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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund 

 

Missfall är vanligt förekommande och innebär att en kvinnas graviditet spontant avbryts 

innan fostret har möjlighet till överlevnad utanför livmodern före graviditetsvecka 22 

avslutats eller då fostret väger mindre än 500 gram. Omvårdnaden vid missfall varierar 

utifrån diagnos och sjukvårdsinrättning. Omvårdnad är sjuksköterskans specifika 

kunskapsområde. Omvårdnadsarbetet grundar sig i en humanistisk människosyn som tar 

hänsyn till hela människan. Sjuksköterskan ska arbeta personcentrerat och synliggöra hela 

personen och dennes upplevelse. 

 

Syfte 

 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av omvårdnad i samband med missfall fram till 

graviditetsvecka 22.  

  

Metod 

 

Vald metod var en litteraturöversikt. Datainsamlingen gjordes i databaserna Public 

Medline och Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. Efter urval och 

kvalitetsgranskning analyserades 17 vetenskapliga artiklar enligt Kristenssons integrerade 

analys.  

 

Resultat 

 

Resultatet består av tre teman vilka övergripande beskrev aspekter av kvinnans upplevelse 

av omvårdnaden vid missfall. Dessa teman var mötet med sjuksköterskan, kommunikation 

och sjukhusvistelsen. Kvinnors upplevelser vid missfall i samband med omvårdnaden 

påverkades av avsaknad av personcentrerad omvårdnad och information, sjuksköterskans 

empati eller brist därav, samt bristande vårdmiljö.  

  

Slutsats 

 

Ett missfall kan vara en betungande händelse för kvinnan. I mötet med vården har kvinnan 

ett starkt behov av att få förståelse för sin förlust. Vården vid missfall utövas ibland med 

ett alltför kliniskt förhållningssätt där det emotionella stödet för kvinnan är eftersatt. 

Omvårdnaden vid missfall skulle kunna förbättras genom att sjuksköterskan arbetar mer 

personcentrerat. Genom att skapa gemensamma nationella riktlinjer för omvårdnadsarbetet 

kring missfall kunde bättre förutsättningar för kvinnan nås och leda till ökad jämlikhet. 

 

Nyckelord: Kvinnor, kommunikation, medkänsla, missfall, omvårdnad 

 

 

 

 

  



   
 

ABSTRACT 

 

Background 

 

Miscarriage is common and means that a women's pregnancy spontaneously ends before 

the fetus has a possibility for survival outside the womb and before the end of pregnancy 

week 22 or when it weighs less than 500 grams. The nursing care around miscarriage 

varies depending on diagnosis and healthcare facility. Nursing care is the nurse’s specific 

knowledge area and the care is based on a humanistic view of human beings, regarding the 

whole person. The nurse should work person-centered and acknowledge the whole person 

and her experience. 

 

Aim 

 

The aim was to describe women's experiences of nursing care in connection with 

miscarriage up until pregnancy week 22. 

 

Method 

 

The chosen method was a literature review. The data collection was done in the databases 

Public Medline and the Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. After 

selection and quality review 17 scientific articles were analyzed according to Kristensson’s 

integrated analysis. 

 

Results 

 

The results consist of three themes which generally describes aspects of the woman’s 

experience of the nursing care in connection with miscarriage. These themes were 

interactions with the nurse, communication and hospital stay. Women’s experiences of 

nursing care in connection with miscarriage is affected by the lack of person-centered care 

and information, the nurse's empathy or lack thereof as well as insufficient care 

environment. 

 

Conclusions 

 

A miscarriage can be burdensome for the woman. When receiving care, the woman has a 

strong need to have her loss acknowledged by the nurse. The care during miscarriage is 

sometimes practiced with an overly clinical approach where the emotional support is 

neglected. The nursing care around miscarriage could improve by the nurse working more 

person-centered. Creating national guidelines for the nursing care regarding miscarriage 

could give the woman better preconditions and lead to increased equality. 

 

Keywords: Abortion, spontaneous, communication, empathy, nursing care, women 
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INLEDNING 

Att bli gravid innebär en stor glädje för många kvinnor där det finns en längtan efter barnet 

och föräldraskapet. För tio till femton procent av dessa kvinnor slutar graviditeten i 

missfall (Jansson, 2018). Bland sjuksköterskor likväl som i samhället kan missfall 

uppfattas som vanligt förekommande men för en gravid kvinna som längtar efter barn och 

moderskap kan förlusten kännas som en osedvanlig sorg.  

 

Allmänsjuksköterskan möter kvinnor som fått missfall innan graviditetsvecka 22 avslutats i 

olika vårdkontexter. Sjuksköterskan är ålagd att arbeta personcentrerat. För att kunna ge 

personcentrerad vård måste hela personen, dess upplevelse och perspektiv synliggöras 

vilket i detta sammanhang ofta genomsyras av känslomässiga reaktioner. När attityder 

undersökts hos vårdpersonal framkommer det att förlusten vid missfall inte anses vara lika 

betydelsefull i jämförelse med förlusten vid dödfödelse eller neonatal död.  

  

Avsikten med litteraturöversikten var att undersöka kvinnors upplevelser av den 

omvårdnad de får i samband med sitt missfall. Genom att beskriva kvinnans perspektiv kan 

sjuksköterskan få ökad kunskap och förståelse inför sitt möte med en kvinna som haft eller 

har ett pågående missfall.  

BAKGRUND 

Missfall 

 

Missfall är synonymt med spontan abort (Adolfsson, 2006). Begreppet missfall är att 

föredra framför spontan abort eftersom det senare nämnda kan förväxlas med inducerad 

abort och således förknippas med ett viljestyrt beslut av kvinnan att avsluta graviditeten 

(Jansson, 2018). Begreppet kvinna formas av flera olika faktorer eftersom kön har fler 

aspekter än det biologiska könet. Kön inkluderar även könsidentitet, kulturella 

föreställningar om maskulinitet och femininitet samt strukturella könsskillnader (Malterud, 

2018). Med kvinna i föreliggande översikt avses person med kvinnligt biologiskt kön i 

fertil ålder som varit gravid men förlorat sin graviditet innan graviditetsvecka 22 avslutats. 

När en kvinnas graviditet spontant avbryts innan fostret har möjlighet att överleva utanför 

livmodern före 22:a graviditetsveckans slut eller när fostret väger mindre än 500 gram 

benämns det som missfall (Ancker, Gebhardt, Andreassen & Botond, 2012). När en kvinna 

får ett missfall före graviditetsvecka 12 klassificeras det som tidigt missfall och mellan 

graviditetsvecka 12 och 22 klassas det som sent missfall. Missfall diagnostiseras antingen 

som komplett eller inkomplett. Vid ett komplett missfall töms kvinnans livmoder 

fullständigt och foster, moderkaka och fosterhinnor stöts ut (Jansson, 2018). Vid ett 

inkomplett missfall är livmoderhalsen öppen och ett ultraljud visar graviditetsrester i 

livmodern (Adolfsson, 2006). När fostret dör i livmodern utan att stötas ut definieras det 

som fördröjt missfall (Rosebrink, Zekaj & Adolfsson, 2012).  

 

Missfall kan ytterligare delas in i sporadiska och upprepade missfall. Definitionen av 

upprepade missfall är när en kvinna drabbas av tre eller fler missfall i följd (Rai & Regan, 

2006). Detta drabbar en procent av alla kvinnor som försöker bli gravida (Rasmark, 

Roepke, Matthiesen, Rylance & Christiansen, 2017). Till skillnad från sporadiska missfall 

sker upprepade missfall trots att fostret har normala kromosomer (Rai & Regan, 2006). 
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Etiologi 

Det finns ett flertal orsaker till att kvinnor drabbas av missfall men i många fall är 

orsakerna inte kända (Jansson, 2018). Den vanligaste orsaken till missfall är kromosomfel 

hos fostret (Rull, Nagirnaja & Laan, 2012). Enligt Rull et al. (2012) orsakar det cirka 70 

procent av alla missfall. Hormonella rubbningar hos kvinnan, som låga nivåer av 

progesteron är ytterligare en bakomliggande orsak (Jansson, 2018). Vissa 

infektionssjukdomar hos kvinnan kan kopplas till risken för missfall, klamydia och 

mycoplasma hominis har påvisats öka risken för missfall och det finns även en misstanke 

om att rubella, listeria, toxoplasmos och cytomegalovirus skulle kunna vara 

bakomliggande orsaker (Adolfsson, 2006). 

 

Sambandet mellan ålder och missfall har kunnat konstateras där stigande ålder hos kvinnan 

utgör en ökad risk för missfall (Bhat & Byatt, 2016). Stigande ålder hos kvinnan medför 

även en ökad risk för kromosomfel hos fostret (Rai & Regan, 2006). Även hög ålder hos 

den biologiska fadern kan öka risken för missfall (Brandt, Cruz Ithier, Rosen & 

Ashkinadze, 2019).  

 

Vissa livsstilsfaktorer kan öka risken för missfall. Kvinnor som vid sitt första besök hos 

mödravården uppger att de röker har en signifikant högre risk för missfall (Adolfsson & 

Larsson, 2006). Alkohol medför en negativ inverkan på fosterutvecklingen där en 

konsumtion på tre till fem glas vin i veckan utgör en risk för missfall (Rai & Regan, 2006). 

Kvinnans vikt kan påverka risken att drabbas av missfall. Maconochie, Doyle, Prior och 

Simmons (2007) uppger att undervikt kan utgöra en riskfaktor och Cohain, Buxbaum och 

Mankuta (2017) konstaterar att kvinnor med BMI över 30 lider större risk för att drabbas 

missfall. 

 

De kvinnor som tidigare genomgått ett missfall löper 28 procent större risk att drabbas igen 

och för de kvinnor som erfar tre missfall stiger risken ytterligare till 48 procent (Adolfsson, 

2006). Utöver föregående missfall spelar andra faktorer i tidigare graviditeter roll, en 

kvinna som har haft graviditetsdiabetes, fött barn för tidigt eller fött ett dödfött barn löper 

högre risk för missfall i följande graviditeter (Magnus, Wilcox, Morken, Weinberg & 

Håberg, 2019). 

 

Symptom 

Ett missfall inleds oftast med en vaginal blödning med eller utan smärta (Jansson, 2018). 

Smärtan kan variera i styrka, te sig krampaktigt eller molande ner mot ryggslutet 

(Adolfsson, 2006). Vissa kvinnor upplever att deras graviditetssymptom, till exempel 

ömma bröst och illamående, upphör (Jansson, 2018). Vid inkompletta missfall pågår 

blödningen ofta i flera dagar och det föreligger en ökad infektionsrisk (Volgsten, Jansson, 

Darj & Stavreus-Evers, 2018). I somliga fall kan blödningen vara så kraftig att det kräver 

sjukhusinläggning (Adolfsson, 2006). 

 

Diagnos 

En kvinnas missfall diagnostiseras utifrån ultraljudsundersökning och mätning av 

koncentrationen av humant koriongonadotropin [hCG] i blodserum (Breeze, 2016). hCG är 

ett hormon som bildas och frisätts från moderkakan i samband med graviditet (Nwabuobi 

et al., 2017). Upprepade hCG-mätningar görs vartannat eller var tredje dygn för att kunna 

följa hormonets koncentration. Ett sjunkande värde är förenligt med missfall (Breeze, 

2016). Ett missfall diagnosticeras som komplett när en ultraljudsundersökning visar en tom 

livmoder med en livmoderslemhinna som är tunnare än 15 mm. I dessa fall behövs ingen 
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medicinsk eller kirurgisk behandling. Vid ett inkomplett missfall kan ett ultraljud bekräfta 

en livmoderslemhinna tjockare än 15 mm och/eller en livmoder med kvarvarande innehåll 

från graviditeten (Adolfsson, 2006). Utifrån hur missfallet diagnostiserats finns olika 

behandlingsmetoder att tillhandahålla. Valet av behandlingsmetod beror även på vilket 

stadium i graviditeten kvinnan nått (Adolfsson & Kjellström, 2014).  

 

Behandling 

Om kvinnan får feber eller ökade buksmärtor i samband med missfall ska hon snarast höra 

av sig till gynekologisk mottagning (Borgfeldt, Sjöblom, Strevens & Wangel 2019). Vid 

inkomplett missfall till och med graviditetsvecka 12 finns tre behandlingsalternativ, det 

första är att avvakta för att se om kroppen fullföljer missfallet. Denna period kan ta upp till 

tre veckor. Det andra är att genom medicinsk behandling framkalla missfallet. Det sista 

alternativet är kirurgisk behandling i form av skrapning. Vid en skrapning fullföljs 

missfallet under operation (Adolfsson & Kjellström, 2014). Enligt Schreiber et al. (2018) 

föredrar kvinnor generellt någon av de aktiva behandlingarna över att avvakta. När ett 

missfall sker efter graviditetsvecka 12 till och med slutet av graviditetsvecka 22 finns 

endast två alternativ för att avsluta missfallet. Antingen genom skrapning eller, om kvinnan 

är i slutet av perioden, föda fram det döda fostret (Adolfsson & Kjellström, 2014). Nanda, 

Lopez, Grimes, Peloggia och Nanda (2012) har undersökt skillnaderna mellan att avvakta 

och kirurgisk behandling vid inkomplett missfall. Enligt dem är ingen av metoderna 

överlägsen den andra och kvinnans preferenser ska därför vara en viktig del i valet av 

behandling. 

 

Extrauterin graviditet 

 

Extrauterin graviditet, även kallat utomkvedshavandeskap, är en annan form av förlorad 

graviditet vilket innebär att det befruktade ägget fäster utanför livmodern, oftast i 

äggledaren. Extrauterin graviditet utgör cirka en till två procent av alla graviditeter (Taran 

et al., 2015). Symptom och tecken för extrauterin graviditet påminner om missfall, kvinnan 

kan få vaginala blödningar och buksmärta. Extrauterin graviditet behandlas vanligtvis med 

kirurgi (Farquhar, 2005). Kvinnor som genomgått en extrauterin graviditet löper högre risk 

för missfall i följande graviditeter (Cohain et al., 2017). 

 

Omvårdnad 

 

Omvårdnad är sjuksköterskans specifika kunskapsområde och omvårdnadsarbetet är 

sjuksköterskans professionella ansvarsområde. Omvårdnadsarbetet grundar sig i en 

humanistisk människosyn som tar hänsyn till hela människan. Där ingår att se personens 

behov, resurser och problem samt att planera, genomföra och utvärdera vården. Personens 

behov syftar på de grundläggande behoven likväl som de fysiska, psykosociala, andliga 

och kulturella aspekterna i det dagliga livet. För att tillgodose dessa krävs att 

sjuksköterskan utöver omvårdnadsvetenskap också kan tillämpa sina kunskaper inom 

medicinsk vetenskap liksom beteendevetenskap (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 

2017). 

 

Det finns en etisk dimension till omvårdnaden. I relationen mellan sjuksköterskan och 

personen som får vård kan det finnas en ojämn maktfördelning där den vårdade hamnar i 

beroendeställning. Det är sjuksköterskans ansvar att arbeta för att bibehålla personens 

integritet, autonomi och värdighet (SSF, 2014). Denna relation är en av grunderna till 

personcentrerad vård (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet 
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[GPCC], 2018). Personcentrerad vård räknas till sjuksköterskans kärnkompetenser 

tillsammans med samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård, 

och informatik (Cronenwett & Barnsteiner, 2017). För att kunna utföra personcentrerad 

vård måste hela personen och dess upplevelse, perspektiv samt dess sociala sammanhang, 

familj och nära personer synliggöras. De psykiska, sociala, existentiella och andliga 

behoven ska prioriteras lika högt som de fysiska behoven (SSF, 2016). GPCC (2018) har 

identifierat tre nyckelbegrepp inom personcentrerad vård, partnerskap, personens berättelse 

och dokumentation, vilket i praktiken kan tillämpas genom att lyssna på personen med 

respekt och att tillsammans planera och följa upp vården och behandlingar. Partnerskapet 

utgör den viktigaste delen av personcentrerad vård. Genom att lyssna på vårdtagarens 

berättelse, fatta gemensamma beslut och dokumentera detta kan sjuksköterskan skapa, 

införliva och bevara partnerskapet (Ekman et al., 2011). 

 

Omvårdnad vid missfall 

Omvårdnaden för en kvinna som fått missfall varierar beroende på diagnos och 

sjukvårdsinrättning (Adolfsson, 2006). Svensk förening för obstetrik och gynekologi 

[SFOG] (2019) skapar riktlinjer för vård inom obstetrik och gynekologi som sedan kan 

överföras till lokala vårdprogram och riktlinjer. Riktlinjerna är evidensbaserade och skapas 

för medicinska tillstånd som SFOG ansett vara viktiga att ha gemensamma riktlinjer för. 

Deras råd för behandling av missfall är strikt medicinska med verktyg för diagnostik och 

behandling men saknar information om omvårdnad (SFOG, 2011).  

 

National Institute for Health and Care Excellence [NICE] (2019) har skapat 

evidensbaserade riktlinjer för diagnos, omvårdnad och hantering vid tidiga missfall och 

extrauterin graviditet. Enligt deras rekommendationer för omvårdnad vid missfall ska alla 

kvinnor som upplever komplikationer under tidig graviditet mötas med värdighet och 

respekt och sjuksköterskan bör vara medveten om att reaktionerna efter ett missfall kan 

variera (NICE, 2019). Sjuksköterskan har till uppgift att ge information, både verbalt och i 

skrift. Upplysning om den kommande smärtan är adekvat liksom att förse kvinnan med 

analgetika vid behov (Adolfsson, 2006). Information ska ges medkännande och 

personcentrerat, med hänsyn till kvinnans omständigheter och känslor. Kvinnan ska få 

information om vart hon ska vända sig om symptomen ändras eller förvärras, vad hon kan 

förvänta sig av vården, missfallets förlopp och hennes återhämtningstid. Hon ska även få 

upplysning om hur missfallet förhåller sig till hennes fertilitet och om var hon kan söka 

stöd och rådgivning (NICE, 2019). 

 

Tidigare erfarenheter av ångestproblematik och depression är kopplat till risken för att 

utveckla kronisk sorg vid missfall. Sjukvårdspersonal bör därför rutinmässigt ställa frågan 

om det finns tidigare historia av sådan problematik (Stratton & Lloyd, 2008).  

 

Sjuksköterskan har ett ansvar att stötta och bekräfta kvinnans upplevelse av den förlust 

som ett missfall medför (Ancker et al., 2012). Det är också viktigt att stödja kvinnan till att 

inte känna personligt ansvar för sitt missfall (DeBackere, Hill & Kavanaugh 2008). 

Bardos, Hercz, Friedenthal, Missmer och Williams (2015) har studerat allmänhetens 

uppfattningar om missfall. Deras studie visar en utbredd felaktig uppfattning om missfall, 

både angående vad som orsakar missfall och hur vanligt det är. Flertalet av deltagarna 

trodde att missfall är väldigt ovanligt och drygt en femtedel trodde att den gravida 

kvinnans livsstilsfaktorer är den enskilt viktigaste anledningen till missfall. Dessa 

missförstånd rörande prevalens och etiologi kan bidra till känslor av skuld och skam hos 

kvinnan (Bardos et al., 2015).  
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Förlust och sorg vid missfall 

 

Vanliga känslor som kan uppträda i anslutning till missfall är nervositet, oro, rädsla, skuld, 

skam, hjälplöshet, ensamhet och sorg (Stratton & Lloyd, 2008). Av dessa känslor är sorg 

närmast sammankopplat till begreppet förlust (Näppä, Lundgren & Axelsson, 2016). Båda 

begreppen har en central roll i kontexten varpå de förtydligas ytterligare.  

 

Förlust 

Förlust definieras som när bandet till någon eller något bryts och kan delas in i två 

kategorier, fysisk och psykisk (Hollins Martin & Forrest, 2013). En smärtsam förlust är 

ofta kopplat till en nära anhörigs död (Stroebe, Hansson, Schut & Stroebe, 2008). Att 

drabbas av missfall kan innebära en sådan smärtsam förlust (Hollins Martin & Forrest, 

2013). Behovet av stöd vid en smärtsam förlust varierar mellan människor och strategierna 

hos vården bör anpassas efter behovet hos den enskilda personen (Aoun et al., 2015). Det 

har dock visat sig att stöd efter en svår förlust varit uppskattat då det kan öka känslan av att 

bli omhändertagen och bryta eventuellt isolerat beteende. Sjuksköterskor är inte alltid 

medvetna om hur betydelsefull en sådan uppföljning kan vara för den enskilda personen 

(MacConnell, Aston, Randel & Zwaagstra, 2013). Personer som har genomlidit en 

smärtsam förlust har större risk att drabbas av fysiska sjukdomar, som cancer och 

hjärtsjukdomar såväl som psykiska sjukdomar (Trevino et al., 2018). Förlust av en 

graviditet upplevs olika av kvinnor. Medan vissa enkelt återanpassar sig till livet efter 

missfall upplever andra kvinnor missfallet lika starkt som att förlora ett barn. De kan även 

ha en utökad känsla av förlust genom att de känner att de har förlorat det kommande 

moderskapet (NICE, 2019). 

 

Sorg 

Freud definierar sorg som en smärtsam förlust (Freud, 1957). Cullberg, som tar avstamp i 

Freuds psykodynamiska hållning, beskriver sorg som en del av en krisprocess (Cullberg, 

2006). Enligt Jansson (2018) är sorg är vanligt vid missfall och varierar i grad och längd 

för olika kvinnor. Vissa kvinnor ignorerar sin sorg medan sorgen för andra innebär en lång 

process. Sorg yttrar sig inte enbart emotionellt utan kan också medföra kognitiva 

svårigheter liksom psykosomatiska besvär. Majoriteten av de kvinnor som går igenom sorg 

efter ett missfall brukar inom ett år återgå till ett funktionellt liv. För en grupp kvinnor blir 

utfallet annorlunda då de drabbas av kronisk sorg med egentlig depression, ångest eller 

posttraumatiskt stressyndrom [PTSD] som följd (Jansson, 2018). Farren et al. (2016) 

visade att bland deras deltagare, kvinnor som hade genomgått missfall eller extrauterin 

graviditet, uppfyllde 39 procent kriterierna för måttlig till svår PTSD. Sorgen efter ett tidigt 

missfall kan vara nog så stor. Obearbetad sorg kan påverka kommande graviditeter liksom 

hälsan i ett större perspektiv, vilket indirekt kan vara anledningar till att söka vård senare i 

livet (Adolfsson, 2006). 

 

Reproduktiv hälsa  

 

Reproduktiv hälsa innebär ett fysiskt psykiskt och socialt välbefinnande avseende alla 

områden inom reproduktionen, i vilka tankar om barn, erfarenheter av graviditet och 

missfall är inkluderande delar (Folkhälsomyndigheten, 2017). Världshälsoorganisationens 

[WHO] övergripande mål är att alla människor ska uppnå en så god hälsa som möjligt. 

WHO definierar hälsa som ett tillstånd av psykiskt, socialt och fysiskt välbefinnande, inte 

bara frånvaro av sjukdom (WHO, 2006). Förenta nationerna [FN] antog 2015 en 
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handlingsplan bestående av 17 globala mål i syfte att främja en hållbar utveckling. Mål 

nummer tre behandlar hälsa och välbefinnande där ett av delmålen innefattar reproduktiv 

hälsa. Enligt målet ska reproduktiv hälsa integreras i nationella strategier och program, 

vilket ska äga rum senast år 2030 (FN, 2015).  

 

Teoretisk utgångspunkt: Cullbergs kristeori 

 

Introduktion till Cullbergs kristeori 

Som teoretisk utgångspunkt och stöd till resultatredovisningen tillämpas Johan Cullbergs 

kristeori som han formulerade 1975 i verket “Kris och utveckling”. Cullbergs kristeori är 

en vidareutveckling av hans tidigare arbete “Det psykiska traumat” (1971), vilken är 

baserad på hans studie av femtionio kvinnor som förlorade sina barn under förlossning. 

Under studien kunde han urskilja ett beteendemönster i hur kvinnorna drabbades av kaos, 

hanterade sitt sörjande och många gånger lyckades gå vidare (Cullberg, 2006). Ett missfall 

inträffar både plötsligt och oväntat vilket också medför en snabb livsomställning (Kersting 

& Wagner, 2012). Då graviditeten och moderskapet är starkt förknippat med kvinnorollen 

kan missfallet upplevas som ett personligt misslyckande och leda till känslan att ha förlorat 

sin sociala identitet (Cullberg, 2006). Hur en kvinna upplever sitt missfall kan kopplas till 

huruvida graviditeten varit planerad eller oönskad. Ett missfall behöver inte innebära 

reaktioner av chock, besvikelse och sorg utan för en del kvinnor kan beskedet istället 

medföra en lättnad, om graviditeten varit oönskad (Wallace, Goodman, Freedman, Dalton 

& Harris, 2010). I litteraturen beskrivs missfall dock universellt som en traumatisk och 

stressande upplevelse (Radford & Hughes, 2015). 

 

Cullbergs kristeori 

Cullberg förklarar ett kristillstånd som ett tillstånd där tidigare erfarenheter är otillräckliga 

för att psykiskt hantera den situation som personen står inför. Han särskiljer traumatiska 

kriser från utvecklingskriser/livskriser. Där den senare handlar om yttre händelser som 

betraktas som normala livssituationer, som till exempel att få barn, men som för den 

enskilda individen blir övermäktigt att hantera. En traumatisk kris handlar om yttre 

plötsliga och oväntade påfrestningar som sätter ens trygghet i gungning, utgör ett hot mot 

ens sociala identitet eller hotar ens existens. Det kan till exempel handla om en nära 

anhörigs bortgång, uppsägningshot på arbetsplatsen likväl som ett missfall. Cullberg delar 

in krisförloppet i fyra steg:  

 

Chockfasen pågår från ett ögonblick upp till några dygn i vilken personen trycker undan 

verkligheten och i efterhand kan ha svårt att minnas vad som sagts och skett (Cullberg, 

2006). Oförmågan att ta in saklig information i detta skede kan vara anledningar till att 

kommunicera medicinsk information om missfallet och information om sorgeprocessen vid 

en senare och mer lämplig tidpunkt (Stratton & Lloyd, 2008). Det är också viktigt att inte 

lämna personen ensam om chockreaktionen är stark. Reaktionerna vid chock kan vara 

extroverta med inslag av skrik och förvirring men kan likväl vara introverta trots att 

personen upplever ett kaos. Under chocktillståndet finns ett behov av trygghet och 

välmening. Små gester kan ha stor betydelse som att erbjuda någonting att dricka eller 

någon att hålla i handen (Adolfsson & Kjellström, 2014). 

 

Reaktionsfasen träder sedan in där personen börjar förstå innebörden av vad som hänt. Här 

sker en omvälvande omställning och försvarsmekanismer aktiveras. Försvarsmekanismer 

är psykiska omedvetna reaktioner som används för att minska obehagliga känslor eller 

upplevelser. Försvarsmekanismerna kan exempelvis vara regression, förnekelse, 
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projektion, rationalisering, isolering och undertryckande av känslor. I det akuta skedet kan 

försvarsmekanismer hjälpa för att stegvis bearbeta den svåra verkligheten men kan även 

förlänga och försvåra bearbetningen. Utmärkande för reaktionsfasen är sökandet att finna 

mening i det som skett (Cullberg, 2006). Chockfasen och reaktionsfasen utgör tillsammans 

den akuta krisen och kan medföra stressyndrom med depressiva inslag, hjärtklappning, 

huvudvärk, förstoppning, diarré och sömnstörningar (Cullberg, 2006). 

 

Bearbetningsfasen tar vid efter det akuta skedet och pågår upp till sex till tolv månader 

efter chocken. Tiden som passerat ger distans till vad som skett vilket möjliggör att skuld 

och ansvar är lättare att försonas med. Sorgearbetet är en process och att släppa sorgen tar 

tid (Cullberg, 2006). För en kvinna som fått missfall kan kontakten med andra gravida 

kvinnor och kvinnor som nyligen fått barn vara smärtsam. Att känna avund och svartsjuka 

likväl som att undvika sådana situationer som väcker associationer till moderskapet ingår 

som en del av sorgeprocessen efter ett missfall (Kersting & Wagner, 2012).  

 

Nyorienteringsfasen har inte någon avslutning utan handlar om en livslång försoning till 

vad som skett. De svikna förhoppningarna har bearbetats och självkänslan återvunnits. Den 

ursprungliga händelsen kan istället användas som en erfarenhet och tillgång i det fortsatta 

livet. (Cullberg, 2006). 

 

För att förstå varför en person befinner sig i kris är förståelsen av personens tidigare 

historia och utveckling nödvändig. Tidigare erfarenheter och sociala förutsättningar är 

faktorer som spelar in i krisförloppet (Cullberg, 2006). Målet för krishanteringen är att 

stödja personens egenförmåga till bearbetning och läkningsprocess. Sjuksköterskan ska 

inte försöka kompensera för vad personen förlorat och inte förneka vad som inträffat. 

Tvärtom bör de utgöra ett stöd i konfrontationen med verkligheten. Det kan vara angeläget 

att hjälpa den drabbade att sätta ord på sina känslor vid behov. Genom att verbalisera sorg, 

smärta, skuld och aggressivitet kan krissymptomen uppfattas som mer naturliga och 

ofarliga inslag i relation till det inträffade (Cullberg, 2006). För att en vårdare ska kunna 

utgöra ett stöd och en trygghet måste vårdaren förhålla sig distanserad till den drabbades 

känslor. Attityden ska genomsyras av empati, det vill säga att kunna förstå den drabbades 

känslor och situation vilket inte ska förväxlas med sympati och medlidande (Cullberg, 

2006).  

 

Problemformulering 

 

Missfall är vanligt förekommande och innebär att en kvinnas graviditeten spontant avbryts 

innan fostret har möjlighet till överlevnad utanför livmodern före graviditetsvecka 22 

avslutats eller då det väger mindre än 500 gram. Ett missfall inleds oftast med en vaginal 

blödning med eller utan smärta. Omvårdnaden vid missfall varierar utifrån diagnos och 

sjukvårdsinrättning. I sjuksköterskans professionella ansvar ingår att ge information, både 

verbalt och i skrift. För vissa kvinnor kan missfallet innebära en svår förlust med sorg som 

påföljd. Sorgen varierar i grad och längd för olika kvinnor och sjuksköterskan har ett 

ansvar att stötta och bekräfta kvinnans upplevelse vid sitt missfall. Sjuksköterskan ska 

arbeta personcentrerat och för att kunna göra detta måste hela personen och dess 

upplevelse synliggöras. Genom att sammanställa senare forskning kring kvinnors 

upplevelser av missfall i en omvårdnadskontext kan det generera en ökad förståelse för hur 

omvårdnaden vid missfall kan anpassas för att tillgodose kvinnans fysiska liksom psykiska 

behov.  
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SYFTE 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av omvårdnad i samband med missfall fram till 

graviditetsvecka 22.  

METOD  

Design  
 

Den valda metoden var en litteraturöversikt. Vid en litteraturöversikt skapas en överblick 

över kunskapsläget i ett visst område genom att utgå från befintlig forskning (Friberg, 

2017). Originalartiklar vars resultat svarar på litteraturöversiktens syfte samlas, granskas, 

analyseras och sammanställs till ett överskådligt resultat (Kristensson, 2014). I skapandet 

ingick även arbetet med att kritiskt granska frågeställningar, forskningsetiska övervägande, 

metoder och resultat från publicerade artiklar (Friberg, 2017). Den sammanställda 

kunskapen kan bli applicerbar i praktiken vilket gör litteraturöversikten till en användbar 

metod för det omvårdnadsvetenskapliga området (Kristensson, 2014).  

 

Urval 
 

Sjutton artiklar hämtades från databaserna Public Medline [PubMed] och Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature [CINAHL]. PubMed innehåller främst 

vetenskaplig litteratur från de medicinska vetenskaperna (Kristensson, 2014). CINAHL är 

en omvårdnadsdatabas (Östlundh, 2017). Avgränsningar och tillhörande dokumentering är 

viktiga för att läsaren ska förstå hur det slutgiltiga valet av artiklar gjorts (Friberg, 2017). 

 

Avgränsningar 

I sökningarna i PubMed och CINAHL gjordes avgränsningar för att endast visa artiklar 

skrivna på engelska. I PubMed användes avgränsningar för att inte visa artiklar äldre än tio 

år och i CINAHL begränsades sökningen till att endast visa artiklar publicerade från 2010 

till 2020. För att stärka litteraturöversiktens kvalitet inkluderades endast referentgranskade 

artiklar (Mårtensson & Fridlund, 2017).  

 

Inklusionskriterier 

De artiklar som inkluderats i denna litteraturöversikt är artiklar som berörde kvinnor som 

genomgått missfall samt deras upplevelser i samband med omvårdnad. En upplevelse kan 

beskrivas som att känslomässigt värdera någonting som en person varit med om (SAOB, 

2011). Den engelska termen för upplevelse är “experience”. ”Experience” har flera 

betydelser vid sidan av upplevelse. Bland annat definieras det som kunskap som är ett 

resultat av vad en person observerat eller genomlevt, med andra ord en erfarenhet (The 

Oxford English Dictionary, 2009). Med begreppet upplevelse i denna översikt avses 

känslor, händelser och erfarenheter hos de kvinnor som fått missfall utifrån en vårdkontext. 

 

Exklusionskriterier 

Översikten har begränsats till att fokusera på kvinnan och hennes perspektiv trots att 

missfall kan ha en stor inverkan på hennes partner. Därför exkluderades artiklar som enbart 

berörde partnerns upplevelser vid missfall. Även artiklar som handlade enbart om 

vårdpersonalens upplevelser vid missfall exkluderades. De artiklar som definierar eller 

beskriver missfall som inträffat senare än graviditetsvecka 22 exkluderades. Anledningen 

till det var att graviditetsförlust efter graviditetsvecka 22 tillhör barnmorskans 

kompetensområde. 
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Datainsamling  

 

Sökningar efter artiklar inleddes den 30:e januari 2020 på Sophiahemmets Högskolas 

bibliotek och den följande datainsamlingen skedde under januari och februari 2020. 

PubMed och CINAHL användes för att söka vetenskapliga artiklar. Båda databaserna har 

ämnesordlistor, i PubMed används Medical Subject Headings [MeSH] och i CINAHL 

används CINAHL Headings (Polit & Beck, 2017). Ämnesorden används för att beskriva 

artiklarnas innehåll (Östlundh, 2017). I PubMed kan sökningen göras så att den bara 

inkluderar artiklarnas huvudämne, det kallas “MeSH Major Topic”. 

 

I en litteraturöversikt är valet av sökord väsentligt för resultatet (Henricson, 2017). För att 

hitta sökord gjordes inledningsvis en fritextsökning i PubMed med orden “abortion, 

spontaneous” (spontan abort) och “experience” (upplevelse) där artiklar relevanta för syftet 

identifierades. Utifrån dessa artiklars huvudämnesord valdes sökorden. 

 

Vid datainsamlingen användes boolesk söklogik. I denna söklogik används olika 

sökoperatorer. I sökningarna användes sökoperatorerna “OR” (eller) och “AND” (och), för 

att sökorden skulle få ett särskilt samband till varandra för att på så vis få ett bra 

artikelurval (Östlundh, 2017). Operatoren “AND” begränsar sökningen medan “OR” 

utökar den (Polit & Beck, 2017). För att vidga sökningen användes även trunkering, genom 

att använda asterisk [*] i slutet av ett ord söktes ordet med alla dess ändelser (Polit & Beck, 

2017). 

 

Den inledande sökningen i PubMed gjordes med sökordet “abortion, spontaneous” 

(spontan abort), som MeSH Major Topic eller “miscarriage” (missfall) i fritext, vilket 

ledde till över 10 000 sökträffar. Dessa sökord inkluderades i alla sökningar. För att 

begränsa resultatet till artiklar om kvinnors upplevelse av omvårdnad i samband med 

missfall lades olika block med MeSH-termer och fritext till i sökningarna, till exempel 

empati, omvårdnad, patienttillfredsställelse, och känslor. Samma sökord modifierades för 

CINAHL och CINAHL Headings och användes även där, se tabell 1. 

 

Sammantaget gjordes sju stycken sökningar vilka redovisas i tabell 1. Enligt Kristensson 

(2014) ska samtliga artikelträffars sammanfattningar läsas, men först lästes alla titlar 

igenom för att sålla bort de som ansågs irrelevanta utifrån titeln (Rosén, 2017). Även 

dubbletter, artiklar som redan förekommit i tidigare sökningar, sållades bort. 

 

Sedan lästes varje sammanfattning för att avgöra om artikeln var relevant och värd att 

inkludera (Karlsson, 2017). De artiklar vars sammanfattning bedömdes vara irrelevanta 

utsorterades och de kvarvarande artiklarna lästes och granskades i sin helhet separat av 

båda författarna (Rosén, 2017). De artiklar som valdes att läsas i sin helhet sparades i en 

delad mapp i Google Drive. 

 

Sjutton artiklar valdes ut vilka kunde ge svar på syftet i det självständiga arbetet (Friberg, 

2017). De artiklar som inkluderades i resultatet är märkta med * i referenslistan. 
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Tabell 1. Presentation av databassökning utförd i CINAHL och PubMed 
Databas  

 

Datum 

 

Sökord Antal  

träffar 

 

Antal  

lästa 

abstrakt 

 

Antal  

lästa  

artiklar 

 

Antal  

inkluderad

e artiklar 

 

PubMED 

 

2020013

0 

 

"adaptation, psychological"[MeSH Major 

Topic] OR "attitude"[MeSH Major Topic] OR 

"stress, psychological"[MeSH Major Topic] 

OR "patient satisfaction"[MeSH Major Topic] 

OR "emotions"[MeSH Major Topic] AND 

"abortion, spontaneous"[MeSH Terms] OR 

"miscarriage" 

320 65 16 5 

CINAHL 

 

2020020

3 

 

(MH “Abortion, Spontaneous” OR miscarriage 

AND (MH “Adaptation, Psychological”) OR 

(MH “Attitude” OR (MH “Coping”) OR (MH 

“Stress, Psychological”) OR (MH “Patient 

Satisfaction) OR (MH “Emotions” OR (MH 

“Psychological Well-Being") 

224 64 16 2 

PubMed  

 

2020020

5 

 

“Empathy"[MeSH Major Topic] OR 

“Grief"[MeSH Major Topic] OR “Health 

personnel"[MeSH Major Topic] OR “Mental 

health" [MeSH Major Topic] AND “Abortion, 

spontaneous“[MeSH Terms] OR “Miscarriage” 

162 39 5 1 

CINAHL  

 

2020020

5 

 

(MH “Empathy”) OR (MH “Grief “) OR (MH 

“Mental Health”) OR (MH “Support, 

Psychosocial”) AND “Miscarriage” OR (MH 

“Abortion, spontaneous”) 

62 19 2 1 

CINAHL 

 

2020020

5 

(MH “Abortion, Spontaneous”)  

OR “Miscarriage” AND  
(MH “Nursing Care”) OR (MH “Empathy”) 

OR “Experience” 

120 13 3 2 

PubMed  

 

2020020

5 

“Abortion, Spontaneous”[MeSH Major Topic] 

OR “Miscarriage” AND “Dissatisfaction” 

 

5 4 2 1 

PubMed 

 

2020021

2 

“Abortion, spontaneous”[MeSH Major Topic] 

OR “miscarriage” AND “nurse*” 

90 16 4 2 

Manuell 

sökning 

 

  5 3 3 

TOTALT: 983 226 51 17 

 

Manuell sökning 

Som komplement till databassökningarna gjordes manuella sökningar. De manuella 

sökningarna har utförts i referenslistor i tidskriftsartiklar funna via PubMed och CINAHL. 

Tre artiklar från de manuella sökningarna inkluderades i översiktens resultat (Adolfsson, 

2010; Edwards, Birks, Chapman & Yates, 2018; Mulvihill & Walsh, 2014). 

 

Kvalitetsgranskning 

 

Efter urvalet av artiklar gjorde författarna en kvalitetsgranskning där kvaliteten på 

artiklarna graderades (Mårtensson & Fridlund, 2017). För kvalitetsgranskning bör en 

granskningsmall för artiklar användas (Friberg, 2017). Artiklarna från datainsamlingen 
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granskades enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (Berg, Dencker & 

Skärsäter, 1999; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011), se bilaga A. Artiklarna värderades 

av författarna utifrån gradskalan I = hög kvalitet, II = medel kvalitet, III = låg kvalitet. 

Artiklarnas kvalitet redovisas i en matris över inkluderade artiklar, se bilaga B. 

 

Kvalitetsgranskningen användes som en litteraturavgränsning, genom att gradera kvaliteten 

valdes de artiklar som skulle inkluderas och exkluderas ur arbetet (Friberg, 2017). Endast 

artiklar av medel och hög kvalitet har inkluderats i resultatet. 

 

Granskningen genomfördes individuellt av båda författarna för att sedan jämföra resultaten 

sinsemellan (Kristensson, 2014). Kvalitetsbedömningen skedde utifrån flera olika aspekter, 

beroende på vilken metod som använts i studien. En av studierna var en tvärsnittsstudie. 

Den graderades efter sin frågeställning, metod, antalet deltagare samt utifrån dess 

statistiska metoder. Resterande artiklar var av kvalitativ metod och graderades efter bland 

annat kontext, urval, frågeställning, datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod.  

 

Utöver bedömningsunderlagets krav gjordes en fördjupad granskning av de kvalitativa 

artiklarna med stor hänsyn till hur analysen gjorts, då författarnas metoder i 

analysprocessen kan påverka resultatet. Analysen ska baseras på materialet och inte 

författarens förutfattade meningar, detta kan undvikas genom triangulering, när flera 

personer läser och tolkar materialet (Kristensson, 2014). De artiklar som fick graderingen 

hög kvalitet hade alla en tydlig, transparent och utförlig beskrivning av analysprocessen. 

 

Dataanalys  
 

Litteraturöversiktens resultat baseras på sammanlagt 17 artiklar. Sexton av studierna i de 

analyserade artiklarna var kvalitativa. En av studierna var kvantitativ. För resultatet gjordes 

en integrerad analys enligt Kristenssons (2014) modell. En integrerad analys är en 

sammanställning av den vetenskapliga litteraturens resultat. Genom att ställa dem i relation 

till varandra skapas en överskådlig bild som gör det lättare att begripa och värdera 

resultaten (Kristensson 2014). En integrerad analys inleds med en noggrann genomläsning 

av utvalda vetenskapliga artiklar. Därefter urskiljs resultatdelarnas likheter och skillnader 

varpå teman identifieras. I de olika temana sorteras och placeras det gemensamma 

innehållet från de olika artiklarnas resultat. Slutligen sammanställs resultaten i de redan 

identifierade temana (Kristensson, 2014). Den integrerade analysen gjordes således i flera 

steg.  

 

Det första steget var att tillgodogöra sig innehåll och sammanhang i de valda artiklarna. 

Författarna har enskilt läst studierna flera gånger för att förstå dem i sin helhet. Studierna 

sammanfattades för att reducera data och för ytterligare förståelse av studierna (Friberg, 

2017).  

 

I det andra steget utfördes dokumentation av de valda artiklarna. För en tydlig överblick 

och struktur fördes en översiktstabell som inkluderade de studier som analyserats (Friberg, 

2017). Matrisen för kvalitetsgranskning fungerade som översiktstabell, se bilaga B.  

 

I det tredje steget identifierades studiernas likheter och skillnader för att sedan 

sammanställas i teman och subteman (Friberg, 2017). Teman identifierades individuellt för 

att sedan jämföras och koordineras. 
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För att minska risken att inkludera resultat som inte var relevanta för syftet var syftet 

tydligt för författarna i samtliga steg av dataanalysen (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Enligt Polit och Beck (2017) kan dataanalysen påverkas av subjektivitet och förförståelse 

och dessa faktorer har övervägts kontinuerligt under hela analysen. 

  

Forskningsetiska överväganden  
 

Forskningsetik styrs av internationella riktlinjer, svensk lag och etiska riktlinjer. 

Nürnbergkonventionen är en internationell riktlinje som är utvecklad för att 

forskningsdeltagare inte ska komma till skada och säkerställa att informerat samtycke 

givits (Polit & Beck, 2017). Helsingforsdeklarationen balanserar individens hälsa och 

intresse med behovet av kunskap och fördelar för samhället, påtalar vikten av oberoende 

granskning, definierar klinisk forsknings rättviseaspekter och informerat samtycke och hur 

vård och forskning kan kombineras (World Medical Association [WMA], 2018). 

Forskningsetik regleras också av svenska lagar, av Lag om etikprövning av forskning som 

avser människor (2003:460) och av Personuppgiftslagen (1998:204).  

 

Samtliga artiklar som använts för den integrerade analysen är referentgranskade. Detta 

innebär att litteraturöversiktens resultat baserat sig på forskning som håller en hög standard 

där en sakkunnig tagit hänsyn till ovan nämnda lagar och etiska överväganden i sin 

granskning (Vetenskapsrådet, 2017). Vid en litteraturöversikt ska även forskningsetiska 

frågeställningar granskas (Kristensson, 2014). Vid artikelgranskningen har författarna till 

föreliggande översikt noga beaktat forskarnas transparenta redovisning av etiska 

hänsynstaganden gentemot sina deltagare. Redovisningarna har primärt behandlat 

informerat samtycke, konfidentialitet och anonymitet, där deltagare fått fiktiva namn samt 

att inhämtade uppgifter om deltagare behandlats konfidentiellt och på så sätt varit 

otillgängliga för obehöriga.  

 

Informerat samtycke innebär att deltagarna tillgodosetts information om studiens syfte, 

medverkans innebörd samt att deltagandet varit frivilligt och att medverkan kunnat dras 

tillbaka närhelst i forskningsprocessen (Helgesson, 2015). Flera av de kvalitativa studier 

som inkluderats har redovisat att de tagit hänsyn till kvinnornas sårbarhet inför situationen 

och erbjudit stöd och uppföljningssamtal vid behov. 

 

Den viktigaste etiska aspekten för en litteraturöversikt är att inte feltolka originalartiklarna. 

Risken för feltolkningar höjs vid bristande kunskap i metodologi och engelska (Kjellström, 

2017). Översättningar och tolkningar av studierna har genomförts med eftersträvan att vara 

trogen det ursprungliga innehållet. Objektivitet eftersträvades genom hela analysprocessen 

(Polit & Beck, 2017). Inget material har vinklats eller exkluderats för att manipulera 

resultatet (Helgesson, 2015). Det är vanligt att forskare använder sig av andra forskares 

idéer, metoder och resultat till sin egen forskning. Så länge det tydligt framgår vem som är 

upphovsman till idén eller formuleringen så är detta tillåtet. I annat fall betraktas det som 

plagiat. Forskaren får heller inte medvetet fabricera data (Vetenskapsrådet, 2017). Vid 

användning av andras texter ska upphovsmannen alltid vara känd liksom originaltexten. 

Självplagiering, det vill säga att återanvända sig av egna tidigare formuleringar eller 

resultat utan att referera till sig själv kan betraktas som fabricering. Detta då det 

presenterade materialet ger sken av att vara ny data. Vid användning av citat räcker det inte 

att enbart hänvisa till källa utan citatet ska omges av citattecken eller markeras med indrag 

(Helgesson, 2015). 
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RESULTAT  

Tre övergripande teman kunde identifieras vilka beskrev aspekter av kvinnans upplevelse 

av vården vid missfall. Dessa teman var mötet med sjuksköterskan, kommunikation och 

sjukhusvistelsen. 

Tabell 2. Resultatets teman och subteman 
Tema Subtema 

Mötet med 

sjuksköterskan 

Bemötande 

Empati  

Uppföljning 

Kommunikation Ovisshet  

Delaktighet 

Information 

Sjukhusvistelsen Vårdmiljö 

Väntetider 

Anonymitet/Avskildhet 

 

Mötet med sjuksköterskan 

 

Bemötande 

Nästan samtliga artiklar behandlade avsaknaden av känslomässigt stöd. Återkommande 

berättelser handlade om behovet av att bli sedd och få sitt missfall uppmärksammat av 

hälso- och sjukvårdspersonal (Baird et al., 2018; Bellhouse, Temple-Smith, Watson & 

Bilardi, 2019; Due, Obst, Riggs & Collins, 2018; Emond, Montigny & Guillaumie, 2019; 

MacWilliams, Hughes, Aston, Field & Moffatt, 2016; McLean & Flynn 2013; Meaney, 

Corcoran, Spillane & O’Donoghue, 2017; Norton & Furber, 2018; Rowlands & Lee, 

2010).  

 

I studien av Bellhouse et al. (2019) ansåg kvinnorna att hälso- och sjukvårdspersonalen var 

avvisande och att vården utövades med ett alltför kliniskt förhållningssätt (Bellhouse et al., 

2019). I studien av Edwards et al. (2018) ökade kvinnornas oro och förtvivlan när en 

sjuksköterska meddelade att det inte fanns något att göra åt missfallet. De kände att 

sjuksköterskan inte lyssnade till vad kvinnorna sa eller gav gehör när de bad om 

smärtlindring. Kvinnorna kände att sjuksköterskan inte förstod vidden av deras smärta och 

att de kanske skulle förlora sitt barn, vilket medförde att de inte kände sig inte respekterade 

(Edwards et al., 2018). För två kvinnor ledde den långa tiden i akutmottagningens väntrum 

till att de fick missfall inne på den allmänna toaletten. De beskriver upplevelsen som 

förödande då de inte fick något stöd från sjuksköterskan och inte visste hur de skulle 

hantera fostret som låg i toaletten. En av kvinnorna beskrev att hon i efterhand kunde 

acceptera missfallet men inte den behandling hon fått (Edwards et al., 2018). Skildringar 

från studien av Baird et al. (2018) beskrev kvinnor som känt sig ensamma, gråtit av smärta 

utan att få respons eller blivit omhändertagna eller fått information om vad som pågått 

(Baird et al., 2018).  

 

I studien av Emond et al. (2019) tyckte flera av kvinnorna att sjuksköterskorna visade 

medkänsla när de gav fysisk omvårdnad men att sjuksköterskorna aldrig lät kvinnornas 
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känslor rörande missfallet komma till tals. I Punches, Johnson, Acquavita, Felblinger och 

Gillespies (2019) studie blev kvinnorna tillsagda att dämpa sina rädslor, och kände sig 

därmed avvisade av sina vårdgivare. I studien av Mulvihill och Walsh (2014) upplevde 

kvinnorna att deras känslomässiga reaktioner i vissa fall förvärrades när de möttes av 

avsaknad av förståelse för deras förlust. Nästan alla kvinnor i studien beskrev det som en 

fråntagen sorg (Mulvihill & Walsh, 2014). 

 

Det fanns även skildringar där hälso- och sjukvårdspersonal visat brist på förståelse kring 

deltagarnas individuella väg till graviditet och hur det kan påverka känslorna kring 

missfallet (Bellhouse et al., 2019). Förståelsen handlade inte alltid enbart om upplevelsen 

av missfallet i sig utan kvinnor kände generellt att deras egna kunskaper och erfarenheter 

rörande sina kroppar avfärdades av personalen på sjukhuset (McLean & Flynn, 2013). 

 

Empati 

Kvinnorna beskrev en avsaknad av sympati och empati från vårdpersonalen (Adolfsson, 

2010; Baird et al., 2018; Due et al., 2018; McLean & Flynn, 2013). Näst intill samtliga 

kvinnor i Bellhouse et al. (2019) studie hade önskat att vårdpersonalen visat mer 

medkänsla inför kvinnans förlust oavsett hur hennes situation sett ut. I studien av Baird et 

al. (2018) ansåg över hälften av kvinnorna i studien att personalen på akutmottagningen 

hade varit oartig, dömande eller okänslig. I några studier berättar kvinnorna särskilt om 

ultraljudsundersökningen, vid vilken personen som utfört ultraljudet beskrevs som 

empatilös när beskedet om missfallet gavs (Norton & Furber, 2018; Rowlands & Lee, 

2010; Due et al., 2018). Fler kvinnor beskrev att de inte fick det emotionella stöd som de 

efterfrågat (Emond et al., 2019). Gemensamt skildras upplevelser av sjuksköterskan som 

empatilös och för stressad för att hinna samtala med kvinnorna, (Emond et al., 2019; Due 

et al., 2018) där sjuksköterskans omvårdnad blivit beskriven som känslolös (Due et al., 

2018) 

 

En kvinna upplevde att bristen på empati berodde på att hälso- och sjukvårdspersonalen 

vårdade missfall varje dag och att det hade blivit vanligt för dem (Due et al., 2018). 

Samma upplevelse återkom i Bellhouse et al. (2019) där kvinnorna kände att deras 

upplevelse avfärdades eller förminskades för att hälso- och sjukvårdspersonalen såg det 

som en vanlig medicinsk händelse och som en rutinmässig del av en graviditet (Bellhouse 

et al., 2019).  

 

Kvinnor har även positiva erfarenheter av empati (Baird et al., 2018; Bellhouse et al., 

2019; Due et al., 2018; MacWilliams et al., 2016; Mulvihill & Walsh, 2014). Hälften av 

kvinnorna i studien av MacWilliams et al. (2016) ansåg att de blivit bemötta med 

medkänsla och empati från hälso- och sjukvårdspersonal. Kvinnorna i studien av Norton 

och Furber (2018) uppskattade att bli behandlade med respekt och medkänsla. De fick tid 

till att prata med sjuksköterskan, ställa frågor och upplevde att de blev lyssnade till. I 

studien av Bellhouse et al. (2019) fanns positiva skildringar kring kvinnornas tillgång till 

emotionellt stöd och möjlighet till minnesstunder (Bellhouse et al., 2019). I studien av Due 

et al. (2018) härleddes kvinnornas positiva upplevelser till enskilda vårdgivares medkänsla 

och stöd. Bland kvinnorna i studien av MacWilliams et al. (2016) ansåg nästan hälften att 

upplevelsen underlättades genom att hälso- och sjukvårdspersonalen tillät sorg, gav stöd, 

behandlade både fysiska och emotionella behov och gav ett empatiskt bemötande.  

 

Vissa kvinnor tar upp empati genom emotionell beröring. I studien av Due et al. (2018) 

minns en kvinna alla sjuksköterskor som utmärkta och att flera sjuksköterskor gav henne 
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en stor kram. Betydelsen av en kram återkommer i studien av McLean och Flynn (2013) 

där en av kvinnorna lovordade en kram från vårdpersonal. I studien av Due et al. (2018) 

berättar en av kvinnorna om betydelsen av att någon satt bredvid henne och höll henne i 

handen. I studien av Punches et al. (2019) beskriver en kvinna hur en läkare och en 

sjuksköterska satt på varsin sida av hennes sjukhussäng och fick henne att känna sig 

omgiven och trygg, hon mindes att sjuksköterskan torkade hennes tårar. 

 

Okänsliga kommentarer 

I Rowlands och Lees (2010) studie var många kvinnor besvikna över bristen av empati och 

missnöjda över okänsliga kommentarer från hälso- och sjukvårdspersonal då det kändes 

som att de förnekade betydelsen av missfallet (Rowlands & Lee, 2010). Likaså upplevde 

kvinnorna i studien av Bellhouse et al. (2019) okänsliga kommentarer och tolkade det som 

att hälso- och sjukvårdspersonalen inte brydde sig om dem, eller förstod deras sorg och 

förlust. En sorg och förlust som inte enbart förknippades med förlusten över barnet utan 

även associerades med förlusten av det planerade moderskapet (Adolfsson, 2010; 

Bellhouse et al., 2019; MacWilliams et al., 2016). 

 

Uppföljning 

Många kvinnor upplevde en brist på uppföljning efter missfallet (Bellhouse et al., 2019; 

Due et al., 2019; Emond et al., 2019; Mulvihill & Walsh, 2014; Norton & Furber, 2018). I 

de studier där återbesök erbjudits har känslomässig uppföljning ofta saknats (Bellhouse et 

al., 2019; Mulvihill & Walsh, 2014; Norton & Furber, 2018). Kvinnorna i studien av 

Mulvihill och Walsh (2015) tyckte att stöd för sorgebearbetning var något som 

rutinmässigt skulle erbjudas alla föräldrar som genomgått ett missfall. Att vården skulle 

erbjuda det ansågs viktigt då det kändes svårare för kvinnorna att själva be om hjälp. En 

kvinna påtalade särskilt vikten av uppföljning där uppföljningsstöd för henne innebar att 

inte bli betraktad som ett nummer utan som en person som blir omhändertagen. Hon 

beskrev avsaknaden av stödsamtal som ett systemfel inom i sjukvården (Mulvihill & 

Walsh, 2014). Kvinnorna kände sig ensamma eller övergivna av hälso- och 

sjukvårdspersonalen när de inte fick någon uppföljningstid (Due et al., 2018; Emond et al., 

2019).  

 

Det fanns även en önskan om information om vilka resurser som fanns tillgängliga efter 

missfallet (Emond et al., 2019; Larivière-Bastien et al., 2019). I studien av Bellhouse et al. 

(2019) utgjordes kvinnornas positiva upplevelser av vården bland annat av att få remisser 

till stödtjänster. I studien av Meaney et al. (2017) var kvinnorna tveksamma till att ta emot 

formell rådgivning och vände sig istället till familj, vänner och utomstående stödgrupper. 

Det förekom även att kvinnor sökte sig till sin husläkare eller privat psykolog för att få 

hjälp med sina psykiska och fysiska symptom (Emond et al., 2019). 

 

Kommunikation 

 

God kommunikation har lyfts som positivt. De flesta positiva erfarenheterna hos kvinnorna 

i studien av Baird et al. (2018) rörde klar kommunikation och information. Alla deltagarna 

i studien av Mulvihill och Walsh (2014) uttryckte vikten av effektiv kommunikation i 

samband med vården. Flera av kvinnorna kände att det var smärtsamt att återberätta sin 

historia för ny personal vid återbesök och hade önskat att personalen läst journalen istället 

(Mulvihill & Walsh, 2014). I Norton och Furbers (2018) studie fanns det en 

överväldigande känsla av att kvinnorna ville att personalen på mottagningen skulle 

behandla dem som individer och anpassa sin kommunikation därefter. Att berätta vad som 
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ska hända i varje steg av missfallet sågs som en av kärnorna till god vård (Mulvihill & 

Walsh, 2014). 

 

Ovisshet 

Ibland påverkades upplevelsen av bristande kommunikation. I två av studierna pratade 

kvinnor om att befinna sig i ovisshet (Larivière-Bastien, deMontigny & Verdon, 2019; 

Norton & Furber, 2018). Att inte få information medan de väntade på nästa steg i 

diagnostisering och behandling var frustrerande för kvinnorna (Larivière-Bastien et al., 

2019). Vissa kvinnor upplevde en avsaknad av transparens hos hälso- och 

sjukvårdspersonal (Bellhouse et al., 2019). Några kvinnor blev inte omedelbart 

informerade om att de drabbats av missfall trots att hälso- och sjukvårdspersonal vetat om 

det (Baird et al., 2018; Punches et al., 2019). I studien av Mulvihill och Walsh (2014) 

tyckte några av kvinnorna att viss vårdpersonal var öppen och bjöd in till frågor medan 

andra inte var det. Att inte få svar på frågor var besvärande (Larivière-Bastien et al., 2019; 

Punches et al., 2019).  

 

En gemensam nämnare för kvinnor i olika studier var sökandet efter en förklaring till vad 

som föranlett missfallet (Baird et al., 2018; Linnet Olesen, Graungaard & Husted, 2015; 

Mulvihill & Walsh, 2014; Norton & Furber, 2018). I studien av Emond et al. (2019) 

upplevde en tredjedel av kvinnorna att det var smärtsamt och traumatiskt att få 

informationen om missfallet på grund av att de inte fick en förklaring till varför missfallet 

inträffat. Även i andra studier ansåg kvinnorna att det var känslomässigt svårt att hantera 

situationen till följd av bristen på förklaring till varför missfallet skett (Larivière-Bastien et 

al., 2019; Mulvihill & Walsh, 2014). De kvinnor som fått situationen förklarad för sig 

kände sig tröstade och tyckte att det underlättade hela upplevelsen (Emond et al., 2019; 

Linnet Olesen et al., 2015). Kvinnorna klandrade ofta sig själva för att missfallet inträffat 

(Baird et al., 2018; Edwards et al., 2018; Linnet Olesen et al., 2015; Mulvihill & Walsh, 

2014; Norton & Furber, 2018).  

 

Information 

Kvinnor ansåg generellt att de inte fått tillräcklig information från hälso- och 

sjukvårdspersonal (Baird et al., 2018; Bellhouse et al., 2019; Due et al., 2018; Edwards et 

al., 2018; Emond et al., 2019; Larivière-Bastien et al., 2019; McLean & Flynn, 2013; 

Rowlands & Lee, 2010; Séjourné, Callahan & Chabrol, 2010). Hur de fick informationen 

om missfallet och bemötandet i samband med det färgade hela upplevelsen av vården 

(MacWilliams et al., 2016). Kvinnorna uttryckte även ett behov av att få skriftlig 

information angående sitt missfall (Emond et al., 2019; McLean & Flynn, 2013).  

 

Kvinnorna saknade ofta information om de fysiska aspekterna av missfallet (Baird et al., 

2018; Bellhouse et al., 2019; Emond et al., 2019; Larivière-Bastien et al., 2019; McLean & 

Flynn, 2013; Meaney et al., 2017; Norton & Furber, 2018). I studien av Norton och Furber 

(2018) nämndes avsaknaden av information om smärta. Vissa kvinnor var helt oförberedda 

på omfattningen av blödningen (Larivière-Bastien et al., 2019; Meaney et al., 2017). 

Kvinnorna önskade även information om missfallets eventuella påverkan på framtida 

graviditeter och deras fertilitet (Baird et al., 2018; Emond et al., 2019; Rowlands & Lee, 

2010).  

 

Kvinnorna saknade information om ett missfalls psykologiska påverkan (Larivière-Bastien 

et al., 2019; Emond et al., 2019; Séjourné et al., 2010). Kvinnorna i studien av Emond et 

al. (2019) hade uppskattat att bli informerade om vanliga emotionella reaktioner och om 
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den psykologiska återhämtningsprocessen efter ett missfall. De beskrev att sådan 

information hade varit till hjälp för de sorgereaktioner som sedan tog vid (Emond et al., 

2019). 

 

I flera av studierna beskrev kvinnorna att bristen på information om deras missfall under 

vårdtiden ledde dem till att söka information på internet i efterhand (Emond et al., 2019; 

McLean & Flynn, 2013; Norton & Furber, 2018).  

 

Medicinskt språk 

Terminologin som vårdpersonal använde när de informerade om missfallet påverkade i 

vissa fall kvinnornas upplevelse. Flera kvinnor beskrev att sjukvårdspersonal använt sig av 

medicinska termer vilket de kände underminerade deras upplevelse av förlusten (Due et al., 

2018). Liknande resultat fanns i studien av Edwards et al. (2018) där kvinnorna tyckte att 

vårdpersonalens terminologi var väldigt kall och klinisk. Terminologin som användes för 

att beskriva graviditetsrester i livmodern beskrevs som okänslig (Due et al., 2018; Linnet 

Olesen et al., 2015; Mulvihill & Walsh, 2014). Alltför medicintekniskt språk gjorde att 

kvinnor hade svårt att förstå hälso- och sjukvårdspersonalen (Larivière-Bastien et al., 2019; 

McLean & Flynn, 2013). Motsatsen sågs som positivt, i en studie uppskattade två kvinnor 

att sjuksköterskan använde sig av lättförståelig terminologi när hon förklarade vilka 

symptom som var normala och vilka symptom som de skulle vara uppmärksamma på 

(Norton & Furber, 2018).  

 

Delaktighet 

Att vara delaktig i valet av behandling var en positiv upplevelse (McLean & Flynn, 2013). 

I studien av Linnet Olesen et al. (2015) var kvinnorna nöjda över att de själva fick 

möjlighet att välja behandlingsalternativ och uppskattade att vara inkluderade i 

beslutsprocessen. Flertalet tyckte dock att det var svårt att ta in information och fatta 

beslutet om behandlingen till följd av sitt känslotillstånd (Linnet Olesen et al., 2015). 

 

Flera av kvinnorna upplevde att de inte fick tillräcklig information om de olika 

behandlingsalternativen vid ofullständigt missfall och att det påverkade deras möjligheter 

att fatta välgrundade beslut rörande behandling (Larivière-Bastien et al., 2019; Norton & 

Furber, 2018). I Norton och Furbers (2018) studie kände mer än hälften av kvinnorna att de 

inte själva beslutade hur deras missfall skulle behandlas, oftast så påverkade 

sjuksköterskan valet. I Wijesinghe, Herath och Abeysundara (2013) studie påverkades 

kvinnornas val av behandling i stor grad av sina familjemedlemmar eller andra patienter.  

 

Sjukhusvistelsen 

 

Vårdmiljö 

I de studier som undersökte kvinnors upplevelser av missfall på akutmottagning fanns en 

gemensam beskrivning av omgivningen som kaosartad (Baird et al., 2018; Due et al., 

2018; Punches et al., 2019). Kvinnorna i studien av Adolfsson (2010) upplevde att deras 

rädslor och obehag oftast inte blev lösta direkt när de kom till sjukhuset eftersom missfall 

har en låg prioritet på akutmottagningen.  

 

Tempot på sjukhuset påverkade upplevelserna. En kvinna upplevde att hon inte blev 

betraktad som en person utan som ett nummer (Emond et al., 2019). Kvinnorna upplevde 

att den hetsiga miljön på sjukhuset gjorde det svårt för personalen att ge kvinnorna 

individuell vård när de behövde det som mest (Due et al., 2018). Den livliga miljön på 
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sjukhuset bidrog till att kvinnorna hade svårt att bearbeta informationen om missfallet 

(Linnet Olesen et al., 2015). I studien av Punches et al. (2019) vågade kvinnorna inte 

besvära sjuksköterskorna med frågor eftersom de upplevde dem som stressade.  

  

Kvinnorna i studierna hade olika erfarenheter av miljön vid inneliggande vård. Vissa 

kvinnor blev placerade på förlossningsavdelningar vilket uppfattades som okänsligt och 

vårdslöst (Bellhouse et al., 2019). Att behandlas för missfall på förlossningsavdelning och 

höra barn födas beskrevs som hjärtskärande (Due et al., 2018). En kvinna med pågående 

missfall blev placerad i en flerbäddssal på en ortopedisk avdelning och hade hellre varit på 

en mer ändamålsenlig avdelning (Rowlands & Lee, 2010). När kvinnorna diskuterade var 

på sjukhuset de helst ville befinna sig fanns olika åsikter. En av kvinnorna ville inte vara 

på förlossningsavdelning eller BB för att hon då skulle jämföra sig med andra kvinnor på 

avdelningen. En annan kvinna hade befunnit sig på en allmän avdelning men önskade att 

hon istället varit runt människor som upplevde samma sak som henne (Mulvihill & Walsh, 

2014). 

 

Väntetider  

Väntan var ett återkommande tema som väckte reaktioner hos kvinnorna (Baird et al., 

2018; Due et al., 2018; Edwards et al., 2018; Emond et al., 2019; McLean & Flynn, 2013; 

Norton & Furber, 2018; Punches et al., 2019).  

 

Dels under den initiala väntan på undersökningar eller information i samband med 

kvinnornas första vårdbesök, där kvinnorna led av ovisshet, smärta eller vaginala 

blödningar (Baird et al., 2018; Due et al., 2018; Edwards et al., 2018; Norton & Furber, 

2018). Sammandragningarna och blödningen var ofta de symptom som fick kvinnorna att 

inse att de skulle förlora graviditeten (Adolfsson, 2010). Känslor av hjälplöshet infann sig 

när kvinnorna förstod att de inte kunde stoppa missfallet (Bellhouse et al., 2019). Långa 

väntetider medförde att kvinnorna upplevde att deras situation inte prioriterades och att de 

därmed inte kände sig sedda (Baird et al., 2018). 

 

Dels i samband med väntan på medicinsk eller kirurgisk behandling av missfallet, som var 

ångestframkallande oavsett om det rörde sig om timmar eller veckor, kvinnorna önskade 

skyndsamhet i behandlingen (MacWilliams et al., 2016; Norton & Furber, 2018; Punches 

et al., 2019) 

 

Anonymitet och avskildhet 

Kvinnorna upplevde ofta en avsaknad av avskildhet i samband med sin vård (Edwards et 

al., 2018; Emond et al., 2019; Meaney et al., 2017; Mulvihill & Walsh, 2014; Norton & 

Furber, 2018; Punches et al., 2019). 

 

Behovet av avskildhet framkom redan i början av besöket, i de allmänna väntrummen 

(Edwards et al., 2018; Emond et al., 2019; Meaney et al., 2017; Mulvihill & Walsh, 2014; 

Norton & Furber, 2018). Det berodde i många fall på att de delade väntrum med andra 

gravida kvinnor och kände sig tvungna att förställa sina känslor för att inte skapa oro 

(Meaney et al., 2017; Mulvihill & Walsh, 2014; Norton & Furber, 2018; Rowlands & Lee, 

2010). I studien av Edwards et al. (2018) kände kvinnorna sig oroliga och utsatta i 

väntrummen eftersom alla runt dem kunde höra deras konversationer. Kvinnorna i studien 

av Emond et al. (2019) tyckte att bristen på avskildhet i väntrummet var den mest 

anmärkningsvärda delen av hela besöket, på grund av deras smärta, blödningar och sköra 
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känslomässiga tillstånd. I samma studie utryckte kvinnorna att de hade behövt en lugn och 

avskild miljö i samband med all omvårdnad vid missfallet (Emond et al., 2019). 

 

Även i andra delar av vården påpekades kvinnans behov av avskildhet i samband med 

missfall. I studien av Edwards et al. (2018) upplevde kvinnorna att det var begränsad 

avskildhet och sekretess när de skulle prata med en sjuksköterska över disk för inskrivning. 

En kvinna mindes att det var tyst i lokalen och att hon upplevde att alla i kön kunde höra 

hennes samtal med sjuksköterskan (Edwards et al., 2018). Kvinnorna i studien av Meaney 

et al. (2017) ansåg att bristen på avskildhet i rummet där de gjorde ultraljudsundersökning 

ökade deras oro och förvärrade deras plåga. Endast skynken skiljde sängarna där 

ultraljudsundersökning utfördes och där de fick besked om missfallet (Meaney et al., 

2017). I en annan studie så erbjöds en kvinna möjligheten att vänta på beskedet i ett privat 

rum (Norton & Furber, 2018). Bristen på avskildhet i delade salar uppmärksammas av en 

kvinna i studien av Mulvihill och Walsh (2014) som upplevde det som omänskligt, 

ovärdigt och hemskt att under missfallet dela rum med andra patienter och deras besökare. 

Flera av kvinnorna betonade vikten av att värna om integriteten under en så känslomässigt 

svår stund (Mulvihill & Walsh, 2014). 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av omvårdnad i samband med missfall fram till 

graviditetsvecka 22. De huvudfynd som framkom var att kvinnors upplevelser i hög grad 

påverkades av avsaknad av personcentrerad omvårdnad och information, sjuksköterskans 

empati eller brist därav, samt brister i vårdmiljön.  

 

Kvinnorna har vid missfall ett starkt behov av att känna sig sedda och få sin upplevelse och 

sina känslor uppmärksammade av sjuksköterskor och annan vårdpersonal (Baird et al., 

2018; Bellhouse et al., 2019; Due et al., 2018; Emond et al., 2019; MacWilliams et al., 

2016; McLean & Flynn 2013; Meaney et al., 2017; Norton & Furber, 2018; Rowlands & 

Lee, 2010). Upplevelsen påverkades negativt av att inte känna sig sedd och att inte få delge 

sin berättelse (Edwards et al., 2018). Kvinnor kände sig ibland som nummer istället för 

personer (Emond et al., 2019; Mulvihill & Walsh, 2014). För att få kvinnan att känna sig 

sedd är det angeläget att sjuksköterskan arbetar personcentrerat och lyssnar till kvinnans 

berättelse. Patientberättelsen utgör den första delen av personcentrerad vård (Ekman et al., 

2011). Kvinnans syn på sin livssituation och sitt missfall bör alltid vara i centrum av 

vården istället för objektiva data om en diagnos (Ekman et al., 2011). Patientberättelsen 

innehåller kvinnans syn på missfallet, hennes symptom och hur det påverkar hennes liv. 

Genom att erbjuda möjligheten till att delge sin berättelse visar sjuksköterskan kvinnan att 

hennes upplevelser, känslor och preferenser är viktiga för vården (Ekman et al., 2011). 

 

Att inte få tillräcklig information var en återkommande upplevelse i studierna. Kvinnorna 

saknade information om bland annat missfallets förlopp, symptom, påverkan på fertilitet 

och känslor (Baird et al., 2018; Bellhouse et al., 2019; Emond et al., 2019; Larivière-

Bastien et al., 2019; McLean & Flynn, 2013; Meaney et al., 2017; Norton & Furber, 2018). 

Bristen på evidensbaserad information kan leda till att kvinnorna uppsöker otillförlitlig 

information från internet, familj eller andra patienter (Emond et al., 2019; McLean & 

Flynn, 2013; Norton & Furber, 2018; Wijesinghe et al., 2013). Enligt NICE riktlinjer för 

vård av missfall och extrauterin graviditet (2019) ska evidensbaserad information ges i 

olika format genom hela vårdprocessen. Kvinnorna i Norton och Furbers (2018) studie 
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uttryckte en önskan av att få individuellt anpassad information, något som NICE (2019) 

förespråkar. Kvinnan ska få information om vad hon kan förvänta sig medan hon väntar på 

ultraljudsundersökning och under resten av vårdförloppet. Information bör ges om 

blödningar och eventuella bieffekter inklusive postoperativ vård för de kvinnor som fått 

kirurgisk behandling. Informationen ska innehålla vad kvinnan kan förvänta sig under 

återhämtningstiden och fakta om fertilitet samt vart hon kan vända sig för att få stöd. 

Många av kvinnorna i studierna saknade information om de känslomässiga aspekterna av 

missfall och det saknas även i riktlinjerna från NICE (2019).  

 

Enligt Schreiber et al. (2018) föredrar kvinnor som genomgått ett missfall ofta medicinsk 

eller kirurgisk behandling istället för att avvakta. Genom sjukvårdens behandling kan 

kvinnor uppleva en större känsla av kontroll över situationen vilket kan minska deras 

känslomässiga börda (Schreiber et al., 2018). Men i två av studierna beskrev kvinnor att de 

inte fått tillräcklig information för att kunna fatta beslut om behandling (Larivière-Bastien 

et al., 2019; Norton & Furber, 2018). Information om de olika behandlingsalternativen 

såväl som vad kvinnorna kan förvänta sig i de olika stegen av de olika behandlingarna bör 

ges både muntligt och skriftligt (NICE, 2019). Enligt Ekman et al. (2011) är information 

nödvändig för att kvinnan ska kunna vara delaktig i sin vård. Endast drygt hälften av 

patienter i Sverige anser att deras delaktighet efterfrågas i vården (Myndigheten för vård- 

och omsorgsanalys, 2017). Genom att delge information och dela på beslutsfattandet 

bygger sjuksköterskan ett partnerskap med kvinnan och lägger därmed grunden för 

personcentrerad vård (Ekman et al., 2011). Enligt Nanda et al. (2012) ska vårdgivare lägga 

vikt vid vilken behandlingsmetod kvinnan föredrar vid missfall. Enligt författarna bör 

sjuksköterskan tillvarata kvinnans delaktighet i vården vid missfall då det kan utgöra en 

positiv upplevelse och ge en känsla av självbestämmande i en maktlös situation.  

 

Återkommande berättelser gällde kvinnornas sorg och förlust, vilka de på olika sätt 

hindrades att ge utlopp för, på grund av sjuksköterskornas tidsbrist (Due et al., 2018), brist 

på inkännande (Mulvihill & Walsh, 2014) samt bristen på avskildhet (Bellhouse et al., 

2019; Meaney et al., 2017; Mulvihill & Walsh, 2014; Norton & Furber, 2018; Rowlands & 

Lee, 2010). Hur förlusten vid ett missfall upplevs är individuellt (NICE, 2019). För många 

kvinnor var missfallet en känslomässigt svår upplevelse. Sorg var starkt återkommande 

vilket ofta förknippades med förlusten av sitt barn (Bellhouse et al., 2019; Edwards et al., 

2018). Sorgen kunde även kopplas till det förlorade moderskapet (Adolfsson, 2010; 

Bellhouse et al., 2019; MacWilliams et al., 2016). Då moderskapet är starkt förknippat med 

kvinnorollen kan missfallet upplevas som ett personligt misslyckande och leda till känslan 

av att ha förlorat sin sociala identitet (Cullberg, 2006). Enligt Cullberg (2006) kan plötsliga 

påfrestningar som ger upphov till hot om ens sociala identitet leda till krisutveckling, varpå 

missfall kan betraktas som en potentiellt bakomliggande faktor till krisutveckling. 

 

Kersting och Wagner (2012) påpekar att kontakten med gravida kvinnor och kvinnor som 

nyligen fått barn kan vara smärtsam för en kvinna som fått missfall och den väcker ofta 

associationer till moderskapet. Det framkom tydligt att kvinnorna påverkades av att 

befinna sig i närheten av gravida och kvinnor med sina nyfödda barn oavsett om de 

befunnit sig i samma väntrum eller blivit placerade på samma förlossningsavdelning. 

Situationerna var så pass psykiskt påfrestande att det kom att påverka kvinnornas 

upplevelse av omvårdnaden negativt (Meaney et al., 2017; Mulvihill & Walsh, 2014; 

Norton & Furber, 2018; Rowlands & Lee, 2010). 
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Utmärkande i många studier är kvinnornas upplevelser av brist på stöd från sjuksköterskan 

(Baird et al., 2018; Bellhouse et al., 2019; Due et al., 2018; Emond et al., 2019; 

MacWilliams et al., 2016; Meaney et al., 2017; McLean & Flynn, 2013; Norton & Furber, 

2018; Rowlands & Lee, 2010). Gemensam nämnare är upplevelserna av sjuksköterskan 

som empatilös och för stressad för att hinna samtala med kvinnorna (Emond et al., 2019; 

Due et al., 2018). Sjuksköterskans omvårdnad har också blivit beskriven som känslolös 

(Due et al., 2018). Cullberg förklarar att det är vanligt förekommande att patient och 

vårdpersonal talar förbi varandra, där båda parter tror sig förstå vad den andra menat. 

Effekten resulterar ofta i en oavsiktlig elakhet från vårdpersonalens sida vilket sällan leder 

till något konstruktivt för patienten (Cullberg, 2006).  

 

Att bli bemött med empati var något som de allra flesta kvinnor hade önskat (Adolfsson, 

2010; Baird et al., 2018; Due et al., 2018; McLean & Flynn, 2013). Empati innebär att 

kunna förstå en annan människas känslor och upplevelser utifrån hennes berättelse och 

hennes beteende och behövs i synnerhet vid svåra känslolägen (Cullberg, 2006). Cullberg 

(2006) beskriver att en empatisk hållning är nödvändig för att kunna utgöra ett stöd. 

Upplevelser av att sjuksköterskan inte förstod omfattningen av vad kvinnornas missfall 

inneburit var centralt (Bellhouse et al., 2019; Due et al., 2018; Edwards et al., 2018; 

Rowlands & Lee, 2010). Alltifrån innebörden av smärtupplevelsen (Edwards et al., 2018), 

till oron och ovissheten om vad som skulle ske (Baird et al., 2018; Due et al., 2018; 

Edwards et al., 2018; Norton & Furber, 2018), till förlusten av sitt barn (Bellhouse et al., 

2019). Vissa kvinnor uppgav att deras känslomässiga reaktioner förvärrades då de möttes 

av avsaknad av förståelse inför deras situation (Mulvihill & Walsh, 2014). Cullberg (2006) 

förklarar att vid en chock, vilken kan pågå upp till några dygn, är det viktigt att inte lämna 

den drabbade ensam om reaktionen är stark. Vid ett sådant skede är värme och omvårdnad 

betydelsefullt eftersom trygghetsbehovet är stort (Cullberg, 2006). Beskrivningar av 

sjuksköterskans bemötande i positiv bemärkelse tar upp just den fysiska närvaron, att 

sjuksköterskan suttit intill sängkanten, att hen torkat kvinnans tårar eller hållit hennes hand 

(Due et al., 2018; McLean & Flynn, 2013; Punches et al., 2019). Dessa små fysiska 

handlingar har fått kvinnorna att känna sig sedda, trygga och fått sin emotionella 

upplevelse bekräftad (Punches et al., 2019). Andra exempel på när kvinnorna blivit 

bemötta med respekt och empati är då sjuksköterskan tillåtit kvinnorna att få ge uttryck för 

sina känslor och avsatt tid för kvinnorna (MacWilliams et al., 2016). 

 

Skuld och skam var också återkommande teman. Kvinnorna sökte efter anledningar till vad 

som orsakat missfallet och klandrade ofta sig själva (Baird et al., 2018; Linnet Olesen et 

al., 2015; Mulvihill & Walsh, 2014; Norton & Furber, 2018), reaktioner som Cullberg 

(2006) betraktar som utmärkande för reaktionsfasen (Cullberg, 2006). I många fall är 

orsakerna till missfall inte kända (Jansson, 2018) vilket flertalet kvinnor fick erfara 

(Emond et al., 2019; Larivière-Bastien et al., 2019; Mulvihill & Walsh, 2014). Detta kom 

att påverka deras upplevelse som både smärtsam och traumatisk (Emond et al., 2019). De 

kvinnor som fick orsaken till sitt missfall förklarad för sig, kände tacksamhet till 

sjuksköterskan (Emond et al., 2019; Linnet Olesen et al., 2015). Enligt forskning finns en 

utbredd felaktig uppfattning kring etiologin bakom ett missfall (Bardos et al., 2015). För att 

kunna förhindra att kvinnan skapar en orealistisk bild kring vad som föranlett hennes 

missfall är det enligt författarnas mening nödvändigt att ge evidensbaserad information 

samt, i enlighet med DeBackeret et al. (2008), stödja kvinnan till att inte känna personligt 

ansvar för sitt missfall. I fler fall beskriver kvinnor att sjuksköterskor inte varit transparenta 

i sin information om missfallet (Bellhouse et al., 2019), eller att de undvikit att delge 

information (Baird et al., 2018; Punches et al., 2019). För att hindra att en krisprocess 
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fördröjs är det viktigt att sjuksköterskan inte undviker att delge sådan väsentlig information 

utan istället är närvarande för att kunna utgöra ett stöd för kvinnan i konfrontationen med 

verkligheten (Cullberg, 2006). 

 

Enligt NICE riktlinjer (2019) ska kvinnan alltid få en uppföljningstid efter ett missfall. I 

studierna återfanns varierade upplevelser om uppföljning. Vissa kvinnor hade inte erbjudits 

någon uppföljningstid medan andra tyckte att det uppföljande besöket skulle fokuserat mer 

på de psykologiska och känslomässiga effekterna av missfallet (Due et al., 2018; Emond et 

al., 2019). Omsorg och medkänsla efter ett missfall är betydelsefull för den psykiska hälsan 

på sikt (Jansson, 2018). Om kvinnan inte erbjuds ett återbesök kan det enligt författarna 

förvärra en redan svår känslomässig situation, vilket exemplifieras i två av artiklarna, där 

bristen på uppföljning ledde till att kvinnor kände sig ensamma och övergivna (Due et al., 

2018; Emond et al., 2019). Stödets betydelse förbises ofta av sjuksköterskan (MacConnel 

et al., 2013). Författarna kopplar detta till Adolfssons (2006) beskrivning att det hos 

sjuksköterskan kan finnas en föreställning att kvinnan snabbt återhämtar sig psykiskt efter 

ett missfall. En bild som, enligt författarna, inte överensstämmer med kvinnornas 

berättelser. Ett återbesök kan också fylla en viktig funktion eftersom kvinnan kan vara 

oförmögen att ta in saklig information i skeenden under stark känslomässig påverkan 

(Cullberg, 2006; Stratton & Lloyd, 2008). Den livliga miljön på sjukhuset beskrevs också 

som en anledning till att kvinnorna hade svårt att bearbeta informationen om missfallet 

(Linnet Olesen et al., 2015). En sådan intensiv miljö medförde även att kvinnorna undvek 

att belasta sjuksköterskorna med frågor (Punches et al., 2019). Obesvarade frågor var något 

som besvärade kvinnorna (Larivière-Bastien et al., 2019; Punches et al., 2019). Det fanns 

exempelvis en stark oro att missfallet skulle påverka kommande graviditeter (Adolfsson 

2010; Baird et al., 2018; Emond et al., 2019; Rowlands & Lee, 2010; Séjourné et al., 2010) 

och det var viktigt för kvinnorna att få svar på huruvida det var en befogad rädsla (Baird et 

al., 2018; Emond et al., 2019; Rowlands & Lee, 2010). Därför finns anledning för 

sjuksköterskan att återigen ge medicinsk information om missfallet och ytterligare 

emotionellt stöd vid en senare tidpunkt (Stratton & Lloyd, 2008). Med stöd av 

resonemanget, anser författarna att det finns skäl att rutinmässigt erbjuda kvinnan ett 

återbesök. 

 

Metoddiskussion  

 

För att svara på syftet valdes litteraturöversikt som metod. Kritik har riktats mot att 

litteraturöversikter skulle basera sig på för tunt framforskat material och att det finns risk 

att urvalet görs selektivt för att överensstämma med den egna ståndpunkten (Friberg, 

2017). Alla artiklar som svarade på syftet kunde inkluderas i översikten då urvalet var 

avgränsat. Det har således i sammanhanget inte varit möjligt att göra ett selektivt val. 

Studiens syfte var att undersöka kvinnors upplevelser vid omvårdnaden i samband med 

missfall. För att få en god uppfattning av fenomenet, under en begränsad tid, var skapandet 

av en litteraturöversikt ett givet alternativ. Det finns en möjlighet att resultatet i en 

litteraturöversikt kan omsättas till praktiska förslag på förbättrade arbetsmetoder, vilket är 

passande för det omvårdnadsvetenskapliga området (Kristensson, 2014). För att svara på 

syftet hade även en kvalitativ metod kunnat användas, till exempel en intervjustudie. 

Genom att analysera kvalitativt material, som är subjektivt och berättande, kan förståelsen 

för de upplevda mänskliga erfarenheterna öka (Polit & Beck, 2017). Hade tiden funnits 

hade författarna övervägt att göra en kvalitativ studie. 
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Valet av sökord försvårades då ett av syftets bärande ord, upplevelse, inte fanns som 

MeSH-term eller CINAHL heading. Sökord skapades istället utifrån redan funna artiklars 

huvudtermer. Utifrån sökorden skapades sju sökningar som fördelades i två olika 

databaser, PubMed och CINAHL, vilket ökade möjligheten att hitta relevanta artiklar och 

stärkte litteraturöversiktens validitet (Henricson, 2017). Tre artiklar till resultatet hämtades 

via manuell sökning, vilket tyder på att sökorden inte hade optimal sensitivitet. 

Sökningarnas specificitet var god, de artiklar som valdes bort rörde missfall och 

omvårdnad men kunde inte svara på litteraturöversiktens syfte. Avgränsningar samt 

inklusions- och exklusionskriterier begränsade sökresultatet vilket ledde till att 

litteraturöversiktens resultat enbart baseras på referentgranskade originalartiklar som kunde 

svara på syftet. Genom att enbart använda referentgranskade artiklar höjdes trovärdigheten 

(Henricson, 2017). Urvalsprocessen och datainsamlingen har beskrivits grundligt så att 

litteraturöversikten ska kunna reproduceras och överföras (Henricson, 2017). För att få ett 

mer utförligt svar på syftet inkluderades artiklar av olika design och metod i resultatet, 

vilket enligt Henricson (2017) kan sänka resultatets validitet. 

 

Resultatets reliabilitet höjdes genom att samtliga artiklar granskades och graderades 

individuellt av författarna utifrån Sophiahemmets Högskolas bedömningsunderlag (Berg, 

Dencker & Skärsäter, 1999; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011), se bilaga A. Ingen av 

studierna hade något bortfall. Samtliga artiklar till resultatet bedömdes vara av hög eller 

medel kvalitet vilket gav starkare trovärdighet.  

 

Dataanalysen kvalitetssäkrades genom att den gjordes av författarna individuellt för att 

sedan sammanställas (Henricson, 2017). Subteman skapades av författarna separat för att 

sedan samordnas och utifrån dem skapa övergripande teman. Författarnas individuella fynd 

stämde väl överens vid jämförelse. Genom handledning kunde resultat som inte svarade på 

syftet urskiljas och uteslutas. Dataanalysen och resultatet kan påverkas av författarnas 

förförståelse. Förförståelse är de kunskaper och föreställningar som används för att 

analysera och kan bilda både hinder och möjligheter (Friberg & Öhlen, 2017). För att 

undvika påverkan av förförståelse gjordes dataanalysen objektivt för att inte förvanska 

resultat. Genom att noggrant följa metodologi och hantera översättningen från engelskt till 

svenskt språk varsamt har författarna varit trogna det ursprungliga innehållet i studierna. 

 

Extern validitet handlar om i vilken grad en studies resultat är generaliserbart (Kristensson, 

2014), vilket i detta sammanhang handlade om hur väl resultatet kunde generaliseras till 

andra kvinnors upplevelser av omvårdnad i samband med sitt missfall. Samstämmigheten 

av kvinnornas upplevelser i studierna var god trots kulturella skillnader och varierande 

vårdkontexter. 

 

Studierna har en internationell spridning då de utförts i tio olika länder: Sverige, Danmark, 

Storbritannien, Irland, Polen, Frankrike, USA, Kanada, Australien och Sri Lanka. 

Gemensamma skildringar av kvinnornas upplevelser har kunnat påvisas vilket kan 

betraktas som en styrka. Fyra studier är tio år gamla vilket i forskningssammanhang kan 

betraktas som gammal information. Detta balanserades upp av nio studier från två år 

tillbaka i tid. Beslutet att inkludera de fyra äldre studierna kan styrkas med motiveringen 

att tiden som passerat inte haft en avsevärd påverkan på kvinnans upplevelse av sitt 

missfall i samband med omvårdnaden. Istället har det funnits en samstämmighet mellan de 

äldre och de senare studiernas resultat.  
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Flera studier från USA och Kanada behandlade kvinnors upplevelser av sitt missfall på 

akutmottagning. Utifrån dessa studier framkom det att akutmottagning ofta var den enda 

tillgängliga mottagning som kvinnor kunde vända sig till. Vårdmiljön på akutmottagningen 

hade i samtliga studier en negativ inverkan på kvinnornas upplevelser då missfall har en 

låg prioritet. Trots detta särskiljer sig inte studierna nämnvärt från andra upplevelser från 

Early Pregnancy Assessement Units (EPAU), vilket är en etablerad del av sjukvården i 

Storbritannien som är specialiserad på kvinnors tidiga graviditetskomplikationer, eller från 

gynekologisk mottagning. I Sverige är det vanligt förekommande att kvinnor vårdas på 

gynekologisk mottagning för sitt missfall (Rosebrink, Zekaj & Adolfsson, 2012), något 

som inte var representerat i den enda svenska studien i litteraturöversikten, i vilken 

kvinnorna sökt akutmottagning. För ökad generaliserbarhet till svenska förhållanden hade 

det varit önskvärt att fler svenska studier från gynekologiska mottagningar inkluderats i 

resultatet.  

 

I studien av Meaney et al. (2016) definierades missfall som graviditetsförlust fram till 

graviditetsvecka 24. Trots det inkluderades studien i föreliggande översikts resultat 

eftersom ingen av studiens deltagare hade genomgått missfall efter graviditetsvecka 22. 

Urvalet i studien av Due et al. (2017) var inte begränsad till vilken graviditetsvecka hos 

kvinnan som graviditetsförlusten inträffat. Därav inkluderades även kvinnor vars missfall 

inträffat senare än graviditetsvecka 22. Artikeln var däremot strukturerad, vilket gjorde det 

enkelt att följa de kvinnor som berörde författarnas syfte. Liknande upplägg återfanns i 

studien av Edmond et al. (2019) vars urval inkluderade både partners och vårdpersonal. 

Även i denna artikel fanns goda förutsättningar för att kunna koncentrera sig på kvinnan 

och hennes upplevelse. I artikeln av Rowlands och Lee (2010) skrevs resultat och 

diskussion som en helhet. Artikeln lästes och analyserades försiktigt för att inte inkludera 

annat än dess resultat.  

 

De flesta artiklarna som ingår i litteraturöversiktens resultat beskrev tydligt sitt etiska 

förfarande. Vissa artiklar saknar utförlig beskrivning av informerat samtycke och etiska 

tillstånd, men inkluderades då de är referentgranskade och hänsyn har tagits till god 

forskningssed (Baird et al., 2018; Rowlands & Lee, 2010; Wijesinghe et al., 2012). 

Missfall är ett känsligt ämne och flera av studierna redogjorde hur de tog särskild hänsyn 

till kvinnornas utsatta situation (Baird et al., 2018; Bellhouse et al., 2017; Due et al., 2018; 

Linnet Olesen et al., 2015; MacWilliams et al., 2016; McLean & Flynn, 2013; Punches et 

al., 2019). 

 

Slutsats 

 
Ett missfall kan vara en betungande händelse för kvinnan. I mötet med vården har kvinnan 

ett starkt behov av att få förståelse för sin förlust. Vården vid missfall utövas ibland med 

ett alltför kliniskt förhållningssätt där det emotionella stödet för kvinnan eftersätts. De 

känsloreaktioner som väcks hos kvinnan vid sitt missfall påminner många gånger om en 

krisreaktion. Behovet av trygghet är då extra stort och omvårdnaden måste anpassas 

därefter. Tydlig och inkännande kommunikation påverkar kvinnans upplevelse av sitt 

missfall då skuld och ångest kan reduceras. Att bli delgiven information under 

vårdprocessen skapar förutsättningar för kvinnans delaktighet och autonomi. Ett återbesök 

bör rutinmässigt erbjudas kvinnan där hela hennes upplevelse ska uppmärksammas. 

Omvårdnaden vid missfall skulle kunna förbättras genom att sjuksköterskan arbetar mer 

personcentrerat. Att skapa gemensamma riktlinjer för omvårdnadsarbetet med tydligt fokus 
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på emotionellt stöd skulle också reducera risken för bias och medföra en mer jämlik vård 

för kvinnorna. 

 

Fortsatta studier 

 

I befintlig forskning finns en samstämmig bild av identifierade omvårdnadsbehov hos 

kvinnor med missfall. Vidare forskning skulle med fördel kunna genomföras med 

interventionsstudier där förbättrade omvårdnadsåtgärder implementeras och utvärderas. 

Ytterligare forskning kunde fokusera på sjuksköterskans attityder och upplevelser av mötet 

med kvinnan i samband med omvårdnaden vid missfall. Sådana kvalitativa studier 

existerar idag. Vidare forskning i området kunde genomföras i form av systematiska 

litteraturöversikter. Resultatet i den systematiska översikten utgör en större vetenskaplig 

tyngd än en litteraturöversikt och är en viktig komponent för evidensbaserad hälso- och 

sjukvård (Kristensson, 2014). 

 

Klinisk tillämpbarhet  

 

Att beskriva kvinnors upplevelser av omvårdnaden i samband med missfall inom 

graviditetsvecka 22 kan ge ökad insikt om kvinnans emotionella behov och hur 

sjuksköterskan kan lindra hennes eventuella sorg. Ökad insikt kan förhindra att 

sjuksköterskor liksom samhället i stort bagatelliserar kvinnans upplevelse av missfallet. 

Sjuksköterskan har i och med sitt omvårdnadsansvar en möjlighet att utgöra ett stöd för 

kvinnan i hennes oro och sorg, vilket på sikt kan förhindra psykisk ohälsa. Kunskap om 

sorg, förlust, krisutveckling och samtalsteknik kan därför med fördel utökas i 

sjuksköterskans utbildning. Kunskap som sannolikt kan tillämpas även i möten med andra 

patientgrupper. Ett häfte med skriftlig information om missfallets förlopp, etiologi, 

påverkan på fertilitet, sorgeprocess samt kontaktuppgifter till tillgängliga resurser bör 

rutinmässigt tillhandahållas kvinnan oavsett om hon befinner sig på gynekologisk 

mottagning eller akutavdelning.  

 
Hållbar utveckling 

Enligt författarna till denna översikt saknas nationella riktlinjer för omvårdnaden vid 

missfall. SFOG (2011) tillhandahåller evidensbaserade riktlinjer för diagnostik och 

behandling vid missfall, men riktlinjer för omvårdnad saknas. Enligt FNs (2015) tredje 

globala mål, God hälsa och välbefinnande för alla, ska alla länder ha nationella strategier 

och program för reproduktiv hälsa, däribland missfall. Minskad ojämlikhet är ytterligare ett 

av FNs (2015) globala mål. Att det saknas nationella riktlinjer för omvårdnaden vid 

missfall kan leda till ojämlik hälsa, då regioner har olika riktlinjer (Region Kronoberg, 

2019; Region Östergötland, 2018; Västra Götalandsregionen, 2020).  

 

Psykisk ohälsa orsakar nästan hälften av alla sjukskrivningar i Sverige (Socialstyrelsen, 

2019). Ett missfall kan leda till depression, PTSD eller andra psykiska sjukdomar 

(Bellhouse et al., 2019; Jansson, 2018). I en av studierna uppsökte kvinnor privata 

psykologer i brist på känslomässig uppföljning efter deras missfall (Emond et al., 2019). 

Enligt Cullberg (2006) är den psykiatriska vården ibland bara tillgänglig för dem som har 

råd. Genom att erbjuda ett allmänt uppföljningsbesök där känslomässiga aspekter 

inkluderas kan kvinnor med kvarstående nedstämdhet, oro eller sorg identifieras och 

erbjudas ytterligare stöd samtidigt som risken för ojämlik hälsa minskar. 
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I 

 BILAGA A 

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

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 
KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomized controlled trial (RCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Randomiserad studie med få 

deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal 

deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall. 

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal deltagare 

och adekvata statistiska metoder 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar. 

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd 

studie med adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma 

statistiska metoder 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller) 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. Välbeskriven 

urvalsprocess, datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen 

mellan data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Deltagargruppen är otillräckligt 

beskriven. Metod/analys otillräckligt 

beskriven. Bristfällig 

resultatredovisnining 

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

  



  
 

 

 
  

 

II 

 

 BILAGA B 
Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Adolfsson, A. 

 

2010 

 

Sverige 

 

Applying Heidegger’s 

interpretive 

phenomenology to 

women’s miscarriage 

experience. 

Undersöker kvinnors 

upplevelser av sitt 

missfall 

Design: Kvalitativ 

Urval: 

Svenskspråkiga 

kvinnor över 18 år 

som haft missfall <16 

veckor. 

Datainsamling: 

Intervjuer till person 

Analys: Interpretativ 

fenomenologisk 

analys 

 

15 

(-0) 

För kvinnorna innebar missfallet en svår 

förlust. Att komma till akutmottagningen 

var inte någon positiv upplevelse. De 

upplevde inte att de var högt prioriterade 

och vårdpersonal visade inte den empati 

som kvinnorna hade önskat.  

K 

I 

Baird, S., Gagnon, M. 

D., deFiebre, G., 

Briglia, E., Crowder, 

R., & Prine, L.  

 

2018  

 

USA 

 

Women’s experiences 

with early pregnancy 

loss in the emergency 

room: A qualitative 

study 

Undersöka kvinnors 

upplevelser av tidig 

graviditetsförlust på 

akutmottagning. 

Design: Kvalitativ 

Urval: 

Engelsktalande, 

gravid <13 veckor, 

ankommit till 

akutmottagning med 

magsmärta, kramp 

eller vaginala 

blödningar. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer, telefon 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

10 

(-0) 

Kvinnornas upplevelser i att befinna sig 

på akutmottagning i samband med 

missfall var varierande. Flera kvinnor 

upplevde en kaosartad atmosfär, brist på 

information samt brist av emotionellt 

stöd. Några deltagare kände att de blev 

informerade samt fick stöd. 

K 

I 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 



  
 

 

 
  

 

III 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

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 

Utforska 

ångestproblematik 

hos kvinnor relaterat 

till deras missfall 

samt till vilket stöd de 

fått från vården. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Engelsktalande 

kvinnor i åldrarna 18–50 

år som hade haft missfall 

senast tre månader 

tillbaka i tid. 

Datainsamling: 

Telefonintervjuer 

Analys: Innehållsanalys 

 

15 

(-0) 

Nästan samtliga kvinnor uppgav att de 

var mycket negativa känslor 

sammankopplat med den vård de fått, 

där bemötandet varit okänsligt och fokus 

låg på det medicinska planet, Några 

kvinnor upplevde ett positivt bemötande 

av vårdpersonal där de fått emotionellt 

stöd. 

K 

I 

Due, C., Obst, K., 

Riggs, D. W., & 

Collins, C.  

 

2018 

 

Australien 

Australian heterosexual 

women’s experiences 

of healthcare provision 

following a pregnancy 

loss 

 

 

Undersöka kvinnors 

upplevelser av vården 

i samband med förlust 

av graviditet. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Över 18 år, tala 

engelska flytande, bosatt i 

södra Australien när 

missfallet skedde och 

förlorat minst en 

graviditet. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: Tematiska analys 

15 

(-0) 

Kvinnorna hade både negativa och 

positiva upplevelser av vården. 

Otillfredsställande information från 

vårdpersonalen, språk och termer som 

var svåra att förstå. Dålig miljö, stress 

och långa väntetider. De saknade 

känslomässig vård, uppföljande besök 

och engagerad hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

K 

I 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



  
 

 

 
  

 

IV 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Edwards, S., Birks, 

M., Chapman, Y., & 

Yates, K.  

2018  

Australien 

Bringing together the 

‘Threads of Care’ in 

possible miscarriage 

for women, their 

partners and nurses in 

non-metropolitan EDs 

Att undersöka 

upplevelsen hos 

kvinnor och deras 

partners vid 

eventuellt missfall på 

akutmottagning, samt 

bland sjuksköterskor 

som gav vård 

Design: Kvalitativ 

Urval: Kvinnor som sökt 

akutmottagning pga. sitt 

missfall, deras partners 

samt sjuksköterskor i 

tjänst på 

akutmottagningen 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys:  

Grounded theory 
 

11 

(-0) 

Kvinnorna kände en lättnad när de kom 

till akutmottagningen men var 

fortfarande oroliga i och med ovissheten. 

De kände en brist på avskildhet och 

integritet när de beskrev sitt ärende. Det 

var hemskt att vänta på behandling. En 

kvinna tyckte att hennes behandling var 

värre än själva missfallet. Fokus på 

kvinnorna, partners kände sig 

exkluderade.  

K 

II 

Emond, T., 

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 

Att förstå hur 

föräldrar upplever ett 

missfall i en 

akutmottagningsmiljö

. Identifiera föräldrars 

behov och identifiera 

vilka faktorer som 

påverkar upplevelsen. 

Design: Kvalitativ 

Deskriptiv, explorativ 

Urval: Över 18 år. 

Missfall vecka <20 under 

de senaste tre åren. Besökt 

akutmottagning i samband 

med missfallet. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys:  

Innehållsanalys 

26 

(-0) 

Kvinnor utrycker fysiska behov från 

vården, som snabb diagnostik, återbesök 

såväl som kognitiva behov som 

förklaringar vid diagnostik, information 

om förloppet efter missfall, skriftlig 

information om missfall och tillgängliga 

resurser. Kvinnorna har även 

känslomässiga behov och önskar vård 

fokuserad på den psykiska hälsan, stöd 

från sin partner och avskildhet på 

avdelningen. 

K 

I 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



  
 

 

 
  

 

V 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

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 vilka 

delar av vården 

som kan ha bidragit 

till upplevda 

svårigheter av 

kvinnor som besökt 

akutmottagning i 

samband med 

missfall. 

Design: Kvalitativ, 

fenomenologisk 

Urval: >18 år, minst ett missfall, 

upp till graviditetsvecka 20, 

senaste 4 åren, besökt 

akutmottagning i samband med 

missfall och fått diagnos. 

Fransktalande. 

Datainsamling: Intervju i person 

Analys: Tematisk analys 

48 

(-0) 

Deltagarna tyckte inte att de fick 

tillräcklig information när de 

meddelades om missfallet och inte 

heller tillfredställande svar på sina 

frågor. Deltagarna ansåg inte att de fick 

tillräcklig information av 

behandlingsalternativen för att kunna ta 

välinformerade beslut. Deltagarna 

kände sig dåligt förberedda på 

behandlingens skeende, blödningar, 

smärta etc. Många ansåg att 

informationen för fysiska symptom och 

psykisk påverkan vid utskrivning var 

undermålig. Två tredjedelar visste vilka 

resurser som fanns tillgängliga efter 

utskrivning. 

K 

II 

Linnet Olesen, M., 

Graungaard, A. H., & 

Husted, G. R.  

 

2015 

 

Danmark 

Deciding treatment 

for miscarriage—

Experiences of 

women and 

healthcare 

professionals 

Söka förståelse för 

vilka 

omständigheter 

som spelar in i 

valet av behandling 

hos kvinnor som 

fått missfall. 

Design: Kvalitativ 

Grundad teori 

Urval: Kvinnor, >18 år som 

hänvisats till gynekologisk 

akutmottagning på grund av 

blödning eller smärta relaterat 

till missfall. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

Analys: Grundad teori 

11 

(-0) 

Outtalade känslomässiga överväganden 

ledde beslutsfattandet vid val av 

behandling av missfall. Kvinnor 

uppskattade att få vara delaktiga i valet 

av behandlingsmetod. 

K 

I 

Matris över inkluderade artiklar  
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 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

MacWilliams, K., 

Hughes, J., Aston, 

M., Field, S., & 

Moffatt, F. W.  

 

2016 

 

Kanada 

Understanding the 

Experience of 

Miscarriage in the 

Emergency 

Department 

Beskriva kvinnors 

upplevelser av att 

söka till akuten 

medan de får missfall. 

Design: Kvalitativ  

Urval: Engelsktalande. >18 

år. Sökt akutmottagning under 

pågående missfall och senare 

“avslutat” missfallet. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

vid personligt möte. 

Analys:  

Innehållsanalys 

8 

(-0) 

Deltagarna upplevde inte att 

vårdgivarna förstod innebörden av 

deras förlust. De kände inte att de 

fick tillräckligt stöd och upplevde 

att vårdpersonal inte kunde ge raka 

besked om uppföljning. Samtliga 

deltagare upplevde situationen på 

akutmottagningen som traumatisk. 

K 

I 

McLean, A., & Flynn, 

C.  

 

2013 

 

Australien 

It’s not just a pap-

smear’: Women 

speak of their 

experiences of 

hospital treatment 

after miscarriage 

 

Undersöka kvinnors 

upplevelser av 

behandling vid  

missfall före v 20. 

Design: Kvalitativ  

Urval: Kvinnor som sökt 

behandling på sjukhus för 

missfall i graviditetsvecka 

<20, engelsktalande, tillgång 

till dator. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

Analys: Innehållsanalys 

6 

(-0) 

Kvinnorna önskade mer 

sammanhängande vård, och med en 

mer engagerad personal. Skillnader 

mellan privata sjukhus och 

kommunala sjukhus noterades. 

Vården vid de privata sjukhusen 

visade sig vara av bättre kvalité där 

kvinnorna blev snabbare hanterade, 

fick emotionellt stöd, liksom bättre 

medicinsk hjälp.  

K 

II 

Matris över inkluderade artiklar  
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 

  



  
 

 

 
  

 

VII 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Meaney, S., 

Corcoran, P., 

Spillane, N., & 

O’Donoghue, K.  

 

2017  

 

Irland 

 

Experience of 

miscarriage: An 

interpretative 

phenomenological 

analysis. 

Få insyn i personers 

förväntningar av sin 

graviditet samt deras 

upplevelser av den 

vård som de blivit 

erbjudna i anslutning 

till sitt missfall. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Deltagare över 18 år 

som drabbats av missfall före 

v. 24 eller innan fostret vägde 

mer än 500g. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer.  

Analys: Interpretativ 

fenomenologisk analys 

16 

(-0) 

Tidigare missfall påverkar 

upplevelsen av kvinnans graviditet i 

form av ökad oro att åter igen 

drabbas av missfall. Upplevelser av 

vården varierade, att sitta i väntrum 

på akutmottagning tillsammans med 

andra gravida var påfrestande. Att bli 

bemött av barnmorska vid 

MVC/specialistavdelning var en 

positiv erfarenhet där barnmorskan 

och vårdteam visade empati och var 

stöttande 

K 

II 

Mulvihill, A., & 

Walsh, T.  

 

2014 

 

Irland  

Pregnancy Loss in 

Rural Ireland: An 

Experience of 

Disenfranchised 

Grief. 

Undersöker kvinnors 

upplevelser av 

omvårdnaden i 

samband med 

missfall 

Design: Kvalitativ 

Urval: Kvinnor som drabbats 

av missfall 10–14 mån tillbaka 

i tid.  

Datainsamling: Intervjuer. 

Analys: Fenomenologisk 

analys 

8 

(-0) 

Utmärkande för kvinnorna i samband 

med deras missfall var sorgen över 

förlusten. Kvinnorna var nöjda med 

hur vårdpersonal levererade beskedet 

om deras missfall. De hade önskat 

mer avskildhet under vårdtiden. 

Kommunikationen ansågs vara 

kärnan för en god vård. 

K 

II 

 

Matris över inkluderade artiklar  
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 

  



  
 

 

 
  

 

VIII 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Norton, W., & 

Furber, L.  

2018 

 

Storbritannien 

 

 

 

An exploration of 

how women in the 

UK perceive the 

provision of care 

received in an early 

pregnancy assessment 

unit: An interpretive 

phenomenological 

analysis 

Utforska hur kvinnor 

upplever vården och 

det känslomässiga 

stödet på 

mottagningar för tidig 

graviditetsbedömning 

i samband med tidigt 

missfall. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Över 18 år. Drabbats av 

missfall upp till vecka 12. 

Första missfall. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer i 

person. 

Analys: Tolkande 

fenomenologisk analys 

10 

(-0) 

Vid tidigt missfall var väntan i 

ovisshet en av de värsta delarna av 

vården för kvinnorna i studien. 

Kvinnorna upplevde brist på 

information. Kvinnorna upplevde att 

de inte var delaktiga i valet av 

behandling. Kvinnorna upplevde 

kommunikationen med hälso-och 

sjukvårdspersonalen som respektfull 

och medkännande. Kvinnorna 

uttryckte ett behov av 

personcentrerad vård och 

kommunikation.  

K 

I 

Punches, B. E., 

Johnson, K. D., 

Acquavita, S. P., 

Felblinger, D. M., & 

Gillespie, G. L.  

 

2019 

 

USA 

Patient perspectives 

of pregnancy loss in 

the emergency 

department 

 

Undersöka kvinnors 

upplevelse av vården 

vid akutmottagning i 

samband med 

missfall. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Kvinnor 18–45 år som 

fått diagnos graviditetsförlust 

på akutmottagning samt blivit 

utskriven till hemmet för 

egenvård inkluderades. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

Analys: Innehållsanalys 

8 

(-0) 

Kvinnorna med pågående missfall 

upplevde inte att personalen hade 

tillräcklig kunskap om 

symptombilden och att de inte gav 

tydliga besked. Detta bidrog till att 

kvinnorna kände att de undanhöll 

information. 

K 

II 

Matris över inkluderade artiklar  
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 

  



  
 

 

 
  

 

IX 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Rowlands, I. J., & 

Lee, C.  

2010 

 

Australien  

 

The silence was 

deafening’: Social 

and health service 

support after 

miscarriage 

Undersöker vårdens 

påverkan av hur 

kvinnor hanterar sitt 

missfall.  

Design; Kvalitativ 

Grounded theory 

Urval: Kvinnor som haft ett 

missfall inom de senaste två 

åren 

Datainsamling:  

Semistrukturerade intervjuer 

Analys:  

Innehållsanalys 

9 

(-0) 

Majoriteten av kvinnor upplevde 

vården som dålig vid missfallet. 

Kvinnorna betonar vikten av 

socialt stöd och behovet att få sin 

förlust bekräftad av familj, 

samhälle och hälso- och 

sjukvårdpersonal. De saknade 

information och stöd från hälso- 

och sjukvårdpersonal. 

K 

II 

Séjourné, N., 

Callahan, S., & 

Chabrol, H.  

 

2010  

 

Frankrike 

 

Support following 

miscarriage: What 

women want 

Undersöka kvinnors 

önskningar om stöd 

efter missfall och 

specifika aspekter av 

innehåll, typ och 

tidpunkt för stöd. 

 

Design: Tvärsnittsstudie 

Urval: Kvinnor som haft 

missfall.  

Datainsamling: Enkät  

Analys: Deskriptiv statistisk 

analys  

305 

(-0) 

95% av kvinnorna önskar ett 

allmänt stöd efter missfall. 91% 

hade velat ha ett personligt stöd 

efter missfallet. De åtgärder som 

önskades var ett fördjupat samtal 

med läkare, möjlighet till kontakt 

med hälso- och 

sjukvårdspersonal när som helst, 

förbättrat återbesök och 

stödgrupper. 

P 

II 

Wijesinghe, P., 

Herath, R., & 

Abeysundara, I.  

 

2013  

 

Sri Lanka 

 

A qualitative study on 

patients’ perceptions 

of expectant 

management of first 

trimester incomplete 

miscarriage 

Söka förståelse för 

hur kvinnor som fått 

missfall upplevt sina 

symptom och den 

vård de blivit 

erbjudna.  

Design: Kvalitativ 

Urval: Kvinnor med 

inkomplett missfall 

graviditetsvecka <14. 

Datainsamling: Strukturerade 

Intervjuer utifrån fem teman 

Analys: Innehållsanalys 

 

25 

(-0) 

Kvinnorna hade förväntat sig mer 

konkret vård under sin vårdtid. 

Kvinnorna blev påverkade av 

sina familjer samt av andra 

patienter vid beslutsfattning om 

behandling vid missfallet. 

K 

II 

Matris över inkluderade artiklar  
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 

 

 


