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SAMMANFATTNING 

 

Varje år dör barn intrauterint efter att graviditeten har nått 22 fullgångna veckor. I Sverige 

föds det cirka 400 till 450 dödfödda barn per år och majoriteten av dessa dödsfall sker i 

graviditetens sista trimester. Intrauterin fosterdöd kan orsakas av flera olika komplikationer 

såsom infektion och nedsatta funktioner i placenta eller navelsträng. För föräldrar som mister 

sitt barn intrauterint är det psykisk påfrestning. Glädje och förväntningar ändras till sorg och 

förtvivlan. Det ställs krav på barnmorskans självkännedom, självreflektion, empati och 

färdighet i mötet med dessa föräldrar.  

 

Syftet med denna studie var att beskriva omhändertagande av föräldrar efter att de fått besked 

om att deras väntade barn dött intrauterint. 

  

Litteraturöversikt användes som metod, både kvalitativ och kvantitativ forskning granskades 

och analyserades av författarna med hjälp av integrerad dataanalys. Relevant material söktes i 

CINAHL, PubMed och PsycInfo. Detta resulterade i 18 vetenskapliga artiklar, publicerade 

2003–2018.  

 

Resultatet presenteras i sju kategorier: Diagnos och Besked; Födelse och närmsta tiden efter; 

Minnen; Religion och Kultur; Uppföljning och stöd från sjukvård och anhöriga; Obduktion 

och Önskemål från föräldrar. Kategori Födelse och närmsta tiden efter, innehåller tre 

underkategorier: Förberedelser och förlossning, Att möta sitt barn och Avsked. Det primära 

behoven som föräldrarna uttryckte var vård, kommunikation och information på individnivå, 

läkarens och barnmorskans genuina och empatiska omhändertagande av både föräldrar och 

det dödfödda barnet. 

 

Slutsatsen av denna studie visar att intrauterin fosterdöd innebär en förtvivlan och föräldrarna 

kan hamna i chock, läkare och barnmorskor har ett stort ansvar att bemöta och vägleda 

föräldrarna i den specifika situation de befinner sig i. Hur föräldrarna blir bemötta och 

omhändertagna kan ha långvariga konsekvenser på deras hälsa. Då samhället ändras och 

kulturella olikheter ökar har sjukvården ett ansvar att tillgodose kulturella aspekter i vården. 

 

 

Nyckelord: intrauterin fosterdöd, föräldrar, barnmorska, omhändertagande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

 

 

ABSTRACT 

 

Every year children die of intrauterine death, which means that the pregnancy has reached 22 

full weeks. In Sweden about 400 to 450 stillbirths occurs every year and the majority are 

during the last trimester of the pregnancy. The cause of intrauterine death occurs due to 

several different complications, such as infection, malformation of the child and impaired 

functions of the placenta or umbilical cord. The parent´s experience of this event is shocking 

and leads to mental stress. All the joy and expectations of the pregnancy is quickly changed to 

sadness and despair. During these events the midwife, specified by the parents, are focused on 

self-knowledge, self-reflection, empathy and skill. In order, to raise the competence to the 

level that is required by the parents; new knowledge needs to be obtained. 

 

The aim of this study was to describe the care of parents, after experiencing the intrauterine 

death of a child. 

 

Literature review was chosen as method, both qualitative and quantitative research were 

included and examined, processed and analyzed by the authors using integrated data analysis. 

Relevant information was sought in CINAHL, PubMed and PsycInfo and resulted in 18 

scientific publications, published between 2003-2018.  

 

The result is presented in seven different categories: Diagnosis and Message, Birth and 

immediately after, Memory, Religion and Culture, Follow-up and support from healthcare and 

relatives, Autopsy and Parents desires. Category Birth and immediately after, contains three 

subcategories: Preparation of birth, Meeting the child and Dismissal of the child. The primary 

expresses by the parents was, healthcare, communication and individual information, the 

genuine and empathic care performed by the midwife and the doctor of both the parents and 

the stillborn child.  

 

Conclusion of this study shows that stillbirth results in despair and parents are in chock, both 

doctors and midwives have responsibility to respond and guide them in the specific situation 

they are in. How parents were treated and taken care of can have long-term consequences in 

their health. As society changes and cultural differences increase, healthcare has a 

responsibility to meet these aspects. 

 

Keywords: stillbirth, parents, midwife, healthcare 
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BAKGRUND 

 

Fram till 2008 definierades intrauterin fosterdöd (IUFD) då barnet fötts dött från 28 veckors 

fullbordad graviditet. I juli 2008 ändrades denna definition till 22 veckors fullbordad 

graviditet. Vid osäkerhet gällande graviditetens längd baseras definitionen på fostrets 

födelsevikt och längd. Vid vikt över 500 gram och längd på minst 25 centimeter ska det 

rapporteras som barn till Folkbokföringen om barnet föds dött (Socialstyrelsen, 2015).  

I världen föds cirka 7200 döda barn varje dag, uppskattningsvis 2,6 miljoner per år. De flesta 

dödsfall sker i låginkomstländer där nästan hälften av barnen dör under förlossningen 

(spädbarnsfonden.se). Mellan 1995–2009 har antalet dödfödslar sjunkit med 14,5 procent runt 

om i världen. Högst förekomst av intrauterin fosterdöd ses i Bangladesh, Pakistan och 

Nigeria, med 36–47 dödfödda barn per 1000 levande födda barn (Cousens et al., 2011). Vid 

intrauterin fosterdöd efter 28 fullgångna graviditetsveckor och dödfödda barn med födelsevikt 

över 1000 gram, är förekomsten lägst i Finland, Danmark, Norge och Singapore, där 2,0–2,2 

per 1000 födda barn föds döda (Cousens et al., 2011). 

I Sverige föds det cirka 400 till 450 dödfödda barn per år, och majoriteten sker i graviditetens 

sista trimester (Socialstyrelsen, 2015). Det flesta fallen av intrauterin fosterdöd sker i 

fullgången graviditet (38–57 %), varav 9,2 procent efter 41 veckor (Efkarpidis, Alexopoulos, 

Kean, Liu & Fay, 2005). Vid internationell jämförelse har Sverige en låg förekomst av 

intrauterin fosterdöd. En anledning till detta kan vara att vården har hög kvalitét, att kvinnorna 

har en medvetenhet om riskfaktorer för intrauterin fosterdöd och en förmåga att reagera på 

varningssignaler. Kvinnor i riskgrupper har möjligheter till fler kontroller under graviditeten 

(Rådestad, 2016). 

Majoriteten av de kvinnor som drabbas av intrauterin fosterdöd, har haft en normal graviditet. 

Kvinnor med intrauterin fosterdöd söker sjukvård oftare under graviditeten i jämförelse med 

kvinnor som föder ett levande barn. De kvinnor som söker sjukvård kopplat till intrauterin 

fosterdöd gör det oftast på grund av minskade fosterrörelser (Efkarpidis et al., 2005; Faxelid, 

Hoog, Kaplan & Nissen, 2001). Ett barn som saknar fosterljud, aktiva rörelser och pulsationer 

i navelsträngen vid födseln definieras som dött (Marsàl, 2002). Vid förlossning där fostret har 

dött i livmodern är detta diagnostiserat vid 90 procent innan förlossningen startar (Pettersson 

& Stephansson, 2014).  

I början av 1900-talet såg omhändertagandet vid intrauterin fosterdöd annorlunda ut jämfört 

med idag. Då saknades verksamma åtgärder att tillgå för att starta en förlossning där barnet 

var dött, de flesta kvinnor kom spontant igång med sitt värkarbete flera veckor efter 

konstaterandet av det döda barnet. Under 1970-talet introducerades prostaglandiner som 

hjälper till att mjuka upp livmoderhalsen, framför allt användes detta lokalt (Rådestad, 1998).  

 

Orsaker till intrauterin fosterdöd 

 

Att ta reda på orsaken till intrauterin fosterdöd är viktigt, framför allt för föräldrarna inför 

eventuella kommande graviditeter. Vid kännedom om orsaken, finns större möjlighet att 

förhindra intrauterin fosterdöd vid nästa graviditet. I de flesta fall obduceras barnet och en 

utredning genomförs gällande mamman (Rådestad, 2016).  I cirka 10–15 procent av fallen 

upptäcks dock inte orsaken till att barnet dött intrauterint, trots undersökningar och 

provtagningar av kvinnan, barnet och moderkaka (Faxelid et al., 2001 ). 
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Det finns flera konstaterade riskfaktorer kopplat till intrauterin fosterdöd, såsom hög materiell 

ålder eller om kvinnan är förstföderska. Generellt ökar riskerna efter 35 års ålder med 40–50 

procent (Pettersson & Stephansson, 2014). En ökad risk för intrauterin fosterdöd ses också för 

kvinnor med en ålder under 19 år (Socialstyrelsen, 2015). Kvinnor som har sjukdomar som 

diabetes och vissa koagulationsrubbningar har en ökad risk för att barnet ska dö intrauterint 

(Flenady et al., 2011; Pettersson & Stephansson, 2014). En förhöjd risk ses också om kvinnan 

har ett högt Body Mass Index (BMI) (Flenady et al., 2011; Pettersson & Stephansson, 2014).  

Risken för intrauterin fosterdöd ökar om kvinnan röker. Konsumtion av tobak påverkar 

syretransporten till moderkakan som i sin tur kan leda till hypoxi hos det ofödda barnet 

(Odendaal, Steyn, Elliot & Burd, 2008). Alkohol och koffeinkonsumtion kan innebära en 

ökad risk för tillväxthämning hos barnet och detta i sig kan också öka riskerna för intrauterin 

fosterdöd (Lawn et al., 2016). Infektion hos barnet och/eller den gravida kvinnan, samt 

komplikation i navelsträng eller moderkakan är vanliga orsaker till att barnet dör intrauterint 

(Pettersson & Stephansson, 2014; Rådestad, 2016). Enligt Royal College of Obstetricians and 

Gynaecologists (2011) har majoriteten av de som drabbats av intrauterin fosterdöd innan 

beskedet att barnet är dött upplevt att fosterrörelserna varit färre och svagare än tidigare.     

Missbildningar kan också utgöra en orsak till barnets död före födelsen (Rådestad, 2016). Hos 

barn som dör sent under graviditeten ses kromosomavvikelser i cirka 10–15 procent av fallen 

(Pettersson & Stephansson, 2014). Till riskfaktorerna för intrauterin fosterdöd hör också 

flerbörd, överburenhet, barnet är för litet och fragilt för att klara värkarbetet eller om 

mamman är född utanför Norden. Lågutbildade och ensamstående kvinnor drabbas i högre 

grad av intrauterin fosterdöd, samt även de kvinnor som tidigare drabbats av intrauterin 

fosterdöd (Rådestad, 2016). 

 

Diagnos  

 

Tidigare ställdes diagnosen intrauterin fosterdöd utifrån viktminskning och minskad 

bröstvolym hos den gravida kvinnan. Avsaknaden av fosterhjärtljud fastställdes med hjälp av 

trätratt eller stetoskop. I dag används istället ultraljud, vilket är det viktigaste instrumentet för 

att kunna ställa diagnos (Rådestad, 1989, 2016). Handläggning gällande diagnos skiljer sig åt 

mellan Sveriges förlossningskliniker. Vid Danderyds sjukhus i Stockholm finns riktlinjer 

framtagna av Leg läkare på Kvinnokliniken. Dessa används då kvinnor söker för minskade 

fosterrörelser. Som första åtgärd kopplas kvinnan upp mot kardiotokografi (CTG) vilket är en 

registrering för fosterrörelser hos barnet. Vidare kontrolleras hur Symfys/ Fundus (SF) måttet 

utvecklats över tid. En yttre palpation av den gravida magen genomförs, i syfte att bedöma 

storlek. Vid avvikande faktorer ska kvinnan bedömas av Leg läkare. Bedömning görs med 

ultraljud, mätning av fostervattenmängd samt registrering av fosterrörelser. vid misstanke av 

tillväxthämning hos barnet görs en skattning av vikten på barnet (Nikodell, 2017). 

 

Riktlinjer vid intrauterin fosterdöd 

 

Vid konstaterande av intrauterin fosterdöd finns riktlinjer att arbeta efter. Dessa är framtagna 

av svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) utifrån forskning med målet att 

uppnå en god omvårdnad för de inblandade. Vården bör bedrivas utifrån föräldrarnas 
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specifika och kulturella behov. Igångsättning av förlossningen sker efter kvinnans önskemål. 

Idag startas förlossningen med hjälp av prostaglandin gel, om livmoderhalsen redan är mjuk 

och öppen används endast oxytocin som verkar på livmoderns så denna drar ihop sig 

(Rådestad, 1998; SFOG, 2016). Smärtlindringen som används är densamma som vid 

förlossning av ett levande barn. Det som bör undvikas är smärtlindring som kan påverka 

kvinnans centrala nervsystem som i sin tur påverkar hennes minne av och medverkan under 

förlossningen, då detta kan försvåra den psykologiska bearbetningen (Elandsson, Warland, 

Cocciatore & Rådestad 2012). 

Önskvärt är att barnmorskan inte vårdar andra patienter samtidigt som de ansvarar för vården 

då ett dött barn ska födas, stöd och information till föräldrarna kan då bli lidande. Viktigt är 

också en god tillgänglighet till personal efter att barnet är framfött, då föräldrarna kan ha ett 

stort behov av stöd. De behöver ges tid och möjlighet att i lugn och ro, där de ges möjlighet 

att spendera tid med sitt barn, att skapa minnen enligt egna önskemål, till exempel fotografier 

och hand- fotavtryck. Stöd och uppföljning skall erbjudas till båda föräldrarna i samband med 

att utskrivning sker (Rådestad, 2016). 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska vården utföras med värdighet och 

respekt mot den enskilda människan. Personalen ska ha en uppdaterad och aktuell kunskap 

där de mest behövande prioriteras, med fokus på en kontinuerlig, trygg och säker vård. 

Behandlingsmetod skall väljas med hänsyn till patientens integritet och människovärde. 

 

Föräldrars upplevelse vid intrauterin fosterdöd 

 

När ett barn dör i livmodern sker detta oftast oväntat och kommer att påverka föräldrarnas 

fortsatta liv. I en studie som gjorts hade cirka hälften av paren som intervjuats aldrig tänkt 

tanken att något skulle kunna gå fel och att barnet skulle kunna dö (Säflund & Wredling, 

2006). En önskad graviditet innebär glädje och tillförsikt för föräldrarna med förväntningar 

om en framtid med barnet de väntar (Rådestad, 1998; Rådestad, Nordin, Steineck & Sjögren, 

1996). 

Dessa förväntningar byts snabbt ut till en sorg då föräldrarna får vetskapen om att deras barn 

inte längre lever (Gravensteen et al., 2013). Ingen förälder är beredd på chocken och traumat 

som upplevs när barnet dött i livmodern. Det kan framkalla ångest, depression och 

posttraumatisk stress. I tidigare studier ses även att föräldrarna kämpar med skuld och 

förskyllan (Kohner & Henley, 2001; Murphy, 2012).  I vissa fall uttryckte föräldrarna att de 

var tvungna att ta stora beslut då de inte varit psykiskt stabila, samt att de haft svårigheter att 

ta in den tunga informationen från barnmorskan och läkaren. Detta ledde till en psykologisk 

distans gentemot sitt barn. I intervjuerna gav föräldrarna känslouttryck om förlust av glädje, 

firande och föräldraskap och vad som kunnat bli om barnet fått leva. Hos vissa av föräldrarna 

påverkades deras relation och förmågan att arbeta försämrades. Trots den omgivande stressen 

fanns det mödrar som upplever positiva känslor. En mamma förklarade den obeskrivbara 

kärleken hon kände vid första mötet med sitt dödfödda barn (Downe, Schmidt, Kingdon & 

Heazell, 2012).  
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Bemötande i vården i samband med Intrauterin fosterdöd 

 

Attityderna till förlusten av ett barn före födelsen har förändrats över tiden och 

förhållningssättet såg annorlunda ut för 30 till 40 år sedan. Då uppmanades föräldrarna som 

drabbats av intrauterin fosterdöd att försöka glömma det som inträffat. Bemötandet från 

omgivningen kunde vara genomsyrat av tystnad, och det talas sällan om det inträffade. Det 

fanns inga hjälpmedel för att kunna starta förlossning efter att konstaterande gjorts att barnet 

hade dött. Kvinnan fick vänta och lita på att förlossningsarbetet skulle starta spontant. Detta 

kunde ske flera veckor efter beskedet att barnet dött intrauterint. Vid de flesta fall fick 

föräldrarna inte se sitt barn, och fick inte heller vetskap om vilket kön barnet hade. 

Intentionen var att föräldrarna lättare skulle komma över sin förlust (Rådestad, 1998). 

Idag är förlossningsvården personcentrerad. Föräldrarna involveras i vården på ett annat sätt 

och de har rätt till full information (Socialstyrelsen, 2015). Tydlighet ger kontroll över den 

upplevda situationen. Att föda vaginalt efter besked om IUFD kan initialt kännas fel för 

kvinnan (Rådestad, 2016). Dock brukar en förklaring kring de medicinska fördelarna resultera 

i att flertalet kvinnor ändå accepterar vaginal förlossning (Rådestad, 2016). Kejsarsnitt 

innebär ökade risker för kvinnan såsom nedsatt fertilitet risk för uterusruptur och placenta 

komplikationer (Gilliam, 2006). 

 

Barnmorskans roll i kvinnohälsovården 

 

Tillbaka i tiden kallades barnmorskan i Sverige för jordemor, det fanns då ingen formell 

utbildning utan kunskapen gick i arv. Trots utvecklingen fortsatte ansvaret över den gravida 

kvinnan. Hennes reproduktiva och sexuella hälsa inkluderar fortfarande det specifika 

förhållningssättet med lyhördhet, öppenhet samt gemensam tillit. Utifrån det engelska ordet 

“midwife” - “med kvinnan” menas att barnmorskan följer kvinnan under hennes livscykel i 

samtliga faser i livet (Faxelid, 2001; Lundgren & Berg, 2016).  

Barnmorskan är erkänd för att vara ansvarsfull och professionell i sin yrkesroll och 

samarbetar med kvinnor under graviditet, förlossning och efter förlossningen med stöd, vård 

och rådgivning (Confederation of Midwives [ICM], 2014). Dagens barnmorskor arbetar 

utifrån kompetensbeskrivningen framtagen av ICM, den etiska kod som inom ICM styr 

barnmorskans yrkesutövande. Den innebär fyra huvudområden, barnmorskans professionella 

relation, barnmorskans verksamhetsområde och barnmorskans professionella ansvar och 

utveckling av kunskap inom arbetsområdet (Barnmorskeförbundet, 2015). 

Barnmorskan bör fortsätta arbeta hälsofrämjande och dagens barnmorskor arbetar utifrån 

kompetensbeskrivningen framtagen av International Confederation of Midwive. Vidare bör 

hen arbeta hälsofrämjande och vårdande under hela kvinnans livscykel. Det finns ingen plats 

för kränkande eller bedömande beteenden gentemot den vårdade kvinnan 

(Barnmorskeförbundet, 2015; ICM, 2014).  

Arbete som bedrivs spelar en central roll i omvårdnaden vid intrauterin fosterdöd och bör 

alltid präglas av en helhetssyn och en etisk framtoning. Metoderna som används skall vara 

vetenskapligt förankrade och underbyggas av yrkeserfarenhet. De lagar och regler som styr 

verksamheten skall åtföljas. Patienten har rätt till vård som uppfyller samtliga ovanstående 

kriterier och ska i möjligaste mån involveras och tillfrågas kring de vårdåtgärder som företas. 
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Barnmorskan ska alltid visa ett respektfullt arbetssätt med en hög grad av omtanke, där 

förebyggande och vårdande åtgärder är i fokus (Barnmorskeförbundet, 2015).  

Det ställs även krav på barnmorskans självkännedom, självreflektion, empati och färdighet att 

kunna tolka individen, dennes behov och önskningar (Faxelid, 2001; Holm, 2005). Att möta 

föräldrarnas uppgivenhet och sorg efter dödsbeskedet kan vara krävande. Slott (2004) menar 

att barnmorskor kan ha svårt att hantera föräldrarnas känslor av förlust, där förväntningar och 

glädje snabbt förändras till sorg och uppgivenhet. Detta bekräftas av en studie som visar att 

vårdpersonalen kan ifrågasättas, då funderingar uppkommer gällande misstag som gjorts i 

samband med förlossningen. Dessa misstag kan då ha varit en direkt anledning till barnets död 

(Holm, 2001; Nuzum, Meaney & O’Donoghuea, 2014). 

Sjukhuspersonalen upplever en känsla av professionell börda och ansvar och kan ha svårt att 

komma över händelsen, även efter avslutat arbetspass. Fler av de berörda uttrycker önskan att 

få ökad kunskap i området (Holm, 2001; Nuzum, Meaney & O’Donoghuea, 2014). 

Föräldrarna har behov av att känna att informationen från barnmorskan sker på ett 

omsorgsfullt sätt där vikten ligger på en empatisk omvårdnad. Lyhördhet är viktigt och att 

barnmorskan känner av föräldrarnas önskningar eller signaler kring igångsättningen av 

förlossningen (Peters et al., 2015). Föräldrarna behöver stöttning av barnmorskan med att 

kunna skapa ett emotionellt band gentemot sitt dödfödda barn och råd hur de ska handskas 

med situationen, för att senare att kunna separera från barnet och kunna leva med sin förlust 

(Säflund & Wredling, 2006). Pågående vård som byggs på en reflekterande närvaro med 

mottaglighet och tillsyn beskrivs av Cacciatore (2013). Det är betydelsefullt att 

vårdpersonalen förstår hur viktigt det är att uppmuntra och underlätta ett gott mottagande av 

det dödfödda barnet. Av stor vikt är att föräldrarnas rädsla för mötet med barnet hanteras och 

att detta diskuteras innan födseln. Detta ger föräldrarna en god möjlighet att hantera den sorg, 

stress och ångest som uppkommer, framförallt i ett längre perspektiv (Cacciatore, 2013). 

Barnmorskan har en viktig roll i att förbereda inför barnets ankomst. Föräldrarna bör ges 

tydlig information på individnivå, om hur deras barn kan förväntas se ut. Till Exempel då det 

finns kända fysiska avvikelser som identifierats, eller information om hur huden kan se ut på 

barnet.  När barnet sedan är fött bör barnmorskan vara lyhörd efter föräldrarnas behov och ge 

stöttning i hur de kan tillbringa tiden tillsammans med sitt barn (Peters et al., 2015).  

 

Kulturella aspekter 

 

I Sverige lever idag kvinnor från olika kulturer, detta ställer höga krav på barnmorskan. 

Förutom att arbeta självständigt efter ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt behöver hen 

ha relevant information och kunskap om olika kulturer (Barnmorskeförbundet, 2015). Mer än 

80 procent av världens befolkning har en religiös tro och religionen har under flera 

århundraden utvecklats i olika riktningar. De religiösa tolkningarna har en stor påverkan 

gällande människors värderingar mot hälsa och sjukvård. Dessa tolkningar har dessutom 

integrerats med kultur, utbildning, ekonomi, politik och lagstiftning i det land där hen har sin 

härkomst. Allt detta gör att värderingar kan skilja sig i synen på vad som är lämpligt att utföra 

inom hälso- och sjukvården. Inom religioner finns olika uppfattningar om när livet börjar. 

Katoliker och Hinduismen har åsikten att livet startar vid befruktningen. Inom 

Protestantismen varierar detta alltifrån befruktningsögonblicket till senare. Enligt Islam tro 

startar livet fyra månader efter befruktning medan judendomen har som tro att detta sker efter 

fyrtio dagars havandeskap (Tomkins et al., 2015). I samband med att ett dödfött barn föds är 
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det önskvärt att barnmorskan kan hantera och möta föräldrarnas sorg på ett sätt som speglar 

deras livssituation (O`Connell, Meaney & O`Donoghue, 2016). En värdefull kunskap vid 

hantering av patienter kopplade till Islam är att det finns en tro om att kroppen är som mest 

sårbar vid dödsögonblicket fram tills kroppen är begravd. Detta kan ge upphov till 

frågeställningar, vid en eventuell obduktion då detta kan fördröja jordfästningen (Brown & 

Dominica, 2012). Forskning har visat att föräldrar har satt ett högt värde i att de visats respekt 

och kunskap om deras kultur och religion (Peters et al., 2015).  

Flertalet kvinnor som invandrar till Sverige från andra kulturer har inte någon tidigare 

erfarenhet av ett internationellt utformat basprogram i sina hemländer. Kvinnorna hjälper och 

stödjer varandra och hämtar kunskap om graviditet och förlossning från sitt sociala nätverk. 

Barnmorskan behöver därför sätta sig in och ta reda på vilken bakgrund den specifika kvinnan 

har, vilken inställning och förväntning hon har på vården, och se till att hon har förstått vad 

som delgivits (Ny, 2016).  

I en studie som genomförts i Australien gällande flyktingar har man konstaterat att begreppet 

mödrahälsovård var okänt för dessa. De kvinnliga flyktingarna hade härkomst från sex olika 

länder och mödravård existerade inte i deras hemländer. Kvinnorna tyckte att det var 

komplicerat att överblicka hur vård och omsorg fungerade i sitt nya hemland. Kontakt med 

mödravården var inte prioriterat i jämförelse med andra saker som måste lösas vid ankomst 

till ett nytt land, som till exempel ansökan om uppehållstillstånd eller asyl (Riggs et al., 2012).  

 

Problemformulering 

 

Intrauterin fosterdöd väcker starka känslor både hos föräldrar och vårdpersonal. Krisen som 

föräldrarna går igenom är så djup, att det inte går att ge någon tröst. Det vårdpersonalen gör 

för föräldrarna kan dock upplevas som trösterikt och skapa fina minnen för dem (Rådestad, 

2016). Trots att intrauterin fosterdöd i Sverige är lägre än i de flesta andra länder, har den inte 

minskat på ett 20-tal år (Socialstyrelsen, 2015). Rådestad (2016) betonar vikten av 

barnmorskans roll i den personcentrerade vården. Genom sin kompetens har barnmorskan 

ansvar att säkerställa en god vård även när IUFD inträffar. Föräldrar är olika och deras behov 

varierar, att bekräfta deras föräldraskap och ge dem professionellt stöd kan vara till hjälp i den 

traumatiska upplevelsen. För att vi som barnmorskor ska kunna möta de krav som ställs och 

kunna bemöta föräldrar i en sådan djup sorg och samtidigt skapa de bästa minnena behöver 

kunskap inhämtas om vården då ett barn dör. 

SYFTE 

 

Syftet med denna studie var att beskriva omhändertagande av föräldrar efter att de fått besked 

om att deras väntade barn dött intrauterint.  

Frågeställningar 

 

Hur bemöter barnmorskan föräldrar efter besked om intrauterin fosterdöd?   

Vilka uppföljnings och omvårdnadsåtgärder vid intrauterin fosterdöd finns beskrivna?  
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METOD 

 

Design 

 

Studien är en litteraturöversikt, vars syfte är att sammanställa tillgänglig forskning inom ett 

område. En beskrivande design har valts. Hur värdet av översikten förefaller beror på antal av 

relevant material som hittats och granskats. Val av vetenskapligt material sker i flera steg. 

Först identifieras ämnet och frågeställningen. Därefter beskrivs urvalskriterier och sökbegrepp 

tydligt för att sedan genomsöka åtkomliga databaserna (Forsberg & Wengström, 2016). God 

struktur utan egna åsikter och värderingar, förbättrar flöde och läsbarhet av studien. 

Författarna genom detta arbete redogör kring den aktuella kunskapen i ämnet eller motiverar 

till vidare forskning. För att undvika eventuella misstolkningar används endast primärkällor 

(Cronin, Frances & Coughlan, 2008; Forsberg & Wengström, 2016; Polit & Beck, 2012).  

I denna litteraturstudie sammanställs både kvalitativa och kvantitativa studier. Forsberg och 

Wengström (2016) hävdar att kvalitativ ansats strävar efter en ökad förståelse samt en 

fördjupad förklaring kring problemområden som önskas undersöka. Beskrivning av 

upplevelser och känslor gör det lättare att förstå den beskrivna situationen. Genom 

beskrivning av fenomenet i ett sammanhang, en viss miljö eller under viss tid, erhålls 

helhetsbild av omvårdnadsåtgärder vilka vi som barnmorskor behöver behärska. Kvantitativ 

forskning i sin tur strävar efter bevis för dessa åtgärder, metoder och rutiner med stor fördel 

för den undersökta patientgruppen. De mätbara studier som gjorts har grundats på 

trovärdighet och bekräftad information. Syftet med detta är att få ett pålitligt resultat, som 

bygger på en väl grundad metod. De resultat som presenteras visas vanligtvis i tabeller eller 

diagram, där procent, median, antal eller medelvärde finns noterat. Forskningens ambition är 

att presentera ett upplägg där samband kan ses och hur dessa hänger samman (Forsberg & 

Wengström, 2016; Jakobsson, 2011; Polit & Beck, 2012). 

Urval 

 

Utifrån syfte och frågeställning definierades ämnesord och kriterier för att samla studier som 

täcker problemområde av intresse. Sökning i lämpliga databaser och tittelval gav grunden för 

vidare granskning (Forsberg & Wengström, 2016; Polit & Beck, 2012). Därefter lästes 

abstrakt och metod för att vidare avgöra artiklarnas relevans (Forsberg & Wengström, 2016). 

Inklusionskriterierna som användes var: artiklar begränsade till human, skrivna på engelska, 

publicerade mellan år 2008 och år 2018, som svarade på studiens syfte, med abstrakt och där 

full text fanns tillgänglig.  Avsikten var att endast söka vetenskapligt material publicerad 

under de 10 senaste åren. För få tillräckligt antal relevanta träffar ökades tidsspannet till 15 år; 

2003 -2018. Författarna till denna litteraturstudie inkluderade endast heterosexuella par då 

sökning av annat föräldraskap endast gav en träff i endast en av databaser. I Cumulative Index 

to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) och PsycInfo begränsades studierna även 

till peer review, vilket inte var möjligt i Public Medline (PubMed).  Etiska överväganden var 

en annan av inklusionskriterierna. Litteraturöversikter, dubbla publikationer, artiklar vilka 

handlade om missfall, exkluderades från urvalet. Ytterligare exklusionskriterier var studier 

utförda i låginkomstländer. I dessa länder är förlossningsvård inte lika utvecklad och har inte 

heller samma möjligheter till omhändertagande av föräldrar vid IUFD.  
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Genomförande 

 

Sökningen genomfördes i databaserna CINAHL, PubMed samt PsycInfo.  Databaserna finns 

gratis tillgängliga via Sophiahemmet Högskola. PsycInfo ger tillgång till internationell 

litteratur inom psykologi, beteendevetenskap och sociologi. PubMed är en av de största 

databaserna inom medicin och omvårdnad i världen, medan CINAHL innehåller främst 

artiklar inom samma område (Forsberg & Wengström, 2016; Sophiahemmet Högskola, u.å.). 

Eftersom den sistnämnda även innehåller artiklar som inte finns med i PubMed, ansåg 

författarna till denna litteraturstudie få en bredare syn över tillgängligt material genom 

användning av alla tre databaserna. Enligt Polit och Beck (2012) studien ökar sin förlitlighet 

om slutsaser kan dras från flera olika källor.  

Datainsamling påbörjades genom enkel sökning med hjälp av orden: stillbirth och midwife, 

vilket resulterade i ett stort antal träffar. För att smalna av utfallen begränsades vidare 

sökningarna genom ämnesordöversättning via Svenska MeSH. Detta för att säkerställa rätt 

benämning i databaserna. MeSH-termer (Medical Subject Headings) som används: 

stillbirth, fetal death, intrauterine death, perinatal death, parents, midwife, caregivers och 

healthcare.  Sökorden kombinerades ihop med den booleska termen “AND” samt “NOT” för 

att ytterligare begränsa sökningen samt reducera urvalet (Forsberg & Wengström, 2016).  

Samma kombination användes i alla tre databaserna Sökningarna vilka resulterade i träffar 

utan abstrakt av intresse redovisades inte, såsom dubbel publikationer räknades bara en gång i 

en av de genomsökta databaserna. Artiklar vilka inte var tillgängliga i sin helhet beställdes via 

Sophiahemmets bibliotek samt Stockholms Läns Landstings bibliotek på Danderyds sjukhus.  

Databassökningar redovisas i tabell, enskild för varje databas. Se: Tabell 1., Tabell 2. och 

Tabell 3.  

Tabell 1. Databassökningar i CINAHL 

Databas/datum Sökord Begränsningar Träffar Abstrakt Inkluderade 
artiklar 

Cinahl/ 2018-04-12 stillbirth “AND” 
caregivers 

year 2003-2018 

peer reviewed 

abstract available 
full text  

human 

english language 

11 3 2 

Cinahl/ 2018-04-12 

 

stillbirth “AND” 
healthcare 

year 2003-2018 
peer reviewed 

abstract available 

full text  
human 

english language 

20 2 0 

Cinahl/ 2018-04-12 

 

 

stillbirth “AND” 
midwife  

 

year 2003-2018 

peer reviewed 
abstract available 

full text  

human 
english language 

24 4 0 

Cinahl/ 2018-04-12 

 

 

stillbirth “AND” 
parents 

year 2003-2018 
peer reviewed 

abstract available 

full text  
human 

english language 

58 6 2 

TOTALT:     4 
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Tabell 2. Databassökningar i PubMed. 

Databas/datum Sökord Begränsningar Träffar Abstrakt Inkluderade 

artiklar 

PubMed/ 2018-04-20 (stillbirth[MeSH Terms]) 

AND healthcare  

year 2003-2018 

abstract available 

free full text 

humans 

english language 

215 4 0 

PubMed/ 2018-04-20 (stillbirth[MeSH Terms]) 
AND parents  

year 2003-2018 

abstract available 

free full text 

humans 

english language 

67 2 0 

PubMed/ 2018-04-20 (intrauterine 

death[MeSH Terms]) 
AND health 

professionals) NOT 
review  

year 2003-2018 

abstract available 

free full text 

humans 

english language 

42 9 3 

PubMed/ 2018-04-20 ((fetal death[MeSH 

Terms]) AND parents) 

NOT review  

year 2003-2018 

abstract available 

free full text 

humans 

english language 

72 4 3 

TOTALT:     6 

 

Tabell 3. Databassökningar i PsycInfo 

Databas/datum Sökord Begränsningar Träffar Abstrakt Inkluderade 
artiklar 

PsycInfo/ 2018-04-26 stillbirth “AND” 
caregivers 

year 2003-2018 
peer reviewed 

linked full text 

human 
english language 

8 2 1 

PsycInfo/ 2018-04-26 stillbirth “AND” 
healthcare 

year 2003-2018 
peer reviewed 

linked full text 
human 

english language 

14 1 0 

PsycInfo/ 2018-04-26 stillbirth “AND” midwife year 2003-2018 

peer reviewed 

linked full text 
human 

english language 

11 1 0 

PsycInfo/ 2018-04-26 stillbirth “AND” parents year 2003-2018 

peer reviewed 

linked full text 
human 

english language 

68 3 1 

TOTALT:     2 
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Manuell sökning 

 

För att välja relevant material kan även manuell sökning göras (Forsberg & Wengström, 

2016). Detta kan ske på flera sätt. Författarna till denna litteraturstudie hittade ytterligare två 

artiklar via granskning av referenslistor av de artiklar som i början ansågs relevanta för 

studien däremot efter närmare genomgång exkluderades från urval. Därefter hittades fyra 

artiklar genom rubrik “similar article” i Cinahl. Efter denna sökning totalt inkluderades 18 

vetenskapliga artiklar. 

 

Dataanalys 

 

Bedömning och klassificering  

Valda artiklar lästes enskilt av varje författare, för att vidare diskutera och granska relevansen. 

Detta för att förhindra eventuella misstolkningar samt öka validiteten. Artiklarna som inte 

svarade på syftet exkluderas då från urvalet (Wallengren & Henricson, 2012). De valda 

artiklarnas kvalitet granskades samt klassificerades med hjälp av Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsmall. Mallen var utarbetad enligt Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) och används både för kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Granskningen utförts enligt tre kriterier: hög=I, medel=II och låg=III. Se Bilaga 1. 

Relevansbedömning och kritisk granskning av insamlade data ledde vidare till presentation av 

resultat (Cronin, Frances & Coughlan, 2008).  

Integrerad analys  

För att sammanställa resultatet i denna litteraturstudie tillämpades integrerad dataanalys. 

Genom detta sammanställs olika forskningsmetoder som har betydelse för evidensbaserad 

omvårdnad samt ökas förståelse för det berörda problemet (Whittemore & Knafl, 2005). 

Läsning utfördes i flera omgångar, enskild av varje författare detta resulterade i diskussion 

samt noggrann genomgång. Därefter identifierades huvudfynden. Subkategorier markerades  

med färgpennor, för att lättare urskilja likheter och skillnader. I enlighet med integrerad 

analys grupperades artiklarnas resultat efter återkommande tema samt delades i underrubriker. 

Utifrån detta presenteras författarnas resultat (Polit & Beck, 2012; Kristensson, 2014). 

Sammanställning av de inkluderade artiklarna: författare, år, land, titel, syfte, metod, deltagare 

(bortfall), resultat och studiens kvalité presenteras i tabell. Se Bilaga 2. 

Forskningsetiska övervägande 

 

Helsingforsdeklaration (2008) framställd av World Medical Association innehåller etiska 

principer avseende forskning på människor. Deklaration handlar om balansen mellan behov 

av ny forskning och de medverkandes hälsa samt påpekar att forskning ska granskas av 

personer som inte är engagerade i studien (Kjellström, 2017).  Forskningsetik i Sverige 

regleras av Lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003) samt 

Personuppgiftslagen (1998:204). Båda syftar på att öka deltagarnas säkerhet och rättigheter. 

Vid genomförande av en litteraturstudie krävs inte tillstånd från en forskningsetisk nämnd 

(Polit & Beck, 2012). Författarna använde dock bara artiklar där etiska överväganden har 

gjorts, samt där de primära studierna har ett godkännande från en etisk nämnd. Enligt 

Forsberg och Wengström (2016) samt Kjellström (2017) ska studier genomföras på ett sätt 

som skyddar individens integritet och människovärde. Inhämtat material får inte heller 

hanteras på felaktigt sätt vilket kan leda till psykisk eller fysisk skada. Författarna till denna 

studie hade därför för avsikt, att objektivt visa alla resultat och inte plagiera tillgängliga 

material. 
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RESULTAT 

 

Resultat i denna litteraturöversikt presenteras i sex kategorier och tre tillhörande 

underkategorier. Se Tabell 4. Kategori Önskemål från föräldrar är ett bifynd som framkom 

under analysarbetet och anses av författarna vara av intresse. 

 

Tabell 4. Resultatets kategorier och underkategorier. 

 

Kategorier Underkategorier 

Diagnos och Besked  

Födelse och närmste tiden efter ❏ Förberedelser och förlossning  

❏ Att möta sitt barn 

❏ Avsked 

Minnen  

Religion och Kultur  

Uppföljning och stöd från sjukvård och 

anhöriga 

 

Obduktion  

Önskemål från föräldrar  

 

 

Diagnos och Besked  

 

Att drabbas av intrauterin fosterdöd är inget som föräldrarna förväntat och har möjligheten att 

förbereda sig inför. Då graviditeten fortskrider normalt och inga riskfaktor identifierats 

uttryckte ett flertal föräldrar att tanken på att något skulle kunna gå fel inte funnits och att 

detta är något som drabbade andra (Kelley & Trinidad, 2012; Ryninks, Roberts-Collins, 

McKenzie-McHarg & Horsch, 2014; Yamazaki, 2010). 

 

Vid kontakten med sjukvården uttryckte flertalet kvinnor att de känt en oroskänsla i kroppen 

av att något inte står rätt till med graviditeten. Minskad aktivitet hos barnet och en känsla av 

tyngd i magen (Nuzum, Meaney & O`Donoghue, 2018, Trulson & Rådestad, 2004).  

“I remember lying up on my bed hitting my tummy trying to get some response… I went to 

the GP and I literally burst in the door and collapsed to the floor where I was hysterical.” 

(Nuzum et al., 2018). 

 

Vid diagnos uttryckte föräldrarna vikten av god kommunikation och fortlöpande information 

Tystnaden i rummet då barnmorskan letade efter fosterljud kändes oändlig och bidrog i vissa 

fall till ytterligare psykologiskt trauma för kvinnor som föder ett dödfött barn (Nuzum et al., 

2018; Rådestad et al., 2014).  

 

Fem av tolv kvinnor i en studie upplevde att kommunikationen och ögonkontakten mellan 

samtliga i rummet upphörde under ultraljudsundersökningen. De gick att utläsa från 
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personalens kroppsspråk att något var allvarligt. De kände att det fanns en outtalad förståelse 

mellan de andra i rummet det bidrog till att kvinnorna kände sig ensamma och en känsla av att 

inte bli sedda och delaktig i vad som skedde. De önskade att personalen hade fortsatt prata 

och förklara under undersökningen vad de sett eller oroat dem. Samtliga kvinnor hade svårt 

att ta till sig situationen och vill därifrån (Kelley & Trinidad, 2012; Trulsson & Rådestad, 

2004). Flertalet upplevde en känsla av att befinna sig i rummet och att det som skedde inte 

rörde dem själva (Nuzum et al., 2018).  Tre av kvinnorna i samma studie delade inte samma 

upplevelse, de fick förklarat för sig steg för steg vad som sågs under ultraljudsundersökningen 

det bidrog med en annan förståelse och delaktighet (Rådestad et al., 2014).  

 

Vidare beskrev föräldrarna känslan av läkarnas oförmåga att ge beskedet på ett lämpligt och 

förståeligt sätt, avsaknaden av information och empati från läkaren då de möttes av 

dödsbeskedet. Även avsaknaden av guidning och information om vad som hände härnäst 

(Cacciatore, Erlandsson & Rådestad, 2012; Kelley & Trinidad, 2102; Nuzum et al., 2018; 

Rådestad et al., 2014). För de flesta av kvinnorna kändes informationen de fick att barnet de 

väntade dött oklar och i vissa fall gavs den utan respekt och empati för hennes situation och 

känslor. Det fanns även exempel på tillfällen där uppdraget att ge informationen kring 

händelsen delegerats till en kollega (Rådestad et al, 2014). Strukturerad information hjälpte 

föräldrarna i kaoset och förtvivlan som de kände efter diagnosen var ställd (Säflund et al., 

2004). I två av studierna beskrevs att föräldrarna lämnats ensamma på rummet i flera timmar 

utan några svar eller förklaringar efter att diagnosen ställts (Cacciatore et al., 2013; Siassakos 

et al., 2018).  

 

I samband med beskedet att barnet var dött, minns inte mödrarna något av dialogen som varit 

mellan dem och sjukhuspersonalen. Tiden direkt efter detta besked beskrevs som  

orealistisk och ett rop på hjälp, de hade svårt att se händelseförloppet och att ta in exakt vad 

som hänt. Förberedelsen på moderskap och det starka bandet till barnet hade på ett abrupt sätt 

klippts av och mödrarna uppgav att allt blev kaos, där ensamheten blev påtaglig - som att 

kliva in i en total tystnad. Det hade inte någon betydelse att deras partner fanns på plats. 

Flertalet av mödrarna såg allt som overkligt, med en känsla av panik och chock. En del av 

dem skrek och fick fysiska reaktioner såsom kräkningar, andra bad om kejsarsnitt. Det hände 

att mödrar uttryckte olika former av orealistiska önskemål för att återuppliva barnet och flera 

mödrar fick panikattacker. Flertalet kände en intensiv psykologisk smärta (Rådestad et al., 

2014). 

 

I en studie fick föräldrarna gå hem och komma tillbaka dagen efter för att få det slutliga 

beskedet och diagnosen (Siassakos et al., 2018). Tid att ställa frågor bör ges efter beskedet 

även information och erbjudande till föräldrarna om stödsamtal (Lee, 2012). I en kanadensisk 

studie tyckte 95 procent av föräldrarna att de fick tillräckligt med tid och vikten av att upprepa 

informationen flera gånger. I situationen föräldrar befann sig i upplevde de att det var svårt att 

ta till sig all information på en gång, samt att de hade svårt att förstå vad som hände med 

deras barn (Widger & Picot, 2008). 

 

“They were very good in that they gave us time to time to cry. We were told that we should 

go home and try and get our head around the situation and return the following day. (...) The 

following day Tricia (specialist midwife) was there to meet us and she explained everything 

that was going to happen. She answered all of my questions and was so gentle and caring 

toward me” (Lee, 2012). 

 



                       

13 

 

Födelse och närmste tiden efter 

 

Förberedelser och förlossning 

Då diagnos är ställd önskade flertalet mödrar att få starta förlossningen omedelbart helst 

genom kejsarsnitt då de kände oro och rädsla över att behålla sitt döda barn i livmodern 

(Trulsson & Rådestad, 2004). Efter att ha fått information, råd och stöd från personalen valde 

de flesta kvinnor att föda vaginalt och upplevde detta som positivt (Säflund, Sjögren & 

Wredling, 2004; Trulsson & Rådestad, 2004).  

 

Informationen som gavs till föräldrarna var att antingen att stanna på sjukhuset eller komma 

tillbaka dagen efter för induktion av förlossningen. Det kunde uppfattas på olika sätt, 

beroende på hur informationen gavs. De kvinnor som kände empati och stöd från personalen 

med möjlighet att komma tillbaka tidigare vid behov hade lättare att finna trygghet att åka 

hem (Lee, 2012; Trulsson & Rådestad, 2004). Två av fjorton kvinnor i Lee`s (2012) studie 

beskrev förlossningen av sitt dödfödda barn som en traumatisk upplevelse. En annan kvinna 

som hade genomgått kejsarsnitt uttryckte att hon hade övervägt att föda vaginalt om hon hade 

erhållit mer information och stöttning.  

 

Kvinnorna vilka födde vaginalt uttryckte stolthet och glädje. Stödet och närvaron av 

barnmorskor och läkare gav dem trygghet. Barnmorskan guidade och informerade kvinnorna 

steg för steg. Musik och man/familj på rummet hjälpte till att bidra till en positiv upplevelse. 

Genom “naturlig födelse” skapades ett starkare band och känslomässig kontakt med det döda 

barnet (Lee, 2012).  “Even though it wasn´t the outcome I wanted, I loved giving birth to my 

son. It was a beautiful experience and how I wanted it. I had music, my husband with me, a 

wonderful midwife and my doctor. I had full control and say over the whole experience” (Lee, 

2012). Att kalla förlossning för “a good delivery” var dock inte uppskattad av alla föräldrar, 

detta gav dem känsla av ilska, ångest, sorg, tomhet och ensamhet (Yamazaki, 2010). Miljön 

och lokalerna är inte anpassade för omhändertagande av intrauterin fosterdöd, det är svårt för 

föräldrarna att få en lugn miljö. Ljudet av nyfödda barn och glädjen från andra föräldrar och 

gratulationer blev påtaglig (Kelley & Trinidad 2012; Lee, 2012). 

 

Att möta sitt barn 

“We saw the hands. He had such long fingers. Yeah that's the kind of thing that stays with 

you, that his fingers were so long, his hands were beautiful. I remember we sat and looked at 

him and said he's got Mom´s nose and Dad´s” (Trulsson & Rådestad, 2004). 

 

Föräldrarna förstod inte hur de skulle klara av att möta sitt döda barn, de uppskattade att få 

strukturerad information och möjlighet för återhämtning. Ibland uppfattade de att 

informationen blev för omfattande än vad de klarade av att ta emot.  Personalen hade en viktig 

roll då deras stöttning och bemötande påverkade föräldrarna band till barnet. De kände att de 

behövde stöttningen av personalen för att kunna närma sig barnet och att situationen skulle bli 

så bra som möjligt (Kelley & Trinidad, 2012; Säflund et al., 2004; Trulsson & Rådestad, 

2004). En svensk studie då tolv mödrar deltog var åtta av kvinnors första reaktion att de inte 

ville se sitt dödfödda barn däremot efter påverkan från personalen tittade de tillslut. Ingen av 

kvinnorna ångrade sitt beslut och kände tacksamhet till personalens arrangemang: De tyckte 

att personalen kunde till och med uppmuntra och stötta ännu mer då tiden med barnet var så 

kort (Trulsson & Rådestad, 2004).   

 

I en studie som gjorts i Sverige där 840 mödrar medverkade såg 692 sitt döda barn. Av dessa 

svarade 668 mödrar på frågan; Hur deras barn presenterats för dem och hur känslan var att se 
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barnet. Det vanligaste var att mödrarna blev tillfrågade om de vill se sitt barn (54 %). Detta 

följdes av att barnet visades utan en föregående fråga (32 %). Därefter följde de tillfällen där 

modern framfört önskemål om att se sitt barn (12 %). Noterbart är att endast 3 kvinnor i 

studien (0,4 %), kände sig pressade att se sitt barn.  

Den grupp av mödrar (32 %) som visades barnet utan en föregående fråga, var också den 

grupp som i högsta grad visade minst rädsla för mötet med barnet. Samma grupp rapporterade 

också att mötet med barnet inte innebar något obehag, detta i en högre grad än gruppen som 

fått frågan om att möta barnet (Erlandsson, Warland, Cacciatore & Rådestad, 2013). 

Majoriteten av kvinnorna i de undersökta studierna var nöjda med sättet på vilken deras 

dödfödda barn hanterades direkt efter födelse. Alla fick välja att se, hålla, bada och klä på sitt 

barn. Att ta hand om barnet medan hen fortfarande var varm samt att hen sköttes på samma 

sätt som vid en levande födsel hjälpte föräldrarna i sorgen (Lee, 2012). Barnmorskan i denna 

situation pratade med barnet, berättade hur fin hen var. Förklarade vad hon gjorde, tog alla 

kontroller, mått och vikt precis som vid vanliga förlossningar. Att hantera dödfödd barn med 

respekt uppskattades av föräldrarna i samtliga artiklar (Cacciatore et al., 2013; Crawley, 

Lomax & Ayers, 2013; Erlandsson et al., 2013; Heazell, 2012; Henderson & Redshaw, 2017; 

Horey et al., 2014; Kelly & Trinidad, 2012; Lee, 2012; Nuzum et al., 2018; Rådestad et al., 

2014; Ryninks et al., 2014; Sereshti et al., 2016; Siassakos et al., 2018; Säflund et al., 2004; 

Trulsson & Rådestad, 2004; Ustundag- Budak, Larkin, Harrris & Blissett, 2015; Widger & 

Picot, 2008; Yamazaki, 2010). 

 

Avsked   

Lika viktig som att föräldrarna kände att de hade stöd och vägledning från personalen vid 

mötet med sitt dödfödda barn lika viktigt var det att de kände samma stöd och vägledning då 

det var dags att ta avsked. Det spelade ingen roll hur länge föräldrarna hade spenderat 

tillsammans med sitt dödfödda barn, tiden kändes ändå alltid för kort. Mötet påverkades starkt 

av vad de gjort tillsammans med barnet i födelserummet. Hur föräldrarna upplevde mötet och 

kunde ta in situationen berodde på vårdpersonalens kunskap och stöttning (Säflund et al., 

2004). Då avsked av barnet skett fick föräldrarna information att möjlighet fanns för de att 

komma tillbaka ytterligare att se sitt barn. Även om ville det så klarade de inte av ännu ett 

avsked så lätt de bli (Lee, 2012). 

"I think we spent about an hour with our babies – it was something my husband really 

needed to do as it was the first time he could really connect with them and realise they were 

actually there. We got to hold them and examine all their little fingers and toes. I wish I had 

held them for longer but then again, I never wanted to let them go so no amount of time 

would have been enough. We were able to go back and see them if we wanted but once we 

had said goodbye we thought seeing them again would just be too hard" (Lee, 2012, ss 68). 

 

Minnen 

 

Föräldrarna uttryckte tacksamhet att ha minnen från sitt barn, fotografier, en hårlock, hand 

och fotavtryck. De uppskattade att personalen hade erbjudit sig att ta kort på barnet då de inte 

var något de tänkte på just då och uttryckte tacksamhet för efteråt (Kelley & Trinidad, 2012; 

Lee, 2012). “Footprints and handprints, a lock of hair, a card. That they saw to it that the baby 

was photographed. We ourselves never thought of this, but the cards are now our most 

treasured mementos” (Cacciatore et al., 2013). Samtliga mödrar var tacksamma över tiden de 

haft med sitt barn. Fyra av tolv kvinnor ångrade att de inte gjort mer av det som personalen 

uppmuntrat till. Åtta av tolv kände att de fått alldeles för lite tid med sitt barn och inte erhållit 

tillräcklig information vad de kunde göra och hur. Samtliga uttryckte att personalen skulle 
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uppmuntra till att spendera all tid som var möjligt med sitt barn (Ryninks et al., 2014; 

Trulsson & Rådestad, 2004). 

 

En del föräldrar kände rädsla i att se sitt döda barn, speciellt om barnet var missbildat eller 

macererat. De uttryckte då önskan att de blivit bättre förberedda genom att få en utförlig 

information innan vad de förväntas att se. Att kunna se sitt barn hjälper föräldrar att gå vidare 

och förstå vad som inträffat, i vissa fall kunde tankar dyka upp senare vad som egentligen 

hänt barnet, var det sant som läkaren sagt att barnet var dött eller hade något annat inträffat?  

(Ryninks et al., 2014). Genom denna kontakt skapade föräldrarna betydelsefulla minnen för 

framtiden, vilka kunde delas med omgivningen: familjen och vänner. Studierna visar att 

möjligheter till att dela minnen av sitt barn har lika stor betydelse som det professionella 

stödet samt bidrar till bättre mental hälsa hos mödrarna (Crawley et al., 2013; Säflund et al., 

2004). 

 

Religion och Kultur 

 

Religion spelar en stor roll i flertalet av de undersökta familjerna. Genom att barnet fått sig ett 

namn fick hen även en “personlighet” och blev en del av familjen. Bara en av mödrar i de 

lästa artiklarna önskade att inte ge något namn eller att se sitt barn (Lee, 2012). En del av 

familjerna hade egna ceremonier på sjukhusen tillsammans med präst för att ge barnet 

tillhörighet i en viss religion.  “We both held our daughter immediately after her birth and my 

husband bathed her. (...) We held her, both our parents and John´s sister held her, and we had 

a little name giving ceremony for her with a Catholic priest.” (Lee, 2012). 

Kvinnorna vilka födde sina barn på ett katolskt sjukhus i Australien tyckte att det var svårt att 

ta till sig deras rutiner och riktlinjer. Efter tre misslyckade induktioner av en av kvinnorna 

flyttades hon till ett annat sjukhus där hon sedan sju veckor senare födde sitt barn efter att 

IUFD diagnostiserats. Detta på grund av det katolska sjukhusets inställning till medicinering 

(Lee, 2012). Även partners stöd i vissa kulturer ser annorlunda ut. I en svensk studie uttryckte 

fäderna besvikelse på läkarna då de kände att de inte tagit deras sorg på allvar, en annan 

beskrev glädjen över att barnmorskan hade ägnat tid att prata med honom, och betraktade 

honom som “father of a son” (Cacciatore et al., 2013). Studie gjort i Japan visar att fäder där 

inte är lika delaktiga och engagerade som i de andra länderna som undersökts. Fäderna delar 

inte med sig av sina upplevelser och känslor till varken sin partner eller bekantskapskretsen 

(Yamazaki, 2010). 

 

Uppföljning och stöd från sjukvård och anhöriga 

 

Föräldrarna kände att de fortsättningsvis fick stöd och rådgivning från sjukvården efter att de 

lämnat sjukhuset. Uppföljningen med ansvarig läkare och barnmorska bokades innan 

hemgången.  Att få tala igenom det som hänt efter att det gått en tid upplevdes befriande och 

hjälpte föräldrarna i deras sorgeprocess. Ett flertal träffade kurator en gång i veckan så länge 

de kände att behovet fanns (Säflund et al., 2004). “I think the contact with the medical social 

worker was the most positive in the management. She made me understand my own behavior 

more. She also helped us to listen to each other “(Säflund et al., 2004). 

Vikten att möta och stödja föräldrar som föder ett dödfött barn speglar av sig speciellt då de 

blir gravida på nytt. Då en ny graviditet för dessa kvinnor innefattar rädsla och ångest 

(Heazell et al., 2012; Kelley & Trinidad, 2012). En del ingick i stödgrupper med andra i 

samma situation, de uttryckte även att det var värdefullt att träffa de som tidigare upplevt 

samma erfarenhet och kommit en bit längre i sin process (Säflund et al., 2014).  De fanns 
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även föräldrar som kände sig övergivna av vården och saknade stöd. Informationen och 

förslagen till föräldrarna var ungefär densamma dock hur den gavs kunde variera. Kvinnorna/ 

föräldrarna upplevde att läkarna och barnmorskorna var kalla och empatilösa, dock var 

uppfattningen i de flesta fall att mötena var fina och att de kände att det fanns förståelse från 

både läkare och barnmorskor (Säflund et al., 2004). Föräldrarna ansåg att sjukvården behövde 

utbilda personalen fortlöpande för att kunskapen ska kunna säkerhetsställas och att 

rådgivningen ges är på individnivån (Heazell et al., 2012). 

 

Föräldrarna kände sig isolerade och ensamma lång tid efter deras barn dött. Avsaknaden av 

stöd från familj och vänner var svårast. Omgivningens reaktioner då de talade om sin 

erfarenhet bidrog till isoleringen de kände att det var tabu att tala om det och de upplevde att 

de istället fick sörja i tystnad. De upplevde att då de talade om sitt dödfödda barn och sina 

erfarenheter kring detta skrämde andra människor. Det var även en utmaning att återgå till 

arbete som krävde socialt samspel och arrangemang samtidigt som sorgen ständigt var 

närvarande (Kelley & Trinidad, 2012; Ustundag- Budak et al., 2015). Fäderna kände sorg och 

att stötta sin partner och hitta lösningar att göra situationen lättare såg de som sin främsta 

uppgift (Kelley & Trinidad, 2012). 

 

Obduktion 

 

Vid ställningstagande om obduktion ska ske eller inte behövde föräldrarna erhålla fakta vad 

det innebar och hur processen ser ut (Horey, et al, 2014; Siassakos et al., 2017).  En del av 

föräldrar önskade mer information kring resultat, väntetider samt vad händer efter. I vissa fall 

tyckte de att läkaren med sin kunskap och erfarenhet var den som skulle fatta beslutet om 

obduktion eller inte (Horey et al, 2014; Widger & Picot, 2008). De uttryckte att de ville 

skydda sitt barn mot onödig skada och ytterligare undersökningar samtidigt som de kände en 

skyldighet att ta reda på orsaken till det inträffade. Det fanns även en rädsla och oro över vad 

resultatet av obduktionen skulle visa, att de själva kunde vara bidragande på något sätt till det 

inträffade. En kvinna beskrev lättnaden då obduktion inte kunde påvisa någon förklaring 

(Horey et al, 2014; Nuzum et al., 2018). För att föräldrarna ska känna sig väl förberedda bör 

en skriftlig och muntlig information ges, såsom tillräckligt med tid att få fundera och fatta rätt 

beslut. I en av de undersökta grupperna hade endast två tredjedelar fått den skriftliga 

informationen, 85 procent kände sig rätt informerade och 81 procent hade nog med tid att 

fatta sitt beslut (Henderson & Redshaw, 2017). Medicinska begrepp skall undvikas i både den 

skriftliga och muntliga informationen då föräldrarna kan ha svårt att förstå dessa (Henderson 

& Redshaw, 2017; Nuzum et al., 2018, Siassakos et al., 2017). 

 

I Sverige delas ett informationsblad ut innan hemgång och en bok som handlar om att förlora 

ett barn. I vissa fall kunde även en digital kamera lånas ut för att föräldrarna skulle erbjudas 

möjlighet att dokumentera sista tiden med sitt barn. Förutom stödsamtal erbjöds rådgivning 

kring obduktion (Cacciatore et al., 2013). Vid önskemål av obduktion var orsaken oftast att få 

svar på varför barnet hade dött och att se om det fanns något som kunde göras för att 

förebygga att det skulle inträffa igen vid nästa graviditet.  De föräldrar som tackade nej till 

obduktion ångrade sig senare att de inte genomfört det. I de fall då det ej fann någon orsak 

upplevdes detta som jobbigt och frustrerande. (Heazell et al., 2014; Henderson & Redshaw, 

2017; Horey et al., 2014; Kelley & Trinidad, 2012).  

 

Hur föräldrarna reagerade på frågan och vilket beslut de fattade berodde på när och på vilket 

sätt förfrågan ställdes.  Undersökningarna visar att föräldrar vilka tillfrågades direkt efter 
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förlossning eller kort tid efter, hade svårt att förstå meningen. Flertalet föräldrar önskade mer 

tid innan de bestämde sig hur att gå till väga (Horey et al., 2014).  Det enda som räknades och 

som de orkade med just då var barnet och att klara sig igenom chocken av det inträffade. Då 

resultat av obduktionen dröjde ökade förtvivlan och oförmågan att gå vidare i sorgeprocessen. 

Då obduktionsresultatet var färdigt kallas föräldrarna till möte, flertalet av dem uttryckte 

önskan om att få ett extra möte en tid senare då flera frågor och tankar väcktes efteråt 

(Henderson & Redshaw, 2017; Nuzum et al., 2018, Siassakos et al., 2017).  “But for me I was 

very pleased to have the report. It was like another way of reconnecting with him. You get 

such a level of detail about your child that you wouldn't´ get in a different setting. I found it 

quite comforting…”( Horey et al., 2012).  

 

Önskemål från föräldrar 

 

Kommunikation var en av de punkter som bör ses över och förbättras i vården enligt 

föräldrarna. Svårigheter relaterade till vårdplan samt behov av att svara på samma frågor till 

olika personer såsom avsaknad av klara besked kring uppföljning gav föräldrar känsla av 

osäkerhet. Där även uttryckets behov av uppföljande telefonsamtal (Widger & Picot, 2008). 

 

Närvaro och genuin omtanke och individanpassad information från barnmorska och läkare 

sågs vara de främsta och viktigaste hörnstenarna för föräldrarna vid intrauterin fosterdöd 

(Kelley & Trinidad, 2012; Lee, 2012; Säflund et al., 2004; Trulsson & Rådestad, 2004; 

Yamazaki, 2010). Det som betydde mest för samtliga föräldrar var när läkaren och 

barnmorskan tog sig tid att sitta ned hos dem och vara där och då med dem i deras sorg. 

Ögonkontakt, empati och genuin medverkan uppskattades (Kelley & Trinidad, 2012).  “They 

were really wonderful. I think everyone was being extra nice to us due to our circumstances 

but we actually came away feeling like we had a somewhat positive experience - after all it 

was the birth of our first children and they made it feel just like that.(...) We didn't` know 

what to expect having been rushed into the experience unexpectedly, but it felt as though the 

birth of our babies was treated with the respect & dignity of any normal birth - maybe even 

more so” (Lee, 2012). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

I studien inkluderades totalt 18 artiklar, vilka kvalitetsgranskas och klassificerades enligt 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsmall. Endast studier med betyg I-hög kvalité och II- 

medel kvalité, ingick i resultatet. Detta för att öka studiens trovärdighet och pålitlighet 

(Forsberg & Wengström, 2016).  Även noggrann beskrivning av urvalskriterier och 

sökprocessen stärker studiens trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2016; Polit & Beck, 

2012). Litteraturstudie med god kvalité ökar vidare både validitet och reliabilitet. Detta nås 

genom möjlighet till att utföra studien igen enligt de beskrivna tillvägagångssätten (Polit & 

Beck, 2012). Genom integrerad dataanalys kompilerade författarna till denna litteraturstudie 

olika forskningsmetoder för att få bredare syn samt öka förståelse för de beskrivna 

problemområdena (Whittemore & Knafl, 2005). 

 

Studiens trovärdighet ökas vidare då samtliga vetenskapliga artiklar lästes enskilt. Därefter 

diskuterades, granskades och klassificerades dessa tillsammans av båda författarna. Pågående 
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litteraturöversikt granskades även kritisk av kurs-kamrater under löpande grupphandledning 

på Sophiahemmet Högskola. 

 

 

Studiens syfte presenterades på ett relevant och detaljerat sätt. Genom användning av både 

kvalitativ och kvantitativ forskning täcktes ett bredare kunskapsområde samt möjlighet till 

generalisering ökade. Dessutom bidrog användning av de olika forskningsmetoderna till en 

helhetsbild och stärkte resultatet (Polit & Beck, 2012).  

Kvalitativa studier gav oss kunskap om deltagarnas upplevelser, förklarade deras beteende 

samt reaktion i förhållande till den situationen de befann sig i. Genom intervjuer fick läsaren 

lättare ta till sig interaktioner mellan läkare, barnmorska och patienten samt beskrivning av 

behov och stöd (Polit & Beck, 2012; Forsberg & Wengström, 2016). Fördelen var att flertal 

av intervjuer har skett hemma hos deltagarna där de kände sig avslappnade och i lugn och ro 

kunde svara på frågorna. Kvantitativ forskning som användes baserade framför allt på 

enkäter. Anonymitet skyddade individen dock saknades möjlighet att ställa följdfrågor. 

Deltagarna till dessa studier rekryterades i hög grad via sociala webbsidor. Detta innebär att 

deltagarna i stor utsträckning var självrekryterade och kunde representera bara en viss grupp 

som just då råkade använda nätverket. Kombination av båda metoderna ansågs dock visa 

enhetligt resultat som vidare sammanställdes av författarna i denna litteraturstudie. 

 

Endast artiklar fritt tillgängliga och skrivna på engelska användes i föreliggande studien. 

Detta kan ses som svaghet eftersom relevant information i artiklar som kostade pengar att 

rekvirera eller artiklar skrivna på andra språk än engelska, kan ha missats. Även översättning 

från engelska till svenska kan utgöra en risk för missförstånd och misstolkningar.  

Användning av primär forskning reducerade dock risken för missuppfattningar.  

Författarna hade för avsikt att enbart använda sig av kvalitativa studien utförda i Sverige 

under senaste 10 åren det vill säga från år 2008 till år 2018.  Begränsningarna medförde 

hinder att hitta tillräckligt med relevant material. För att breda kunskapsområde användes 

både kvalitativ och kvantitativ, internationella vetenskapliga artiklar. Samtidigt ökades 

tidsspannet till 15 år (2003–2018) då även de äldre artiklarna ansågs omfatta relevant 

information. Resultatet innehåller därför studier från: Australien, England, Iran, Irland, Japan, 

Kanada, Norge, Sverige och USA. Via jämförelse av artiklar från större område fick 

författarna bättre överblick för omhändertagande samt bemötande av föräldrar efter besked 

om IUFD.  

 

Svagheten i denna studie är att resultat inte kan generaliseras till övriga delar i världen. 

Låginkomstländer har varken samma möjlighet eller resurser till uppföljning som vi har till 

exempel i Sverige. Här finns det lång tradition av psykosociala stöd och forskning i 

kunskapsområdet. Då Sverige är ett mångkulturellt land med stor inflyttning även från 

områden med lägre ekonomisk status, kan det finnas kulturella skillnader i förhållande till 

döden och religiösa ceremonier som ej är undersökta. Detta på grund av att författarna inte 

använde sig av studier från dessa länder. 

Även IUFD definieras på olika sätt beroende på i vilket land studien är utfört.  Dessa anses 

däremot inte påverka litteraturöversiktens resultat eftersom bemötande och omhändertagande 

av föräldrar bör ske på samma grunder. 

 

Vidare har endast heterosexuella par vilka drabbats av IUFD undersökts, då tillräcklig 

forskning av andra familjesammansättningar inte gick att finna. Detta bidrog till en ytterligare 

begränsning enligt författarna.   
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Även formulering av sökord kan ses som en begränsning. Val av andra sökord exempelvis 

stillbirth i annan konstellation kunde ge flera utfall och flera relevanta artiklar kunde ha 

hittats. Sökorden som användes ledde dock till ett antal studier där resultat bekräftas i 

varandras beskrivningar. Samtlig inhämtad forskning visade tydligt vilka omvårdnadsåtgärder 

utfördes och vilka förväntningar och upplevelser de drabbade föräldrar hade. Genom 

markering av de återkommande begreppen urskilde författarna sina egna kategorier och 

underkategorier som sedan används i presentation av föreliggande studiens resultat.  

 

Enligt Polit & Beck (2012) krävs inte ett tillstånd från forskningsetisk nämnd vid 

genomförande av en litteraturstudie. Eftersom föräldrarna som förlorat sina barn via IUFD 

tillhör de sårbara grupperna och utgör en mindre grupp av de totala antal förlossningar, 

användes endast de studierna vilka hade tillstånd från en etisk nämnd eller där etiska 

överväganden har gjorts. Genom detta försäkrade sig författarna till denna litteraturöversikt 

att alla deltagare har gett sitt samtycke till studierna och erhållit rätt information om sina 

rättigheter samt att ingen av de intervjuade kommit till skada via forskningen. Att skydda 

individen och dennes människovärde är av största vikt (Forsberg & Wengström, 2016; 

Kjellström, 2017). 

 

Överförbarhet syftar på att resultat vilken författarna har kommit fram till kan användas även 

på andra grupper. Detta anses som styrka i denna litteraturöversikt. Genom antalet deltagare i 

de valda artiklarna samt urval av studier gjorda i olika länder, visas tydligt att de drabbade 

familjer har haft lika upplevelser av IUFD samt förväntar sig lika bemötande och uppföljning. 

Oavsett land, religion eller kulturtillhörighet, är empati, stöd och information det primära i 

processen. Personalen bör ta sig tid och noggrann förklara situationen samt ge klara besked 

kring uppföljningsplan. Kvinnornas röst hjälper oss att få öka kunskap och förståelse kring 

IUFD samt ger information vad familjer förväntar sig av barnmorskor och läkare och ger 

förslag till förändringar och förbättringar i vården.  

 

Om en intervjustudie valts, kunde resultatet vara mer anpassad till svenska förhållanden. En 

sådan är dock tidskrävande. Intervjufrågorna bör vara väl förberedda och anpassade för att få 

fram relevant information och inte utföra någon påfrestning på deltagarna. Vidare studie 

kräver kunskap och erfarenhet då det handlar om så känsliga ämnen som död av ett barn. 

Författarna till denna studie anser att rekrytering av deltagare skulle behöva ske långt innan 

utsatt tid för uppsatsskrivning. Att intervjua föräldrar direkt efter stilla födsel, utan att låta 

dem komma till ro i sin sorg är inte heller möjligt. För att intervjustudien ska vara trovärdig 

och vara av god kvalité bör deltagarna rekryteras från flera områden i Sverige. Utförs studie 

på ett av de lokala sjukhusen, kan det vara svårt att generalisera resultatet till hela landet 

såsom deltagargruppen kan vara för smal. Som det nämndes tidigare i denna litteraturöversikt, 

lever i Sverige kvinnor och män från olika kulturer. Basera studien endast på svenska 

kvinnors upplevelser är därför inte relevant. När en intervjustudie görs, ska hänsyn tas till 

dessa invånare vilka i stor utsträckning inte behärskar språket och behöver hjälp av en tolk. 

Detta anses som ytterligare svårighet, då flertal personer inte kan eller vill dela sina 

upplevelser med främmande människor, och inte känner sig bekväma i en sådan situation. 

Även misstolkningar och missuppfattningar kan förekomma mellan tolk och den intervjuade. 

Att inte kunna prata öppet i enhetligt språk försvagar resultatet och gör det svårare att få fram 

kulturella och religiösa aspekter i förhållande till IUFD.  

 

Då flertalet av de granskade artiklarna i litteraturstudien är baserade på intervjuer, finner 

författarna inte någon signifikant skillnad i utförande av primär intervjustudien. De granskade 

artiklar visade redan enhetligt resultat och användning av citat stärker studiens trovärdighet. 
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Genomförande av primära intervjuer kunde dock vara mer givande, eftersom författarna redan 

sedan tidigare varit intresserade av ämnet. Personlig kontakt med familjer som drabbades av 

stilla födsel, få ta del av på deras upplevelser, observation av kroppsspråk skulle öka det 

känslomässiga bandet. Att få större förståelse av människor i denna situation ta del av deras 

synpunkter, behov och erfarenheter ger oss kunskap och verktyg i vår blivande profession 

som barnmorskor att möta de under de bästa förutsättningarna. 

 

Resultatdiskussion 

 

 

Att möta sorg  

En önskad graviditet innebär förväntan, glädje och längtan för föräldrarna. Olika fantasier 

upplevs där spekulationer förekommer gällande utseende, hur barnet kommer att se ut, vem 

kommer barnet att likna? (Rådestad, 1998; Rådestad et al., 1996; Trulsson & Rådestad, 2004). 

När barnet avlider vänds situationen helt oväntat och föräldrarna har svårt att hantera och 

förstå situationen gällande vad som hänt och varför. De hamnar i en ”overklig värld” full av 

frågor och sorg (Kelley & Trinidad, 2012; Ryninks et al., 2014; Yamazaki, 2010). Den första 

kontakten med sjukvården präglas av tystnad, diagnos och hopp att barnet fortfarande lever, 

med en oro som växer i väntar på besked (Nuzum et al., 2018; Rådestad et al., 2014; 

Rådestad, 2016). I detta läge är det viktigt att barnmorskan har kompetens att kunna bemöta 

föräldrarna och hjälpa dem vidare genom krisen. Bemötandet av sorgen ska ske på ett 

respektfullt sätt och föräldrarna skall involveras i de åtgärder och tillvägagångssätt som 

planeras (Barnmorskeförbundet, 2015; ICM, 2014). Situationen kan vara svår även för 

personalen att hantera, med stora påfrestningar, ledsamhet och problem att komma över 

händelsen (Holm, 2001; Lee, 2012; Nuzum et al., 2014; Slott, 2014). Åt andra sidan genom 

medmänsklighet kunde skapats närmare band/relation som hjälpte föräldrarna känna trygghet 

samt förlita sig på barnmorskan och övrig personal. Denna kontakt kunde vidare underlätta i 

processen som väntades (Lee, 2012; Nuzum et al., 2014). 

 

  

Stöd och empati  

Sjukvårdens bemötande i sin helhet påverkar hur föräldrarna kan hantera situationen kring sitt 

dödfödda barn. Under de senaste decennierna har vården generellt stärkts och utvecklats. 

Regelverk styr de åtgärder hälso- och sjukvården gör (SFS 2017:30), där fokus ligger på en 

hög kunskap, rätt prioriteringar och en trygg och säker vård. Idag är föräldrarna mer 

involverade i vårdprocessen och har rätt att ta del av all information och har rätt till ett 

empatisk och professionellt bemötande inom vården, (Socialstyrelsen, 2015; 

Barnmorskeförbundet, 2015). I en situation där föräldrarna förlorat sitt barn har värderingarna 

från vården ändrats från en syn där man försökte få den tragiska händelsen förbisedd och 

snabbt avklarad, till en mer empatisk och omhändertagande process. (Rådestad, 1998; 

Socialstyrelsen, 2015). 

 

 

I takt med en högre medvetenhet om en empatisk och professionell vård, har också kraven på 

barnmorskor blivit högre. Den vård som idag utförs är vetenskapligt förankrad och 

yrkeserfarenheten har tillvaratagits i en högre grad (Barnmorskeförbundet, 2015), och detta 

gör att kompetenskraven ökat. Förväntningar är även högre gällande barnmorskans personliga 

egenskaper, där patienterna ställer krav utifrån sina egna personliga preferenser, i samband 

med att de förlorat ett barn (Faxelid, 2001; Holm, 2001; Slott, 2014). En strukturerad och 

tydlig information hjälpte föräldrarna i kaoset och förtvivlan som de hamnar in då diagnosen 
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är ställd (Cacciatore et al., 2013; Sissakos et al., 2018). Vidare stöttning och information 

under processens olika steg. Bristen på ändamålsenliga lokaler påverkar gällande föräldrarnas 

upplevelse och sjukvårdspersonalens möjligheter att ge adekvat vård. Att tillgodose en lugn 

och trygg miljö försvårades då barnskrik och glädjen från intilliggande rum hördes (Kelley & 

Trinidad, 2012; Lee, 2012). Hur föräldrarna gick till väga efteråt att hantera sin sorg skilde sig 

lite åt en del träffade kurator för samtal.  Andra uppskattade att ingå i stödgrupper då de 

träffade andra föräldrar i samma sitts att dela sina erfarenheter med. De uppskattade även att 

träffa föräldrar som tidigare hade upplevt detsamma och kommit en bit längre i sin process 

(Säflund et al., 2004). 

 

Minnen och farväl 

Barnmorskans stöd och råd till föräldrarna under mötet med det döda barnet var betydelsefullt 

och var avgörande gällande föräldrarnas emotionella band till sitt döda barn. Syftet var att 

mötet och avskedet skulle bli så värdigt och givande som möjligt (Kelley & Trinidad, 2012; 

Säflund et al., 2004; Säflund & Wreding, 2006; Trulsson & Rådestad, 2004).  Möjligheter att 

spendera tid med sitt barn, hålla denne och ta hand om den skapade minnen för livet.  

Barnmorskan har även där har sin roll. Genom uppmuntran och avlastning av föräldrar kan 

kontakt skapas på de drabbades villkor (Lee, 2012; Nuzum et al., 2018; Ryninks et al., 2014; 

Yamazaki, 2010). Det fanns dock föräldrar som uttryckte att de inte spenderat tillräckligt med 

tid tillsammans med sitt barn. De upplevde att de inte fått den informationen och uppmuntran 

från personalen som de hade behövt om hur och vad de kunde göra i situationen (Ryninks et 

al., 2014, Trulsson & Rådestad, 2004). 

Att känna efter och fundera på hur det kommer att bli sen är inget som föräldrarna orkar tänka 

på under den chock de hamnat i efter beskedet om sitt barns död. Därför är en av de 

betydelsefulla uppgifter som barnmorskan har att på ett omsorgsfullt, empatiskt och lyhört sätt 

frambringa frågeställningar som många föräldrar inte är medvetna om i den stressade 

situationen. Dessa frågeställningar kan vara att ges en möjlighet att bevara betydelsefulla 

minnen från händelsen, så som att fotografera, spara en hårlock eller göra hand- fotavtryck 

uppskattades av dem i ett senare skede (Cacciatore et al., 2013; Kelley & Trinidad, 2012; Lee, 

2012; Slott, 2014).  

 

 

IUFD, kulturella och religiösa aspekter 

Klassifikation av IUFD varierar globalt, där gränsen i vissa länder ligger vid 18 fullgångna 

graviditetsveckor och 28 veckor i andra (Rådestad, 2016). I flera av artiklarna har deltagarna 

förlorat sitt barn mellan graviditetsveckorna 20 till 24. I Sverige skulle vecka 20-22 snarare 

hanteras som missfall än dödfödsel (Lee, 2012; Rådestad, 2016). Då litteraturstudien 

fokuserar på bemötande och uppföljning efter IUFD, ansågs själva gränsen för klassificering 

inte ha någon inverkan på de presenterade fynden. Detta kan ha dock utgöra en signifikant 

skillnad när det handlar om antal dödfödda barn per år. Som beskrivits i bakgrunden 

förekommer lägsta antalet av still föda barn bland annat i Danmark, Finland och Norge. Detta 

var dock baserad på den tidigare definitionen av IUFD (Cousens et al., 2011). Antalet 

dödfödda barn i Sverige har varit oförändrat under lång tid detta kan bero på möjligheter till 

kontinuerlig uppföljning av kvinnan och barnet under graviditeten såsom fungerande 

handlingsplan vid akut skeden (Rådestad, 2016). 

 

De kulturella förändringar som sker i Sverige idag ökar kraven på barnmorskans arbete. En 

anpassning till detta är nödvändig och en inhämtning av kunskap är viktigt för både 

barnmorska och föräldrar. Religiösa aspekter påverkar även syn på hälsovården (Tomkins et 

al., 2015). Hänsyn till olika religiösa och andliga ritualer skall tas (Lee, 2012). Islam har till 
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exempel en tro kopplad till den döda kroppen (Brown & Dominica, 2012) medan för katoliker 

är det viktigt att ge barnet namn och tillhörighet till religionen (Lee, 2012).  Den kunskapen 

kan vara avgörande för föräldrarna och deras helhetsbild av bemötandet under vårdtiden. 

Studien av Peters et al. (2015) visar att sådana kunskaper uppskattas av föräldrar, då det inte 

finns något enhetligt mönster för handledning i olika kulturer.  Detta ingår i barnmorskans 

kompetensområde så som Hälso- och sjukvårdslagen. Enligt dessa ska vården vara 

individanpassad och utan några som helst värderingar (ICM, 2014; SFS 2017:30). Att möta 

förväntningar olikt sina egna bygger på respekt. Vården bör inte förutsätta att människor från 

en kultur har samma behov och förväntningar. Bristande respekt och förståelse för familjens 

bakgrund kan leda till minskad trygghet och minskad förtroende för vården. I vissa länder 

finns inte någon mödravård, utan kvinnorna hjälper istället varandra. Omställningen för dessa 

kvinnor är stor i ett nytt land och det kan vara svårt att motivera dessa till deltagande i ett 

svenskt basprogram (Ny, 2016; Riggs et al., 2012). Detta utgör ytterligare en svårighet att 

behärska kunskapen om kulturell och religiöst arv. Genom denna studie hoppas författarna att 

hjälpa läsaren att förstå skillnaderna, samt ger perspektiven för vidare forskning. Kunskap om 

dessa skillnader kan vara avgörande för framtidens omhändertagande vid IUFD. 

 

Slutsats 

 

Besked om att barnet inte kommer att överleva eller redan dött i livmodern leder till 

emotionell kris och sorg.  Hur det hanteras av läkare och barnmorskor kan få långvariga 

konsekvenser för föräldrarna. Syftet med denna studie var att belysa omhändertagande av 

föräldrar i en sådan situation. Insamlat material visar att hur dessa kvinnor och deras familj 

påverkas av IUFD beror i stor utsträckning på vilken stöd de fick. Barnmorskan utifrån sin 

roll och kompetens är en av de viktigaste personerna i omvårdnaden av dessa familjer. Tydlig 

kommunikation och klarhet kring uppföljningsplan skapar lugn miljö för första möte med sitt 

dödfödda barn. Kulturella och religiösa strategier samt hjälp av vänner och anhöriga är 

nödvändiga. Analys påpekar vikten av medkänsla, respekt och kontinuerlig information. Att 

möta föräldrar och det nyfödda barnet med respekt hjälpte föräldrarna att hantera sin 

förtvivlan och gå vidare. Minnen vilka skapades i kliniskt sammanhang samt personalens 

empati ökade tryggheten och berikade relationer grundades.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Genom denna litteraturstudie belyser författarna barnmorskans stödjande roll samt ger 

kännedom om bemötande och uppföljning efter att föräldrarna har drabbats av IUFD. Detta 

för att få tillräckliga verktyg och förberedelse. Att befinna sig i en svår situation ställer höga 

krav på barnmorskan. Denna studie kan ge trygghet och förtroende för den egna förmågan till 

utmaningar i vår blivande yrkesroll. 

Mer kunskap behövs dock i ämnet, då det handlar om nyanlända kvinnor från olika kulturer 

och med olika religiösa uppfattningar. Stor invandring från Asien och Afrika till europeiska 

länder under senaste åren ställer ökade krav på att ta fram kunskap för att kunna ge dessa 

grupper bra stöd. Genom fortsatt forskning och analys av förhållande till IUFD hos kvinnor 

som lever i låginkomstländer, kan vi skapa större förståelse för och hjälpa dem på bästa sätt.  

“(...) Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna 

henne där hon är och börja just där (...)” (Kierkegaard, 2000). 
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Bilaga 1 

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). 

 

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 väl genomförd 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. Välplanerad och väl genomförd 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. Avsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. Välskriven 

urvalsprocess; datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ reliabilitet hänsyn. 

Interaktionen mellan data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Bilaga 2 

Matris för artikelklassificering. 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet

/Typ 

Cacciatore, J., 

Erlandsson, K., 

Rådestad, I.  

2013 

Sverige 

Fatherhood and 

suffering: A 

qualitative exploration 

of Swedish men’s 

experiences of care 

after the death of a 

baby 

Syftet var att 

utvärdera fädernas 

erfarenheter av 

förlossning och 

Psykosocial vård. 

 

Data samlades mellan 27 mars 

2008 och 1 april 2010 via  

frågeformulär som publiceras på 

hemsidan för Swedish National 

Infant Foundation.  

Svar på de öppna frågorna 

analyserades med hjälp av 

innehållsanalys. 

N=159 (0) 

 

 

Fäder uttryckte tacksamhet när vårdpersonalen 

hanterade barnet med respekt och utan rädsla 

samt bekräftade faderskapet. Var tacksamma 

när personalen hjälpte dem samla minnen om 

barnet, faddrarna kände ilska och sorg när 

personalen var nonchalant och respektlös.  

K 

I 

Crawley, R., 

Lomax, S., 

Ayers, S. 

2013 

England 

Recovering from 

stillbirth: the effects of 

making and sharing 

memories on maternal 

mental health 

Syfte var att 

undersöka 

erfarenheten av att 

skapa och dela 

minnen av sina barn är 

kopplat med mammas 

mentala hälsa efter 

intrauterin fosterdöd. 

 

Tvärsnitts 

studie. Mödrar till dödfödda barn 

fyllde online 

frågeformulär om hur deras 

minnen skapades och delades samt 

om mödrarna var nöjda med 

minnesarbete, delning, 

professionellt och socialt stöd. 

Även frågor kring symtom på 

depression, ångest och PTSD 

ställdes. 

N=189 

(27) 

Resultat bekräftar att kvinnorna efter IUFD 

behöver professionellt stöd. Detta såsom vikten 

av att kunna skapa och dela  

minnen kan bidra till en bättre mental hälsa. 

 

K 

I 

Erlandsson, K., 

Warland, J., 

Cacciatore, J., 

Rådestad, I. 

2013 

Sverige 

Seeing and holding a 

stillborn baby: mothers' 

feelings in relation to 

how their babies were 

presented to them after 

birth--findings from an 

online questionnaire 

Syftet var att avgöra 

hur vårdgivarens sätt 

att erbjuda möjligheter 

till att se och hålla sitt 

dödfödda  

barn påverkar en mors 

känslor och 

erfarenheter. 

Beskrivande och inferentiell 

statistik.  

Mellan 1955–2010 samlades 

uppgifterna via  

Online formulär. 

N=840 (0) 

mödrar 

Mödrarna uttryckte att det kändes naturligt, bra 

och bekvämt. Och att känslan av rädsla var 

mindre inför och att hålla sitt dödfödda barn då 

de kände stöd och närvaro från personalen. 

P 

II 
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Heazell, A.,  

McLaughlin, 

M-J.,  Schmidt, 

EB., Cox, P.,  

Flenady, V., 

Khong T.Y., 

Downe, S. 

2012 

England 

 

A difficult 

conversation? The 

views and 

experiences of parents 

and professionals on 

the 

consent process for 

perinatal postmortem 

after 

stillbirth 

Syftet var att beskriva 

erfarenheter, 

kunskaper och 

synpunkter hos både 

föräldrar och 

vårdpersonal 

angående samtycke 

processen för 

perinatal postmortem 

(obduktion) 

 

Online frågeformulär.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N= 2256 

barnmorsko

r, 354 

obstetriker, 

21 

perinatala 

patologer 

och 460 

föräldrar  

Emotionella, praktiska och psykosociala 

problem kan fungera som hinder för 

personalen och föräldrarna. Utbildning 

krävs för barnmorskor och 

förlossningspersonal, för att öka deras 

kunskap och säkerställa korrekt rådgivning, 

med hänsyn till 

föräldrarna. 

R 

I 

Henderson, J., 

Redshaw,  M. 

2017 

England 

Parents’ experience of 

perinatal post-mortem 

following stillbirth: A 

mixed methods study 

 

Studiens syfte var att 

beskriva med hjälp av 

kvalitativa och 

kvantitativa data, 

föräldrarnas 

erfarenheter relaterade 

till tiden “efter 

döden”: information, 

stöd och resultat av 

obduktion. 

Mixad metod studie. Kvinnorna 

vilka registrerades med IUFD 

mellan januari och mars 2013 eller 

juni och augusti 2013, valdes 

genom National Statistisk byrå. 

Brev med information om studien 

och följande formulär skickades 

sex till nio månader efter att barnet 

dött. Både öppna och ledande 

frågor användes. Skillnader mellan 

grupper testades med hjälp av  

Chi-square statistik. 

N= 477 

(1191) 

 

 

 

Tre huvudteman identifierades i den kvalitativa 

analysen: "Samtycke till post mortem", "Att få 

resultat "samt “Kommunikation och stöd ". 

Enligt kvantitativa analysen fanns signifikanta 

skillnader mellan grupper. 

 

CCT 

I 

Horey, D., 

Flenday, V., 

Conway, L., 

McLeod, E., 

Khong, T.Y. 

2014 

Australien 

Decision influences 

and aftermath: parents, 

stillbirth and autopsy 

 

Syftet var att 

undersöka vad som 

påverkar och leder till 

beslut om obduktion 

hos Australiensiska 

föräldrar 

Sekundär analys av tidigare 

transkriberad data av tre 

fokusgrupper, 

kvalitativ 

innehållsanalys. Fokusgrupper 

samlades genom Stillbirth och 

Neonatal Death Support i Brisbane 

och Stillbirth Foundation of 

Australia i Sydney. 

Både män och kvinnor deltog i 

studien. 

 

N=17 (0) Fyra punkter identifieras i resultatet: beredskap 

att fatta beslut,; föräldraansvar; oro för möjliga 

konsekvenser och personalens roll. För att 

kunna fatta beslut om obduktion föräldrarna 

behöver få rätt information och känna trygghet, 

där utbildad personalen behärskar kunskap i 

svåra samtal. 

 

K 

I 
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Kelley, M. 

C.,Trinidad, 

S.B. 

2012 

USA 

 

 

Silent loss and the 

clinical encounter: 

Parents’ and 

physicians’ 

experiences of 

stillbirth–a qualitative 

analysis 

 

Syftet var att förstå 

föräldrarnas 

upplevelser i 

förhållande till 

vårdarens 

interventioner och 

stöd för de sörjande 

föräldrarna. 

Kvalitativ analys av tidigare 

transkriberade data. Tre 

studiegrupper med föräldrar och 

två studiegrupper med 

obstetriker/gynekologer. 

N= 22 (0) 

 

Kvinnor har delgivit att hela förloppet med att 

föda fram ett dödfött barn var smärtsamt på 

alla plan. Både sökte tröst hos 

sjukvårdspersonalen hade det oftast motsatt 

effekt. Personalen var bekant med sorgen, dock 

hade mindre förståelse för hur djup eller 

omfattande sorgen var. 

K 

II 

Lee, Ch. 

2012 

Australien 

‘She was a person, she 

was here’: The 

experience of late 

pregnancy loss in 

Australia 

 

 

 

 

Syfte var att beskriva 

de australiensiska 

kvinnors erfarenheter 

av barn förlust i sen 

graviditet med 

särskild tyngdpunkt på 

deras erfarenheter 

med hälsovårds- 

systemet.  

Tematisk dataanalys 

Genom matchning av födslar och 

dödsanmälningar identifierades 

100 kvinnor vilka upplevde IUFD. 

3-4 månader efter fick dem 

inbjudan till online 

undersökning med öppna frågor 

kring erfarenheter, förlossning, 

coping strategier. 14 kvinnor 

svarade på undersökningen. 

N=14 (0) 

 

 

Resultatet presenterades i 3 underrubriker: 

Resan: beskriver kvinnors upplevelser av 

dödsfall och upplevelser kring vårdandet; 

System: fokuserar på rutiner och politik,  

sista rubriken valdes under resultatpresentation 

och döptes till Förståelse. Kvinnorna tolkade 

upplevelser som familjetragedi medan 

personalen betraktade IUFD som medicinsk 

problem enligt deltagarna. 

K 

II 

Nuzum, D., 

Meaney, S., 

O’Donoghue, 

K. 

2018 

Irland 

The impact of stillbirth 

on bereaved parents: A 

qualitative study 

 

Syftet var att 

undersöka på vilket 

sätt IUFD påverkade 

de drabbade föräldrar. 

Tolkande fenomenologisk 

dataanalys av semistrukturerade 

intervjuer.  

N= 12 

mödrar och 

5 fäder 

Resultat visar att föräldrarna påverkas enormt. 

Genom fyra underkategorier påpekar vikten av 

tydlig kommunikation. 

K 

II 

Ryninks, K., 

Roberts-Coll, 

C., McKenzie- 

McHarg, K.,  

Horsch, A. 

2014 

England 

 

 

 

 

Mothers’ experience 

of their contact with 

their stillborn infant: 

An interpretative 

phenomenological 

analysis 

 

Syfte var att 

undersöka hur mödrar 

beskriver deras 

erfarenhet av att 

spendera tid med sina 

dödfödda barn och hur 

de kände efter sitt 

beslut att se och hålla 

sina barn eller inte 

Djupintervjuer genomfördes med 

21 mödrar tre månader efter 

förlossning. Alla mödrar hade 

bestämt sig för att se och 

majoriteten att hålla sitt barn. 

Kvalitativ analys av de 

transkriberade intervjuerna 

utfördes med hjälp av tolkande 

fenomenologisk analys. 

N=21 (0) 

 

 

 

 

 

Resultaten tyder på att kontakt med dödfödda 

barn gav mödrar tid att behandla det som hade 

hänt, bygga minnen och att säga farväl. 

Majoriteten av mödrar kände sig nöjda med 

beslutet att spendera tid med sin dödfödda 

bebis. Professionellt stöd och uppföljning är 

viktig för mammans mentala hälsa. 

 

 

K 

II 



                       

5 

 

Rådestad, I., 

Malm, M-C., 

Lindgren, H., 

Pettersson, K., 

Franklin 

Larsson, L-L. 

2014 

Sverige 

Being alone in silence 

- Mothers`experiences 

upon confirmation of 

their baby`` death in 

utero. 

Syfte var att 

undersöka moderns 

erfarenheter av 

bekräftelsen av 

ultraljudsundersöknin

g resultat och hur de 

fick höra att deras 

barn dött i uterus. 

Deltagarna rekryterades genom 

Spädbarnsfondens hemsida. 52 

kvinnor anmälde sig, dock endast 

26 kvinnor uppfyllde 

inklusionskriterierna. Studien 

utfördes med hjälp av 

djupintervjuer under 2006-2007. 

Tematisk dataanalys användes.    

 

N=26 Resultat visar att mödrarna upplevde en 

tystnad under hela processen. De som gjorde 

undersökningen var djupt koncentrerade och 

fokuserade på vad som observeras på skärmen, 

ingen talade till modern. 

K 

I 

Sereshti, M., 

Nahidi, F., 

Simbar, M., 

Ahmadi, F., 

Bakhtiari, M., 

Zayeri, F. 

2016 

Iran 

Mothers’ Perception of 

Quality of Services 

from Health Centers 

after 

Perinatal Loss 

 

Syftet var att bedöma 

mammas uppfattning 

om kvaliteten av 

tjänster som tas emot 

från vården 

Efter perinatal förlust. 

 

Uppgifter samlade 2014-2015, 

genom semistrukturerade, 

djupgående 

intervjuer, vilka analyserades med 

hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

 

 

N=50 

kvinnor 

Resultaten av denna studie lyfte fram 

svagheter, brister, styrkor och möjligheter i 

vården. Fynden kan hjälpa till i beslut om 

lämpliga åtgärder i lidande for de drabbade 

familjerna. 

K 

I 

Siassakos, D., 

Jackson, S., 

Gleeson, K., 

Chebsey, C., 

Ellis, A., 

Storey, C. 

2018 

Irland 

All bereaved parents 

are entitled to good 

care after stillbirth: a 

mixed-methods 

multicentre study 

(INSIGHT) 

Syftet var att förstå 

utmaningar i vården 

efter IUFD och 

tillhandahålla 

lämpliga lösningar. 

Kvalitativ, tematisk analys av 

intervjuer. Uppgifterna samlades 

in från januari 2013 till november 

2013 från deltagare i tre 

moderskaps 

enheter i sydvästra England. 

 

N= 21 

mödrar och 

14 

partner, 22 

personal 

Vård efter förlossning varierar. Att förstå 

föräldrarnas behov efter IUFD underlättar 

beslutfattande. Varje förälder har rätt till 

respektfull vård. 

K 

II 

Säflund, K., 

Sjögren, B., 

Wredling, R. 

2004 

Sverige 

The Role of 

Caregivers after a 

Stillbirth: Views and 

Experiences of Parents 

 

Syftet var att fokusera 

på vårdgivarnas stöd i 

relation till  

föräldrarnas behov 

och erfarenheter. 

 

Kvalitativ analys av transkriberade 

intervjuer, genomförda hemma hos 

deltagarna. Deltagarna 

rekryterades genom Karolinska 

Sjukhus och Danderyd Sjukhus. 

 

 

 

 

N= 31(17) 

första 

tillfälle 

N= 26(5) 

andra 

tillfälle 

 

Resultat visar att föräldrar behöver stöd från 

vårdgivaren både när det gäller möte och 

separation från barnet. Möjlighet till möte med 

samma vårdare, samt extra undersökningar och 

kontroller ska ges utan onödig byråkrati. 

K 

I 
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Trulsson, O., 

Rådestad, I. 

2004 

Norge 

The silent Child-

mothers experiences 

before, during, after 

stillbirth. 

Syftet är att undersöka 

varför det ej ska dröja 

mer än 24 timmar från 

diagnos IUFD tills 

igångsättning sker. 

Kvalitativ intervjustudie där tolv 

kvinnor intervjuades om deras 

erfarenhet före och under de fått 

diagnosen IUFD. 

Intervjuernas gjordes 6- 18 

månader efter födseln och 

analyserades med hjälp av 

fenomenologisk metod. 

N=12 (0) Kvinnorna upplevde att något ej stått rätt till 

och upplevt att det varit svårt att tala om sin 

oro. Att personalen slutat kommunicera då de 

undersökte och att de kunde avläsa deras 

kroppsspråk. De önskade att förlossningen 

skulle ske snabbt efter diagnos, man att i 

slutändan varit bra att vänta så att information 

och dylikt framkommit på ett bra sätt. 

K 

I 

Ustündağ – 

Budak, A., 

Larkin, M., 

Harris, G., 

Blissett, J. 

2015 

England 

Mothers’ accounts of 

their stillbirth 

experiences and of 

their subsequent 

relationships with their 

living infant: an 

interpretative 

phenomenological 

analysis 

 

Syftet var att beskriva 

betydelse av IUFD för 

kvinnor och hur detta 

påverkar efterföljande 

graviditet och 

föräldraskap, utifrån 

mödrarnas egna 

erfarenheter. 

Tolkande 

Fenomenologisk analys av djupa, 

e-mail intervjuer. 

Deltagarna rekryterades genom 

internetbaserade sociala support 

webbplatser - Facebook - Stillbirth 

group, Twitter - After 
Stillbirth, Birth Trauma 

Association (BTA) och en 

amerikansk baserad 

graviditetsförlust support forum -

Share.   

N=6 (0)  

1 av dem 

gått igenom 

IUFD två 

gånger 

Möte med det döda barnet var en viktig 

brytpunkt för behandling av sorg, såsom 

individuella strategier i stresshanteringen. 

Efterföljande föräldraskap påverkades av 
tidigare erfarenheter. Även om vissa mödrar 

lyckades integrera trauma i sitt liv vissa var 

fortfarande oroliga över framtiden. 

 

K 

II 

Widger, K., 

Picot, C. 

2008 

Kanada 

 

Parents' Perceptions of 

the Quality of 

Pediatric and Perinatal 

End-of-Life Care 

 

 

Syftet med denna 

studie var att beskriva 

kvaliteten på vården 

som tillhandahållits 

vid tidpunkten för död 

av ett spädbarn, barn 

eller ungdom från 

föräldraperspektivet. 

Föräldrar vilka hade ett barn som 

dog intrauterin, spädbarn eller barn 

mellan 12-24 månader innan 

studie startades. Data samlades i 

face-to-face ellet telefon intervjuer 

varade under 52 min. 

N=38 (0) Föräldrar var ovilliga att rapportera negativa 

händelser i vården och identifierade 

kommunikation med personal, vård under tiden 

av död samt uppföljning som problematiska. 

K 

II 

Yamazaki, A. 

2010 

Japan 

Living With Stillborn 

Babies as Family 

Members: Japanese 

Women Who 

Experienced 

Intrauterine Fetal 

Death After 

Syftet var att beskriva 

mening av fosterdöd 

för Japanska kvinnors 

liv. 

Kvalitativ studie, där intervjuades 

Japanska kvinnor minst 1 år efter 

att det upplevda IUFD. Kvinnor 

med psykisk ohälsa eller kända 

fostrets anomalier exkluderades 

från studien. Data analyserades 

med hjälp av grounded theory. 

N=17 (0) Betydelsen av IUFD skiljer sig mellan 

kvinnorna. Genom bearbetning av sorg, kom 

de överens med sin partner och behandlad det 

döda barnet som familjemedlem. 

K 

II 
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