tränga in i 

medvetandet. Om en förlust inte uttrycks kan den med tiden trängas undan från 

medvetandet. Det är betydande med en trygg omgivning, både gällande närstående och den 

personal som den sörjande kommer i kontakt med under processen (Fyhr, 2003). Enligt 

Brier (2008) förekommer det inom vården att missfall inte ses som en förlust, detta tyder 

på okunskap hos vårdpersonal. 

  

Begreppen kris och sorg kan uppfattas som samma process. De är sammanflätade med 

varandra men har avgörande skillnader och bör därför bli synliga var för sig. 

Sorgeprocessen är betydligt mer långvarig än en kris. En kris kan innebära att en persons 

tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte räcker till för att förstå och klara av den 

omvälvande livssituationen. En sorgeprocess kan utlösas av samma typ av händelser som 

en kris men händelsen behöver inte vara så betydande att den hotar personens 

grundläggande tillfredsställelse i livet (Fyhr, 2003). 

  

Professionellt ansvar  

Sjuksköterskans professionella ansvar vilar enligt International Council of Nurses etiska 

kod på fyra grundläggande ansvarsområden; att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa samt lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). 

  

Sjuksköterskans huvudområde är omvårdnad vilket inkluderar det vetenskapliga 

kunskapsområdet och det patientnära arbetet. I grunden handlar omvårdnad om mötet 

mellan sjuksköterska och patient vilket ska utövas med respekt för mänskliga rättigheter 

och med hänsyn till människors värderingar. Sjuksköterskan ska respektera patientens rätt 

till självbestämmande och visa ödmjukhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). Enligt 

hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska sjuksköterskan visa respekt för alla 

människors lika värde, tillgodose patientens behov och trygghet i vården samt respektera 

patientens självbestämmande.  
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Vårdrelation 

 

Vårdrelation är ett viktigt begrepp inom vårdvetenskap och kan ses som grunden för 

omsorg och kärnan i god sjukvård (Björck & Sandman, 2007). Mötet mellan sjuksköterska 

och patient är grundläggande för omvårdnad vilket skapar en vårdrelation (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009). Det som utgör en vårdrelation är en relation mellan minst två 

personer, vårdare och patient, som ska innehålla omsorg (Björck & Sandman, 2007). 

Begreppet patient används inom vårdvetenskap för att beteckna den människa som vårdas. 

Begreppet vårdare beskriver en person som har till huvudsaklig uppgift att vårda (Kasén, 

2012). I hälso- och sjukvårdslagen framkommer att relationen är betydelsefull då krav för 

god vård ska främja goda kontakter mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonalen 

samt bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet (SFS, 1982:763). 

  

Vårdrelation grundar sig i vårdande, välvilja och ömsesidighet. Det är en varaktig relation 

som skapar förtroende och förankras av omvårdnadskompetens (Coffey, 2006). Vårdande 

innebär en mänsklig gemenskap där en persons lidande försöker minskas. För att göra det 

krävs att människor möts och skapar en vårdande relation. Förutsättningen för en god 

vårdrelation är att vårdaren är tillgänglig för patienten och att patienten vågar släppa in 

vårdaren i sin närhet. Gemenskap i vårdrelationen medför styrka och meningsfullhet i 

vårdandet, därmed ökar patientens välbefinnande och lidande minskas (Björck & 

Sandman, 2007). Van der Cingel (2014) beskriver att medkänsla är ett centralt begrepp 

som krävs för att skapa en kvalitativ vård och vårdrelation. Omvårdnadsteoretikern Joyce 

Travelbee (1926-1973) betonar vikten av sympati i omvårdnaden. Hon menar att empati är 

föregångare till sympati och för att etablera en mellanmänsklig relation krävs sympati då 

det ska ligga som grund för vilka åtgärder sjuksköterskan ombesörjer (Rich, 2003). 

  

Personcentrerad omvårdnad 

  

I en vårdrelation finns det risk att personens egna upplevelser och strategier kan 

förminskas i mötet med den professionella vården. Vilket innebär att patienten blir 

objektifierad (Edvarsson, 2010). Personcentrerad omvårdnad är ett av de 

kompetensområden som sjuksköterskor i vården förväntas ha god kunskap om och även 

åstadkomma. Personcentrerad omvårdnad innebär att respektera och bekräfta personens 

upplevelse och tolkning av ohälsa, samt att utifrån detta arbeta för att främja hälsa med 

utgångspunkt vad hälsa betyder för just den enskilda personen (Leksell & Lepp, 2013). 

Personcentrerad omvårdnad grundar sig i ett partnerskap mellan patient och sjuksköterska. 

Det förutsätter ett ömsesidigt förtroende, förståelse och delgivning av kunskap. 

Personcentrerad omvårdnad bevarar patientens individuella behov, önskemål, 

bekvämlighet och integritet. Genom att adekvat information ges upprätthålls patientens 

delaktighet och beslut kring vården (McCance, Slater & McCormack, 2009). Enligt 

patientlagen (SFS 2014:821) ska sjuksköterskan främja patientens integritet, 

självbestämmande och delaktighet. Sjuksköterskan som har ansvaret för vården av en 

patient ska se till att patienten och dennes närstående ges information. Information från 

sjuksköterskan är en förutsättning för att patienten ska kunna ta välgrundade beslut och 

därmed uppnå informerat samtycke (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). 
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Stöd vid missfall 

I samband med missfall kommer kvinnor i kontakt med stödet från sjuksköterskor på 

akutmottagningar och gynekologiska avdelningar. Enligt Svenska akademin (2009) 

betyder begreppet stöd utifrån en abstrakt förklaring; hjälp, ibland med bibetydelse av 

sympati. För att visa stöd krävs det att sjuksköterskan skapar ett förtroende hos patienten. 

Sjuksköterskor har en betydelsefull roll i att säkerställa att patientens psykiska behov 

tillgodoses i samband med missfall (Bryant, 2008). Det krävs kontinuitet, tillgänglighet 

och en god relation mellan sjuksköterska och patient för att kunna ge målinriktad 

information, stöd samt stärka patientens egna förmåga att hantera situationen de befinner 

sig i (Pedersen, Koktved & Nielsen, 2013). För att ge stöd åt kvinnor som genomgått 

missfall och identifiera specifika behov krävs det att vårdpersonal har förståelse för den 

känslomässiga påverkan och betydelsen av förlusten (Thorstenson, 2000). Oavsett om 

missfallet sker tidigt under graviditeten bör det uppmärksammas (Radford & Hughes, 

2015). Kvinnor kan sakna kunskap om vad missfall innebär och deras upplevelse av 

missfall kan påverkas beroende på den omvårdnad som ges. Vårdpersonal har därmed en 

betydande roll i att tillhandahålla stöd (Robinson, 2014). Vårdpersonalens uppgift är inte 

att försöka ge tillbaka vad kvinnan förlorat efter ett missfall eller att förminska upplevelsen 

av förlusten utan fungera som en stödjande roll genom processen och konfrontera samt 

acceptera den nya verkligheten. Målet för krisbehandling är att stödja de befintliga egna 

resurser som finns för läkning så är krisen får en naturlig utveckling genom bearbetning 

och nyorienteringsfasen (Cullberg, 2006).  

  

Problemformulering 

Missfall är den vanligaste komplikationen vid en graviditet (Nybo Andersen et al., 2000) 

och påverkar kvinnor både fysiskt och psykiskt (Brier, 2008). Missfall påverkar kvinnors 

välbefinnande och därav behöver sjuksköterskor vara medvetna om vad ett missfall kan 

innebära (Hui et al., 2012). För att kunna ge stöd åt kvinnor som genomgått missfall och 

identifiera specifika behov krävs det att vårdpersonal har förståelse för den känslomässiga 

påverkan och betydelsen av ett missfall (Thorstenson, 2000). I vården kan det förekomma 

att missfall inte ses som förlust (Brier, 2008) och den psykologiska påfrestning kan 

förbises av vårdpersonal (Evans, 2012). Därför är det av intresse att beskriva kvinnors 

upplevelse av stöd i samband med missfall. 

  

Syfte   

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av stöd i samband med missfall.   

  

METOD 

Val av metod 

Val av metod var allmän litteraturöversikt. Enligt Forsberg och Wengström (2013) ger en 

allmän litteraturöversikt en bred överblick inom ett specifikt ämne och sammanställer den 

forskning som redan gjorts inom ämnesområdet. Friberg (2012) beskriver att en allmän 

litteraturöversikt kartlägger ett kunskapsområde och kan baseras på både kvalitativ och 

kvantitativ forskning. Axelsson (2012) menar att det inom hälsoarbete kan vara en fördel 

att inkludera både kvalitativ och kvantitativ forskning för att studera ett problem ur olika 

perspektiv och få en bättre verklighetsuppfattning. Vi ville undersöka kunskapsområdet om 



9 

 

kvinnors upplevelse av stöd i samband med missfall och därmed passade allmän 

litteraturöversikt vårt arbete.   

  

Urval 

Urvalskriterierna var vetenskapliga artiklar skrivna på svenska eller engelska med hänsyn 

till författarnas språkbegränsningar. Endast artiklar mellan år 2007 och 2017 inkluderades 

för att säkerställa aktuell forskning då Axelsson (2012) beskriver att en litteraturöversikt 

ska bestå av den senaste forskningen. I enlighet med Polit och Beck (2012) inkluderades 

endast peer reviewed artiklar för att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten. Peer-review 

innebär att artiklarna granskats och godkänts av experter inom området (Henricson, 2012). 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades, vilket Forsberg och Wengström 

(2015) beskriver lämpligt för att belysa ett problemområde utifrån fler perspektiv. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes under april och maj år 2017. Artikelsökningar gjordes i 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) och i PubMed, vilka 

är databaser för vetenskapliga artiklar specialiserade på omvårdnadsforskning, medicinsk 

vetenskap och omvårdnad. CINAHL innehåller material inom omvårdnad, sjukgymnastik 

och arbetsterapi och PubMed innehåller material från hela det biomedicinska områden som 

omvårdnad, medicin och tandvård (Karlsson, 2012). Med hjälp av ämnesord kan man 

enklare få fram sökresultat som är relevanta till ämnet. I CINAHL benämns ämnesorden 

som CINAHL Headings och i PubMed som Medical Subjekt Headings (MeSH) (Axelsson, 

2012). 

  

Databassökning  

  

Initialt gjordes en sökning utan några begränsningar med breda ämnesord då det i enlighet 

med Axelsson (2012) beskrivs som ett tillvägagångssätt för att få information om det finns 

vetenskapliga artiklar inom det valda ämnesområdet. För sökningarna i CINAHL användes 

CINAHL Headings; Abortion, spontaneous, emotions, coping och support, psychological. I 

PubMed användes MeSH-termen abortion, spontaneous tillsammans med care och nurse 

som fritext. Att endast använda ett sökord är aldrig tillräckligt för sökning av vetenskapliga 

artiklar. Därför används Booleska sökoperatorer, vilket är ord som kombinerar söktermer 

på olika sätt. De mest användbara Booleska sökoperatorerna är: OR, AND och NOT. 

Sökoperatorerna AND och NOT används för att begränsa sökningen och sökoperatören 

OR används för att utvidga sökningen. (Willman, Bahtsevani, Nilsson, & Sandström, 

2016). Ämnesorden kombinerades med varandra genom sökoperator AND för att få fram 

relevant information till litteraturöversikten. Se tabell 1.  
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Tabell 1: Resultat från artikelsökning i databaser 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

granskade 

abstrakt 

Antal 

granskade 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

170411 

(MH ”Abortion, 

spontaneous”) AND 

(MH ”Emotions 

(Cinahl Headings”) 

67 31 7 3 

CINAHL 

170411 

(MH ”Abortion, 

spontaneous AND (MH 

”Coping) 

25 14 8 5 

CINAHL 

170425 

(”Abortion, 

spontaneous” [MeSH]) 

AND (”Support, 

psychological” 

[MeSH]) 

27 18 10 1 

Pubmed 

170428 

(”Abortion, 

spontaneous” [MeSH]) 

(AND Care [FRITEXT] 

AND Nurse[FRITEXT] 

44 20 6 2 

Totalt  163 83 31 11 

 

  

Manuell sökning 

  

Manuell sökning tillämpades genom sökning i referenslitteratur till de artiklar som 

inkluderats i studien. Enligt Henricson (2012) ger en manuell sökning en överblick över 

det valda området. Under manuell sökning inkluderades fyra artiklar av Adolfsson (2011) 

Carolan och Wright (2017), Murphy och Philipin (2009) och Nikcevic, Kuczmierczyk och 

Nicolaides (2007). 

  

Databearbetning 

Initialt lästes titlarna på de påträffade artiklarna för att sortera ut de som ansågs vara 

relevanta till syftet. Artiklarna valdes gemensamt ut efter genomgång av abstract. Därefter 

lästes de utvalda artiklarna noggrant igenom individuellt för att sedan diskuteras 

gemensamt för att säkerställa att artikeln fortfarande var relevant till syftet, detta enligt 

Statens Beredning för medicinsk Utvärderings, (SBU, 2014) rekommendationer vid 

databearbetning. Inkluderade artiklar baseras på kvinnor från 18 år, oberoende om de hade 
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tidigare erfarenhet av missfall eller ej. Missfallet ska ha skett före vecka 22. Gemensamt 

gjordes kvalitetsgranskning och bedömning av samtliga relevanta artiklar med hjälp av 

bedömningsunderlaget för vetenskaplig klassificering från Sophiahemmet (bilaga A) 

utvecklat av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman et al., (2016). Artiklar som 

klassificerades med låg kvalitet eller upptäcktes vara irrelevanta till syftet exkluderades för 

att öka den vetenskapliga trovärdigheten. Kvar blev 15 artiklar vilka presenteras i en matris 

(bilaga B). 

  

Dataanalys 

De artiklar som inte svarade till syftet eller var etiskt försvarbara valdes bort. För 

resterande artiklar skapades en integrerad analys då det enligt Axelsson (2012) ger ett 

djupare perspektiv och förståelse och är därmed en effektiv modell för att analysera datan. 

De delar i artiklarnas resultat som svarade på litteraturöversikten intresse färgmarkerades 

utifrån olika teman. I enlighet med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

(2014) färgmarkeras artiklarna för att tydliggöra likheter och skillnader för att skapa olika 

teman. Detta i enlighet med vad Axelsson (2012) beskriver som en strukturerad metod. För 

att resultatet inte skulle präglas av vår förförståelse försökte vi att ha ett neutralt 

förhållningssätt under dataanalysen. Lundman & Hällgren (2012) definierar förförståelse 

som annan teoretisk kunskap, tidigare erfarenhet och förutfattade meningar. 

  

Forskningsetiska överväganden 

Eftersom litteraturöversikten baseras på forskning som handlar om människor lades stor 

noggrannhet på att de inkluderade studierna redovisade forskningsetiska överväganden. 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska all forskning som bedrivs på människor i Sverige sedan 

2004 utövas enligt etikprövningslagen. Etikprövningslagen (SFS 2003:460) innebär 

generellt att forskning endast kommer godkännas om den utförs med respekt för 

människovärdet och det krävs informerat samtycke från deltagarna. Endast studier som 

redovisat etiska övervägande eller blivit granskade av en etisk kommitté har använts i 

litteraturöversikten. I enlighet med Helgesson (2015) har artiklarna noggrant granskats för 

att säkerställa att deltagarnas välbefinnande och rättigheter respekteras och att det funnits 

ett informerat samtycke. Vi har tagit hänsyn till att inte exkludera eller förvanska material 

för att passa in till våra egna uppfattningar och tankesätt. För att undvika missförstånd och 

oklarheter har vi gemensamt reflekterat kring samtliga artiklar. Vi har reflekterat över alla 

moment och försökt behålla ett objektivt och kritiskt tänkande för att undvika feltolkning. 

  

RESULTAT 

Resultatet består av 15 vetenskapliga artiklar som analyserats och sammanställts i en 

matris (bilaga B). Artiklarna har analyserats i en integrerad analys och presenteras i fyra 

huvudrubriker med utgångspunkt från litteraturöversiktens syfte. Dessa rubriker är; stöd 

vid fysiska symtom, psykiskt och emotionellt stöd, omgivningens stöd och stöd för att gå 

vidare. 

  

Stöd vid fysiska symtom 

Det framkom att några kvinnor hade en positiv erfarenhet från hälso- och sjukvårdens stöd 

i samband med missfall. De kvinnor som hade en positiv erfarenhet av hälso- och 

sjukvården beskrev att det var stödjande att bli sedda, känna medlidande, få tydlig 
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information och att missfallet bekräftades av vårdpersonalen. Kontinuitet och 

vårdrelationen var även betydelsefullt då kvinnor kände en trygghet när det fick träffa 

samma vårdgivare som tidigare (Rowlands & Lee, 2010 & McLean & Flynn, 2013).  

  

Flertalet kvinnor upplevde missnöje över sjukvårdens stöd i samband med missfall 

relaterat till de fysiska symtom som uppstod (Adolfsson, 2010; Ancker et al., 2012; 

Domingos et al., 2011; Fernandez et al., 2011; McLean & Flynn, 2013; Murphy & Merrell, 

2009; Murphy & Philpin, 2009; Ockhuijsen et al., 2015; Rowlands & Lee, 2010; Séjourné 

et al., 2010a). Kvinnor upplevde missfall som en fysisk påfrestning då symtom som 

uppstod efter missfall var smärta och vaginal blödning (Adolfsson, 2010; Ancker et al., 

2012; Domingos et al., 2011; Fernandez et al., 2011; Gerber- Epstein et al., 2009; 

McCreight, 2008; Murphy & Merrell, 2009: Murphy & Philpin, 2009; Nikcevic et al., 

2007; Ockhuijsen et al., 2015; Rowlands & Lee, 2010; Séjourné et al., 2010a). Kvinnor 

kände ilska och besvikelse över att de inte fått den information de förväntat sig i samband 

med missfall. Utifrån resultatet framgick det att utförlig information var betydelsefullt men 

att det saknades från hälso- och sjukvården (Ancker et al,. 2012). Information om tänkbara 

symtom som kan uppstå, såsom den stora mängden blodförlust och den intensiva smärta 

efterfrågades (Fernandez et al., 2011; & Séjourné et al., 2010a). Flertalet artiklar belyste att 

kvinnor sökte information om orsak till missfallet (Ancker et al,. 2012; Fernandez et al,. 

2011; McCreight, 2008). I studien av McCreight (2008) framkom att i två av tre fall kunde 

en medicinsk anledningen förklara orsaken till missfallet men då den medicinska anledning 

var okänd skuldbelade kvinnor sig själva istället. McLean och Flynn (2013) beskrev att 

kvinnor tyckte att den information som gavs ändå inte var givande då sjukvårdspersonalen 

använde ett medicinskt språk som kvinnor inte behärskade, vilket resulterade i ännu mer 

förvirring och att de lämnade sjukhuset med ännu mer frågor. Kvinnor ansåg att det 

rutinmässigt borde ges skriftlig information i form av broschyrer till alla som genomgått 

missfall men endast hälften av kvinnorna fick det. Vidare upplevde kvinnor att deras 

individuella fysiska behov inte tillgodosågs av sjukvårdspersonalen (Murphy & Philpin, 

2009) samt att de inte fick svar på sina medicinska frågor då det inte ansågs finnas 

utrymme till att ställa dem (Ancker et al., 2012 & Ockhuijsen et al., 2015). 

  

Kvinnor i en studie av Murphy och Philpin (2009) beskrev att för att sjukvårdspersonal ska 

kunna ge en god omvårdnad behövde de vara mer uppmärksamma på de fysiska symtom 

som kan uppstå vid missfall. Vidare uppgav kvinnor att smärtan är en individuell 

upplevelse och sjukvårdspersonalen bör vara med kvinnan i den smärta hon känner 

(Gerber- Epstein et al., 2009). 

  

Psykiskt och emotionellt stöd  

I ett flertal artiklar framkom att kvinnor upplevde bristande stöd, förståelse och empati från 

hälso- och sjukvården i samband med missfall. Kvinnor önskade emotionellt stöd i 

samband med missfall då det innebar en psykisk påfrestning (Ancker et al., 2012; Carolan 

& Wright, 2016; Domingos et al,. 2011; Fernandez et al., 2011; Gerber- Epstein et al., 

2009; MCcreight, 2008;  Murphy & Merrell, 2009; Murphy & Philpin, 2009; Nikcevic et 

al., 2007; Ockhuijsen et al, 2015; Rowlands & Lee, 2010; Sejourné et al., 2010a; Séjourné 

et al., 2010b). Kvinnor uppgav att det var betydelsefullt att någon lyssnade på deras tankar 

och känslor kring missfallet (Ancker et al., 2012; Rowlands & Lee, 2010). Kvinnor 

upplevde att vården förmedlade en känsla av att deras missfall bara var ett i mängden och 

blev reducerad till ett medicinskt faktum men för kvinnan var missfallet ett framtida barn 

(Ancker et al., 2012; Carolan & Wright, 2016). Flera kvinnor saknade information av 
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hälso- och sjukvården gällande den psykiska påfrestningen ett missfall kan innebära 

(Ancker et al., 2012; Murphy & Merrell, 2009; McLean & Flynn, 2013; Fernandez et al., 

2011; Gerber- Epstein et al., 2009; Ockhuijsen et al,. 2015; Rowlands & Lee 2010; 

Sejourné et al. 2010a; Sejourné et al. 2010b). Kvinnor upplevde svårigheter att hantera de 

emotionella känslor som uppkom efter missfall och kände frustration över bristfällig 

information kring de psykologiska konsekvenserna som uppstod (Sejourné et al. 2010). 

Enligt McLean och Flynn (2012) kunde brist på information ha påverkan på kvinnors 

upplevelse av missfallet då flertalet kvinnor som kände att de fått tillräckligt med 

information i samband med missfall hade en mer positiv upplevelse av vården. I studien av 

Murphy och Merrell (2009) uppgav kvinnor att sjuksköterskor måste möta deras 

känslomässiga behov och att de kan behöva stöd under en längre tid efter missfallet. 

Kvinnor upplevde att de kände sig bortglömda och ensamma på akutavdelningar och 

önskade kontakt med sjuksköterskor som mötte deras känslomässiga behov. De önskade att 

bli erbjudna uppföljande stödsamtal av sjuksköterskor eller blir erbjudna att få delta i 

stödgrupper för kvinnor som genomgått missfall. I studien av Sejourné et al. (2010b) 

framkom signifikanta skillnader mellan de kvinnor som fått psykiskt stöd och de kvinnor 

som inte fått det i samband med missfall. De kvinnor som fått psykiskt stöd visade lägre 

tendens till depression och ångest. Kvinnor beskrev att psykologiskt stöd var till hjälp att 

hantera missfallet och de skuldkänslor som kunde uppstå. 

  

Det framkom att kvinnor saknade bekräftelse på känslor och individuella upplevelser i 

samband med missfallet. De upplevde att sjukvårdspersonal inte såg till de individuella 

emotionella behov samt saknade medkänsla, förståelse och empati kring de psykologiska 

konsekvenser ett missfall kunde innebära (Ancker et al., 2012; McLean & Flynn 2013; 

Mccreight 2008; Rowlands & Lee, 2010). I studien av Ancker et al,. (2012) framkom att 

kvinnor kände sig ifrågasatta kring sina känslor och upplevelser av missfallet och önskade 

att hälso- och sjukvårdspersonalen hade lyssnat till deras individuella behov. I studien av 

McCreight (2008) och Rowlands och Lee (2010) framkom det att negativa och okänsliga 

kommentarer från hälso- och sjukvården var vanligt förekommande och kvinnor fann 

svårigheter i att uttrycka känslor i den vårdrelation de befann sig i då den präglades av en 

hierarki. 

  

Omgivningens stöd 

Det framgick tydligt att kvinnor upplevde stöd från omgivning som betydelsefullt i 

samband med missfall (Fernandez et al., 2011; Gerber- Epstein et al., 2009; Rowlands & 

Lee, 2010; Sejourné et al., 2010). Att missfallet bekräftades av andra (Serjourné et al., 

2010a) och att omgivningen intog ett icke dömande och öppet förhållningssätt var viktigt 

för att känna stöd. Kvinnor beskrev att för att få vardagen att fungera och för att ha tid till 

sorgeprocessen var praktiskt stöd från partner, vänner, familj och arbetsgivare 

betydelsefullt (Fernandez et al., 2011). Flertalet kvinnor upplevde det betydelsefullt att 

söka stöd hos andra kvinnor som också genomgått missfall. Det var till stöd i sörjandet att 

veta att det inte var ensamma med sin ångest och sorg (McCreight 2008; Rowlands & Lee, 

2010; Séjourné et al.,  2010a).  

  

Flertalet kvinnor var förvånande över att det var få i omgivningen som faktiskt erbjöd sitt 

stöd vilket ledde till besvikelse och isolering. Kvinnor upplevde en isolerande sorg i 

samband med missfall som de inte kände att de kunde prata öppet om eller sörja offentligt 

(McCreight, 2008; Rowlands & Lee, 2010). McCreight (2008) beskriver att kvinnor 

upplevde att missfall inte föll inom samhällets norm för vad som var tillåtet att sörja. 
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Vidare framkom av Ancker et al. (2012) att flertalet kvinnor upplevde att det låg något 

skamfullt och tabubelagt över missfall vilket ledde till att de var tvungna att upprätthålla en 

fasad för att inte visa att de inte var ledsna och sörjde. 

  

Det råder skilda meningar om hur kvinnor upplevde stöd från partnern. En del kvinnor 

upplevde att partnern aldrig kunde sätta sig in i deras situation eller dela känslorna kring 

missfallet (Gerber- Epstein et al. 2009; Rowlands & Lee 2010). Andra kvinnor upplevde 

att deras partner kunde dela deras känslor och uppfattning samt att de fanns där som stöd 

(Gerber- Epstein et al. 2009). 

  

Stöd för att gå vidare 

Missfallet utlöste för flertalet kvinnor en psykologisk kris som resulterade i svårigheter att 

återgå till vardagen. Omgivningens bristande förståelse och empati gjorde det svårt att gå 

vidare och bearbeta sorgen (Ancker et al., 2012; Rowlands, I-J., & Lee 2010) I studien av 

Gerber-Epstein et al., (2009) bekräftade kvinnor att de upplevde att stödet de fick, även om 

det var begränsat, hjälpte dem att hantera sorgen och därmed kunna gå vidare. 

  

I ett flertal studier framkom att kvinnor sökte mening till missfallet för att hantera 

situationen och därmed gå vidare (Ancker et al,. 2012; Carolan & Wright, 2016; Fernandez 

et al,. 2011; McCreight, 2008; Ockhuijsen et al,. 2015). Kvinnor anklagade sig själva och 

kände skam över att de inte hade gjort tillräckligt för att skydda graviditeten.Vissa kvinnor 

försökte sätta missfallet i ett sammanhang eller namnge fostret för att kunna konkretisera 

känslorna kring missfallet. Det framkom att hälso- och sjukvårdens hantering och stöd vid 

missfall kan vara avgörande hur kvinnor hanterar missfallet då de uppgav att det stöd 

hjälpte dem att hantera situationen och gå vidare efter missfallet (Carolan & Wright, 2016; 

Fernandez et al,. 2011; Gerber-Epstein et al., 2009). Flertalet kvinnor sökte efter 

information för att finna orsaken till missfallet och på så sätt försöka gå vidare (Ancker et 

al,. 2012; McCreight, 2008; Ockhuijsen et al. 2014; Sejourné et al. 2010a).  

  

Missfall påverkade det framtida livet då kvinnor kände en förlust av ett framtida barn och 

inte enbart ett foster (Ancker et al., 2012; Carolan & Wright, 2016; Fernandez et al., 2011; 

Gerber- Epstein et al., 2009; Ockhuijsen et al., 2015; Murphy & Merrell, 2009; Murphy & 

Philpin, 2009; Rowlands & Lee, 2010; Sejourné et al. 2010a). För att vänner och familj ska 

kunna vara stödjande för kvinnan måste de respektera och bekräfta deras känslor av förlust 

(Rowlands & Lee, 2010). En del kvinnor upplevde att de inte ville bli gravida igen på 

grund av rädsla att behöva genomgå ett missfall en gång till. Andra kvinnor uppgav att det 

fanns en rädsla att livmodern blivit förstörd efter missfallet och därmed även chansen att 

bli gravid igen (Adolfsson, 2010; Gerber- Epstein et al. 2009; Murphy & Merrell 2009). 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med den allmänna litteraturöversikt var att beskriva kvinnors upplevelse av stöd i 

samband med missfall. Huvudfyndet visar att kvinnor upplevde ett missnöje av stöd och 

förståelse i samband med missfall från både hälso- och sjukvården (Adolfsson, 2010; 

Ancker et al., 2012; Domingos et al,. 2011; Fernandez et al., 2011; McLean & Flynn, 

2013; Murphy & Merrell, 2009; Murphy & Philpin, 2009; Nikcevic et al., 2007; 

Ockhuijsen et al., 2015; Rowlands & Lee, 2010; Sejourné et al., 2010a) och sin omgivning 

(Fernandez et al., 2011; Gerber- Epstein et al., 2009; Rowlands & Lee, 2010; Sejourné et 

al., 2010). Sammantaget visar resultatet att kvinnor önskade mer stöd i form av 

information, förståelse, empati och bekräftelse av missfallet. 

  

För att ge stödet kvinnor efterfrågade i resultatet anser vi att sjuksköterskan måste ha 

kunskap och förståelse om vad ett missfall kan innebära och därmed erbjuda stöd utifrån 

personcentrerad omvårdnad. Kunskap kan inhämtas på flera olika sätt men ett tänkbart 

alternativ är att redan under sjuksköterskeutbildningen utbilda studenter inom ämnet för att 

på så sätt kunna omsätta kunskapen i praktiken. Det är sorligt att kvinnors upplevelser av 

stöd i samband med missfall beskrevs så negativt samtidigt som det är viktigt att det 

offentliggörs för att utveckla hälso- och sjukvård samt lyfta betydelsen av omgivningens 

stöd. Resultatet visade hur hälso- och sjukvården brister på flertalet punkter då 

sjukvårdspersonalen inte levererade den vård de är ålagda att göra. När kunskapen finns 

om hur stor betydelse omgivningen har i samband med stöd måste den tas till vara på för 

att på bästa sätt främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. 

  

Upplevelsen av det bristande emotionella och psykologiska stödet från hälso- och 

sjukvården som uttrycktes av kvinnor kan tänkas resultera i ytterligare behandling från 

hälso- och sjukvården. Oro, ångest och depression är sekundära tillstånd som kan uppstå 

till följd av det bristande stödet. Inom hälso- och sjukvården talar man om kostnadseffektiv 

vård (SFS 1982:763), någonting som blir motsägelsefullt i det faktum då kvinnor inte får 

stödet de behöver vilket därmed kan resulterar i ytterligare vårdbehov. För att förhindra att 

psykisk ohälsa utvecklas anser vi att sjuksköterskan bör erbjuda uppföljande samtal och 

stödgrupper till kvinnor efter missfall. Utifrån resultatet vill vi belysa att sjuksköterskan 

måste bekräfta missfallet, visa medkänsla och ge tydlig information då detta var något som 

majoriteten av kvinnor efterfrågade och ansåg vara betydelsefullt i samband med missfall. 

  

I resultatet framkom att flertalet kvinnor upplevde missnöje över sjukvårdens stöd i 

samband med missfall relaterat till de fysiska symtom som uppstod såsom intensiv smärta 

och vaginal blödning. Gemensamt för dessa kvinnor var att de upplevde avsaknad av 

information kring den tänkbara fysiska smärtan och mängden blodförlust som kan uppstå i 

samband med missfall (Adolfsson, 2010; Ancker et al., 2012; Domingos et al., 2011; 

Fernandez et al., 2011; Gerber- Epstein et al., 2009; McCreight, 2008; McLean & Flynn, 

2013; Murphy & Merrell, 2009; Murphy & Philpin, 2009; Nikcevic et al., 2007; 

Ockhuijsen et al., 2015; Rowlands & Lee, 2010; Séjourné et al., 2010a). I resultatet 

framkom inte hur kvinnor upplevde smärtbehandlingen. En av sjuksköterskans uppgift är 

att smärtlindra och lindra lidande för patienten. Det kan tänkas att dessa kvinnor inte fått 

tillräckligt med smärtstillande trots att detta inte framkom i resultatet. Möjligtvis hade 

kvinnor upplevelse kring de fysiska symtomen kunnat minskats med bättre 

smärtlindringsbehandling. I resultatet var det ingen kvinna som beskrev upplevelsen av  
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smärtlindringen utan istället efterfrågades mer information. Missfall kan innebära en kris 

för flertalet kvinnor. Enligt (Cullberg, 2006) är chockfasen den första fasen i en 

krisreaktion. Han beskriver att i chockfasen präglas personen av inre kaos och att den 

smärtsamma verkligheten man leda till nedsatt medvetande, minne och 

kommunikationsförmåga. All information som ges i detta skede bör upprepas för att 

säkerställa att informationen har förståtts. Detta är något vi anser att sjuksköterskan bör ha 

i åtanke vid informering i samband med missfallet. Kvinnor uppgav att de saknade 

tillräckligt med information men det kan också tänkas att sjuksköterskan informerat men 

att kvinnan inte tagit in eller förstått informationen på grund av chocken. Skriftlig 

information eller att informera under anhörigas närvaro kanske kan underlätta att 

informationen når fram. Vidare bör sjuksköterskan säkerställa att den information som 

getts uppfattats rätt, ett förslag att göra det på är att be kvinnan upprepa det som sagt. På så 

sätt bekräftas det att information initialt i alla fall har uppfattats rätt. 

  

Sjuksköterskans professionella ansvar innebär att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa samt lindra lidande. Omvårdnaden ska utövas med respekt för mänskliga 

rättigheter och med hänsyn till människors värderingar (Svensk sjuksköterskeförening, 

2009). Sjuksköterskan ska respektera patientens rätt till självbestämmande och visa 

ödmjukhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). Kvinnorna i studien av McCreigt (2008) 

beskrev att upplevelsen var att det fanns en hierarki mellan dem och vårdpersonalen som 

resulterade i att de inte kände att dem kunde uttrycka det dem kände. Därmed ser vi 

svårigheter att uppnå självbestämmande i en relation, när den präglas av hierarki. Trots att 

omvårdnaden ska utföras med respekt och ödmjukhet framkom det att kvinnor inte kände 

stöd i form av ödmjukhet och förståelse kring den individuella upplevelsen av missfall. 

Istället blev deras känslor ifrågasatta och sjukvårdspersonal såg deras missfall som ett i 

mängden (Ancker et al 2012; McCreigt, 2008; McLean & Flynn, 2013; Rowlands & Lee, 

2010). Flertalet kvinnor beskrev hur de upplevde missfallet som en förlust av ett barn men 

att hälso- och sjukvården endast värderade missfallet som en förlust av ett foster (Ancker et 

al 2012). För att ge stöd åt kvinnor som genomgått missfall och identifiera specifika behov 

krävs det av vårdpersonal en förståelse för den känslomässiga påverkan och betydelsen av 

förlusten (Thorstenson, 2000). Medkänsla är ett centralt begrepp som krävs för att skapa en 

kvalitativ vård (Van der Cingel, 2014). Med utgångspunkt från sjuksköterskans 

kärnkompetenser ska sjuksköterskan utgå från personcentrerad omvårdnad (Leksell & 

Lepp, 2013). Utifrån resultatet anser vi att sjuksköterskan inte arbetar efter personcentrerad 

omvårdnad då det enligt Leksell & Lepp, (2013) innebär att respektera och bekräfta 

personens upplevelse och tolkning av ohälsa samt att utifrån detta arbeta för att främja 

hälsa med utgångspunkt vad hälsa betyder för just den enskilda personen. Det kan tänkas 

att en anledning till att kvinnor saknade stöd och förståelse kring den individuella 

upplevelsen av missfall var på grund av hur vårdtyngden ser ut. Flertalet sjuksköterskor 

arbetar under stressiga arbetsförhållanden och därmed kan det vara svårt att ta sig tid, lära 

känna och bekräfta den enskilda kvinnan i upplevelsen av missfall. För att ge stöd och 

stärka kvinnans egna förmåga att hantera missfallet krävs i enlighet med Pedersen et al., 

(2013) en kontinuitet, tillgänglighet och en god relation mellan sjuksköterska och patient. 

De kvinnor som hade en positiv upplevelse av sjukvården uppgav att kontinuitet och god 

vårdrelation var något som var betydelsefullt i stödet (Rowlands & Lee, 2010 & McLean 

& Flynn, 2013). Kontinuitet, tillgänglighet och god relation mellan sjuksköterska och 

patient kan tänkas som en självklarhet inom vården men arbetsförhållanden kan påverka 

detta. Vanligtvis träffar patienten ett flertal olika sjuksköterskor samt andra professioner 

under sin vårdtid. Det kan tänkas påverka förutsättningarna till en god vårdrelation. 

Underbemanning, stress och överbeläggningar kan även tänkas gå ut över sjuksköterskans 
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bemötande och relation till patienten. Gemenskap i vårdrelationen medför styrka och 

meningsfullhet i vårdandet, därmed ökar patientens välbefinnande och lidande minskas 

(Björck & Sandman, 2007). Kvinnor upplevde även att det inte fanns tid för att ställa de 

frågor som de hade (Ancker et al., 2012 & Ockhuijsen et al., 2015) vilket omöjliggör att 

patienten ska kunna fatta egna beslut baserat på relevant information. Den diskussion som 

tidigare förts beträffande vårdtyngden bekräftades av kvinnor i resultatet, vilket styrker 

antagandet gällande hur stressiga arbetsförhållanden flertalet sjuksköterskor kan arbeta 

under.  

 

Betydelsen av omgivningens stöd styrks av flertalet kvinnor samtidigt som det också 

framkom att flera av dem saknade stöd från sin omgivning. Kvinnor upplevde brist på 

empati, bekräftelse, förståelse samt att omgivningen inte såg missfallet som en förlust 

vilket gjorde att det var svårt att sörja offentligt. Kvinnor upplevde att deras sorg av 

missfallet inte föll inom samhällets norm om vad som är tillåtet att sörja (Fernandez et al., 

2011; Gerber- Epstein et al., 2009; Rowlands & Lee, 2010; Sejourné et al., 2010a) trots att 

missfall är den vanligaste komplikationen under en graviditet (Nybo Andersen et al., 

2000). Enligt Fyhr (2003) har omgivningen en betydande roll i sorgeprocessen och sorg 

måste uttryckas öppet för att underlättas. Därmed är det av stor betydelse att förståelsen för 

missfall ökar för att kvinnor ska känna att de kan sörja missfallet öppet och uttrycka sin 

längtan efter det förlorade. När kvinnor får uttrycka sin sorg offentligt kan insikten om 

förlusten komma snabbare, därmed är det relevant att omgivningen bli mer förstående och 

accepterande kring missfall. För att inkludera stödet från omgivningen kan sjuksköterskan 

förslagsvis bjuda in kvinnans partner eller familj till stödsamtal för att underlätta 

förståelsen och stödet från omgivningen.  

  

Metoddiskussion 

För att besvara syftet valdes en allmän litteraturöversikt i enlighet med Forsberg och 

Wengström (2015) då denna metod lämpar sig för att objektivt sammanställa eller beskriva 

kunskapsområdet inom ett visst område. Litteraturöversiktens resultat baserades på de 

vetenskapliga artiklar som inkluderades. Från resultatet kunde vi dra egna slutsatser, hitta 

samband och skillnader vilket beskrevs i resultatdiskussionen. I en allmän litteraturöversikt 

inkluderas inte all forskning vilket medför att viktig forskning som finns kan ha missats. 

Ett alternativ var att istället göra en systematisk litteraturöversikt men för att göra det krävs 

det i enlighet med Forsberg och Wengström (2015) mer resurser i form av tid och 

tillräcklig mängd antal studier av hög kvalitet inom området, vilket inte var genomförbart i 

denna litteraturöversikt. Om det var möjligt hade det gett ett tillförlitligare 

resultat.  Däremot menar Willman et al. (2016) att val av metod spelar mindre roll så länge 

studien är genomförd med hög kvalitet. Av de inkluderade artiklarna är ingen klassificerad 

som låg kvalitet och alla förutom två är av kvalitativ design. Forsberg och Wengström 

(2015) beskriver att högre kvalitet uppnås om det finns jämvikt mellan kvalitativa och 

kvantitativa studier då det ger en bredare helhetsbild men i förhållande till vårt syfte, som 

var att beskriva upplevelser, är det istället en styrka att litteraturöversikten främst baseras 

på kvalitativa studier.  

  

Då syftet var att beskriva kvinnors upplevelse av stöd i samband med missfall kunde även 

en intervjustudie ha genomförts då det enligt Polit och Beck (2012) är en lämplig metod 

för att få förståelse för individuella upplevelser, känslor och åsikter. Anledning till att inte 

intervjustudie antogs som metodansats var för att det på Sophiahemmets Högskolas 

sjuksköterskeutbildning inte tilläts att intervjua patienter. Förutom det lämpade sig ändå 
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allmän litteraturöversikt bättre då det gav författarna möjligheten att basera resultatet på 

fler kvinnors upplevelser av stöd. Vår förförståelse inom ämnet var att missfall var vanligt 

förekommande och att det därmed fanns mycket forskning, vilket också låg till grund för 

valet av metod. För att få vår förförståelse bekräftad gjordes initialt en bred sökning där det 

framkom att forskning fanns och därför ansåg vi att vi skulle få ett bra resultat av att göra 

en allmän litteraturöversikt. Under arbetets gång och vid databassökning upplevde vi 

däremot svårigheter i att hitta tillräckligt med artiklar som svarade till syftet. Det fanns mer 

forskning om kvinnors upplevelse av missfallet samt upplevelse av kommande graviditet 

efter genomgånget missfall. Inkluderade artiklar som syftar till att beskriva kvinnors 

upplevelse av missfall, inte endast upplevelsen av stöd i samband med missfall, har tagits 

med anledningen att få djupare förståelse för missfall. Det är relevant då vi anser att 

innebörden av missfall måste förstås för att kunna ge det stöd kvinnor är i behov av. I 

bakgrunden har även två artiklar som undersöker stöd i samband med annan sjukdom tagits 

med av anledningen att det var svårt att hitta vetenskapliga artiklar om stöd i samband med 

missfall. I dessa artiklar har endast det som beskriver stöd i allmänhet och inte relaterat till 

sjukdomen tagits med. 

  

Vårt syfte var inledningsvis att undersöka kvinnors copingstrategier vid missfall och hur 

kunskapen om detta kan utveckla vårdrelationen. Under arbetets gång insåg vi att det inte 

fanns tillräckligt med artiklar som behandlade copingstrategier relaterat till missfall 

samtidigt som andra upplevelser av missfall beskrevs som viktiga, bland annat behovet av 

stöd. Därför tyckte vi det var viktigt att ändra vårt syfte till att undersöka kvinnor 

upplevelse av stöd i samband med missfall. I flertalet artiklar var det svårt att särskilja 

sjuksköterskans roll i forskningen från annan hälso- och sjukvårdspersonal varpå 

sjuksköterskan blev en del av det vidare begreppet sjukvårdspersonal. 

  

Den allmänna litteraturöversikten innehåller 15 vetenskapliga artiklar vilket ansågs vara en 

ansenlig mängd i förhållande till tidsramen och för att kunna besvara vårt syfte (Forsberg 

& Wengström, 2015). Det överensstämmer också med Sophiahemmets Högskolas 

riktlinjer gällande mängd artiklar som ska ingå i en litteraturöversikt. Forskningen som 

litteraturöversikten baseras på har ursprung i Europa, Asien, Nordamerika och Sydamerika. 

Den geografiska spridningen kan innebära att resultatet har påverkats då det är möjligt att 

definitionen och innebörden av stöd skiljer sig mellan länderna på grund av kulturella 

skillnader såsom åsikter, värderingar, etik och moral. På samma sätt kan det antas att sorg 

och smärta, vilket beskrivs återkommande i resultatet, uttrycks på olika sätt beroende på 

kultur och religion.  Det kan tänka sig att det utifrån en kulturell eller religiös synvinkel 

anses skamfullt att sörja eller uttrycka smärta, vilket då kan antas påverka resultatet på så 

sätt att upplevelsen av stöd i samband med missfall inte uttrycks. På så sätt blir resultatet 

mindre allmängiltigt. En av studierna som inkluderats i litteraturöversikten är skriven på 

svenska och resterande studier är skrivna på engelska. Då engelska inte är författarnas 

modersmål kan språkbarriärer lett till feltolkning och felskrivning av text. För att i högsta 

mån undvika det har vi vid svårigheter att tyda innehåll kontinuerligt använt engelskt 

lexikon.Vi har även försökt undvika feltolkningar genom att läsa artiklarna ett flertal 

gånger och gemensamt diskuterat innehållet. Studierna som inkluderats i arbetet var 

publicerade mellan år 2007 och 2017, detta i enlighet med Axelsson (2012) för att 

säkerställa aktuell forskning. Eftersom det är första gången för författarna att genomföra en 

litteraturöversikt kan kunskapen om metodologi vara begränsad. Angiven kurslitteratur har 

studerats och fungerat som ett stöd genom hela arbetet för att inhämta kunskap kring hur 

en litteraturöversikt ska genomföras. Kjellström (2012) belyser vikten av att som författare 
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vara medveten om det då begränsade kunskaper inom metodologi och språk kan väcka 

etiska frågor. 

  

Databassökningarna genomfördes i CINAHL och Pubmed vilka behandlar området 

omvårdnad (Axelsson, 2012). I samtliga sökningar har ”Abortion, spontaneous” används 

som CINAHL headings och MeSHterm, kombinerat med andra sökord. Ämnesorden 

kombinerades med hjälp av den Booleska sökoperation AND då det enligt Willman et al. 

(2016) aldrig tillräckligt att endast använda ett sökord vid sökningar för vetenskapliga 

studier. Detta avgränsar även sökningen av den relevanta litteraturen, vilket ökar styrkan 

på studien (Willman et al., 2016). Även manuell sökning genomfördes i enlighet med 

William et al. (2016) som beskriver att komplettering med manuell sökning minskar risk 

för att missa betydande och aktuell information samt ökar studiens styrka. Ytterligare 

sökningar genomfördes utöver de som redovisats i söktabellen, detta som en försäkran om 

att inte gå miste om värdefulla artiklar. Exempelvis är miscarriage ett relevant sökord men 

de artiklar som framkom under sökningar med det sökordet var redan inkluderade från 

tidigare sökningar.  

  

I allmän litteraturöversikt ingår en kvalitetsbedömning av de artiklar som inkluderats för 

minskad risk för att felaktiga slutsatser dras och därmed säkerställa kvaliteten på studierna 

(Forsberg & Wengström, 2015). Artiklarna granskades utifrån ett bedömningsunderlag 

modifierat efter Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt William et al. (2016) för att 

säkerställa kvaliteten. Detta underlättade att på ett metodiskt vis kunna bedöma om 

artiklarna var tillämpningsbara till litteraturöversikten. Granskningen genomfördes 

gemensamt för att säkerställa att båda var överens. Artiklar som klassificerades som 

lågkvalitativa exluderades då Willman et al. (2016) menar att det säkerställer standarden på 

studien.  

  

Slutsats 

Slutsatsen var att kvinnor upplevde bristande stöd i samband med missfall av både hälso- 

och sjukvården och sin omgivning. Stödet kvinnor efterfrågade var information, 

medlidande, förståelse, empati och bekräftelse av missfallet. 

  

Fortsatta studier 

  

En begränsad mängd forskning fanns när det kom till kvinnors upplevelse av stöd i 

samband med missfall. Då stöd har visat sig ha en betydande roll för hur kvinnor hanterar 

missfall behövs därför mer forskning som i huvudsak fokuserar på det problemområdet, 

detta för att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande samt för 

att bekräfta de fynd som framgått i denna litteraturövsikt. Copingstrategier i samband med 

missfall är ett område vi fann att det saknades forskning på vilket bör studeras för att hjälpa 

kvinnor att hantera missfall.  

  

Klinisk tillämpbarhet  

  

Förhoppningen är att den allmänna litteraturöversikten ska leda till att ökat fokus läggs på 

att stödja kvinnor som genomgått missfall. Genom att ha identifierat vilken typ av stöd 

kvinnor upplever som bristande bör de områdena utvecklas inom hälso- och sjukvården 

både i Sverige och på global nivå. Med anledning av frekvensen missfall som sker och att 

sjuksköterskor möter dessa kvinnor är det ett ämne som skulle behöva lyftas redan i 
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sjuksköterskeutbildningen. Förslagsvis bör betydelsen av information, förståelse och 

empati i samband med missfall tydliggöras utifrån det faktum att det är viktiga 

komponenter vid genomgånget missfall. Med hänsyn till det som ovan beskrivits och 

utifrån ett personcentrerat förhållningssätt bör sjuksköterskor arbeta för att erbjuda rätt stöd 

till kvinnor som genomgått missfall.  
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BILAGA A 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
               

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet.  

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera fenomen 

eller tolka mening, upplevelser och erfarenheter 

utifrån de utforskades perspektiv. Avvsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 



II 

 

BILAGA B 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, Urval, Datainsamling, 

Analys) 

Deltagare 

(Bortfall) 
Resultat  Typ 

Kvalitet 

Adolfsson, 

A. 

 

2010 

 

Sverige 

 

Applying 

Heidegger´S 

interpretive 

phenomenology 

to womens 

miscarriage 

experience 

Att identifiera 

och beskriva 

kvinnors 

upplevelse av 

missfall. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Kvinnor, över 18 år, som 

genomgått missfall innan vecka 16 

och i Sverige. 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Fenomenologisk analys 

15 

(2) 

Resultatet visade att kvinnor 

hade stora förväntningar på 

framtiden med det 

kommande barnet och att 

missfallet var en fysisk och 

psykisk påfrestning. 

Bemötandet på sjukhuset 

svarade inte till kvinnors 

behov av empati och 

sympati. 

K 

I 

Ancker, T., 

Gebhardt, 

A., 

Andreassen, 

S., & 

Botond, A.  

 

2012 

 

Sverige 

 

Kvinnors 

upplevelse av 

tidigt missfall  

Syftet med 

studien var att 

beskriva den 

sörjande 

kvinnans 

upplevelse av 

tidiga missfall. 

 

Design: Kvalitativ intervjustudie 

Urval: Kvinnor mellan 31 och 40 år 

som upprepade gånger hade 

genomgått missfall vid en önskad 

graviditet. Missfallen hade skett 

mellan vecka 4 och 14 under de 

senaste två åren.  

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer spelades in och 

transkriberades  

Analys: Kvalitativ innehållsanalys  

 

6 

(framgår 

ej) 

I resultatet framkom sju 

teman: Att få vara moder, 

Oväntat trauma, Reaktion 

och konfrontation, Att hitta 

förklaringar, Att möta 

förståelse, Att genomgå en 

livskris, Att få sörja som 

förälder 

 

K  

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



III 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, Urval, Datainsamling, Analys) 
Deltagare 

(Bortfall) 
Resultat  Typ 

Kvalitet 

Carolan M, 

& Wright 

R-J.  

 

2016 

 

 USA 

 

Miscarriage 

at advanced 

maternal 

age and the 

search for 

meaning 

 

Hur äldre 

kvinnor 

upplever 

missfall och 

vad de gör för 

att hantera 

situationen. 

 

Design: Kvalitativ intervjustudie 

Urval: Engelska talande kvinnor över 35 år 

som upplevt missfall de senaste 2 åren. 

Datainsamling: Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. 

Analys: Fenomenologiska analys 

 

10 

(0) 

I resultatet framkom två 

huvudteman; Känsla av 

sorg och förlust och 

sökande efter mening. 

Upplevelse av missfall 

både fysiskt och 

emotionellt, känslor som 

ångest, försämrad 

självkänsla och sorg 

uppstod efter missfall. 

 

K 

II 

Domingos, 

S. F., 

Merighi, 

M. B., & de 

Jesus, M. P.  

 

2011 

 

Brasilien 

 

 

 

 

Experience 

and care for 

spontaneous 

abortion  

 

 

Att undersöka 

kvinnors 

erfarenhet av 

missfall och 

erfarenheterna 

av 

sjuksköterskor 

och vården i 

samband med 

missfall. 

 

Design: Kvalitativ intervjustudie 

Urval: Kvinnor mellan 18 och 38 år som 

upplevt missfall i mellan vecka 5-16, en eller 

flera gånger. Sjuksköterskor mellan 27 och 

44 år. 

Datainsamling: Intervjuer  

Analys: Fenomenologisk analys 

 

20 

(0) 

Resultatet visade att 

missfall kräver 

uppmärksamhet, stöd och 

information från sjukvård 

och sjuksköterskor. 

Kvinnor upplever 

missfallet som oväntat, 

svårt, ångestfyllt, ledsamt 

och smärtsamt. 

Sjuksköterskan ska 

kunna erbjuda stöd och 

vägledning för kvinnor. 

 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

  



IV 

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys)  

Deltagare 

(Bortfall) 
Resultat  Typ 

Kvalitet 

Fernandez 

R., Harris 

D., & 

Leschied A.  

 

2011  

 

Kanada 

 

Understanding 

grief 

following 

pregnancy 

loss: A 

retrospective 

analysis 

regarding 

women's 

coping 

responses 

 

Att beskriva kvinnors 

erfarenheter av missfall och 

att förstå deras 

copingstrategier och 

anpassning i förlusten. 

 

Design: Kvalitativ 

intervjustudie 

Urval: Kvinnor som 

upplevt missfall. Deltagare 

var mellan 26-61 år gamla. 

datainsamling:  Kvalitativa 

intervjuer med 7 kvinnor 

som upplevt missfall.  

Analys: Intervjuer 

transkriberades och 

analyserades enligt CQR-

modellen. 

 

7 

(0) 

Resultatet visade att 

graviditeten har en djup 

psykiskt påverkan på 

kvinnor. Missfall är en 

emotionell kamp som innebär 

lidande och prövning av den 

personliga gränsen. Kvinnor 

uppger att dem behöver bli 

medvetna om vad som krävs 

för att kunna hantera 

situationen för att överleva 

och uppnå mening med livet 

efter förlusten 

K 

I 

Gerber- 

Epstein, P., 

Leichtentritt 

D-R., & 

Benyamin, 

Y.  

 

2009 

 

 Israel 

 

The 

experience of 

miscarriage in 

first 

pregnancy: 

The women’s 

voices. 

 

Att undersöka den 

subjektiva upplevelsen hos 

unga kvinnor som 

genomgått ett missfall för 

första gången och därigenom 

hjälpa de kvinnor som 

genomgått det utan stöd och 

symtomlindrande 

behandling från varken 

familj eller hälso- och 

sjukvården.  

 

Design: Kvalitativ 

intervjustudie 

Urval: Israeliska kvinnor 

mellan 25-35 år som 

genomgått missfall under 

vecka 6-15. 

Datainsamling: Intervjuer  

Analys: Tematisk analys 

 

19 

(0) 

Resultatet visade på fem 

huvudteman: desto mer 

glädje, desto smärtsammare 

krasch, förlustens art och 

intensitet, partners stöd, livet 

efter missfallet samt 

rekommendationer till 

personal inom hälso- och 

sjukvård.  

 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

  



V 

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling 

och analys)  

Deltagare 

(Bortfall) 
Resultat  Typ 

Kvalitet 

McCreight, 

B, S. 

 

2008  

 

Irland 

Perinatal loss: 

a qualitativ 

study in 

Nothern 

Ireland 

 

Att undersöka 

hur kvinnor 

känslomässigt 

reagerade på 

missfall och 

vården de fick 

efter. 

 

Design: Intervjstudie  

Urval: Kvinnor som drabbats av 

missfall från 2 månader till 34 år 

sedan, åldrar 19-60 år. 

Datainsamling: Intervjuerna 

spelades in och transkriberades.  

Analys: Fenomenologisk 

dataanalys 

23 

(0) 

Sorg, förnekelse, smärta och ilska 

var känslor som framkom relaterat 

till genomgånget missfall och 

kvinnor kände skuld för missfallet. 

 

K 

II 

McLean and 

Flynn  

 

2013 

 

Australien 

 

 

 

It’s not just a 

pap-

smear’:Women 

speak of their 

experiences of 

hospital 

treatment after 

miscarriage. 

 

Att undersöka 

hur kvinnor 

som fått 

missfall innan 

vecka 20 

upplevde 

behandlingen 

de fick på 

sjukhus. 

 

Design: Kvalitativ 

semistrukturerad intervjustudie 

Urval: Australiensiska kvinnor, 

mellan 31-41 år, som behandlas 

på sjukhus för missfall innan 

vecka 20 

Datainsamling: Intervjuer under 

8 veckors period 

Analys: Tematisk analys  

 

12 

(6) 

Resultatet visade att kvinnor inte 

fick den vård de behövde då de 

upplevde bristande bekräftelse och 

medkänsla från sjukvårdspersonal. 

K 

II 

(RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = 

Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

  



VI 

 

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys)  

Deltagare 

(Bortfall) 
Resultat  Typ 

Kvalitet 

Murphy, F., 

& Merrell, J.  

 

2009 

 

Storbritannien 

 

Negotiating the 

transition: caring 

for women through 

the experience of 

early miscarriage 

 

Att undersöka 

kvinnors erfarenheter 

av att ha ett tidigt 

missfall på en 

gynekologisk 

avdelning på 

sjukhus. 

 

Design: Kvalitativ 

intervjustudie 

Urval: Kvinnor som upplevt 

tidigt missfall i åldern 30-59 

år och sjukvårdspersonal.  

Datainsamling: Observation 

på sjukhuset och intervjuer i 

kvinnornas hem. 

Analys: Tematisk analys 

 

24 

(0) 

Resultatet visade tre 

huvudteman: 

bekräftelse, att förlora 

ett barn och följderna av 

ett missfall. Avgörande i 

den tidiga fasen var 

betydelsen av 

sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal som 

erbjuder en känslig, 

engagerad vård för att 

möta de psykiska 

behoven hos kvinnorna. 

K 

II 

Murphy, F. & 

Philpin, S 

 

2009 

 

Storbritannien 

 

Early miscarriage 

as “matter out of 

place”: An 

ethnographic study 

of nursing practice 

in hospital 

gynaecological 

unit 

 

Att undersöka 

kvinnors upplevelse 

av vården efter tidigt 

missfall på sjukhus  

 

Design: Kvalitativ 

intervjustudie 

Urval: Kvinnor som 

genomgått tidigt missfall på 

sjukhus 

Datainsamling: 20 månaders 

observation och intervjuer 

Analys: Tematisk analys 

 

 

 

34 

(0) 

Resultatet visade tre 

huvudteman: “Första 

symtomet och 

bekräftelse av 

missfallet”, “Det 

förlorade barnet” och 

“Följderna”.  

 

K 

II 

 

(RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = 

Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 



VII 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling och 

analys)  

Deltagare 

(Bortfall) 
Resultat  Typ 

Kvalitet 

Nikcevic,A., 

Kuzmierzyk, 

A.& 

Nicolaiodes, 

K.  

 

2007 

  

Storbritannien 

 

The influence 

of medical 

and 

psychological 

interventions 

on women's 

distress after 

miscarriage. 

 

Att undersöka 

effekterna av 

medicinska och 

psykiska samtal 

för att lindra 

kvinnors sorg 

efter missfall. 

 

 

Design: Randonimiserad kontrollerad 

studie  

Urval: Kvinnor som upplevt missfall 

mellan vecka 10-14. 

Datainsamling: Enkäter.  

Analys: ANOVA och McNemar´s 

test.  

80 

(14) 

Psykologiskt stöd efter 

missfall är till hjälp för att 

minska kvinnors sorg och 

oro efter missfall. Gruppen 

av kvinnor som fick 

psykologiskt stöd hade 

upplevde mindre sorg och 

oro efter missfall än vad 

den gruppen som inte fick 

psykologiskt stöd gjorde.   

RCT  

I 

Ockhuijsen, 

H. L., den 

Hoogen, A. v., 

Boivin, J., 

Macklon, N. 

S., & de Boer, 

F.  

 

2015  

 

Nederländerna 

 

Exploring a 

self-help 

coping 

intervention 

for pregnant 

women with 

a miscarriage 

history. 

 

Att undersöka 

om ett program 

(Positive 

Reappraisal 

Coping 

Intervention) var 

lämpligt stöd för 

kvinnor som 

upplevt missfall. 

 

Design: Mixed method 

Urval: Kvinnor som genomgått 

missfall flertalet gånger, tysktalande 

och yngre än 35 år 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer, spelades in och 

transkriberades och från DRK erhölls 

data som analyserades.  

Analys: Tematisk analys 

 

42 

(13) 

Resultatet visade att 

kvinnors upplevelse skiljer 

sig beroende på om 

kvinnan endast haft ett 

missfall eller återupprepade 

missfall. Gemensamt för 

båda grupperna är känslan 

av förlust av ett framtida 

barn, sorg och behov av 

mer stöd. 

 

K 

II 

(RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = 

Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



VIII 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling 

och analys)  

Deltagare 

(Bortfall) 
Resultat  Typ 

Kvalitet 

Rowlands, 

I-J., & Lee, 

C.  

 

2010 

  

Australien   

 

‘The silence 

was 

deafening’: 

social and 

health service 

support after 

miscarriage  

 

Att undersöka hur 

Australiska 

kvinnor hanterar 

olika utmaningar 

relaterat till 

genomgånget 

missfall. 

 

Design: Kvalitativ 

semistrukturerad intervjustudie 

Urval: Kvinnor, 35-42 år, som 

genomgått missfall de senaste 2 

åren.  

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer spelades 

in och transkriberades.  

Analys: Tematisk analys 

 

9 

(0) 

Resultatet visade att sociala 

normer, attityder och stöd från 

sjukvården påverkade hur 

kvinnor klarade av att bemästra 

missfall. Kvinnor upplevde brist 

på förståelse från familj, 

samhället och hälso- och 

sjukvården.  

 

K 

1 

Séjourné 

N., 

Callahan 

S., & 

Chabrol H.  

 

2010a 

 

Frankrike 

 

The Utility of 

a 

psychological 

intervention 

for coping 

with 

spontaneous 

abortion 

 

Att genomföra och 

undersöka effekten 

av ett psykologiskt 

stöd för kvinnor 

efter missfall, 

utifrån tre olika 

kliniska metoder 

(psykiskt stöd, 

psykopedagogik 

och kognitivt 

psykoterapi 

Design: Randomiserad 

kontrollerad intervjustudie 

Urval: Fransktalande kvinnor 

som genomgått missfall. 

Datainsamling: Intervjuer 

genomfördes efter 3 och 10 

veckor samt 6 månader efter 

missfall.  

Analys: Statistisk analys, 

regressionsanalys  

 

134 

(67) 

I resultatet framkom signifikanta 

skillnader gällande ångest och 

depression mellan de två 

grupperna. Kvinnor upplevde att 

psykologiskt var till hjälp och 

hade en önskan om att ha ännu 

mer stöd. Tidigt psykologiskt 

stöd hjälpte den att hantera 

situationen och de skuldkänslor 

som kunde uppstå efter 

missfallet. 

 

RCT 

II 

(RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = 

Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 



IX 

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys)  

Deltagare 

(Bortfall) 
Resultat  Typ 

Kvalitet 

Séjourné, 

N., 

Callahan, 

S., & 

Chabrol, 

H.  

 

2010b 

 

Frankrike  

 

Support following 

miscarriage: what 

women want 

 

Att undersöka 

kvinnors önskan av 

stöd efter missfall 

med specifika 

aspekter om 

innehåll. 

 

Design: Prospektiv 

studie 

Urval: Franska kvinnor 

som genomgått 

missfall, ålder 18-43 år.  

Datainsamling: 

Internetbaserat 

frågeformulär skickades 

ut till deltagarna. 

Analys: Beskrivande 

statistisk analys, chi-

kvadratisk analys 

 

305 

(0) 

Resultatet visade att kvinnor 

kände sig dåligt informerade 

och hade svårigheter att 

hantera de emotionella 

känslorna efter missfall. Ett 

djupgående samtal med läkare 

kring missfallet, möjlighet att 

kontakta sjukvårdspersonal när 

som helst, förbättrad medicinsk 

uppföljning samt gruppterapi 

för kvinnor som upplevt 

missfall var önskvärt. Den 

mest använda strategin som 

användes för att hantera 

missfall var att söka 

information.  

 

K 

I 

(RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = 

Medel kvalitet, III = Låg kvalite 


