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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

Definitionen av missfall är ett spontant avslut av graviditeten utan att aktiva åtgärder vidtas. Ett 

missfall innebär att graviditeten avslutas innan vecka 22 och 80–85 procent av samtliga missfall 

inträffar i tidigt stadie. Varför en kvinna drabbas av missfall kan ha flera orsaker. Vid ett missfall 

står kvinnan inför fysiska såväl som psykiska utmaningar och vänder sig därför till 

akutsjukvården där ett personcentrerat bemötande är önskvärt.  

 

Syfte  

Syftet var att lyfta kvinnors upplevelser i mötet med sjuksköterskan inom akutsjukvården vid 

missfall.  

 

Metod  

Resultatet i litteraturöversikten baserades på 16 vetenskapliga artiklar där kvinnors upplevelse av 

akutsjukvården vid missfall presenterades. För att finna de vetenskapliga artiklarna hade 

författarna databaserna PubMed och CINAHL till hjälp. I litteraturöversikten beskrevs ett tydligt 

urval. En kvalitetsgranskning utfördes med stöd av Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering. Data analyserades stegvis. 

  

Resultat 

Resultatet beskriver att kvinnor upplevde brister vid besöket med sjuksköterskan inom 

akutsjukvården. Kvinnorna kunde uppfatta kommunikationen och informationen som oärlig och 

otillräcklig samt brister i kontinuiteten som gjorde dem förvirrade. De påpekade brister i det 

emotionella stödet och respekten till deras integritet, vilket för kvinnorna inte främjade 

förlusthanteringen. I resultatet framhävs fyra kategorier som författarna genom analys lyfte som 

grundpelare i kvinnornas upplevelse av akutsjukvården. Dessa var information och 

kommunikation, emotionellt stöd, hotad integritet i den akuta miljön samt uppföljning och 

framtid.  

 

Slutsats 

Kvinnans upplevelse av akutsjukvården var ett resultat av olika faktorer. Att drabbas ett missfall 

kunde vara en traumatisk upplevelse. Denna litteraturöversikt visar att kvinnorna önskade ett 

empatiskt bemötande, tydlig information och att sjuksköterskan i omvårdnaden inom 

akutsjukvården behövde ett helhetsperspektiv. Vid ett missfall, en förlust, framträdde känslor 

som sjuksköterskan behöver ha kompetens, respekt och visa emotionellt stöd för. Detta för att 

kvinnorna skulle uppleva mindre lidande och förbättra deras upplevelse som i dagsläget 

innefattar betydande brister.  

 

Nyckelord: Akutsjukvård, empati, kommunikation, känslor, missfall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

ABSTRACT  

 

Background 

Definition of miscarriage is a spontaneous termination of pregnancy without any action being 

taken. A miscarriage means that the pregnancy ends within week 22, 80–85 percent of all 

miscarriages occur at an early stage. Why a woman suffer from miscarriage can have several 

causes. In case of miscarriage, the women face physical and mental challenges and therefore seek 

care at emergency departments, were a person-centered care is useful.   

 

Aim 

Women’s experiences encountering nurses in the emergency care of miscarriage. 

 

Method 

This literature review was based on 16 scientific articles presenting women's experience with 

nurses of emergency care in case of miscarriage. To find the scientific articles, the authors used 

the databases PubMed and CINAHL. A clear selection was described. A quality examination was 

performed with the support of Sophiahemmet Högskola's assessment basis for scientific 

classification. Data were analyzed step by step.  

 

Results 

The result describes that women experienced deficiencies of various kinds during their visit with 

nurses at the emergency department. The women could perceive communication and information 

as dishonest and insufficient. They pointed out deficiencies in the emotional support and respect 

for their integrity, which for women did not promoted the management of the loss. The result 

highlights four categories that lifted as mainstays of women's experience of emergency care. 

These were information and communication, emotional support, threatened integrity in the 

emergency environment, and follow-up and future. 

 

Conclusions 

A miscarriage can be a traumatic experience. This literature review shows that women want 

empathic care, evident information, and a nurse with a holistic perspective. In case of 

miscarriage, women will show emotions that requires the nurse to have necessary skills, respect 

and be able to support emotionally. This was helpful for the women so that they shall suffer less 

and also improve their experience that have great flaws.  

 

Keywords: Abortion spontaneous, communication, emergency medical services, emotions, 

empathy 
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INLEDNING 

Av de cirka 150 000–200 000 barn som föds i Sverige varje år, slutar 15 procent av alla kända 

graviditeter, med missfall (Nestor, 2015; Socialstyrelsen, 2019). Att bemöta kvinnor som 

genomgått ett missfall kan vara påfrestande för sjuksköterskor. Att prata med patienten, att fråga 

om tankar och känslor samt framförallt lyssna är en kompetens som sjuksköterskor bör ha 

(Evans, 2015). Att främja omvårdnaden kring missfall genom att lyfta kvinnors upplevelser är av 

stor betydelse då det kan förbättra kvinnors hälsa och stärka sjuksköterskans kompetens. En 

grundläggande kunskap om omvårdnaden kan bidra till att främja hanteringen av sorg. Kunskap 

om bemötande, missfall och upplevelser kan underlätta kvinnans och sjuksköterskans tid igenom 

och efter ett missfall. Vi som författare till denna litteraturöversikt har valt detta ämne då 

gemensamt intresse kring barn- och kvinnosjukvård fanns.  

 

BAKGRUND 

Graviditet 

En normal graviditet startar med befruktning av en äggcell med hjälp av en spermie, detta sker 

främst via samlag. En normal graviditet varar oftast i 40 veckor, den kan dock avslutas tidigare 

samt senare utan att det innebär stora komplikationer för fostret. Kunskapen om hur ett foster 

utvecklas i magen delas enligt Borgfeldt, Sjöblom, Strevens och Wangel (2019) in i tre olika 

stadier. Det första stadiet kallas “det odifferentierade stadiet” och inkluderar veckorna från 

befruktningen fram till den fjärde veckan. Redan i detta stadie startar det befruktade ägget 

tillverkningen av hormoner, bland annat human choriongonadotropin, HCG. Detta hormon 

hindrar gulkroppen i äggstockarna att återgå till det normala och stannar hypofysens produktion 

av follikelstimulerande hormon och luteiniserande hormon. Således kan graviditeten fullföljas och 

ingen ny ägglossning sker (Borgfeldt et al., 2019). 

 

Det andra stadiet i fosterutvecklingen kallas “det embryonala stadiet”. Denna period omfattar 

vecka fem till vecka tio. Här börjar embryots anatomi och organ struktureras samt nervsystemet 

utvecklas. Det tredje och sista stadiet går under namnet “det fetala stadiet”, den varar från elfte 

veckan till förlossningsdagen. Embryot kallas nu istället foster och det går att särskilja på fostrets 

olika organ i kroppen. Mellan vecka 20 - 22 mognar fostrets sinnen som lukt, hörsel och syn. I de 

sista veckorna av graviditeten utvecklas de genetiska skillnaderna som varje foster får av sina 

föräldrar (Borgfeldt et al., 2019).  

 

Missfall 

Ett missfall innebär att en graviditet avslutas spontant utan aktiva åtgärder. Missfall delas in i 

tidiga och sena missfall, där 80–85 procent av de diagnostiserade missfallen är tidiga. Ett missfall 

kännetecknas av blödningar, buksmärtor och vid sena missfall eventuellt sammandragningar 

(Weström, Åberg, Anderberg, & Andersson, 2005). Definitionen av missfall skiljer sig beroende 

på vilket land kvinnan befinner sig i. Den svenska definitionen av missfall är när missfallet 

inträffar innan vecka 22. Därefter benämns det som fosterdöd istället för missfall (Stjerndahl, 

2015). Enligt Prager, Micks och Dalton (2019) definieras missfall i USA när det inträffar innan 

vecka 20 + 0.  

 

Missfall kan ske utan att kvinnan vet om att hon varit gravid, därför är det svårt att redovisa exakt 

statistik om hur många faktiska missfall som sker (Nestor, 2015). Borgfeldt et al. (2019) beskriver 

missfall som antingen en komplett abort eller en inkomplett abort. Vid en komplett abort stöter 

moderns kropp ut hela graviditeten vid ett tillfälle. En inkomplett abort däremot kan fortlöpa i 10 

- 14 dagar, dessa missfall orsakar blödningar, koagler, fosterrester samt smärta hos kvinnan. För 

att konstatera ett missfall görs en ultraljudsundersökning samt HCG (graviditetshormon) 
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kontrolleras genom ett urinprov (Borgfeldt et al., 2019). Enligt Borgfeldt et al. (2019) är det av 

stor betydelse att söka vård om kvinnan efter missfallet skulle få feber eller buksmärtor. Detta 

främst för att infektionsrisken hos kvinnan stiger i samband med ett missfall. Direktiven är att 

blödningen ska ha upphört efter sju - tio dagar. Som tidigare nämnt stiger infektionsrisken hos 

kvinnan, således bör hon avstå tamponger och samlag den närmsta veckan efter missfallet. Vid 

missfall efter vecka 14 kan produktionen av mjölk i brösten ha startat, detta kan motverkas med 

hjälp av medicinska åtgärder (Borgfeldt et al., 2019).  

 

Det finns ännu ingen behandling om hur förhindrandet av hotande eller ett pågående missfall 

hanteras (Borgfeldt et al., 2019). Däremot behandlas missfall när det har konstaterats. Det sker 

genom antingen vaginal framfödsel, skrapning, kejsarsnitt och/eller medicinsk behandling. 

Fördelar med medicinsk behandling är att riskerna med en operation och tillhörande anestesi 

uteblir (Lusink, Wong, De Vries & Ludlow, 2018).  

 

Etiologi 

Som Weström et al. (2005) nämner finns det flera orsaker till missfall, ibland är inte heller 

orsaken känd. De mest förekommande orsakerna är defekter hos fostret, i moderkakan, i hinnor 

eller kromosomavvikelser. Infektioner tidigt i graviditeten, framförallt virusinfektioner kan också 

ge skador på fostrets organ vilket kan leda till att fostret inte klarar sig. Immunologiska defekter 

hos mamman kan påverka graviditeten och i värsta fall stöta bort fostret. Orsaken till sent missfall 

är oftast infektioner som sprids via blodet eller fosterhinnorna, missbildningar av livmoder eller 

muskelknutor, vattenavgång på grund av att livmodertappen inte håller tätt, missbildningar av 

fostret eller kompression av navelsträngen (Weström et al., 2005). 

  

Enligt Weström et al. (2005) kan kvinnor genomgå missfall upprepade gånger. Sker detta tre eller 

fler gånger undersöks kvinnan och mannen för att eventuellt kunna spåra orsaken. Det 

undersökningarna utesluter är infektion, missbildningar av livmodern, immunologiska orsaker 

samt kromosomavvikelser. Varför en kvinna kan få upprepade missfall kan bero på slumpen. 

Livmodern kan sluta växa och graviditeten kan avstanna, detta kan vara tecken på att fostret dött i 

livmodern utan att en blödning har uppstått, en så kallad “missed abortion” (Weström et al., 

2005). Risk för kromosomavvikelser ökar med moderns ålder. Intag av tobak, alkohol och vissa 

läkemedel under graviditeten ökar risken för missfall (Borgfeldt et al., 2019). 

 

Brunton (2013) lyfter stress och vad det har för betydelse hos kvinnor både vid reproduktionen 

samt under graviditeten. Psykisk och fysisk stress innan graviditeten samt under första delen av 

graviditeten kan leda till att kvinnor förlorar fostret i missfall (Brunton, 2013). Personer som lider 

av stress och använder sig av farmakologisk behandling för att lindra sina besvär, kan enligt 

James (2015) ha en negativ påverkan på fostret. Vikten i att som sjuksköterska förse de gravida 

kvinnorna som lider av stress med denna information beskrivs som avgörande. Det var viktigt att 

berätta för kvinnorna att det finns annan behandling än farmakologisk behandling vid stress. 

Yoga, massage samt hypnos är förslag som kan lyftas i informationsutbytet med kvinnorna 

(James, 2015).  

 

Kvinnans upplevelse av missfall 

De kvinnor som drabbas av missfall har en högre risk att uppleva psykisk ohälsa (Woods-

Giscombé, Lobel & Crandell, 2010). Ett missfall kan resultera i psykiskt lidande hos paret 

och/eller kvinnan. Detta är något som Griebel, Halvorsen, Golemon och Day (2005) beskrev bör 

tas på allvar. Den psykiska rehabiliteringen ska vara lika självklar som den fysiska. 

Akutvårdspersonal ska vara medvetna om att ett missfall medför ökad risk för psykiska besvär 

hos kvinnorna. Kvinnor vid missfall har till exempel lättare att mötas av depression och ångest. 
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Alla som drabbas påverkas på olika vis. Att ta itu med tankar och känslor som sorg och skuld är 

typiskt för dessa kvinnor (Griebel et al., 2005). 

  

Missfall påverkar förväntningarna av en hälsosam graviditet och kan resultera i sämre självkänsla 

hos kvinnan. Stratton och Lloyds (2008) beskrev hur kvinnor känner sorg och att information om 

orsaken till missfallet skulle vara till hjälp under sorgearbetet. I många fall är orsaken okänd 

vilket kan förvärra situationen och leda till mer stress och skuldkänslor. Varje kvinna och 

upplevelse är unik, vissa uttrycker lättnad andra isolerar sig själva och går igenom en traumatisk 

händelse. Många kvinnor uttrycker att det hjälpte dem att gå till någon professionell rådgivare 

som kunde ge dem verktyg för hur de kan hantera missfallet och att de får sörja i sin egen 

individuella takt (Stratton & Lloyd, 2008). 

 

Enligt Mills, Ricklesford, Cooke, Heazell, Whitworth, och Lavender (2014) upplever många 

kvinnor att de blivit rånade på de ‘normala’ och positiva upplevelserna vid en graviditet och att 

det som de förväntade sig försvinner vid missfall. Mills et al. (2014) påstår att risken för 

ytterligare ett missfall ökar om kvinnan genomgått det tidigare, vilket kvinnorna uttrycker som en 

stress och oro vid framtida graviditeter. Många kvinnor upplever graviditet som positivt och 

glada känslor, till skillnad från missfall som är motsatsen för de flesta. Kvinnor kan uppleva 

bristande stöd från familj och vänner. Vidare beskriver Mills et al. (2014) att en graviditet efter 

ett missfall kan öka kvinnans upplevelse av oro och stress. Framförallt förekom det stress och 

även aggression under den vecka på graviditeten som det tidigare missfallet hade ägt rum. 

Kvinnorna upplever tvivel och farhågor om hur deras graviditet utvecklas, intensiva känslor tog 

över vid misstanke om komplikationer under graviditeten (Mills et al., 2014).  

Mills et al. (2014) beskriver också att ett missfall kan ske i både tidigt och sent skede därav 

förekommer fysiska och eventuellt psykiska skillnader. Vid ett sent missfall kan kvinnor välja att 

föda ut det döda fostret, så kallad vaginal framfödsel. Vaginala framfödslar påverkar den 

kvinnliga kroppen, det innebär också att kvinnan får möjlighet att se sitt barn. En vaginal 

framfödsel kan leda till psykisk ohälsa för kvinnan på lång sikt. Bearbetningsprocessen efter en 

vaginal framfödsel kan vara tyngre än vid ett tidigt missfall (Mills et al., 2014).  

 

Kris 

En kris kan vara en oförutsägbar och plötslig händelse som kan orsaka stort lidande för enskilda 

individer eller samhället. En kris kan ha många olika utlösande faktorer. Det finns inte ett rätt 

svar på hur krishantering ska gå till då alla kriser ser olika ut, det finns olika arbetssätt som kan 

underlätta (Hugelius & Tapani, 2017). Sorg kan träda fram som en krisreaktion efter bland annat 

förluster eller trauman och beskrivs ofta som en process personen går igenom. Ett sorgearbete 

beskrivs vara krävande vad gällande tid och energi samt en påfrestning psykiskt och fysiskt. En 

riskfaktor att hamna i komplicerad sorg är ett barns död, plötslig död, starka skuldkänslor och 

bristande stöd i sorgen. Att bemöta en person i sorg är både tidskrävande och kräver eftertanke, 

att lyssna på vad personen har att säga är en central del vid krishantering (Rosengren, Grimby & 

Nyberg, 2019).  

 

Enligt Krosch och Shakespeare-Finch (2017) kan missfall vara en traumatisk händelse och ha 

betydelse för framtida sorg och posttraumatiska stressyndrom, PTSD. Posttraumatiskt 

stressyndrom är enligt Daugirdait, Van den Akker och Purewal (2015) något som kvinnor efter 

ett missfall kan drabbas av. Posttraumatiskt stressyndrom kan ha ett samband med känslor av 

skuld och tvivel. Symtom vid PTSD kan ha lång påverkan i kvinnans liv. Om kvinnan blir gravid 

ännu en gång kan hon återuppleva starka känslor vid till exempel ultraljudsundersökning. Vidare 

beskriver författarna att flera faktorer påverkade kvinnans risk att utveckla PTSD (Daugirdait et 

al., 2015). Wool och Catlin (2018) beskrev hur de psykologiska effekterna av ett missfall kom att 
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påverka kvinnornas sömn när de var intagna på sjukhus. För att kunna bearbeta den sorg som ett 

missfall kan orsaka var sömnen en central del. I denna artikel poängteras information om missfall 

och behandling. Att vara delaktig i sin egen vård kunde vara av betydelse hos dessa kvinnor med 

sömnsvårigheter efter ett missfall (Wool & Catlin, 2018). Carolan och Wright (2017) beskriver 

att kvinnor som upplever ett missfall kan ha tankar som rör existentiella frågor. De kämpar med 

frågor som meningen med livet samt frågor som berörde död och förlust. Orsaken till missfall är 

oftast diffus vilket kan leda till att svaren på kvinnornas frågor blev olösta. Att inte finna svar 

underlättar inte bearbetningsprocessen hos kvinnorna (Carolan & Wright, 2017). 

 

Akutsjukvård 

Arvidsson (2013) förklarar att akutsjukvård innefattar den vård där patienten oplanerat behöver 

hjälp omgående. Ett besök på en akutmottagning kan handla om livshotande sjukdomar och 

skador. De patienter som vänder sig till en akutmottagning har en sjukdom eller en skada som 

kan behöva åtgärdas och/eller behandlas brådskande. Inom akutsjukvården finns olika 

specialiteter, dessa är medicin, kirurgi, gynekologi och ortopedi. Vid ankomst till en 

akutmottagning görs en prioritering, så kallad triage. Denna femgradiga utgör en gradering 

utifrån behov vilken patient vars tillstånd är mest kritiskt och således får bli undersökt av en 

läkare först. Inom akutsjukvården arbetar olika professioner i team där bland annat läkare, 

sjuksköterskor, undersköterskor, läkarsekreterare, kurator, psykolog, dietist, fysioterapeut och 

arbetsterapeuter samarbetar (Arvidsson, 2013).  

 

Sjuksköterskans perspektiv 

Vid ett missfall är omhändertagandet angeläget, att ge plats för att uttrycka sorg och att 

eftersträva en fin upplevelse är betydelsefullt. Ge stöd, erbjuda psykolog och informera att 

stödgrupper finns. Som sjuksköterska är det av vikt att finnas där som stöd vid funderingar kring 

en ny graviditet, erbjuda tätare kontroller vid behov och ge en mer anpassad 

graviditetsövervakning vid behov. Det är viktigt som sjuksköterska att identifiera känslor och 

reaktioner som kan förekomma (Borgfeldt et al., 2019). 

 

Jensen, Temple-Smith och Bilardi (2019) beskriver att sjukvårdspersonal uttrycker att missfall 

var en händelse förknippad med känslor som misslyckande och sorg. De beskriver hur de trodde 

att kvinnor som upplevt tidigare svårigheter eller hade psykiska besvär har svårare att hantera 

händelsen. Sjukvårdspersonalen beskriver att de inte tränats inom detta område, trots detta kände 

de att förmågan att stödja kvinnorna fanns. Deras syfte är att minska upplevd skuld genom att 

belysa hur vanligt förekommande det är med missfall. Det framkommer även att tidsbrist, få 

resurser, bristande medmänsklighet och behov av att skydda sig själva är bidragande faktorer till 

det bristande stödet till kvinnorna (Jensen et al., 2019).  

 

Evans (2015) belyser att en del sjuksköterskor i samband med missfall hade svårt att hålla sina 

egna känslor borta i arbetet. De sjuksköterskor som arbetade på en gynekologisk avdelning eller 

med för tidigt födda barn bemötte kvinnorna på ett naturligt och enkelt vis lättare, dock kunde 

känslor som rädsla och stress av att prata om missfall förekomma (Evans, 2015). Att ha gott om 

tid vid mötet med dessa patienter var något sjuksköterskan uppfattade som främjande i 

sorgearbetet. Att som sjuksköterska avsätta tid för frågor och svar samt ha en inbokad 

uppföljning efter händelsen bör vara en del av omvårdnaden (Stratton & Lloyd, 2008).  

 

Omvårdnad  

Ternestedt och Norberg (2014) nämnde att människor i samhället är beroende av hjälp i olika 

former, att hjälpa utifrån ett personperspektiv kallas omvårdnad. Att ge en människa omvårdnad 

syftar till att tillfredsställa personens grundläggande behov vilket omfattar psykiska, fysiska, 
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sociala och andliga behov. Det handlar också om att förebygga sjukdom och ohälsa. Omvårdnad 

kan ske praktiskt genom omvårdnadshandlingar till exempel inom vården. Det kan också ske 

teoretiskt där ett etiskt förhållningssätt och samtal är olika förslag (Ternestedt & Norberg, 2014).  

 

Personcentrerad omvårdnad 

Enligt Stratton och Lloyd (2008) är alla människor egna individer och till detta hör ett eget sätt att 

reagera vid en händelse som missfall. Vidare menar Stratton och Lloyd (2008) att en viktig 

omvårdnadsåtgärd är att lyssna och respektera personens behov. Omvårdnad som främjar hälsa är 

förklaringar, information och stöd. Vid personcentrerad omvårdnad ska sjuksköterskor vara 

pedagogiska och anpassa språket till den person som finns framför. Att berätta om vilket 

samhällsstöd som finns, medicinsk information samt information om sorgeprocessen är en viktig 

del av omvårdnaden. Att lämna ut både skriftlig och muntlig information i en krissituation kan 

enligt Stratton och Lloyd (2008) vara en god idé, då det kan vara lätt att glömma bort vad som 

sägs. Närstående är något som sjuksköterskor också behöver ta hänsyn till och stödja (Stratton & 

Lloyd, 2008). Enligt Coulter och Oldham (2016) ställs ett personcentrerat förhållningssättkrav på 

hälso- och sjukvården, det är av vikt att aktivt lyssna, kommunicera, vara flexibel och se 

människors individuella behov. Vidare beskriver författarna (Coulter & Oldham, 2016) att i 

dagens samhälle förväntas människor vara delaktiga i beslut som berör dem själva, detta även 

inom hälso- och sjukvården. För att kunna ta ett aktivt beslut behövs information. Därför bör 

vårdpersonal tillgodose patientens individuella behov och omvårdnad. Personcentrerad 

omvårdnad handlar om ett samarbete mellan patient och vårdpersonal (Coulter & Oldham, 2016).  

 

Sjuksköterskans ansvar 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) ska vård utföras med respekt och sjukvården ska 

förebygga ohälsa. Ett mål med denna lag är att främja kontakten mellan patient och vårdpersonal 

vilket är en viktig byggsten, det vill säga att tillit och respekt finns i relation mellan patient och 

sjuksköterskan som är ansvarig för omvårdnad (SFS, 2017:30). Inom sjuksköterskeyrket finns 

sex kärnkompetenser som bygger på kunskap och hur en sjuksköterska ska förhålla sig till 

vården. Dessa är säker vård, personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap och informatik. Om alla sjuksköterskor tillgodoser dessa kompetenser ökar 

sannolikheten att kvinnor känner sig sedda och bemötta på rätt sätt (Ehrenberg & Wallin, 2014). 

 

Teoretisk utgångspunkt – lidande  

Att erfara en förlust kan innebära ett lidande (Eriksson, 2001). Enligt oss, författarna till denna 

litteraturöversikt, kan ett missfall upplevas som en förlust. Därav har vi valt att använda Katie 

Erikssons omvårdnadsteori “lidande” som teoretisk utgångspunkt. Denna teori kommer att 

sammankopplas med de inkluderade vetenskapliga artiklarna och stå till grund för 

litteraturöversiktens resultatdiskussion.  

 

Lindwall och Wiklund Gustin (2012) beskrev Erikssons omvårdnadsteori “lidande” så som att se 

varje patient ur ett helhetsperspektiv och att hälsa inte enbart innebär frånvaro av sjukdom. 

Omvårdnadsteorin lyfter vikten i att som sjuksköterskor förstå ordet hälsa och att hälsa är 

relaterat till att patienten kände sig hel. Det vill säga att vara hel till kropp, själ och ande. Som 

sjuksköterskor ska vårdandet av det fysiska vara centralt, men också patientens psykiska och 

sociala behov ska tillgodoses. Att skapa en relation med patienten medför trygghet och 

gemenskap som bidrar till delaktighet. Tillsammans ska sjuksköterskan och patienten i relation 

minska lidandet efter en traumatisk händelse. Eriksson betonar att sjuksköterskans yrke ska 

grundas i lärdom om lidande. Hälsa ska vara utgångspunkten i all den vård som utförs. Att lindra 

lidande ska leda vården framåt. Detta uppnås genom att stärka patienten och låta hen utvecklas 

till den människa som hen vill vara (Lindwall & Wiklund Gustin, 2012).  
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Inom vården belyser Eriksson (2001) tre olika sorter av lidande hos människan, patienten, som 

vårdpersonal mötte. Sjukdomslidande, vårdlidande samt livslidande är de olika lidanden som 

beskrivs. Syftet med de olika sorterna är att kunna gruppera patienternas lidande och kunna 

uppfatta dem i praktiken. Därav kan lindrandet av lidande bli individanpassade. Sjukdomslidande 

gäller lidandet som patienten känner till följd av behandling och sjukdom. Sjukdomslidande 

delades in i två grupper, kroppslig smärta och själsligt/andligt lidande. Smärta är en dominerande 

del av det kroppsliga lidandet och genom att lindra smärtan reduceras sjukdomslidande. Vikten 

av att sänka smärtan då smärtan noterades av hela kroppen vilket försvagar kraften till att 

behärska sitt lidande. Skam och skuld är begrepp som Eriksson (2001) betonar under själsligt och 

andligt lidande. Sjukdomar och behandlingar kan skapa tankar hos patienten. Att de själva har 

framkallat sjukdomen och lidandet genom att de hade levt på ett vis ger dem skuld och- 

skamkänslor. Patienter kan känna sig förnedrade av till exempel sjukdomsnamn som “steril” samt 

medicintekniska moment. Förnedring är en bidragande faktor till själsligt och andligt lidande hos 

patienterna. Patienter kan känna sig misslyckade vilket också leder till skamkänslor och en känsla 

av förnedring (Eriksson, 2001). 

 

Lidande är inte enbart ett symtom på sjukdom, utan lidande är främst en indikation på bristfällig 

vård menade Eriksson (2001). Vårdlidande handlar om lidande som orsakas av vård och/eller 

frånvaro av vård, det vill säga när relationen till vården skapar ett lidande hos patienten. Alla 

patienter är olika individer och upplever vårdlidandet på annorlunda vis. För att tydliggöra 

skillnaderna skapas fyra typer av vårdlidande. Den vanligaste typen är kränkning av patientens 

värdighet. Att kränka en patients värdighet handlar om att hindra patienten att vara människa fullt 

ut. Således hindras patienten att tillämpa de innersta tillgångarna till hälsa. Patienter som inte 

blev sedda, lyssnade på och delaktiga i sin vård känner en förnedring av dess värdighet. 

Fördömelse och straff är en annan typ av vårdlidande som belystes. Där uppmärksammas 

patientens frihet att få välja själv. Då det sker brister och hinder för patientens autonomi blir 

denna typ av vårdlidande aktuell. Brister som att inte se och lyssna på patienten blir ett straff och 

uttrycker sig i lidande. Maktutövning är en tredje typ av vårdlidande. Denna typ knyts an med 

fördömelse och straff då den förolämpar patientens frihet genom att vårdpersonal kan upplevas 

tvinga patienten till vissa åtgärder. Maktutövning är också angeläget då patientens ord inte tas på 

allvar. Den sista typen, utebliven vård eller icke-vård, kan upplevas då vårdpersonalens 

kompetens att upptäcka behovet av vård hos patienter är bristfälligt. När vård uteblir eller när ett 

empatiskt bemötande inte ges blir patienterna lidande (Eriksson, 2001).  

 

Livslidande som är den tredje och sista sorten av lidande, den uppfattas då patientens lidande 

inkluderar hela livssituationen. Till exempel när en sjukdom riskerar att förstöra livet och/eller 

hastigt rycka livet ifrån patienten (Eriksson, 2001).  

 

Problemformulering 

Att bilda familj är för många en betydelsefull händelse i livet. En okomplicerad graviditet hör 

inte alltid till, kvinnor kan drabbas av missfall. Cirka 20 procent av alla graviditeter avbryts 

spontant, i 40 procent av fallen är orsaken okänd. Missfall har en fysisk och psykisk inverkan på 

kvinnan. En förlust så som ett missfall kan innebära ett lidande, därför har Erikssons teori 

”lidande” använts. Genom denna litteraturöversikt vill vi undersöka behovet av utbildning och 

tydligare riktlinjer vid omvårdnaden när en kvinna drabbats av missfall inom akutsjukvården. 

Som sjuksköterska behöver vi ha medicinska färdigheter inom krishantering och bemötandet till 

dessa patienter. Med denna litteraturöversikt sammanställs kvinnors olika upplevelser för att 

därmed utveckla sjuksköterskans kunskap i samband med missfall.  
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SYFTE  

Syftet var att lyfta kvinnors upplevelser i mötet med sjuksköterskan inom akutsjukvården vid 

missfall.  

 

METOD  

 

Design 

Arbetet genomfördes som en litteraturöversikt där vi planerade att söka vetenskapliga artiklar i 

olika databaser. Vi som författare avgränsade vetenskapliga artiklar som var relevanta och 

skapade en översikt av det valda ämnet. Litteraturöversikten skulle lyfta kvinnors upplevelser och 

därmed användes främst kvalitativa vetenskapliga artiklar som data. En litteraturöversikt var 

lämplig för att kunna inhämta information och sammanställa kunskap som ansågs utveckla 

sjuksköterskans kompetens inom akutsjukvården. Forsberg och Wengström (2016) ansåg att en 

litteraturöversikt gav möjlighet att sortera ut den information som inte var aktuell och kunna 

fokusera på det som var betydelsefullt för att svara på syftet.  

 

Urval 

Avgränsningar 

I sökandet efter data gjordes avgränsningar i Public Medline (PubMed) och Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature (CINAHL). Vetenskapliga artiklar begränsades till engelsk 

text och från de senaste tio åren, det vill säga mellan 2010 - 2020, i både PubMed och CINAHL. 

Vetenskapliga artiklar som var peer reviewed söktes i CINAHL. Peer reviewed betyder att de 

vetenskapliga artiklarna granskades innan de publicerades i databasen (Polit & Beck, 2017). 

Geografiskt skedde inga avgränsningar. Att abstrakt fanns tillgängligt var ett filter som användes 

i båda databaserna. Inklusions- och exklusionskriterier används för att vara specifik och skapa 

förståelse för vad som borde inkluderas samt exkluderas i litteraturöversikten (Henricson & 

Billhult, 2017).  

 

Inklusionskriterier 

I litteraturöversikten inkluderades vetenskapliga artiklar som handlar om missfall inom 

akutsjukvården. Vetenskapliga artiklarna lyfter både kvinnors och andras perspektiv, till exempel 

sjuksköterskans och partnerns, dock nämns endast kvinnornas upplevelser i resultatet. 

Kvinnornas upplevelser av sjuksköterskans ansvar var något som också inkluderades.  

 

Exklusionskriterier 

Litteraturöversikten exkluderade vetenskapliga artiklar som grundade sig i specifika 

sjukdomstillstånd som hade påverkan på fostret. Exklusionskriterier var också kvinnornas 

partners upplevelser av missfallet. Vetenskapliga artiklar om missfall efter vecka 22 

exkluderades. Data med medicinsk fokus användes heller inte. De vetenskapliga artiklar där 

kvinnors upplevelser baserades på omvårdnad vid en mottagning eller avdelning där akutsjukvård 

inte bedrevs gallrades bort. Vetenskapliga artiklar som var reviews exkluderades då det motsvarar 

en resumé av vad föregående studier publicerat (Kristensson, 2014).  

 

Datainsamling 

I litteraturöversikten inkluderades 16 stycken vetenskapliga artiklar. PubMed och CINAHL var 

de databaser som användes vid sökningen. Dessa databaser var lämpliga då PubMed innehåller 

medicinskvetenskap och CINAHL inriktar sig på omvårdnadsvetenskap (Kristensson, 2014). 

Genom att använda flera databaser ökade tillförlitligheten i litteraturöversikten. I första hand 

söktes kvalitativa vetenskapliga artiklar då frågeställningen främst handlade om upplevelser. För 

att underlätta togs Svensk Mesh, Medical Subject Headings, till hjälp vilket gav aktuella termer 
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som användes i sökningarna. Metodlitteratur har nyttjats för att kunna redovisa hur 

datainsamlingen gått till. Som Friberg (2012) och Persson och Sundin (2017) betonade var det 

viktigt för förståelse och helhetsbilden att läsa de artiklar som inhämtats flera gånger, detta för att 

minska risken för missuppfattning och öka kunskapen inom området.  

 

I november 2019 gjordes en första sökning för att veta om syftet som valdes gav en genomförbar 

sökning. Sökningen gjordes i PubMed med sökordet “Abortion, spontaneous” (MeSH term) och 

gav ett resultat på 3364 vetenskapliga artiklar. En sökning gjordes även i CINAHL med sökorden 

“abortion”, “spontaneous” och “women experience”, denna sökning gav ett resultat på 61 

vetenskapliga artiklar. Ytterligare en sökning gjordes i CINAHL med sökorden “abortion”, 

“spontaneous” och “nursing” vilket genererade ett resultat på 186 vetenskapliga artiklar. 

Tillsammans med dessa sökningar applicerades begränsningarna som finns beskrivna under 

urval. Dessa sökningar gav underlag som ansågs vara tillräckligt för att kunna genomföra en 

litteraturöversikt.  

 

När sökningarna gjordes användes specifika sökord för att nå de vetenskapliga artiklar som var 

väsentliga för syftet. Sökorden som stod till grund för de inkluderande resultatartiklarna var 

“Abortion, Spontaneous”, “Experience”, “Emotions”, “Emergency Nursning”, “Emergency 

Medical Services”, “Miscarriage”, "Emergency Nurse Practitioners", “Emergency care”, 

“Emergency patients”, “Emergency Department” och “Early miscarriage”. Vissa av dessa sökord 

var begrepp från Svensk Mesh och vissa var fritext från oss, författarna till litteraturöversikten. I 

de sökningar som gjordes i PubMed användes MeSH-termer som nyckelord. Motsvarade 

nyckelord användes i CINAHL, men där benämns dem som CINAHL headings. I CINAHL 

nyttjades även funktionen “explode”, denna funktion innebar att ord som har koppling till 

sökordet även syntes i sökningen. I tabell 1 utmärks ”explode” genom ett plustecken efter det 

sökord som det användes på. Kartläggandet av aktuella termer till sökningarna baserades på 

litteraturöversiktens syfte och problemformulering. I sökandet kombinerades orden i olika block, 

det vill säga att fler än ett av sökorden användes i en sökning. För att kombinera orden nyttjades 

PubMeds och CINAHLS program med orden “AND” och “OR”. Forsberg och Wengström 

(2016) förklarade att dessa kallas booleska operatorer och dess funktion var att avsmalna eller 

bredda sökningen, “AND” preciserade medan “OR” expanderade sökningarna (Forsberg & 

Wengström, 2016). Se tabell 1.  

 

Vid sökning med relevanta sökord påbörjades processen med att läsa titlar, där startade första 

sorteringen. Därefter lästes abstraktet på de vetenskapliga artiklar som hade en titel som svarade 

på syftet. Om abstraktet fångade litteraturöversiktens syfte började sökningen efter vetenskapliga 

artikeln i fulltext. Totalt identifierades 72 abstrakts. När fulltext av den vetenskapliga artikeln var 

funnen lästes innehållet av oss och vidare diskussion kring inkludering startades. För att 

strukturera och samla de vetenskapliga artiklar som var aktuella skrevs de ned i ett separat Word 

dokument. Forsberg och Wengström (2016) förklarade att en litteraturöversikt skulle innehålla 

minst 15 vetenskapliga artiklar för uppnå ett analyserbart material och ett tillförlitligt resultat 

(Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Tabell 1. Presentation av databassökning i CINAHL och PubMed.  

Databas 

Datum 

 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 
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PubMed 

7/2–2020 

 

("emergency medical services"[MeSH 

Terms]) OR "emergency nursing"[MeSH 

Terms]) AND ("abortion, 

spontaneous"[MeSH Terms]) OR 

miscarriage)   

47 23 8 5 

CINAHL 

7/2–2020 

(MH "Emergency Medical Services+") 

OR (MH "Emergency Nursing+") OR 

(MH "Emergency Nurse Practitioners") 

OR (MH "Emergency Care+") OR (MH 

"Emergency Patients") AND  

(MH "Abortion, Spontaneous+") OR 

miscarriage  

44 21 2 1 

PubMed 

7/2–2020 

("emotions"[MeSH Terms]) OR 

"experience") AND ("emergency medical 

services"[MeSH Terms]) OR "emergency 

nursing"[MeSH Terms]) OR "emergency 

care") OR "emergency department") 

("abortion, spontaneous"[MeSH Terms]) 

OR miscarriage)   

23 7 1 1 

CINAHL 

7/2 - 2020 

(MH "Abortion, Spontaneous+") OR 

miscarriage OR early miscarriage AND  

(MH "Emergency Medical Services+") 

OR (MH "Emergency Nursing+") OR 

(MH "Emergency Nurse Practitioners") 

OR (MH "Emergency Care+") OR (MH 

"Emergency Patients") AND  

experience  

16 

 

 

 5 

 

 

 1  

 

 

 1 

 

 

PubMed  

12/2–2020 

(miscarriage) AND emergency care) AND 

experience 

27 10 2 2 

Manuell sökning* - 6 6 6 

TOTALT 157 72 20 16 

  

*En manuell sökning gjordes genom att granska referenslistor på de utvalda vetenskapliga 

artiklarna som vi fann under databassökningarna. De manuella sökningarna genererade sex 

inkluderade vetenskapliga artiklar (Bellhouse, Temple- Smith, Watson, Bilardi, 2019; Johnson & 

Langford, 2015; McLean & Flynn, 2012; Séjourné, Callahan, & Chabrol, 2010; Warner, Saxton, 

Indig, Fahy & Horvat, 2012; Zavotsky, Mahoney, Keeler & Eisenstein, 2013). Vid en manuell 

sökning identifieras vetenskapliga artiklar med likartat innehåll som angår det aktuella ämnet 

(Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Kvalitetsgranskning 

Vid granskningen av de vetenskapliga artiklarnas kvalité användes “Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med 

kvantitativ och kvalitativ metodansats”. Se bilaga A. Detta för att kontrollera kvaliteten på de 

vetenskapliga artiklar som inkluderades. En kvalitetsgranskning behövdes för att bedöma vad de 

vetenskapliga artiklarna hade för kvalité och om de uppfyllde kriterierna för att inkluderas i 
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litteraturöversikten. Bedömningsunderlaget var modifierat på Berg, Dencker och Skärsäter (1999) 

samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2016) och syftade till att bedöma de vetenskapliga 

artiklarna utifrån en tregradig skala. På skalan eftersträvades nivå I, det kännetecknade en 

vetenskaplig artikel av hög kvalité som innebar en tydligt beskriven metod, frågeformulering, 

hög tillförlitlighet samt ett kritiskt förhållningsätt till metoden och data. Nivå II kännetecknade en 

vetenskaplig artikel med medelkvalité där några kriterier från nivå I var uppfyllda men inte alla. 

Nivå III var låg kvalité där frågeställningen var vag samt otillräckliga beskrivningar kring metod 

och analys fanns, även bristfälligt resultat.  

 

De inkluderade vetenskapliga artiklarna som vi valde att granska stämde överens med de 

inklusions- och exklusionskriterier samt avgränsningar som vi fastlagt för litteraturöversikten. 

Genom att endast inkludera artiklar som var peer reviewed, var artiklarna granskade av experter 

vilket kunde öka artiklarnas kvalité (Polit & Beck, 2017). För kriterier och komplett information 

se bilaga B. För att öka tilliten till de inkluderade vetenskapliga artiklarna ställdes frågor vid 

gallringen av vetenskapliga artiklar. Bland annat om den vetenskapliga artikeln var skriven ut ett 

patientperspektiv? Vilken metod som författaren till den vetenskapliga artikeln använde? Är 

innehållet relevant relaterat till syftet? Vilket år publicerades den vetenskapliga artikeln? Är det 

kvinnors upplevelser som står i fokus?  

 

Dataanalys 

En källkritisk analys har genomförts av de vetenskapliga artiklar som användes. Enbart de 

relevanta och aktuella vetenskapliga artiklarna inkluderades för att uppnå ett tillförlitligt och 

intressant svar på syftet. Genom ordentlig dataanalys skapades en helhetsbild samt en mer 

noggrann uppfattning av de vetenskapliga artiklarna (Friberg, 2012). I dataanalysen ställdes 

resultatet i litteraturöversikten samman. För att underlätta analysen gjordes den i fem olika steg, i 

enlighet med Danielssons (2017) och Forsberg och Wengströms (2016) innehållsanalys, detta för 

att redovisa resultatet i artiklarna på ett kortfattat vis (Danielsson, 2017).  

 

Under det första steget lästes de vetenskapliga artiklar som skulle analyseras igenom minst två 

gånger, det gjordes för att vi som författare skulle ha förståelse för texten och för att vi skulle 

begripa oss på innehållet (Danielsson, 2017; Forsberg & Wengström, 2016). Under steg två 

analyserades de vetenskapliga artiklarnas innehåll och vi skapade en bild om vad de handlade 

om. Kodord sattes på de vetenskapliga artiklarna för att på ett enkelt sätt kunna se vad varje text 

behandlade för olika ämnen. Koderna var till hjälp för att snabbt tolka texterna samt för att sedan 

kunna kategorisera varje vetenskaplig artikel (Danielsson, 2017; Forsberg & Wengström, 2016). 

Koder som vi fann var till exempel information, uppföljning, empati, integritet, väntetider, 

bekräftelse, miljö, hantering och psykosociala aspekter.  

 

Under steg tre sammanställdes de koder som skapades till kategorier. Kategorierna gav svar på 

vad texten i den vetenskapliga artikeln betonade mest. I en kategori fanns fler koder, dessa koder 

hade liknande innehåll (Danielsson, 2017; Forsberg & Wengström, 2016). Kategorier som vi 

använde var information och kommunikation, emotionellt stöd, hotad integritet i den akuta miljön 

samt uppföljning och framtid. I det fjärde steget summerades de kategorier som lagts fram vilket 

kom att bli grunden till olika teman. Teman gav en kort sammanfattning av innehållet i 

vetenskapliga artikeln. Dessa teman kunde visa mönster som speglade skillnader, liknelser, 

kontraster och olika nivåer av hierarki. Det sista steget bestod av tolkning och diskussion av 

resultatet (Danielsson, 2017; Forsberg & Wengström, 2016). Vid det här steget har materialet 

noggrant granskats och vi hade en tydlig översikt av den data vi inhämtat. 
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Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik beskrevs som det etiska övervägandet forskare utför under ett forskningsarbete. 

För att ett etiskt förhållningsätt ska tillämpas under hela arbetet skulle forskarna ta 

ställningstagande kring egna tankar och värderingar, då det inte fick förvränga resultatet. 

Forskningsetik handlade om att respektera människors lika värde och främja de berörda 

personernas integritet och autonomi. Forskare skulle reflektera över etiska aspekter under hela 

arbetets gång för att värna om kvalitén i studien (Kjellström, 2017).  

 

Ett etiskt förhållningssätt eftersträvades i arbetet. Som hjälp nyttjades Doody och Noonans (2019) 

vetenskapliga artikel om forskningsetik. De beskrev tyngden i att noggrant planera arbetet för att 

undvika eventuella etiska risker, till exempel förvrängning av resultat eller plagiering. Denna 

vetenskapliga artikel hjälpte oss som författare att få förståelse för hanteringen av den information 

som påträffades i granskningen av de vetenskapliga artiklarna. Tydlighet och noggrannhet var två 

värdefulla begrepp då läsaren skulle förstå var informationen i litteraturöversikten var hämtad 

(Doody & Noonans, 2019). Att inte vinkla eller utelämna information i litteraturöversikten var 

grundläggande. Strävan efter ett äkta innehåll där läsaren fick ta del av den sanna bilden var 

centralt under skrivandet. De vetenskapliga artiklar som användes i resultatet var skrivna på 

engelska. För att inte vinkla någon information krävdes noggrannhet för att översätta texten till 

svenska. För att sammanfatta information från vetenskapliga artiklar använde vi strikt egna ord 

och meningsuppbyggnader. Detta för att forma litteraturöversikten på vårt eget vis och inte 

plagiera något (Doody & Noonans, 2019). Vår litteraturöversikt har kontrollerats av urkund, vad 

gällande plagiering, vilket stärker litteraturöversiktens etiska förhållningssätt. 

 

Det etiska förhållningssättet satte sin prägel på all forskning, detta inkluderade även denna 

litteraturöversikt. Etik inom detta område berörde ansvarstagandet kring forskningspersonerna 

och att materialet hanterades på ett respektfullt vis. Då kritiskt förhållningssätt var en del av 

litteraturöversikten var det av vikt att tänka på forskningsetiska aspekter. 

Helsingforsdeklarationen ska läsas av alla som forskar inom områden som vård, medicin och 

hälsa. Helsingforsdeklarationen utvecklades år 1964, den innehåller övergripande riktlinjer vad 

gällande medicinsk forskning som inkluderar människor. Deklarationen främjar deltagarnas 

integritet, rätt till informerat samtycke, att risker för skada ska vara så liten som möjligt och att 

nyttan med studien ska väga tyngre än riskerna för deltagarna. Fyra principer som används för en 

översiktlig förståelse av forskningsetik är: autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte-skada 

principen och rättviseprincipen (World Medical Association, 2018).  

 

Patientlag (2014:821) kapitel 4, beskriver samtycke. I lagen betonas respekten till patientens 

autonomi och integritet. Innan samtycke ges har patienten rätt till information som patienten kan 

ha till hjälp vid beslutet. När patienten givit samtycke muntligt, skriftligt eller på annat vis 

betyder det att patienten godkänner den aktuella åtgärden. Det är av vikt att ge information om att 

patienten har rätt att dra tillbaka sitt samtycke när som helst, skulle det bidra till konsekvenser ska 

patienten informeras om dessa (SFS, 2014:821). Lag om etikprövning av forskning som avser 

människor (2003:460, § 17), betonar vikten i att samtycke är frivilligt och att det ska 

dokumenteras. Då det gäller forskning måste deltagaren givit samtycke för att forskningen ska få 

utföras (SFS, 2003:460). Även personuppgiftlagen (1998:204) finns till för att skydda människors 

integritet då denna lag belyser betydelsen av att respektera personuppgifter vid forskning.   

 

RESULTAT  

Denna litteraturöversikt presenterar en sammanställning i resultatet av 16 vetenskapliga artiklar. 

Efter en genomförd dataanalys togs kategorier fram som kom att bilda rubriker i resultatet. De 
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kategorier som rubrikerna baseras på är information och kommunikation, emotionellt stöd, hotad 

integritet i den akuta miljön samt uppföljning och framtid. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kategorier från de analyserade artiklarnas resultat. 

 

De vetenskapliga artiklar som vi författare valt att använda i resultatet fokuserar på kvinnors 

upplevelser vid missfall på en akutmottagning eller under ambulanstransport. Vi nämner ordet 

akutsjukvård i resultatet och syftar med detta till den vård som bedrivs på akutmottagningarna 

samt inom ambulansen. Akutmottagningar som beskrivs är de stora allmänna akutmottagningarna 

på sjukhus. 

 

Information och kommunikation  

Enligt tio studier framkom det att kvinnor som besökt akutsjukvården vid missfall upplevde 

brister i kommunikationen och utlämning av information. Vid besök på akutmottagningen kunde 

kvinnor uppleva att akutvårdspersonalen undanhöll information och att kvinnorna inte var 

delaktiga i sin vård. Kvinnorna upplevde att de inte visste vad som pågick och fick bristfälliga 

svar. Upplevelser om att omvårdnaden var påskyndad och blev avbruten var förekommande. 

Kvinnor som behandlades på akutmottagningar ansåg att informationen var otillräcklig. De hade 

önskat information om prover som togs samt dess resultat istället för att behöva fråga efter dem. 

Att inte prata i medicinska termer kunde vara uppskattat genom att till exempel istället för foster 

benämna det som en bebis. Det kunde utveckla ett förtroende och en upplevelse av medkännande 

av akutsjukvården hos kvinnorna (Bellhouse et al., 2019; Emond, deMontigny, & Guillaumie, 

2019; Johnson & Longford, 2015; Lariviére- Bastien, deMontigny, & Verdon, 2019; 

MacWilliams, Hughes, Aston, Field & Moffatt, 2016; Miller et al., 2019; Punches, Johnson, 

Acquavita, Felblinger & Gillespie, 2019; Séjourné et al., 2010; Warner et al., 2012; Zavotsky et 

al., 2013).  

 

Miller et al. (2019) jämförde skillnader för kvinnor med missfall som kom till akutmottagning på 

egen hand eller med ambulans. De kvinnor som kom tillsammans med ambulans upplevde 

akutsjukvården som tydlig medan de som anlände utan ambulans ansåg kommunikationen som 

dålig. De missnöjda kvinnorna påstod att de blev förvirrade av att det inte var kontinuitet bland 

den akutvårdspersonal som var involverad i omvårdnaden. Att utveckla kommunikationen inom 

vårdteamet för att slippa upprepningar samt minimera antalet personer inom teamen var 

eftertraktat (Miller et al., 2019). Då det cirkulerande olika akutvårdspersonal kring kvinnan var 

presentationen, där namn och roll framhävs betydelsefullt. Detta påpekade McLean och Flynn 

(2012) som bristfälligt. En del av deltagarna förstod inte vem det var framför dem vilket ledde till 

förvirring (McLean & Flynn, 2012). Liknande resultat presenterade Rojas-Luengas, Seaton, 

Dainty, McLeod och Varners (2019) då kvinnorna upplevde brist i kontinuiteten bland 
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akutvårdspersonalen som undersökte dem. Enligt Bellhouse et al. (2019) var de viktigaste 

tankarna som kvinnorna tog upp bland annat brist på information och brist på uppföljning.  

 

Att ställa sig frågorna “varför hände detta mig?” och “vad gjorde jag för fel?” var något som 

kvinnorna Baird et al. (2018) ställde sig själva. Kvinnorna beskrev hur de upplevde sig förvirrade 

kring missfallet och hade önskat information om varför förlusten inträffat. De förstod att raken 

kunde vara oklar, men att information om riskfaktorer till missfallet kunde vara av betydelse 

(Baird et al., 2018). Detta resultat kunde kopplas till McLean och Flynn (2012) där kvinnorna 

som deltog hade förståelse för att missfallet inte kunde stoppas men att förvirringen som uppstod 

kunde underlättas med hjälp av både skriftlig och muntlig information, samt information med ett 

språk där medicinska termer uteblev (McLean & Flynn, 2012).  

 

Emond et al. (2019) skriver att bristande information eller att inte få förklaringar upplevdes som 

ett smärtsamt trauma och att de personer som fick förklaringar upplevde det som hjälpsamt. 

Liknande resultat beskrivs enligt Lariviére-Bastien et al. (2019), där det framkom att 46 procent 

fick lite eller ingen information från sjuksköterskor. En av deltagarna i Baird et al. (2018) 

förklarade att hon blev intagen för tester men inte fick förklarat för sig varför och/eller vad för 

tester som togs. Det ansågs skrämmande och här önskade kvinnan en ärlig kommunikation för att 

minska förvirringen och framförallt rädslan. En annan deltagare förklarade hur akutsjukvården 

inte erkänt hennes missfall på akutmottagningen utan att hon istället hade fått läsa det själv i sin 

sammanfattning av besöket (Baird et al., 2018). Information om vad som var nästa steg i 

behandlingen var eftertraktat av deltagarna enligt Rojas-Luengas et al. (2019).  

 

Även Johnson och Longford (2015) kom fram till ett likartat resultat. Ett strukturerat protokoll 

utvecklades för att ge kvinnor med missfall omedelbar vård på akutmottagningen. Kvinnorna 

blev slumpmässigt tilldelade interventionsgruppen eller den vanliga vårdgruppen. Protokollet 

innehöll bland annat information om missfallet direkt på akutmottagningen, att tidigt identifiera 

missfallet, erbjuda kvinnorna andlig hjälp, ge information inför hemgången där komplikationer 

som kan uppstå förklarades och hur kvinnorna ska gå tillväga om de får någon komplikation. 

Interventionsgruppen fick även ett samtal en vecka efter missfallet där de uppmanades att ta 

psykologisk hjälp. Vikten i att ingripa direkt på akutmottagningen samt ge tydlig och konkret 

information gjorde att deltagarna förstod att graviditeten hade funnits, förstod missfallet och 

kunde erkänna förlusten. Resultatet visade att kvinnorna i båda grupperna kände sorg, men att de 

kvinnorna i interventionen hade lägre nivåer av förtvivlan. Kvinnorna uttryckte även glädje över 

att få prata om situationen omedelbart (Johnson & Longford, 2015).  

 

Séjourné et al. (2010) upptäckte att de kvinnor som blivit inlagda på sjukhus för medicinsk 

behandling efter missfallet var nöjda med den information som lämnats om missfallsprocessen 

samt om vad de kan förvänta sig efter missfallet, medan de som inte blev inlagda inte var lika 

tillfreds med informationen.  

 

Emotionellt stöd 

Fyra studier visade att det emotionella stödet till kvinnor som gick igenom ett missfall inom 

akutsjukvården var otillräcklig. Bristande tid och okunskap på en akutmottagning var 

återkommande resultat (Bellhouse et al., 2019; Emond et al., 2019; MacWilliams et al., 2016; 

Warner et al., 2012). Enligt MacWilliams et al. (2016) upplevde tre av åtta kvinnor att de fått ett 

bemötande med medkänsla och empati, de förklarade att det hjälpte dem att hantera förlusten. 

Resultatet i Punches et al. (2019) visade liknande resultat, att finnas där och stötta patienten 

främjade sorgearbetet. Att säga till kvinnan att inte oroa sig upplevdes enligt en deltagare som ett 

förminskande. Liknande uttryck till exempel att som akutvårdspersonal veta hur det känns för 
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kvinnan i den individuella situationen var något som framkallade förvirring och osäkerhet hos en 

kvinna då reaktionen till förlusten enligt henne var individuell (McLean och Flynns, 2012). 

Bellhouse et al. (2019) beskrev att kvinnor upplevde att sjukvårdspersonal uttryckte okänsliga 

kommentarer, visade ett bristande känslomässigt stöd, hade en avvisande inställning samt visade 

brister vad gällande insyn.  

 

Resultat från Warner et al. (2012) visade att akutvårdspersonalens attityder och beteenden hade 

en betydande roll i kvinnans sorgearbete efter ett missfall. Kvinnorna som behandlades med 

empati vid förlusten och där akutvårdspersonal vågade erkänna missfallet och prata om det 

upplevde akutsjukvården som positiv. En av kvinnorna enligt Miller et al. (2019) beskrev hur 

akutvårdspersonalen hade inkluderat hennes partner i akutrummet vilket uppskattades och gav 

upplevelse av ett emotionellt stöd. Enligt Emond et al. (2019) framkom det i resultatet att ingen 

av deltagarna fick information om den emotionella hälsan. Kvinnorna uttryckte att fokus var på 

kroppsliga besvär. Det beskrevs att en lugn och privat plats krävdes för att hantera känslorna. Ett 

liknande resultat beskrev McLean och Flynns (2012) där hälften av kvinnorna uppfattade 

informationen om känslomässiga konsekvenser som otillräcklig.  

 

Johnson och Langford (2010) utvecklade och utvärderade ännu ett protokoll vars syfte var att ge 

emotionellt stöd till kvinnor som genomgått missfall innan vecka 20. Hur protokollet användes 

var uppdelat i olika delar, bland annat att ha patienten i ett privat rum, se kvinnans individuella 

behov, skapa en minnesstund och avsätta tid för tystnad och eventuella frågor. Resultatet visade 

att de kvinnor som genomförde protokollet upplevde lägre nivåer av förtvivlan än de som inte 

följde protokollet. Protokollet hjälpte en grupp kvinnor att känna igen och uttrycka sorg. I 

resultatet beskrevs fördelar med att ha en sjuksköterska som stöd vid processen (Johnson & 

Langford, 2010). Vikten i att skapa en minnesstund, att kvinnorna fick ta bilder på fostret samt 

fot- och hand avtryck betonade även Catlin (2018), där kvinnan tillsammans med 

akutvårdspersonal tog fram riktlinjer för akutmottagningar vid missfall.  

 

Tre av kvinnorna i Bairds et al. (2018) vetenskaplig artikel uttryckte att de kände sig ensamma på 

akutmottagningen. Beroende på dess tillstånd hade de önskat ett känslomässigt stöd. De beskrev 

att de inte hade någon att prata med, ingen som förklarade för dem samt ingen som tröstade dem. 

Akutvårdspersonalen upplevdes som kalla, dömande och oförskämda (Baird et al., 2018). Att 

uppleva personalen kall var även något som McLean och Flynn (2012) förklarade. Där fick 

akutvårdspersonalen kvinnorna att känna sig nedvärderade då de påstod att kvinnorna inte hade 

tillräckligt med kunskap om sin egen kropp. I resultatet identifierades tre uttalanden för att kunna 

ge ett emotionellt stöd i enlighet med kvinnorna. Dessa var snabb hjälp, tydlig information samt 

erkännande av diagnosen (McLean & Flynn, 2012).  

 

Att tillåta sorg, vara stöttande och kunna identifiera behovet av emotionellt stöd var faktorer som 

förbättrade upplevelsen och kunde stärkas enligt kvinnors erfarenheter (MacWilliams et al., 

2016). 

 

Especially after having had such a warm…. Like when I had that big cry over the 

placenta that I saw, like the sobbing cry, like the nurses were so good to me. Like they 

encouraged me to cry. They were empathetic. Like I don't remember what they said but I 

remember them acknowledging it as a loss. Like I remember feeling like they understood 

that this was a dead baby for me even though it wasn’t. I think they at least understood 

that it was a loss. So I felt really like they got it. (MacWilliams et al., 2016, s. 508).  
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Hotad integritet i den akuta miljön 

Miljön inom akutsjukvården visade enligt fem studier vara ogynnsamt för kvinnornas integritet. 

Att som kvinna med ett pågående eller fullbordat missfall inte bli prioriterad på 

akutmottagningen var återkommande i resultaten (Emond et al., 2019; Miller et al., 2019; 

Punches et al., 2019; Rojas-Luengas et al., 2019; Warner et al., 2012).  

 

Enligt Punches et al. (2019) visade kvinnornas upplevelser att det var en kaotisk miljö med 

mycket människor som cirkulerade runt och att sjuksköterskorna var stressade, detta resulterade i 

att patienterna inte ville störa sjuksköterskorna. Att inte ha ett eget rum, egen toalett eller att gråta 

framför andra patienter upplevde kvinnorna som ett bekymmer och integritetskränkande 

(Punches et al., 2019). Liknande resultat hittade Warner et al. (2012) där de beskrev hur 

kvinnorna kunde ha förståelse för att inte vara prioriterade på akutmottagningen, men trots 

förståelse kunde de inte undvika kränkande känslor. Att få komma till en säng främjade 

kvinnornas integritet och gjorde det möjligt att hantera situationen med värdighet igen (Warner et 

al., 2012). Miller et al. (2019) beskrev att den långa väntan, både i väntrum och inne på 

akutmottagningen kunde upplevas värre än den faktiska diagnosen. Kvinnorna förklarade hur de 

förstod att något var fel men att den höga arbetsbelastningen på akutmottagningarna gjorde att de 

fick vänta på sina resultat. Att få en snabb bedömning med ultraljud gynnade kvinnornas 

upplevelse av akutsjukvården (Miller et al., 2019).  

 

Att sitta i väntrum var något som upplevdes identitetskränkande enligt Emond et al. (2019). Det 

framkom även i resultatet att väntetiden upplevdes som oroande (Emond et al., 2019; Lariviére- 

Bastien et al., 2019). Enligt Baird et al. (2018) gick det så lång tid i väntrummet att kvinnan i 

fråga hade känt sig bortglömd. Kvinnan beskrev att all personal verkade upptagna och att 

missfallet inte framstod som tillräckligt brådskande hos personalen. Kvinnan menade att 

missfallet var stressande och känslan av bortglömdhet var något som måste förbättras på 

akutmottagningar (Baird et al., 2018). Även i Rojas-Luengas et al. (2019) resultat fanns känslan 

att symtomen inte var tillräckliga för akutsjukvården. Kvinnorna upplevde att de slösade 

akutvårdpersonalens tid. Två kvinnor uttryckte frågande att deras förlust kunde ha räddats om 

symtomen uppmärksammats tidigare och tagits på allvar. Enligt Punches, Johnson, Acquavita, 

Felblinger och Gillespie (2017) lämnade 14 procent som sökte vård för misstänkt missfall innan 

de fått en läkarundersökning på grund av lång väntetid. Sex av åtta kvinnor i MacWilliams et al. 

(2016) resultat kände att de inte var på rätt plats och att de inte blev prioriterade. De uttryckte att 

de sökte för ett annat typ av trauma än de andra patienterna. De framkom även att de inte fick 

någon reaktion från sjuksköterskorna då de, enligt kvinnorna, bara såg det kroppsliga besvären. 

 

Uppföljning och framtid 

Enligt Emond et al. (2019) hade inte 58 procent av kvinnorna någon uppföljning eller möjlighet 

att ställa frågor efter besöket på akutmottagningen. Vid utskrivning kunde kvinnorna uppleva att 

de var oförberedda för att gå hem, de visste inte vad som skulle hända fysiskt eller psykiskt. Flera 

kvinnor tyckte att skriftlig information kunde vara till hjälp för dess förmåga att förstå vad som 

hänt samt att ha som stöd under sorgearbetet efter missfallet. Att få rådgivning om vart de kunde 

vända sig efter besöket kunde vara till hjälp. Att erbjudas någon som de kunde ringa vid frågor 

var också betydelsefullt (Emond et al., 2019; MacWilliams et al., 2016; Miller et al., 2019; 

Punches et al., 2019; Warner et al., 2012). Warner et al. (2012) förklarade att 2 av 16 kvinnor var 

nöjda med rådgivning innan hemgång och hanteringen av det psykiska stödet som fanns att få när 

de kommit hem. De andra 14 kvinnorna hade uppskattat en tydlig plan för uppföljning. Enligt 

Emond et al. (2019) kände kvinnorna sig övergivna och att de inte fått information om kroppsliga 

eller emotionella ändamål. Att erhålla information om vad som förväntades både fysiskt och 

psykiskt hos kvinnorna var önskvärt (McLean & Flynn, 2012).  
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Enligt Zavotsky et al. (2013) utformades ett program som inkluderade utbildning och riktlinjer 

som var evidensbaserade till hjälp för hantering vid missfall, det betonade bland annat kroppslig 

och emotionell information som kvinnorna kunde få vid utskrivning. Resultatet visade att 

patienterna var nöjda med programmet, samt att de upplevde sjuksköterskorna som självsäkra i 

hur de hanterade kvinnorna som genomgått denna förlust (Zavotsky et al., 2013). Ett liknande 

resultat presenterade Bellhouse et al. (2019) då kvinnorna upplevde bristande uppföljning. 

Uppföljning var önskvärt för att kunna ställa praktiska frågor samt främja det känslomässiga 

välbefinnandet. Det framkom även att sjukvårdspersonalen hade fokus återigen på de fysiska 

besvären och att det emotionella förbisågs under uppföljningar. Kvinnornas rekommendationer 

framhävdes för att förbättra omvårdnaden. Rekommendationerna var att få uppföljning efter 

missfall, hänvisas till stödorganisationer, erkänna kvinnors förlust och sorg, få information under 

och efter missfallet samt möjlighet att vidare utreda varför missfallet inträffade (Bellhouse et al., 

2019).  

 

Enligt Johnson och Langford (2010) stärkte ett uppföljningssamtal en vecka efter utskrivning från 

akutmottagning kvinnornas upplevelser positivt. Under detta samtal kunde kvinnorna uttrycka 

sina känslor och funderingar samt ett uppföljande besök om ytterligare en vecka på en klinik 

bokades in. Denna uppföljning uttryckte kvinnorna som hjälpsam och att de kände empati och 

stöttning genom händelsen. MacWilliams et al. (2016) förklarade att kvinnor som haft missfall 

och behandlats på akutmottagning upplevde det som traumatiskt och att det påverkade dem 

emotionellt en lång tid efter diagnostisering. Att tilldelas information inför hemgång om 

stödgrupper samt telefonrådgivning vad något som kvinnorna saknade (McLean & Flynn, 2012). 

Likartat resultat påträffade Séjourné et al. (2010) där kvinnorna önskade prata med andra kvinnor 

som upplevt ett missfall. Kvinnorna förklarade att de sökte efter forum på internet, men att de 

hellre hade uppskattat information från sjukvårdspersonalen vad gällande gruppterapi där kvinnor 

som upplevt missfall kunde träffas. Kvinnorna eftersträvade informationsbroschyrer att ta med 

hem. De betonade även vikten av att ha möjlighet att kunna kontakta sjukvårdspersonal och 

önskade ett telefonnummer som de kunde vända sig till efter besöket. Detta hade kvinnorna 

hoppats på att få direkt efter missfallet, dock beskrev de hur informationen även hade varit 

användbar dagar eller veckor efter förlusten (Séjourné et al., 2010). 

 

I Rojas-Luengas et al. (2019) resultat var erfarenheten om uppföljning splittrad. De flesta 

kvinnorna fick ett återbesök till en mottagning redan 12 - 72 timmar efter besöket på 

akutmottagningen. Detta var uppskattat hos kvinnorna och utvecklade förståelse och tydlighet 

hos dem (Rojas-Luengas et al., 2019). Baird et al. (2018) beskrev hur kvinnorna uttryckte en 

önskan om information kring uppföljning. De betonade brister i information kring framtida 

graviditeter då de oroade sig över dem och undrade om samma sak skulle hända igen. Bairds et 

al. (2018) resultat kunde kopplas till Séjournés et al. (2010) som använde ett frågeformulär till 

kvinnorna och tog bland annat upp komplikationer efter missfallet. Således kunde de fastställa att 

den viktigaste komplikationen för 82 procent av kvinnorna var rädslan vid en ny graviditet.  

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att lyfta kvinnornas upplevelser i mötet med 

sjuksköterskan inom akutsjukvården vid missfall. Resultatet visar att akutsjukvården behöver 

förbättras och att i stora drag upplever kvinnorna brister vad gällande stöd, information och 

respekt till integriteten.  

 



   17 

Resultat från tio av de inkluderade vetenskapliga artiklarna visade att information gav 

förutsättningar för bearbetning av sorg och förlust. Att flertalet vetenskapliga artiklar visade 

liknande resultat stärkte tillförlitligheten till att informationen var bristfällig. Att bli delaktig i sin 

vård och värna om kvinnans autonomi var något som betonades. Tydlig information och 

kommunikation skapade förtroende för sjuksköterskor inom akutsjukvården, vilket bidrog till 

snabbare återhämtning och förståelse. Att inte prata om missfall och våga erkänna förlusten för 

kvinnorna var också återkommande brister som kvinnorna upplevde. De vetenskapliga artiklarna 

förklarade att den otydliga informationen och kommunikationen skapade förvirring. Det visade 

även att kvinnor inte erhöll svar från prover samt vad som var nästa steg i behandlingen 

(Bellhouse et al., 2019; Emond et al., 2019; Johnson & Longford, 2015; Lariviére- Bastien et al., 

2019; MacWilliams et al., 2016; Miller et al. 2019; Punches et al., 2019; Séjourné et al., 2010; 

Warner et al., 2012; Zavotsky et al., 2013).  

 

Den bristfälliga informationen och kommunikationen kan anknytas till sjuksköterskans 

kärnkompetenser, informatik och personcentrerad vård. Dessa handlar bland annat om hur 

sjuksköterskor ska göra patienten delaktig i sin vård genom information och kommunikation. Att 

ge tydlig och säker information till kvinnan under hela vårdbesöket kan stödja hennes egenvård. 

Således kan det främja sorgearbetet och bidra till hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Förvirring som konsekvens av bristande information och kommunikation var något som 

poängterades i resultatet. Anledningen var främst att inte ha förståelse över vad som sker samt att 

inte erhålla svar. Att inte tilldelas svar eller förstå vad som sker kan leda till en krissituation och 

därmed skapa lidande hos kvinnorna. En förlust, såsom ett missfall framkallade sorg hos kvinnan. 

Vi, författarna till litteraturöversikten, diskuterar hur tydlig information och att lyssna på kvinnan 

kan underlätta sorgearbetet i en kris, detta med stöd av Rosengren et al. (2019). Enligt oss ny 

forskning, Merrigan (2018), framkom det att sjuksköterskorna på akutmottagningar vill förse 

vård till kvinnorna med missfall genom medkänsla, information och med hög vårdkvalité. 

Förbättringar behövdes och genom tydliga rutiner och utbildning kunde kvinnornas upplevelser 

förbättras. Vidare diskuterade vi att rutiner och utbildning borde beröra alla sjuksköterskor för att 

förbättra både kvinnornas och även sjuksköterskornas upplevelser. 

 

Enligt Baird et al. (2018) ifrågasatte kvinnorna sig själva efter missfallet, de undrade vad de hade 

gjort för fel och önskade konkret information. Med stöd av Baird et al. (2018) anser vi att dessa 

tankar grundas på skuldkänslor. Känslorna skuld och skam står till grund för Erikssons (2001) 

själsliga/andliga sjukdomslidande. Eriksson (2001) beskriver hur patienterna anklagar sig själva 

att ha framkallat sjukdomen samt att skuldkänslorna bidrar till en känsla av misslyckande hos 

patienter. Kvinnorna i Baird et al. (2018) beskrev också hur de undrade varför missfallet just 

hände dem. Enligt Eriksson (2001) utvecklas sjukdomslidande genom att patienterna undra vad 

de hade kunnat gjort annorlunda.  

 

Ny forskning, Nash, Barry och Bradshaw (2018), bekräftade det vi kom fram till vad gällande 

brister av tydliga rutiner vid missfall. Nash et al. (2018) ansåg att omvårdnaden vid ett missfall 

behövde uppdateras och utbildningsbehovet hos personalen var stort. Att ge kvinnorna 

information om missfall via broschyrer samt kunna ge rådgivning muntligt var önskvärt samt en 

god tillgång för vårdandet av kvinnorna. Med stöd av Nash et al. (2018) drar vi som författare 

slutsatsen att djupare utbildning kan öka modet hos sjuksköterskorna då de får ökad kunskap om 

hur de kan kommunicera med kvinnorna mer naturligt. Genom utbildning om missfall anser vi att 

det bidrar det till en stadigare grund att stå på i mötet med kvinnorna. 

 

Ett av huvudfynden i denna litteraturöversikt var vikten av emotionellt stöd, att finnas där, bli 

bemött med medkänsla och empati främjade sorgearbetet. Att prata om missfallet, tillåta sorg och 
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inte förminska upplevelser kunde förbättra kvinnornas förutsättningar. Kvinnors upplevelser om 

hur betydelsefullt det emotionella stödet var lyfts i sju vetenskapliga artiklar (Bairds et al., 2018; 

Catlin, 2018; Emond et al., 2019; MacWilliams et al., 2016; Miller et al., 2019; Punches et al., 

2019; Warner et al., 2012). Emond et al. (2019) beskrev ett glapp mellan akutvårdpersonalens 

stöd och kvinnornas behov när de drabbats av missfall. Vi drar en slutsats med stöd av Emond et 

al. (2019), Lariviére- Bastien et al. (2019), McLean & Flynn (2012), Zavotsky et al. (2013), att 

det som sjuksköterska på en akutmottagning kan vara utmanande att ge fullständigt stöd och 

tillräckligt med information då bristande utbildning, tid och riktlinjer är förekommande. Bristen 

på det emotionella stödet kan kopplas till lidande. Enligt Eriksson (2001) ökar lidandet om de 

behov som uttrycks inte blir tagna på allvar vilket Emond et al. (2019) betonade. Ett lidande som 

Eriksson (2001) nämner är vårdlidande och kan innebära maktutövning, detta kan kopplas till att 

sjuksköterskor inte tar situationen på allvar eller ser patientens behov. Om sjuksköterskor har 

bristande kompetens och inte uppmärksammar individens behov av vård vid till exempel 

emotionellt stöd blir dessa personer lidande. “All of sudden, I started to bleed. I went to the 

emergency room [but] it wasn’t taken seriously…” (Emond et al., 2019, s. 1957).  

 

Ett annat huvudfynd var hur miljön inom akutsjukvården påverkade kvinnornas integritet och 

förmåga att hantera situationen. Önskan att ha tillgång till ett privat rum med egen toalett där de 

kunde hantera sina känslor var återkommande. Detta var något som gynnade upplevelsen och 

stärkte integriteten (Baird et al., 2018; Lariviére- Bastien et al., 2019; MacWilliams et al., 2016; 

Miller et al., 2019; Punches et al., 2019; Warner et al., 2012). Sjuksköterskornas ansvar är bland 

annat att förebygga ohälsa, utföra vård med respekt och att skapa tillit, detta kan sammanfogas 

med miljön på akutmottagningar och kvinnors integritet. En av sjuksköterskans kärnkompetenser 

är personcentrerad omvårdnad, vilket betyder att en individuell bedömning av patientens behov 

ska utföras (Ehrenberg & Wallin, 2014). Att ha kontinuitet, en tydlig kommunikation och ett 

personcentrerat förhållningssätt samt se personen som en helhet och inte bara det fysiska var av 

vikt i mötet med akutsjukvården hos kvinnorna för att minska stress (Emond et al. 2019; 

Lariviére- Bastien et al. 2019; MacWilliams et al. 2016; Miller et al. 2019; Punches et al. 2019; 

Warner et al. 2012; Zavotsky et al., 2013). Lidande kan kopplas till den miljö som förekom inom 

akutsjukvården. Enligt Eriksson (2001) är den vanligaste typen av vårdlidande kränkning av 

patientens värdighet. Genom att koppla kvinnornas upplevelser av identitetskräkning vid missfall 

inom akutsjukvården och vårdlidande har de inte tillämpats att främja hälsa till fullo och 

autonomin hos kvinnorna blev lidande (Baird et al., 2018; Eriksson, 2001; Lariviére- Bastien et 

al., 2019; MacWilliams et al., 2016; Miller et al., 2019; Punches et al., 2019; Warner et al., 

2012). Vi, författarna till litteraturöversikten, diskuterar vikten i att kvinnorna ska vara delaktiga i 

sin vård och självbestämmandet ska respekteras. Med stöd av resultatet anser vi att 

sjuksköterskorna inom akutsjukvården kan öka kvinnornas autonomi genom att ge tydlig 

information och visa medkänsla. Evans (2015) bekräftar detta genom att belysa betydelsen i att 

lyssna på patienten och våga ställa frågor om tankar och känslor. Som redan nämnt kan miljön 

inom akutsjukvården vara stressig, men som sjuksköterskor ska vi vara professionella och inte 

visa detta i mötet med kvinnorna, således kan även känslan av att vara en börda minska hos 

kvinnorna. Slutligen får kvinnor mer förståelse och insikt i processen om de får vara delaktiga, 

som förhoppningsvis kan främja hälsan på lång sikt och förbättra återhämtningen.  

 

Väntetider på akutmottagningar var något som kvinnorna upplevde som stressande och oroande 

(Baird et al., 2018; Emond et al., 2019; Lariviére- Bastien et al., 2019; Punches et al., 2017). En 

slutsats som vi drar med stöd av dessa vetenskapliga artiklar är att akutsjukvårdens höga tempo 

inte är en optimal miljö för sorgehantering. Enligt Baird et al. (2018) var väntetiden så lång att en 

kvinna kände sig bortglömd, således kan detta kopplas till lidande. Enligt Eriksson (2001) kan 

lidande orsakas av att som patient inte bli sedd, lyssnad på eller delaktiga i sin vård som kan leda 
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till upplevelser av minskad värdighet. Vidare diskuterar vi varför de kvinnor som söker akut för 

missfall inte prioriteras högre i triagen. Diskussion kring om tidig identifiering av vårdbehovet 

kan leda till bättre prognos hos fostret och kvinnan framkom mellan oss.  

 

Ytterligare ett huvudfynd var vikten av uppföljning hos kvinnorna efter besöket inom 

akutsjukvården. Kvinnorna uttryckte sig att de inte kände sig förberedda att gå hem och visste 

inte vad som komma skall. En positiv aspekt med detta huvudfynd var att kvinnorna som blev 

erbjudna uppföljning ansåg det som lugnande, hjälpsamt och att det gav möjlighet för frågor som 

framkommit efter besöket. Även skriftlig information var något som uppskattades av kvinnorna 

då det var svårt att ta in all information vid en kris, och därmed kunde läsa materialet vid ett 

lugnare skede (Emond et al., 2019; Johnson & Langford, 2010; MacWilliams et al., 2016; Miller 

et al., 2019; Punches et al., 2019; Séjourné et al., 2010; Warner et al., 2012). Kvinnor som 

drabbades av missfall kunde uppleva det som en traumatisk händelse vilket kunde innebära 

framtida sorg och posttraumatiska stressyndrom (Krosch & Shakespeare- Finch, 2017). Med stöd 

av Emond et al. (2019), MacWilliams et al. (2016), Miller et al. (2019), Punches et al. (2019), 

Rojas-Luengas et al., (2019), Séjourné et al., (2010) och Warner et al. (2012) drar vi slutsatsen att 

uppföljning bör vara en del av alla kvinnors eftervård vid missfall för att minska ohälsa efter en 

traumatisk händelse.  

 

Att ha ett helhetsperspektiv och att hälsa inte enbart innebär frånvaro av sjukdom är något som 

Erikssons (2001) omvårdnadsteori “lidande” handlar om. Detta relaterat till kvinnornas 

upplevelser inom akutsjukvården vid missfall kan appliceras genom att det inte enbart innebär 

kroppsliga förändringar utan att det finns andra aspekter som kan skapa ett lidande. Hälsa är 

utgångspunkten och vid ett missfall ska sjuksköterskor tillsammans med patienten arbeta för att 

minska lidandet efter en traumatisk händelse. Sjukdomslidande kan kopplas till missfall genom 

en kroppslig smärta och ett själsligt/andligt lidande. Ett vårdlidande kan även förekomma vid 

missfall inom akutsjukvården, detta lidande är en indikation på bristfällig vård vilket många 

kvinnor uttrycker i resultatet (Eriksson, 2001). Detta kan kopplas till Emond et al. (2019) 

där kvinnorna uttryckte att huvudfokus låg på det kroppsliga, därav inte som en helhet som 

Eriksson (2001) belyser i sin teori.  

 

Resultatet visade att kvinnor utvecklade en sorts kris och enligt Daugirdait et al. (2015) kunde 

PTSD uppstå efter ett missfall. Vi diskuterar hur vi anser att hälso- och sjukvården gör sig själva 

en otjänst genom att inte bemöta dessa kvinnor på ett vis som främjar deras hälsa och minskar 

lidandet på lång sikt. Att fånga upp kvinnorna direkt på akutmottagningen skulle enligt oss bidra 

med långsiktiga fördelar hos hälso- och sjukvården, till exempel mindre vårdtid. Två 

folkhälsopolitiska mål är jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård samt kunskaper, 

kompetenser och utbildning (Folkhälsomyndigheten, 2019). Med stöd av folkhälsomyndigheten 

och de folkhälsopolitiska målen (2019) kopplar vi detta till att om sjuksköterskor har ett 

professionellt bemötande, ser patientens individuella behov, erbjuder information och arbetar 

hälsofrämjande ges möjligheter till en jämställd hälsa. Målet som handlar om kunskap, 

kompetenser och utbildning beskriver hur det ger en bättre förutsättning för att bättre kunna 

hantera och påverka situationer (Folkhälsomyndigheten, 2019). Med stöd av detta anser vi att 

information, hälsofrämjande insatser och utbildning minskar risker av fysiskt och emotionellt 

lidande hos kvinnor som upplevt ett missfall.  

  

Syftet med arbetet är besvarat, en kartläggning av brister och styrkor har framkommit i resultatet 

utifrån kvinnors upplevelser. Utvärdering av olika program och protokoll har undersökts, och 

resulterat i att rutiner och utbildning krävs för en förbättrad upplevelse inom akutsjukvården. En 

styrka vi som författare ser med vårt resultat är att det förhoppningsvis kan generera i att 
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sjuksköterskor får mer kunskap om kvinnors upplevelser vid ett missfall. Det kan därmed leda till 

att framtidens vård till kvinnor vid missfall blir mer strukturerad och empatisk. Att kvinnornas 

upplevelser lyfts och att ändringar utefter deras önskemål utvecklas ger möjlighet till en 

personcentrerad och trygg miljö inom akutsjukvården. Ovanstående fynd belyser 

utbildningsbehovet, att sjuksköterskorna bör bemöta kvinnor som genomgått ett missfall med 

empati och vara lyhörd på just denna persons behov av stöd.  

 

Vad gällande omvårdnadens relevans gör vi en koppling om hur central del omvårdnaden var i en 

sådan situation. Att som sjuksköterska tillgodose patientens behov och främja hälsa genom 

personcentrerad omvårdnad är betydelsefullt. Den etiska relevansen är aktuell när bemötande av 

människor sker, att med respekt bemöta kvinnors integritet är en slutsats som vi drar med stöd av 

resultatet, detta för att gynna kvinnors upplevelser och känsla av autonomi. Etiska 

frågeställningar och moral är något som framträder inte bara som sjuksköterska utan även som 

medmänniska. Som sjuksköterska kan vi ställas inför etiska dilemman och att bemöta detta på rätt 

sätt kan vara en svårighet och med hjälp av resultatet kan informationen vara till stöd för hur 

sjuksköterskor kan bemöta kvinnorna på ett respektfullt och etiskt sätt. Mer forskning inom 

området är av betydelse då svagheter hos sjuksköterskorna presenterades i resultatet. Vidare 

forskning skulle även behöva undersöka hur miljön inom akutsjukvården kan öka kvinnornas 

positiva upplevelser samt hur sjuksköterskorna kan få ta del av utbildning så kompetens inom 

området även finns på akutmottagningar. Vi diskuterar vald teoretisk utgångspunkt och kommer 

fram till att Erikssons ”lidande” har en stark koppling till litteraturöversiktens syfte, 

problemformulering och resultat. Enligt oss stärker teorin förståelsen för kvinnornas lidande vid 

ett missfall. I vårt och många andras framtida yrke som sjuksköterskor kan teorin appliceras i 

olika sammanhang då lidande är vanligt förekommande inom sjukvården. Med Erikssons 

“lidande” i åtanke som sjuksköterskor kan teorin öka förståelsen för vilken typ av lidande som 

patienten i fråga upplever, på så vis kan vi lättare bemöta och hjälpa dessa patienter.  

 

Resultatet i denna litteraturöversikt sammanställdes med hjälp av 16 vetenskapliga artiklar som 

har granskats av oss, därför anser vi att resultatet är tillförlitligt. Resultatet svarar på syftet och 

därmed anses hållbart för att dra slutsatser. Vi diskuterar huruvida resultatet i litteraturöversikten 

var överraskande eller väntat. Enligt oss var resultatet väntat, då förståelsen för att kunna stötta 

alla behov hos dessa kvinnor under den tidspress som akutsjukvården innebär finns. Att behandla 

och bemöta ett missfall på en akutmottagning kräver enligt oss mer styrka och mod hos 

sjuksköterskorna än att behandla till exempel ett brutet ben. Det beror på att ett missfall är en 

förlust som inte kommer tillbaka och kräver stöttning både fysiskt, emotionellt, socialt och 

existentiellt. Som nämns i resultatet önskade kvinnorna svar. Att som sjuksköterska svara på 

frågor om till exempel döden, då kvinnor kan ställas inför existentiella funderingar efter ett 

missfall (Carolan & Wright, 2017) kräver mod. Vi diskuterar även att det i en stressad situation 

kan vara svårt att svara på dessa frågor, därav var resultatet med brister väntat hos oss. Som 

lärdom tar vi med oss att vara professionella i vårt arbete, trots en stressad situation ska ett lugn 

och tryggt bemötande ges till varje individ. Detta genom att se patienten, lyssna och ge patienten 

tid. I resultatet handlade en stor del om bristande emotionellt stöd. Vi tror att denna brist inte 

alltid hade med sjuksköterskornas personlighet att göra utan att de ansågs vara icke empatiska i 

och med stressen inom akutsjukvården. Även detta kommer vi bära med oss som sjuksköterskor, 

att trots stress bevara ett empatiskt bemötande och förklara att situationen är stressig för att öka 

förståelsen hos patienterna.  

 

Metoddiskussion 

Denna litteraturöversikt baseras på ett preciserat syfte. Syftet har vi som författare haft i åtanke 

genom hela arbetsprocessen. Således har vi en förhoppning att erhålla en röd tråd och skapa 
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förståelse hos läsaren. Enligt Kristensson (2014) sammanställer en litteraturöversikt relevant 

kunskap som i sin tur kan användas i praktiken. Metoden har enligt oss varit lämplig för att svara 

på syftet. Det gav oss utrymme att sortera ut den information som inte var aktuell. På så sett ledde 

denna metod till en litteraturöversikt som eftersträvade ett tydligt svar på syftet (Kristensson, 

2014).  

Enligt Rosén (2017) omfattar en litteraturöversikt både styrkor och svagheter. En av de främsta 

styrkorna var trovärdigheten till innehållet. En litteraturöversikt innebär konkreta riktlinjer vad 

gällande urval där inklusions- och exklusionskriterier tydligt förklaras. Tillförlitligheten grundas i 

den skarpa kvalitetsgranskningen, där vi själva granskat de inkluderade vetenskapliga artiklarna 

och på så vis försäkrat sig om att innehållet håller sig till urvalet och syftet. En matris där läsaren 

har möjlighet att läsa vår granskning av de inkluderade vetenskapliga artiklar finns med 

litteraturöversikten. Således skapar denna översikt en förståelse för hur vi resonerat kring val av 

innehåll. Hur vi samlat in data tydliggörs genom ännu en tabell samt referenser redovisas. 

Läsaren kan därmed undersöka de vetenskapliga artiklarna som användes, vilket även det leder 

till förtroende för litteraturöversikten. En annan styrka är att vi övervägde de vetenskapliga 

artiklarnas etiska riktlinjer. Ett etiskt övervägande gjordes i syfte att skapa förtroende hos läsaren, 

då det bekräftade att materialet i litteraturöversikten inte var vinklat i enlighet med våra tankar 

och känslor (Rosén, 2017). Vi som författare har med stöd av Rosén (2017) förhindrat att våra 

egna åsikter vinklat arbetets resultat, genom att enbart presentera det som framkom i de olika 

vetenskapliga artiklarna. Enligt Forsberg och Wengström (2016) kan det kallas ”bias” när 

författare inte är objektiva, detta ska undvikas för att få ett objektivt och tillförlitligt resultat. Vi 

har även diskuterat om hur förförståelsen kan ha en påverkan på resultatet. Vi anser att det kan 

vara en styrka då kunskap finns och ökar förståelsen för ämnet. Dock kan förförståelsen påverka 

resultatet negativt om det vinklar resultatet till ett mer personligt innehåll. 

Vi diskuterade antalet sökord som användes för datainsamlingen. För att utveckla innehållet 

kunde fler sökord inkluderats då det kunde givit en bredare bild av syftet. Ökat antal sökord 

kunde även påverkat antalet träffar som gavs per sökning. Vi upplevde antalet träffar på 

vetenskapliga artiklar som en begränsning och fler valmöjligheter hade varit önskvärt. Trots detta 

anser vi att de 16 inkluderade vetenskapliga artiklarna uppfyllde de kriterier som behövdes för att 

inkluderas till resultatet. Vårt syfte behövde preciseras, detta kom att fördröja arbetsprocessen då 

ändringar gjordes. I en av resultatets vetenskapliga artiklar var responsen på enkäterna låg vilket 

gav ett mindre urval, således kunde ingen avancerad statistisk analys genomföras. Trots den låga 

svarsfrekvensen ansåg vi att den gav svar på syftet och fick därmed inkluderas. I vetenskapliga 

artiklar beskrevs upplevelser av akutvårdspersonal, inte specifikt sjuksköterskan. Detta vill vi 

förtydliga genom att betona teamarbetet. Att arbeta i team är en del av akutsjukvården och att 

särskilja sjuksköterskan från teamet var inte möjligt. När sökningar efter vetenskapliga artiklar 

gjordes användes dock alltid ett sökord som inkluderade ”nurse” och/eller ”nursing”.   

Genomförandet av dataanalys hade en positiv påverkan på litteraturöversikten då detta ledde till 

att vi fann de betydande kategorierna som kom att vara grunden till resultatet. Dataanalysen 

skapade även en helhetsöverblick av det material som inhämtats. Denna litteraturöversikt 

innehåller både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar. Vi diskuterar inkluderandet av 

vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ design. Kvantitativ design har en 

statistisk signifikant medan kvalitativ design handlar om patienters upplevelser. Vidare 

diskussion kring svårigheter att kombinera dessa olika design i ett resultat framkom då syftet med 

litteraturöversikten var att lyfta kvinnornas upplevelser. De inkluderade vetenskapliga artiklarna 

som var kvantitativa erhöll en datainsamling med frågeformulär, där fick kvinnorna besvarade 

frågor om deras upplevelser vid missfallet, vilket enligt oss gjorde dessa vetenskapliga artiklar 

relevanta att ha med. Enligt Forsberg och Wengström (2016) används båda forskningsansatserna 
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för att få fram information av olika slag, detta vidgar synvinklar och ger en mer översiktlig 

information. Kvalitetsgranskningen av artiklarna resulterade i tio artiklar med hög kvalité och sex 

artiklar med medelkvalité. Vi ser detta som en styrka då en hög kvalité ökar tillförlitligheten i 

resultatet. Enligt Kristensson (2014) är ett mätinstrument ett redskap, som i detta sammanhang 

används vid insamling av olika typer data. I resultatets inkluderade vetenskapliga artiklar 

användes olika mätinstrument för att underlätta datainsamlingen. De som nyttjades var intervjuer 

samt olika frågeformulär. Även mätskalor användes för att identifiera kvinnors upplevelser av 

sorg och förtvivlan.  

Som nämnt beskriver Rosén (2017) att en litteraturöversikt inte enbart innehåller styrkor utan 

också svagheter. Oavsett om vi, författarna till litteraturöversikten, använde tydliga 

bedömningsunderlag för kvalitetsgranskningen kan osäkerhet förekomma kring valet av 

inkluderade vetenskapliga artiklar. Denna litteraturöversikt kunde komma att grundas på 

vetenskapliga artiklar som baserades på vårat eget tycke. Detta kunde medföra en vinklad bild av 

det undersökande syftet (Rosén, 2017). Vi hade med stöd av Rosén (2017) förståelse för denna 

svaghet och inkluderade inte vetenskapliga artiklar efter eget tycke under datainsamlingen.  

Vi har också diskuterat huruvida annan metod kunde svarat på syftet och utmynnat i liknande 

resultat. Elva av de inkluderade vetenskapliga artiklarna har erhållit en kvalitativ design. Vi 

kommer fram till att deras resultat har kommit att likna denna litteraturöversikt. Diskussion kring 

en intervjustudie har pågått, även då ansåg vi att ett liknande resultat hade kunnat utvecklats. 

Detta på grund av att denna litteraturöversikt undersöker kvinnors upplevelser från andra studier, 

och hade vi intervjuat kvinnor själva med hjälp av enkäter eller muntliga intervjuer kunde 

resultatet likna det som vi fick i denna litteraturöversikt. En randomiserad kontrollerad studie 

kunde också komma att likna resultatet, dock hade ett annat syfte behövts. Till exempel ett syfte 

där en intervention med olika riktlinjer undersöktes. En litteraturöversikt gjorde det möjlig för oss 

att få ett brett informationsmaterial, därav ansågs denna metod adekvat för syftet.  

Generaliserbarhet är enligt Kristensson (2014) något som resultatet ska leda till, det innebär att 

data som framkommer ska kunna gälla för alla berörda kvinnor. Vi har resonerat kring 

litteraturöversiktens generaliserbarhet och anser att urvalet är stort. Kvinnorna som deltog i 

studierna var i olika åldrar samt kom från olika delar av världen. I resultatet beskrevs vikten i att 

se patienter som en helhet där fysisk, psykisk, socialt och existentiellt stöd bör ingå. Vi diskuterar 

därför att ett helhetsperspektiv och patientens delaktighet kan appliceras i svåra situationer som 

till exempel olika förluster. Således anser vi att resultatet i litteraturöversikten är generaliserbart. 

Överförbarhet är en rimlighetsbedömning som vi stöttade hos läsaren genom att tydligt beskriva 

de vetenskapliga artiklarnas sammanhang och deltagare. Genom detta vill vi stärka 

litteraturöversiktens trovärdighet (Kristensson, 2014).  

Kristensson (2014) beskriver att det finns olika typer av bortfall, externt bortfall och internt 

bortfall. Ett bortfall som är stort kan påverka kvaliteten, resultatet och dess möjlighet att 

generalisera. Det som är viktigt vid bortfall är att resultatet inte ska påverkas, vid ett stort bortfall 

bör en bortfallsanalys utföras. Johnsson och Longford (2015) studie har ett bortfall på sju 

personer. I resultatet beskrev Johnsson och Longford (2015) inte bortfallet som en påverkande 

faktor. I Baird et al. (2018) förekom ett bortfall då deltagarna inte längre vill vara med, inte hade 

ett tidigt missfall, talade bara spanska eller att de inte fick tag i deltagarna över telefon trots att de 

ringt eller skickat meddelanden tre gånger. Vi diskuterar om bortfallen i dessa vetenskapliga 

artiklar påverkat vårt resultat, men då vårt syfte är att lyfta kvinnornas upplevelser anser vi att 

varje enskild upplevelse är betydelsefull trots bortfall.  
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Slutsats 

Författarna till litteraturöversikten har sammanställt 16 vetenskapliga artiklar som tillsammans 

bildat ett resultat som svarar på syftet. I resultatet framkommer de att kvinnor som drabbas av ett 

missfall och söker akutvård ställs inför olika påfrestningar. Det krävs kunskap hos sjuksköterskan 

för att tackla dessa dilemman tillsammans med kvinnorna. Resultatet påvisar brister i något som 

hos kvinnorna var värdefullt för det kommande sorgearbetet. Kvinnorna önskade tydlig och ärlig 

information, ett empatiskt bemötande, respekt för dess integritet samt tydliga rutiner vad gällande 

uppföljning. Kvinnorna uppgav att utbildning om missfall, hur de vill bli stöttade och bemötta var 

något som behövde förbättras för att kortsiktigt och långsiktigt kunna hantera denna sorg. Vi som 

författare till litteraturöversikten drar slutsatsen att det krävs utbildning och mer kunskap om 

missfall hos sjuksköterskor inom akutsjukvården. Vi hade önskat att det fanns tydligare riktlinjer 

kring information och emotionellt stöd då delaktighet och trygghet hos patienten är av vikt vid 

lidande. 

 

Fortsatta studier   

Vidare forskning inom det berörda området är betydelsefullt, kvinnornas upplevelser ska vara 

utgångspunkten i ett professionellt bemötande. Fler studier behövs för att förbättra och utveckla 

upplevd hälsa och delaktighet hos kvinnorna efter ett missfall. Utbildning och forskning är av 

vikt inom akutsjukvården för att kunna utveckla rutiner för att bättre bemöta kvinnor i sorg efter 

ett missfall. Fler studier som berör akutsjukvårdens roll i kvinnors sorgearbete bör eftersträvas, 

således kan förhoppningsvis deras kompetens inom området öka. Vidare forskning skulle även 

kunna beröra utbildning för sjuksköterskan kring förlusthantering och emotionellt stöd på 

akutmottagningar där miljön komplicerar denna typ av vård. Således finns även behov av att 

etablera forskning kring den akuta miljön och dess påverkan i mötet med patienten vid missfall. 

Fortsatta studier hade kunnat beröra hur kvinnor vid missfall kunnat söka vård på andra 

vårdinstanser där de känner sig sedda. En forskningsfråga för fortsatta studier kan till exempel 

vara: Hur förbättras kvinnors upplevelser vid missfall på akutmottagningar där sjuksköterskor har 

kunskap kring området och rutiner? Var skulle kvinnor som söker för missfall kunna vända sig, 

om inte en akutmottagning, på kvällar, nätter och helger? 

 

Klinisk tillämpbarhet  

Det funna resultatet i denna litteraturöversikt kan föra den akutsjukvård som finns idag framåt 

vad gällande omvårdnad för kvinnor som upplevt ett missfall. Genom att kvinnornas upplevelser 

lyfts fram kan sjuksköterskor inom akutsjukvården ge en individanpassad och empatisk 

omvårdnad vilket inkluderar det fysiska, psykiska, existentiella och emotionella aspekterna.  

 

Hållbar utveckling 

Litteraturöversiktens betydelse för samhället och hållbar utveckling fokuserar på att bryta den 

tystnad som finns kring missfall. Psykisk ohälsa är enligt folkhälsomyndigheten (2019) ett av de 

största folkhälsoproblemen i Sverige. Vi poängterar därför vikten av att prata om missfall och hur 

dess förekomst kan minska känslor av ensamhet och isolering. Att ge information, skapa en 

empatisk miljö, värna om kvinnans integritet samt ge uppföljning skulle främja detta. Ur ett 

samhällsperspektiv anser vi att denna förändring skulle kunna bidra till mindre lidande hos 

kvinnorna och därmed minska vårdtiden. På så vis anser vi att det kan medföra ekonomiska 

fördelar för samhället.  

 

SJÄLVSTÄNDIGHETSDEKLARATION 

Författarna Evelina Elmqvist Vahlberg och Ronja Orrebring har tillsammans och i lika stor 

omfattning deltagit under hela arbetets gång. Båda författarna har bidragit till alla delar i 

litteraturöversikten och samarbetat väl.  
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes)  

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Baird, S., Gagnon, M, D., de 

Fiebre, G., Briglia, E., 

Crowder, R., & Prine, L. 

2018 

USA 

 

Women's 

experiences 

with early 

pregnancy 

loss in the 

emergency 

room: A 

qualitative 

study 

Undersöka 

varför kvinnor 

med tidigt 

missfall söker 

akutsjukvård 

och hur de 

upplever 

omvårdnad, 

rådgivning och 

deras totala 

upplevelse efter 

besöket på en 

akutmottagning.  

Design: En kvalitativ studie. 

 

Urval: Deltagarna som rekryterades var 

engelsktalande kvinnor som besökt akutmottagning 

under graviditetens första trimester på grund av 

buksmärta, kramper eller vaginalblödning.  

 

Datainsamling: Kvinnorna intervjuades över telefon i 

30–45 minuter, 1–3 veckor efter besöket på 

akutmottagningen, dessa intervjuer spelades in.  

 

Analys: Kvalitativ innehållsanalys användes då 

de inspelade intervjuerna transkriberades och kodades 

med hjälp av kvalitativ beskrivning av två oberoende 

från forskargruppen. 

10 

(-) 

Resultatet visade att kvinnor har 

mycket variation i sina 

känslor/upplevelser i samband 

med besöket inom 

akutsjukvården. Flera av 

deltagarna upplevde brist på 

känslomässigt stöd och 

information. Några få av 

deltagarna kände att de fått stöd 

och blivit väl informerade.  

K 

I 

Bellhouse, C., Temple- Smith, 

M., Watson, S., Bilardi, J. 

2019 

Australien 

 

 

The loss 

was 

traumatic… 

some 

healthcare 

providers 

added to 

that": 

Women's 

experiences 

of 

miscarriage. 

Undersöka de 

psykologiska 

besvären kvinnor 

upplever vid 

missfall och hur 

de upplever 

stödet från 

vårdpersonal.  

 

Design: En kvalitativ studie 

 

Urval: Engelsktalande kvinnor mellan 18 – 50 år som 

upplevt ett missfall för minst 3 månader sedan men 

inte mer än 10 år sedan.  

 

Datainsamling: Kvinnor intervjuades över telefon 

eller ansikte mot ansikte, intervjuer spelades in.  

 

Analys: Tematisk analys användes, N- Vivo 9, SPSS.  

 

15 

(-) 

 

 

Kvinnor upplevde negativa och 

positiva upplevelser i samband 

med missfall. Kvinnorna uttrycker 

ökad oro vid negativa erfarenheter.  

 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke – kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K). I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet
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Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 
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(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Catlin, A. 

2018 

USA 
Interdisciplinary 

Guidelines for Care of 

Women Presenting to 

the Emergency 

Department With 

Pregnancy Loss. 

Att utveckla 

riktlinjer för 

kvinnor som söker 

akutsjukvård vid 

missfall.  

Design: Kvalitativ studie. 

 

Urval: Deltagarna som inkluderades var 

sjuksköterskor, föräldrar, läkare, kuratorer och 

författare. Enbart patienternas upplevelser 

lyfts i arbetet.  

 

Datainsamling: Tvärvetenskapligt toppmöte 

under fyra timmar med experter inom missfall 

som diskuterar riktlinjer. 

 

Analys: Kvalitativ innehållsanalys 

32 

(-) 

Resultatet beskriver att kvinnorna ville 

att akutsjukvården gav bättre fysiskt 

och känslomässigt stöd vid missfallet.  

 

K 

II 

Emond, T., De 

Montigny, F., & 

Guillaumie, L.  

2019 

Kanada 

 

Exploring the needs of 

parents who experience 

miscarriage in the 

emergency department: 

A qualitative study with 

parents and nurses. 

Identifiera 

föräldrarnas 

behov, urskilja de 

faktorer som 

påverkade deras 

erfarenhet och ge 

rekommendationer 

för att förbättra 

vården ur kvinnors 

perspektiv, deras 

partner, 

sjuksköterskor.  

. 

Design: En kvalitativ studie. 

 

Urval:  De inkluderade deltagarna var kvinnor, 

kvinnans partner och sjuksköterskor. Enbart 

patienters upplevelser lyfts i arbetet.  

 

Datainsamling: Deltagarna intervjuades 

ansikte mot ansikte och varade i cirka 50 

minuter i en miljö vald av deltagaren. 

Intervjuerna spelades även in.  

 

Analys: Konsoliderade kriterier för 

rapportering av kvalitativ forskning användes 

för att rapportera resultat.  

26  

(-) 

 

I resultatet identifierades tre olika 

behovskategorier, dessa handlade om 

fysisk, emotionell och kognitiv hälsa. 

Att som sjuksköterska ge information 

till föräldrarna på akutmottagningar 

var av stor betydelse. Sjuksköterskorna 

ansåg sig vara medvetna om att ett 

missfall skapar olika negativa tankar 

hos föräldrarna dock tyckte de att de 

inte hade tillräckligt med kunskap om 

det.  

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke – kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K). I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 
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(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Johnson, O., & 

Langford, RW. 

2015 

USA 

 

 

A Randomized 

Trial of a 

Bereavement 

Intervention for 

Pregnancy Loss. 

Att undersöka 

effekterna av förlust 

och kvinnors 

upplevelse av sorg 

efter missfall.  

Design: Randomiserad kontrollerad studie. 

 

Urval: Kvinnor som besökt akutmottagningar i samband 

med tidigt missfall rekryterades på akutmottagningar, där 

samtycke erhölls.  

 

Datainsamling: Deltagarna tilldelades slumpmässigt till 

sorgbehandlingsgruppen eller vanlig standardkontrollgrupp. 

Data från frågeformulär samt sorgskalor användes för att 

jämföra grupperna.  

 

Analys: Metaanalys. 

40 

(7) 

Resultatet visade skillnader i 

kontrollgruppen och 

sorgbehandlingsgruppen, tre 

variabler som används var 

förtvivlan, hanterings 

svårigheter och aktiv sorg. 

Att få information och 

uppföljning omedelbart efter 

ett missfall förenklade 

sorgearbetet.  

RCT 

I 

Johnson, O., & 

Langford, RW. 

2010 

USA 

 

 

 

Proof of life: a 

protocol for 

pregnant women 

who experience 

pre-20-week 

perinatal loss  

Att formulera och 

testa ett 

evidensbaserat 

protokoll som skulle 

generera i att förstå 

kvinnors upplevelser 

av sorg och förtvivlan 

efter tidigt missfall 

och besök på 

akutmottagning. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 

 

Urval: Kvinnor som drabbats av missfall innan vecka 20 och 

behandlas på akutmottagning.  

 

Datainsamling: Grupperna jämfördes två veckor efter 

missfallet, med hjälp av telefonsamtal samt det rutinmässiga 

återbesöket. Kvinnorna svarade även på en Perinatal Grief 

Scale, PGS, en så kallad sorgskala för att bedöma 

upplevelserna. 

 

Analys: Analys framkommer ej 

40 

(-) 

Resultatet med protokollet 

visade inte en stor skillnad 

vad gällande sorg. Däremot 

var det en betydande 

skillnad vid kvinnornas 

förtvivlan, de 20 deltagarna 

som fick den rutinmässiga 

vården hade dubbelt så höga 

nivåer av förtvivlan än de 

som fick vård efter 

protokollet.  

 

  

RCT 

II 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke – kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K). I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Larivière-Bastien, D., 

deMontigny, F., & 

Verdon, C.  

2019 

Kanada 

 

 

Women's Experiences 

of Miscarriage in the 

Emergency 

Department 

 

Att identifiera de 

handlingar inom 

akutsjukvården 

som bidragit till 

att kvinnor 

upplever 

svårigheter med 

missfall på 

akutmottagningar

.  

 

Design: En kvalitativ studie. 

 

Urval:  Deltagare var kvinnor 18 år eller äldre som 

hade upplevt minst ett tidigt missfall under de senaste 

fyra åren samt besökt en av de fyra 

akutmottagningarna. De kunde också tala och förstå 

franska.  

 

Datainsamling: Deltagarna intervjuades ansikte mot 

ansikte under 60–90 minuter.  

 

Analys: En tematisk kvalitativ analys användes. 

 

48 

(-) 

 

 

Resultatet i denna studie visade 

brist på information när missfallet 

tillkännagavs till kvinnorna, hur ett 

missfallsförlopp går till samt vid 

utskrivning från akutmottagningen.  

 

K 

I 

 

MacWilliams, K., 

Hughes, J., Aston, M., 

Field, S., Moffatt, F, 

W.  

2016 

Kanada 

 

Understanding the 

Experience of 

Miscarriage in the 

Emergency 

Department. 

 

Att undersöka 

kvinnors 

upplevelser i 

kontakt med 

akutsjukvård för 

omvårdnad vid 

missfall.  

 

Design: En kvalitativ studie. 

 

Urval: Engelsktalande kvinnor som var 18 år eller 

äldre och sökt vård på en akutmottagning i samband 

med missfall.  

 

Datainsamling: Kvinnorna intervjuades ansikte mot 

ansikte under 45–90 minuter. Intervjuerna spelades 

in.  

 

Analys: Insamlad data analyserades med hermeneutik 

och tematisk analys. N- Vivo 10 

 

8 

(-) 

 

 

Kvinnornas upplevelser tyder på 

utbildningsbrist och brist på 

tydlighet vad gällande uppföljning 

under besöket på en 

akutmottagning. 

 

K 

I 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke – kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K). I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 
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(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

McLean, A., & Flynn, 

C. 

2012 

Australien 

‘It’s not just a 

pap-smear’: 

Women speak of 

their experiences 

of hospital 

treatment after 

miscarriage. 

 

 

Att undersöka 

kvinnors upplevelser 

av behandling och råd 

på sjukhus i samband 

med ett tidigt 

missfall.  

 

Design: Kvalitativ studie. 

 

Urval: Kvinnorna som deltog i studien hade besökt 

ett sjukhus inom det definierade området på grund 

av missfall innan vecka 20. 

 

Datainsamling: Intervjuer genomfördes och 

spelades in.  

 

Analys: Tematisk analys var den analysmetod som 

användes.  

6 

(-) 

Resultat visade att kvinnorna önskade 

information, mindre väntetid, erbjudande 

av uppföljning samt mer empatisk 

personal i sin vård.  

 

K 

II 

Miller C,A., Roe, 

A,H., McAllister, A., 

Meisel, Z,F., Koelper, 

N., &Schreiber, C,A.  

2019 

USA 

 

 

Patient 

Experiences With 

Miscarriage 

Management in 

the Emergency 

and Ambulatory 

Settings. 

 

 

Att beskriva 

patientupplevelsen av 

missfall inom 

akutsjukvården och 

ambulansen.  

 

Design: Kvalitativ och kvantitativ studie 

 

Urval: Kvinnor som var engelsktalande och över 18 

år rekryterades efter att de diagnostiserats med ett 

missfall på sjukhuset.  

 

Datainsamling: Formulär samt intervjuer inom sju 

dagar efter registreringen.  

 

Analys: Grounded theory för den kvalitativa delen i 

studien. 

 
 

 

55 

(1) 

Resultatet visar att patienter uppskattar 

klarhet, aktualitet och individanpassad 

vård. Deltagarnas upplevelser var olika, 

deras erfarenheter var bland annat att 

bristfällig information kring diagnos, 

ineffektiv vård och blandade erfarenheter 

av empati i mötet med akutsjukvården.  

 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke – kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K). I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet



 

 

VI 
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Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 
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Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Punches, BE., 

Johnson, KD., 

Acquavita, SP., 

Felblinger, DM., 

& Gillespie, GL. 

2019 

USA       

Patient 

perspectives of 

pregnancy loss 

in the 

emergency 

department. 

 

Att beskriva 

kvinnors 

upplevelser vid 

missfall på en 

akutmottagning.  

 

Design: En kvalitativ beskrivande forskningsdesign. 

 

Urval: De kvinnor som deltog hade diagnostiserats med missfall på 

akutmottagningar. 

 

Datainsamling: Deltagarna blev kontaktade via telefon inom 72 timmar efter 

utskrivning från akutmottagningen. Sedan intervjuades kvinnorna ansikte mot 

ansikte inom två veckor efter besöket. Intervjuerna varade i 30–60 minuter.  

 

Analys: Dataanalys bestod av beskrivande statistik över urvalet och 

innehållsanalys av intervjuerna.  

8 

(-) 

Intervjuerna genererade i 

fem teman vad gällande 

vården till kvinnorna på 

akutmottagningar. Dessa 

var, beslutet om att få 

hjälp, arbetsmiljön för att 

kunna ge akutvård, att 

inte veta eller få 

tillräckligt med 

information, att till slut 

förstå och försöka gå 

vidare samt att hjälpa till 

med sorgeprocessen.  

K 

I 

 

Punches, BE., 

Johnson, KD., 

Acquavita, SP., 

Felblinger, DM., 

& Gillespie, GL. 

2017 

USA 

 

Barriers to 

Research 

Recruitment of 

Women 

Experiencing a 

Pregnancy Loss 

in the 

Emergency 

Department. 

 

Att diskutera 

tillämpningen av 

ett elektroniskt 

medicinskt 

register för att 

undersöka 

kvinnors 

upplevelser.  

 

Design: Prospektiv studie. 

 

Urval: Kvinnor som söker akutsjukvård vid missfall, ålder 18–45, kvinnorna 

var medvetna att de var gravida innan besöker på akutmottagningen.  

 

Datainsamling: Två veckor efter besöket planerades intervjuer ansikte mot 

ansikte in. Intervjuerna pågick i cirka 60 minuter.  

 

Analys: Data analyserades genom beskrivande statistik över rapporter byggda 

inom EMR.  

11 

(6) 

Resultatet visar att långa 

väntetider förekom och 

att kvinnor lämnat 

akutmottagning innan de 

fått en 

läkarundersökning.  

 

CCT 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke – kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K). I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet
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Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Rojas-Luengas, 

V., Seaton, 

B., Dainty, K., 

McLeod, S., & 

Varner, C.  

2019 

Kanada 

 

 

The emergency 

department 

experience of 

patients with 

early pregnancy 

complications: 

A qualitative 

study 

 

Att få förståelse för 

kvinnors upplevelser 

och erfarenheter av 

vård av kvinnor som 

haft missfall på en 

akutmottagning. 

 

Design: Kvalitativ studie  

 

Urval: Kvinnor över 18 år som sökt akutsjukvård på grund 

av komplikationer i tidig graviditet rekryterades. 

 

Datainsamling: Intervjuer över telefon i 45–60 minuter 

utfördes av en utbildad kvalitativ intervjuare fyra till sex 

veckor efter besöket. Alla intervjuer spelades in.  

 

Analys: Tematisk analys utfördes i samband med 

datainsamlingen för att observera teman.  

30 

(-) 

Akutsjukvård uppfyllde inte behoven 

eller förväntningarna hos kvinnorna. I 

mötet med akutsjukvården kunde den 

känslomässiga omvårdnaden förbises.   

 

K 

I 

Séjourné, N., 

Callahan, S., & 

Chabrol, H. 

2010 

Frankrike 

 

Support 

following 

miscarriage: 

what women 

want 

 

Att utvärdera behovet 

av stöd hos kvinnor 

som upplevt ett tidigt 

missfall. 

 

Design: Kvantitativ studie 

 

Urval: Kvinnor som upplevt ett tidigt missfall.  

 

Datainsamling: Genom frågeformulär på internet 

 

Analys: Beskrivande statistisk analys av alla frågor. 

Jämförelser av svar undersöktes med Chi-square-analys. 

 

305 

(-) 

Resultatet visade att kvinnorna ville ha 

bättre information, fördjupat 

diskussion med läkare, uppföljning 

med remiss till psykolog, gruppterapi 

och/eller kontakt med kvinnor som 

också upplevt ett missfall samt 

möjlighet till ett telefonnummer som 

de kan ringa för funderingar.  

 

RCT 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke – kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K). I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Warner, A., Saxton, 

A., Indig, D., Fahy, 

K., & Horvat, L. 

2012 

England 

 

 

 

Women's 

experience of 

early pregnancy 

care in the 

emergency 

department: A 

qualitative 

study. 

 

Att beskriva upplevelser av 

tidiga 

graviditetskomplikationer som 

till exempel ett missfall på 

akutmottagningar utifrån 

kvinnans perspektiv.  

 

Design: Kvalitativ studie. 

 

Urval: Kvinnor som besökt akutmottagningar i 

samband med komplikationer under tidig graviditet 

inkluderades.  

 

Datainsamling: 16 stycken av dessa kvinnor från 

fem olika sjukhus i Hunter New England 

intervjuades. Intervjuerna genomfördes ansikte mot 

ansikte samt spelades in. 

 

Analys: Tematisk analys användes för att analysera 

intervjumaterialet. 

16 

(-) 

I resultatet kategoriseras 

fem rubriker, personalens 

attityder och beteenden, 

integritet och värdighet, 

tillhandahållande av 

information, väntetider och 

rådgivning och uppföljning 

 

K 

I 

Zavotsky, 

K.E., Mahoney, K. 

Keeler, D., 

Eisenstein, R. 

2013 

USA 

 

 

Early pregnancy 

loss and 

bereavement in 

the emergency 

department: 

Staff and patient 

satisfaction with 

an early fetal 

bereavement 

program. 

 

Att undersöka om personal 

inom akutsjukvården var nöjda 

med programmet för hantering 

av tidiga missfall. Denna 

information nyttjades sedan för 

att implementera ett nytt 

program som handlade om de 

fysiska/psykiska behoven hos 

kvinnorna.  

 

Design:  Kvalitativ studie. 

 

Urval: Sjuksköterskor, läkare inom akutsjukvården 

samt patienter. Enbart patienters upplevelser lyfts i 

arbetet.  

 

Datainsamling: Enkäter om nöjdhet delades ut till 

personal. Sedan fick personalen utbildning om hur 

hanteringen skulle gå till. Enkäten delades ut igen 

efter utbildning. Patienter fick en enkät för att tycka 

till om programmet.  

 

Analys: Kvalitativ innehållsanalys. 

48 
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Sjuksköterskor var 

mer nöjda med det nya 

programmet än vad läkare 

var. Patienternas 

synpunkter på programmet 

visade att det har potential. 

Ett enkelt verktyg som kan 

hjälpa vid hantering av 

patienter som fått missfall.  

 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke – kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K). I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 


