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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Missfall drabbar ungefär var femte gravid kvinna. Det innebär att graviditeten avbryts 

innan fostret kan klara sig utanför livmodern. Mellan graviditetsvecka 13 och 22 benämns 

det som sena missfall. Det finns flera faktorer som kan påverka graviditetens utgång, men 

oftast är det naturliga orsaker där kroppen känner av att något är fel och stöter bort 

graviditeten. Missfall drabbar kvinnan både fysiskt och psykiskt och upplevs för de flesta 

som en kris. En bra omvårdnad har beskrivits bestå av bland annat av empati, sympati, 

tydliga förklaringar och upprepad information för att kvinnan lättare ska ta sig igenom 

krisen.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva kvinnors omvårdnadsbehov i samband med sena missfall.  

 

Metod 

Denna studie är en litteraturstudie som beskriver kunskapsläget inom området. Femton 

vetenskapliga artiklar hittades i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO. Dessa 

granskades och fördes in i en matris som sedan användes som underlag när resultatet 

sammanställdes.  

 

Resultat 

Resultatet sammanfördes till fyra teman: stöd från partnern, familj, vänner och kvinnor 

med liknande erfarenheter, professionellt stöd, självhjälp samt att få svar och finna mening. 

Majoriteten av kvinnorna hade behov av att prata om sina känslor av upplevelsen samt 

behov av ökat emotionellt och professionellt stöd. De flesta önskade även uppföljning som 

rutin.  

 

Slutsats 

Missfall påverkar kvinnor både fysiskt och psykiskt. Kvinnor önskar ökat stöd i form av 

bekräftelse, samtal, uppföljning och information i samband med sena missfall. De enskilda 

behoven av omvårdnad behövs under olika lång tid efter missfallet. Vidareutbildning för 

sjukvårdspersonal inom förlust och sorgearbete samt erfarenhet kan förbättra omvårdnaden 

av kvinnornas individuella behov. 
 

Nyckelord: sena missfall, omvårdnadsbehov, kvinnor, stöd 
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INLEDNING 

Missfall kan drabba alla kvinnor. Av alla graviditeter slutar 20-25 procent med missfall 

(Hjort, 2013). För de flesta är missfall en oväntad, chockartad och mycket känsloladdad 

upplevelse där längtan, förväntan och glädjen får ett abrupt slut (Ancker, Gebhardt, 

Andreassen & Botond, 2012).  

 

Hjort (2013) beskriver i en omvårdnadssituation hur en kvinna, innan ett kirurgiskt ingrepp 

vid ett missfall, kände sig oerhört kränkt. Hennes missfall misstogs av en sjuksköterska för 

en abort, vilket var det sista denna kvinna ville göra. Detta skedde på grund av att patienter 

som genomgick missfall låg på samma avdelning som abortpatienter. 

 

Denna litteraturstudie kommer att beskriva omvårdnadsbehoven hos kvinnor i samband 

med sena missfall. Omvårdnaden är viktig för att komma vidare efter förlusten och bör 

individanpassas av sjukvårdspersonalen. Kontakten med sjukvården bör fortsätta så länge 

de drabbade behöver (Bratt, 2013). 

 

Inom sjukvården används facktermen spontan abort men vi har valt att använda termen 

missfall och denna term kommer fortsättningsvis tillämpas i detta arbete. 

  

BAKGRUND 

Missfall innebär att en graviditet avbryts innan fostret har blivit levnadsdugligt utanför 

fosterlivet (Jerpseth, 2011). Om fostret inte utvecklas som det ska, stöts det bort av 

kroppen. Det sker vanligtvis av sig självt, men även andra orsaker till missfall kan 

förekomma. Missfall delas bland annat in i tidiga och sena (Bardell Carlbring, 2011). Till 

tidiga missfall räknas de som sker innan graviditetsvecka 13, därefter anses det vara sena 

missfall. Om förlusten sker efter graviditetsvecka 22 kallas det fosterdöd (Bratt, 2013). 

 

Enligt Bratt (2013) slutar ungefär var femte graviditet med missfall. Det sker än oftare hos 

äldre kvinnor. Oftast dör det befruktade ägget innan kvinnan vet att hon är gravid och 

därför är det svårt att veta exakt hur många kvinnor som drabbas. Det är helt normalt att ha 

både ett eller två missfall i rad. Det påverkar inte kvinnans möjlighet att bli gravid, kunna 

fullfölja en graviditet och få ett friskt barn längre fram i livet. Däremot inleds en utredning 

av paret om de drabbas av tre missfall i rad utan att ha fött barn emellan. 

 

Typer av missfall 

Missfall kan ske på olika sätt och delas in i olika typer (Hjort, 2013). 

 

Tidiga missfall 

Av alla missfall är cirka 80 procent tidiga, det vill säga att de sker innan graviditetsvecka 

13. Dock kan siffran vara högre, då många kvinnor inte varit medvetna om sin graviditet, 

utan trott att det varit försenad mens eller annan blödningsrubbning (Hjort, 2013). Ett tidigt 

missfall börjar oftast med en liten blödning som efter några dagar ökar och innehåller 

blodiga klumpar. Kvinnan kan känna mensliknande smärtor, men kan lika gärna vara 

smärtfri (Bardell Carlbring, 2008). 
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Sena missfall 

Sena missfall sker mellan graviditetsveckorna 13 och 22 (Bratt, 2013). Ju senare i 

graviditeten missfallet sker, desto mer påminner det om en vanlig förlossning. Ett sent 

missfall börjar oftast med smärtor och sammandragningar alternativt flytningar och tryck 

nedåt i livmodern. Det sena missfallet kan också börja med att fostervattnet går eller att 

kvinnan får en blödning. Blödningen kan öka i mängd och innehålla blodiga klumpar 

(Hjort, 2013). Även om kvinnan drabbas av dessa symtom behöver det inte alltid sluta med 

missfall. Det är när livmodern börjar stöta ut graviditeten (foster, fosterhinna och 

moderkaka) som missfallet inte går att stoppa (Deans, 2008). Om hela graviditeten stöts ut 

av kroppen så att blödning och smärta upphör och livmodern blir tom, kallas det 

fullständigt missfall. Det konstateras med ultraljud. Om delar av graviditeten blir kvar 

kallas det ofullständigt missfall och kvinnan blöder oftast kraftigt. Ultraljud eller en 

gynekologisk undersökning ställer denna diagnos (Deans, 2008). 

 

Multipla missfall  

Cirka två procent av gravida kvinnor drabbas av minst tre missfall i rad, så kallade 

upprepade missfall (Bratt, 2013). Med hjälp av en utredning görs försök att hitta 

orsaken/orsakerna (Bardell Carlbring, 2011). Enligt Hjort (2013) är dessa orsaker 

detsamma som vid enstaka missfall. Ibland hittas inte någon anledning, men många kan 

ändå få barn så småningom.  

 

Fördröjt missfall 

Ett slags missfall är när fostret dör men inte stöts ut på en gång, det kallas även missed 

abortion eller fördröjt missfall (Hjort, 2013). Det kan ske utan några symtom och 

graviditeten kan ha verkat normal trots att fostret inte utvecklats som det ska. Ibland 

upptäcks det inte förrän vecka 18 vid rutinultraljudet (Deans, 2008). 

 

Utomkvedshavandeskap 

En annan sorts missfall är utomkvedshavandeskap. Det innebär att ägget, efter befruktning, 

inte når fram till livmodern utan fastnar på vägen, i till exempel äggledaren, äggstockarna 

eller livmoderhalsen (Hjort, 2013). Embryot växer utanför livmodern och orsakar svåra 

smärtor och blödningar och graviditeten kan inte räddas (Bratt, 2013). Risken att drabbas 

av utomkvedshavandeskap är en till två procent av alla graviditeter (Hjort, 2013).  

 

Orsaker till missfall  

Orsakerna till missfall är oftast naturliga (Bardell Carlbring, 2011) dock finns det faktorer 

som påverkar graviditeten som livsstil, infektioner och sjukdomar. Dessa har olika 

inverkan på graviditetens utgång (Bratt, 2013). 

 

Naturliga orsaker 

Vanligast är att kroppen känner av en felaktig utveckling av ägget eller fostret och stöter 

bort det (Bardell Carlbring, 2011). Över 50 procent av tidiga missfall sker på grund av 

slumpmässiga kromosomfel hos fostret. Det kan till exempel vara fel antal kromosomer i 

spermier eller ägg var för sig, innan de möts. Det kan även vara så att arvsanlagen från 

båda föräldrarna inte kombineras på rätt sätt vid befruktningstillfället. Detta är avgörande 

för att embryot ska kunna få fäste i livmodern, utvecklas och inte missa avgörande genetisk 

information (Bratt, 2013).  
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Ålder 

Risken för missfall är större om mannen eller kvinnan är äldre. Ökad ålder leder till att en 

av 20 män drabbas av försämrad spermieproduktion på grund av hormonella förändringar. 

Vid ökad ålder hos kvinnan blir äggcellerna färre till antalet och av sämre kvalitet. 

Varannan gravid kvinna i 40-års åldern drabbas av missfall, jämfört med var tionde gravid 

kvinna i 20-års åldern. Kvinnor över 35 år erbjuds oftast att göra ett NUPP-test, det vill 

säga ett ultraljud, eller ett KUB-test, som är ett kombinerat ultraljud och blodprov, för att 

beräkna sannolikheten av kromosomförändringar hos fostret. Av resultatet kan kvinnan 

välja att göra ett fostervattenprov. Vid ett fostervattenprov förs en tunn nål genom magen 

till livmodern där en liten mängd fostervatten sugs upp för att analyseras. Fostervattenprov 

är inte riskfritt, cirka en procent leder till missfall (Bratt, 2013). 

 

Defekter 

Missbildade spermier, infektioner i prostatatrakten och högt BMI hos mannen ökar risken 

för ofrivillig barnlöshet (Hjort, 2013). Hos kvinnan kan chansen att få barn påverkas av 

försvagad livmoderhals, av missbildningar i livmodern och livmoderslemhinnan och av 

Ashermans syndrom, vilket är en sammanväxning som sker när en skadad 

livmoderslemhinna läker ihop. Om moderkakan inte ger fostret tillräckligt med näring, har 

någon defekt eller lossnar för tidigt kan graviditeten avslutas i förtid (Hjort, 2013). 

Muskelknutor och polyper i livmodern kan hindra embryot från att fästa i väggen. De är 

ofarliga och kan avlägsnas med kirurgi (Bratt, 2013).  

 

Av alla sena missfall beror 20-25 procent på cervixinsufficiens, där trycket från det 

växande fostret göra att en försvagad livmoderhals öppnar sig för tidigt och orsakar 

missfall. Det går att behandla genom att sy ihop livmoderhalsen för att den inte ska öppna 

sig för tidigt. Några veckor före beräknad förlossning brukar stygnen tas bort, ibland sitter 

stygnen tills förlossningen kommit igång (Deans, 2008).  

 

Livsstil 

Nikotin har en ogynnsam påverkan hos fostret vid en graviditet. De giftiga ämnena i 

cigaretter minskar blodflödet till fostret vars hjärtverksamhet och andning påverkas 

negativt. Det finns många fler risker med rökning: moderkakan kan lossna, barnet kan 

födas för tidigt, få för låg födelsevikt, andningsproblem eller avlida i plötslig 

spädbarnsdöd. Det ger lika mycket nikotin i blodet hos fostret oavsett om mamman röker 

eller snusar. Nikotinet förs över via moderkakan och koncentrationen blir högre hos fostret 

(Bratt, 2013).  

 

En annan riskfaktor är alkohol. Risken för missfall ökar redan vid ett glas vin per dag. 

Alkoholen påverkar fostret i ett känsligt skede av utvecklingen genom att minska tillförsel 

av syre till fostrets hjärna (Bratt, 2013). 

 

För mycket koffein är inte heller bra för gravida kvinnor. Mer än 300 milligram koffein per 

dag kan öka risken för missfall. Det innebär maximalt tre koppar kaffe eller sex koppar 

svart te per dag. Koffein finns även i vissa coladrycker och energidrycker (Hjort, 2013). 

Forskare vet ännu inte koffeinets exakta inverkan på graviditeter (Bratt, 2013). 

 

Kvinnans vikt kan påverka utgången av en graviditet. Det är högre risk att få 

komplikationer under graviditeten om kvinnan är överviktig. Bland annat på grund av att 

hormonsystemet rubbas vid övervikt. Äggen kan bli sämre och livmoderslemhinnan 

förtjockad så att embryot får svårare att fästa i livmodern (Bratt, 2013).  
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Enligt Hjort (2013) finns det kopplingar mellan övervikt och polycystiska äggstockar, som 

innebär att äggstockarna blir fulla av vätskefyllda blåsor som ökar risken för missfall. 

Vidare ger övervikt en ökad risk för hypertoni, blodpropp och fosterdöd. Även övervikt 

hos mannen kan påverka fertiliteten då spermieproduktionen försämras på grund av 

hormonförändringar (Bratt, 2013). 

 

Infektioner och sjukdomar 

Infektioner förs sällan över till fostret från mamman, men det finns undantag: till exempel 

mässling, en av världens mest smittsamma sjukdomar. Vaccin mot mässling, påssjuka och 

röda hund har erbjudits i Sverige sedan år 1974 och därför är de flesta vuxna och barn 

immuna (Bratt, 2013). Toxoplasmos är en infektion som kan ge influensaliknande symtom 

och sprids via parasiter som trivs i varma, fuktiga klimat. Parasiterna kan spridas via jord, 

sand, dåligt upphettat kött, frukt, bär och grönsaker. En gravid kvinna kan smitta sitt foster 

via moderkakan. Detta kan leda till skador på fostret och i värsta fall missfall eller 

fosterdöd. Bakterien listeria sprids vanligen genom mat och kan orsaka feber och 

hjärnhinneinflammation. Det är rekommenderat av Livsmedelsveket att gravida kvinnor 

bör undvika opastöriserad ost och mjölk, inte äta rå, gravad eller vacuumförpackad fisk 

och vara noga med att skölja frukt och grönt (Bratt, 2013). Att influensavirus leder till 

missfall är något man misstänker, men det är inte fullt bevisat och väldigt ovanligt (Hjort, 

2013).  

 

Det finns ett antal kroniska sjukdomar som kan orsaka missfall: diabetes, epilepsi, 

systemisk lupus erythematosus (SLE, en reumatisk inflammationssjukdom), njursjukdomar 

och inflammatoriska tarmsjukdomar. Eftersom kvinnor i de flesta fall har vetskap om sin 

sjukdom innan graviditeten är ett faktum, kan mediciner och behandlingar regleras i 

samråd med kvinnan (Hjort, 2013).   

 

Undersökningar och behandlingar  

När kvinnan har en föraning eller ser tecken på ett begynnande missfall, kan 

sjukvårdsrådgivning, barnmorska eller gynekolog kontaktas, för att få råd. Vilka åtgärder 

som ska vidtas beror på kvinnan och hennes situation, det vill säga allmäntillståndet, 

smärtan, blödningen och tidigare missfall (Hjort, 2013). Vid ett misstänkt missfall får 

kvinnan gå igenom en klinisk och gynekologisk undersökning med palpation. En 

ultraljudsundersökning görs också för att se ett eventuellt fosters storlek, aktivitet och 

placering. Diagnosen bekräftas om graviditetsprodukter eller ett foster påvisas. 

Behandlingen beror på allmäntillståndet, hur långt graviditeten har gått och om kvinnan är 

förstagångsföderska (Jerpseth, 2011). 

 

Om kroppen inte klarar att göra sig av med graviditetsresterna självt, kan kvinnan behöva 

ta livmodersammandragande tabletter eller genomgå ett kirurgiskt ingrepp, det vill säga 

skrapning. Det utförs för att livmodern inte ska bli infekterad, för att stora blödningar ska 

undvikas och för att kroppen ska återhämta sig snabbare. En skrapning utförs under narkos 

eller lokalbedövning på sjukhus. Under skrapningen vidgas livmoderhalsen och slemhinna, 

blod och rester av graviditeten sugs försiktigt ut med en tunn sugkateter (Hjort, 2013). 

En skrapning räknas som ett säkert och enkelt ingrepp. Dock kan infektioner eller skador 

uppstå i den mjuka livmodern (Hjort, 2013). 
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Omvårdnad ur sjuksköterskors perspektiv 

I studien av Roehrs, Masterson, Alles, Witt och Rutt (2008) beskriver de flesta 

sjuksköterskor att de i allmänhet känner sig bekväma med att ta hand om kvinnor som 

genomgår missfall. Personliga erfarenheter av missfall och/eller andra förluster påverkar 

sjuksköterskornas omvårdnad positivt. Sjuksköterskornas erfarenheter har betydelse för 

hur bekväma de känner sig i omvårdnadsarbetet. Erfarenheterna hjälper sjuksköterskorna 

förstå vad patienten behöver för omvårdnad. Sjuksköterskorna berättar att de försöker vara 

lugna, tillgängliga, svara på frågor öppet och ärligt, samt att ta in varje familjs behov. 

Deras fokus ligger på att skapa en vårdande relation mellan sig, patienten och familjen. 

Omvårdnad av familjer som förlorat sitt barn, gör att även sjuksköterskorna känner sorg. 

Flera berättar att de gråter tillsammans med familjen, vilket ibland kan vara passande. 

Andra behöver stänga av känslorna för att kunna utföra sitt jobb. Genom att stödja 

varandra i personalgruppen klarar sjuksköterskorna av det svåra arbetet. Stöd från familj 

och vänner hjälper också sjuksköterskorna hantera upplevelserna. För några hjälper det 

även att ta en paus och vara borta från arbetet. Sjuksköterskorna beskriver svårigheten i att 

ha hand om en patient som ska föda barn i ett rum, samtidigt som en annan patient förlorar 

sitt barn i ett annat rum. Det många eftersöker är vidareutbildning inom sorg, förlust, 

kommunikation och dokumentation. 

 

Kvinnans upplevelse  

En graviditet framkallar många olika känslor, allt från lycka, längtan och glädje till 

osäkerhet och ångest, om graviditeten inte är önskad (Deans, 2008). Kvinnor upplever sig 

som blivande mödrar, oavsett i vilken vecka de befinner sig, de förlorar ett barn inte bara 

ett embryo (Ancker et al., 2012). Ett genomlevt missfall är ett trauma som drabbar de 

berörda fysiskt och psykiskt (Bratt, 2013). Det går snabbt för kroppen att återhämta sig 

medan det tar längre tid för psyket (Hjort, 2013).  

 

Förväntningar och oro 

När graviditeten bekräftats börjar en tid av väntan, längtan och anpassning till en ny 

livssituation (Deans, 2008). Enligt Ancker et al. (2012) börjar gravida kvinnor planera och 

föreställa sig en ny framtid med barn direkt efter ett positivt graviditetstest. Att få barn och 

bli mamma är, för många, den största händelsen i livet. 

 

Enligt Woods-Giscombé, Lobel och Crandell (2010) känner kvinnor mest oro under första 

trimestern, denna minskar sedan under graviditetens gång. Kvinnor som har haft tidigare 

missfall känner mer oro under andra och tredje trimestern än kvinnor som inte haft missfall 

tidigare. Kvinnor som har barn sedan tidigare hade lägre nivåer av oro. Detta gäller både 

kvinnor som genomgått missfall tidigare och de som inte gjort det. Ancker et al. (2012) 

menar att kvinnor ofta känner på sig att något är fel med graviteteten innan missfallet 

diagnostiseras och detta är mycket påfrestande. Kvinnorna vill få besked för att kunna gå 

vidare och inte fortsätta gå och hoppas.  

 

Reaktioner av förlusten 

Förlusten av ett efterlängtat barn upplevs olika av alla. Det finns inget rätt eller fel, en del 

människor sörjer mer och andra mindre (Bardell Carlbring, 2011).  

En del kvinnor känner ilska och besvikelse mot den egna kroppen och mot att de saknar 

kontroll över händelsen. Känslor av avund kan uppkomma vid möten med andra gravida 

kvinnor eller småbarn (Ancker et al., 2012).  
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Förlusten kan leda till försämrad självbild och en känsla av att ha förlorat en del av sig 

själv, särskilt om graviditeten varit efterlängtad (Jerpseth, 2011). Att vara nedstämd och 

känna sig ledsen är helt naturligt, det kan vara svårt att acceptera naturens gång (Deans, 

2008).  

 

Många kan få skuldkänslor och tro att de orsakat missfallet själva. De vill hitta en orsak för 

att få svar på varför (Ancker et al., 2012). Upplevelsen på sjukhus kan vara obehaglig 

eftersom missfall oftast behandlas som rutinhändelser (Deans, 2008). 

 

Krisens förlopp 

För en del kan ett missfall upplevas som en kris. För att ta sig igenom krisen, måste 

individen gå igenom krisens fyra faser (Hjort, 2013). Chockfasen är först i förloppet och 

varar från ett ögonblick till några dygn (Cullberg, 2006). Människans försvarsmekanism 

håller undan de svåra känslorna, vilket underlättar till en början (Hjort, 2013). Det är svårt 

att ta till sig händelsen och det är ofta svårt att minnas vad som hänt och sagts under fasen. 

Vårdpersonalen bör vara medveten om detta. Nästkommande fas är reaktionsfasen på fyra 

till sex veckor (Cullberg, 2006). I den här fasen börjar individen förstå vad som hänt och 

känner sorg, ilska och skuldkänslor. Händelsen återupplevs både i vaket tillstånd och i 

drömmar (Hjort, 2013). I bearbetningsfasen börjar händelsen accepteras och tankar på 

framtiden kan återupptas. De ständiga tankarna på förlusten börjar successivt avta. 

Vanligtvis pågår fasen upp till ett år efter händelsen. Sista fasen är nyorienteringsfasen, 

som innebär att individen lär sig leva med händelsen. Många upplever att händelsen kan få 

en ny betydelse i livet, den kommer alltid finnas med men motverkar inte att individen går 

vidare. Under denna period återupprättas självkänslan (Cullberg, 2006).  

 

Professionell uppföljning och samtal 

Det saknas ofta professionell uppföljning trots att det finns bevis på att det skulle ha en god 

effekt på det emotionella planet (Stratton & Lloyd, 2008). När kvinnor börjar prata om sitt 

missfall upplever många att det känns lättare. Samtal med psykolog eller kurator i samband 

med händelsen hjälper många kvinnor bearbeta och ta sig igenom sorgen (Ancker et al., 

2012). Många kvinnor upplever en oro inför eventuella framtida graviditeter eftersom de är 

rädda att händelsen ska upprepas, men chansen att det ska gå bra nästa gång är stor (Hjort, 

2013). 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva kvinnors omvårdnadsbehov i samband med sena missfall.  

 

METOD 

Val av metod 

För att besvara syftet genomfördes en litteraturstudie, där valda studier analyserades för att 

beskriva kunskapsläget inom kvinnors omvårdnadsbehov vid sena missfall (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

 

Urval 

Vi har sökt originalartiklar som kan svara på syftet. De artiklar som inkluderats besvarade 

syftet och var inte mer än 10 år gamla för att få den mest aktuella forskningen.  
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Andra inklusionskriterier som valdes var att artiklarna skulle vara på engelska. Författarna 

exkluderade artiklar som berörde tidiga missfall och fosterdöd. 

 

Datainsamling 

Sökningen av vetenskapliga artiklar ägde rum under september 2013. Artiklar har sökts via 

de olika databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO. Den omfångsrika databasen PubMed 

innehåller vetenskapliga artiklar inom områdena medicin och omvårdnad. Cinahl är en 

annan rekommenderad databas som innefattar omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi 

(Forsberg & Wengström, 2013). Vidare användes PsycINFO vid datainsamlingen. 

PsycINFO omfattar artiklar innehållande psykologisk forskning inom medicin och 

omvårdnad.  

 

Konsultation med bibliotekarie från Sophiahemmet Högskolas bibliotek bokades och 

genomfördes. Enligt Forsberg och Wengström (2013) effektiviseras sökningarna med hjälp 

av bibliotekariens kunskap om databasernas struktur och indexeringssätt.  

 

Svenska MeSH, Medical Subject Headings, användes för att hitta väsentliga ämnesord för 

sökningen i PubMed (Forsberg & Wengström, 2013). Dessa MeSH-termer (mh) användes 

därefter vid sökningarna i övriga databaser. Ämnesord som använts vid de olika 

sökningarna var: “abortion, spontaneous”(mh), “nursing”(mh), “social support”(mh). 

Relevanta artiklar har också hittas i sökningar med fri text i PubMed, använda sökord var 

då: ”misscarriage”, ”spontaneous abortion”, ”needs”, ”care” och ”psychology, social”. 

 

Mellan ämnesorden användes i vissa fall AND, OR och NOT som är så kallade booleska 

operatorer som kombinerar sökord i en sökning. AND och NOT begränsar en sökning 

medan OR utvidgar sökningen (Forsberg & Wengström, 2013). Kombinationen av 

sökorden redovisas i Tabell 1. Begränsningar som användes var ”English” och ”last 10 

years”. Även dessa redovisas i Tabell 1.  

 

Tabell 1: databassökning 
Databas och 

datum 

Sökord Begränsningar Träffar Granskade 

abstrakt 

Granskade  

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

PubMed 

130902 

 

 

”Nursing”(mh) OR (”Social 

Support” [mh] AND “last 10 

years” [PDat] AND “English” 

[lang]) AND “Abortion, 

Spontaneous” [mh] 

Published in the 

last 10 years; 

English. 

64 22 17 3 

PubMed  

130902 

Nursing spontaneous abortion Published in the 

last 10 years; 

English. 

68 6 3 1 

PsychINFO 

130919 

 

Miscarriage (su) OR 

Spontaneous abortion (su) 

AND Needs (ab) OR Care (ab) 

 

After 2002. 219 13 7 4 

PsychINFO 

130919 

 

Miscarriage (ab) AND Needs 

(all) 

After 2002. 82 4 2 1 

Medline  

130919 

mh (Psychology, Social+) 

AND miscarriage 

2003-2013. 160 5 1 1 

Totalt   593 50 30 10 

 
mh = MeSH-termer, su = subject headings, ab = abstract, all = alla 
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Vid granskandet av artiklar fann vi intressanta referenser, som berörde problemområdet. Vi 

använde oss av dessa referenser för att hitta ytterligare artiklar, vilket är en slags manuell 

sökning (Forsberg & Wengström, 2013). De fem artiklar som hittades via manuell sökning, 

redovisas inte i ovanstående tabell. Totalt 15 artiklar som uppfyllde urvalskriterierna och 

svarade på syftet, valdes ut och irrelevanta artiklar sorterades bort (Rosén, 2012).  

 

Tillförlitlighet 

Artiklar som håller en god vetenskaplig kvalitet redovisar enligt Wallengren och Henricson 

(2012) hur urval, datainsamling och analys gått till och dess slutsatser. Alla artiklar som 

inkluderats i detta arbete håller god vetenskaplig kvalitet. 

 

Vi har strävat efter att uppnå god tillförlitlighet i resultatet, vilket innebär att det har god 

intern validitet. För att det ska uppnås måste systematiska fel undvikas (Forsberg & 

Wengström, 2013). För att i största möjliga mån kvalitetssäkra studien lästes och 

bedömdes artiklarna inledningsvis individuellt. Därefter analyserades materialet genom att 

jämföra artiklarnas likheter och skillnader och resultatet sammanställdes genom att 

artiklarna knöts samman (Rosén, 2012). Inhämtad data granskades och bearbetades med 

hjälp av Sophiahemmet Högskolas mall för bedömningsunderlag till litteraturstudie utifrån 

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Det är ett 

bedömningsunderlag som redovisar sortering, granskning och kvalitetsbedömning av 

vetenskapliga studier. Artiklarna i studien har kontrollerats i databasen Ulrichs periodicals 

directory, där endast granskade artiklar finns med, och alla valda artiklar var peer reviewed 

innan de publicerades. Ett engelskt- svenskt lexikon användes vid språksvårigheter för att 

minimera felen vid översättning och förståelse. 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) betyder reabilitet att mätningen ska gå att 

reproducera och då ge samma resultat samt vara tillförlitligt. Författarna till denna studie 

har därför grundligt beskrivit datainsamlingen samt dokumenterat tabellen och matrisen 

noggrant. 

 

Forskningsetiska överväganden 

För att kvalitetssäkra studien har artiklarna lästs var för sig och sedan har resultatet 

diskuterats tillsammans enligt vad Rosén (2012) rekommenderar. Vårt mål har varit att 

utföra studien på ett forskningsetiskt sätt utan att förvränga resultatet. Det finns dock en 

risk för feltolkning på grund av de begränsade kunskaperna i engelska och metodologi 

(Kjellström, 2012). I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) har det har inte 

medvetet förekommit någon plagiering av data. Detta visas genom att tydligt redovisa all 

fakta om källorna genom referenslistan och referenser i löpande text. 

 

 

 

 

 



9 

RESULTAT 

Majoriteten av alla granskade studier visade kvinnornas behov av att prata om sina känslor 

av upplevelsen (Nikcevic, Kuczmierczyk & Nicolaides, 2007; Swanson, Hsien-Tzu, 

Graham, Wojnar & Petras, 2009; Adolfsson, Larsson, Wijma & Berterö, 2004; Johnson, 

Langford, 2010; Jansson & Adolfsson, 2010; Maker & Ogden, 2003; Séjourné, Callahan & 

Chabrol, 2009; Rowlands & Lee, 2010; McCreight, 2008; Abboud & Liamputtong, 2005; 

Hutti, Armstrong & Myers, 2011).  

 

Séjourné et al. (2009) redovisade att 95 procent av kvinnorna ansåg att något slags stöd 

behövdes efter missfall och behovet av att få sina känslor bekräftade i samband med 

missfall redovisas i flera artiklar (Adolfsson et al., 2004; Jansson & Adolfsson, 2010; 

Rowlands & Lee, 2010).  

 

Sammanlagt 15 artiklar inkluderades i resultatet. Artiklarna hade flera likheter, utifrån 

dessa presenteras resultatet i fyra teman. Dessa är som följer: Stöd från partner, familj, 

vänner och kvinnor med liknande erfarenheter, Professionellt stöd, Självhjälp och Att få 

svar och finna mening. 

 

Stöd från partner, familj, vänner och kvinnor med liknande erfarenheter 

Det framkom att kvinnornas huvudsakliga copingstrategi var stödet från partnern som 

uppmuntrade, stöttade dem och hjälpte dem att tänka mer positivt (Abboud & 

Liamputtong, 2005). Rowlands och Lee (2010) verifierar detta då flera kvinnor beskrev att 

partnerns stöd hjälpte dem klara av att gå vidare. Andra var överraskade över det bristande 

stödet partnern gav, på grund av att partnern inte kunde förstå den emotionella verkan av 

att få missfall. Maker och Ogden (2003) visar att en del kvinnor helt saknade stöd från 

partnern vilket ledde till att de kände sig isolerade och ensamma. 

 

Gerber-Epstein, Leichtentritt och Benyamini (2009) fann att det att det var viktigt att vara 

med kvinnan i hennes smärta, låta henna sörja i sin egen takt och få uppleva händelsen på 

sitt eget sätt.  

 

Många studier visade att det viktigaste stödet för kvinnorna kom från partner, vänner och 

familj (Jansson & Adolfsson, 2010; Rowlands & Lee, 2010; Gerber-Epstein et al., 2009) i 

synnerhet mammor och systrar (Abboud & Liamputtong, 2005) samt från kvinnor som 

också upplevt missfall (Rowlands & Lee, 2010). Men några kvinnor beskrev förtvivlan 

över hur lite stöd familjen gav och över okänsliga kommentarer från vänner som gjorde 

kvinnorna arga och frustrerade. Det framkom att det fanns brist på bekräftelse från familj 

och samhälle efter förlusten på grund av att de inte kände till betydelsen av att få missfall 

(Rowlands & Lee, 2010). I Adolfsson et al. (2004) studie höll en del kvinnor sorgen inom 

sig och stängde ute familj och det dagliga livet. Rowlands och Lee (2010) konstaterade 

svårigheter med att kommunicera med familjen om missfallet eftersom de inte 

respekterade kvinnans känslor av förlusten. I en annan studie redovisas att vänners närvaro 

tröstade och uppmuntrade, bara av att de fanns där och lyssnade (Abboud & Liamputtong, 

2005).  

 

Kvinnorna upplevde att de fick mer stöd från människor som kände till graviditeten och 

missfallet. Många fick stöd från sitt sociala nätverk där de delade med sig av sina 

upplevelser (Maker & Ogden, 2003). 
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Däremot hade en del kvinnor svårigheter att dela upplevelsen vilket resulterade i frånvaro 

av stöd (Maker & Ogden, 2003). Andra uppfattade att människor var okänsliga och 

tanklösa i vad de sa och gjorde (Abboud & Liamputtong, 2005). I studien av Rowlands och 

Lee (2010) redovisades att en kvinna var chockad över att ingen av de närmsta, varken 

partner, familj eller vänner, gav något stöd efter upplevelsen. Gerber-Epstein et al., (2009) 

visar att vilket sorts stöd och hur mycket, spelade mindre roll, kvinnorna upplevde ändå att 

det hjälpt dem en bit på vägen tillbaka till vardagen igen. 

 

Det gav en känsla av samhörighet att kunna dela upplevelsen med andra kvinnor som gått 

igenom samma händelse. De kvinnorna kunde ge mer stöd och förståelse än någon annan. 

De drabbade kvinnorna slapp känslan av att vara ensamma i sin upplevelse och fick 

förståelse för både andra kvinnors känslor och sina egna (Adolfsson et al., 2004; Maker & 

Ogden, 2003; Gerber-Epstein et al., 2009). En del kvinnor kände även stöd från patienter 

på sjukhuset (Abboud & Liamputtong, 2005).  

 

Professionellt stöd  

Det fanns ett behov av att prata med professionell personal, någon som förstod kvinnorna 

och kunde svara på deras frågor. Varje samtal hjälpte kvinnorna att gå vidare i sin 

bearbetning av missfallet (Adolfsson et al., 2004).  

 

Många kvinnor var oförberedda på den fysiska process som missfallet innebar, 

blödningarna och smärtan var större än de räknat med (Maker & Ogden, 2003). Kvinnor 

berättade att de saknade information från sjukvården angående missfall (Simmons, Singh, 

Maconochie, Doyle & Green, 2006) och i ett fall visste inte kvinnan vilka undersökningar 

hon skulle genomgå (Rowlands & Lee, 2010). 

 

En majoritet beskrev att de kände på sig att något var fel men att sjukvården inte tog dem 

på allvar. Sorgen och traumat bekräftades inte tillräckligt, vilket gjorde att kvinnornas 

personliga behov åsidosattes (Simmons et al., 2006; McCreight, 2008). Jansson och 

Adolfsson (2010) och Adolfsson et al. (2004) redovisar att kvinnor behöver få bekräftat 

tidigt i graviditeten om de känner av att något är fel.  

 

Då en del kvinnor var i chocktillstånd kunde de inte acceptera informationen. Andra ville 

veta mer även om de för tillfället var oförmögna att ta in allt. Kanske hade kvinnorna redan 

fått all information men behövde höra den igen (Jansson & Adolfsson, 2010). Hutti et al. 

(2011) fann att kvinnor som genomgått tidigare missfall har fler frågor, ringer fler samtal 

till sjukvården, gör fler oplanerade besök och genomgår fler sorters tester under 

graviditeten. Dock minskade inte deras oro utan de behövde prata om sin rädsla och få 

information om risker för just deras graviditet. 

 

Enligt Nikcevic et al. (2007) minskade känslorna av oro, sorg och skuld mer med tiden hos 

en grupp kvinnor som erhållit psykologisk hjälp jämfört med kontrollgruppen i studien. 

Kvinnorna uppmuntrades att prata om sina känslor av förlusten och fick bekräftat att dessa 

känslor var helt normala. Swanson et al. (2009) visar också att den mest positiva effekten 

var samtal med professionell vårdpersonal. Dessa kvinnor återhämtade sig snabbare från 

depressionen än de som inte fick behandling av psykolog.  
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I studien av Séjourné et al. (2009) presenterades olika stödmetoder som värderades av 

kvinnor. De mest uppskattade var: djupa samtal med läkare, möjligheten att kontakta 

vårdpersonal dygnet runt, förbättrad medicinsk uppföljning samt gruppterapi. De flesta 

kvinnorna kände att det hade varit till mest hjälp att få stöd direkt vid diagnosen av 

missfallet. De kände behov av stöd antingen några dagar eller veckor efter missfallet, samt 

vid speciella tillfällen, som till exempel årsdagen av missfallet. Rowlands och Lee (2010) 

beskrev några kvinnors positiva upplevelser av stöd från narkosläkare som kände till 

innebörden av att få missfall. Däremot framkom det i undersökningen att många 

professioner inom vården inte tog hänsyn till de speciella individuella psykiska och 

emotionella behov som uppstår efter missfall. Johnson och Langford (2010) fann att 

samarbete mellan olika professioner gjorde att det framkom nya insikter om kvinnornas 

behov av emotionellt stöd. Detta bekräftas av Simmons et al., (2006) då många kvinnor 

eftersökte förbättrat professionellt och emotionellt stöd. Kvinnor blev behandlade som om 

missfall är något vanligt som händer alla, men det är oftast traumatiskt för varje kvinna. 

Många kvinnor klagade på hur de togs om hand på sjukhuset, till exempel fick en del 

kvinnor, i väntan på skrapning, dela rum med nyblivna mammor och patienter som skulle 

steriliseras eller genomgå abort. Det hände också att de blev lämnade ensamma trots att de 

var upprörda och grät. Kvinnorna kände sig chockade, sårbara och ensamma och hade 

behov av emotionellt stöd från sjukvårdspersonalen och/eller en avskild plats att få sörja 

och bli omhändertagen av familj och vänner.  

 

Enligt McCreight (2008) var det viktigt att sjukvårdspersonalen lyssnade på kvinnans 

intresse och undvek negativa kommentarer. Flera studier visade att användandet av 

lämpliga ord och medicinska termer hos sjukvårdspersonalen, var av stor vikt för 

kvinnorna för att inte orsaka dem mer smärta (Johnson & Langford, 2010; McCreight, 

2008; Abboud & Liamputtong, 2005). Kvinnor föredrog ord som ”spädbarn” och ”bebis” 

istället för ”foster” och ”missfall”, för att det kändes personligare och mindre kliniskt 

(Johnson & Langford, 2010). Osympatiskt beteende upplevdes när sjukvårdspersonal 

berättade att barnet dött (McCreight, 2008; Rowlands & Lee, 2010) och en kvinna blev 

kränkt när de kallade barnet ”graviditetsprodukt” (Abboud & Liamputtong, 2005). Ett 

mänskligt engagemang av kvinnans upplevelse behövs. Kvinnans perspektiv av händelsen 

måste accepteras och ett professionellt gensvar måste ges (McCreight, 2008).  

 

 

Studier visar att kvinnor önskade återbesök och stödgrupper efter sjukhusvistelsen, då de 

kände att informationen från sjukvårdspersonalen var otillräcklig (Simmons et al., 2006; 

Jansson & Adolfsson, 2010; Abboud & Liamputtong, 2005; Rowlands & Lee, 2010, 

Séjourné et al., 2009) eller kanske de redan erhållit information men behövde höra den 

igen (Jansson & Adolfsson, 2010). Många kvinnor letade själva information om missfall, 

vilket hjälpte dem att utöka sin kunskap och få mer kontroll över situationen och vad de 

hade att vänta (Abboud & Liamputtong, 2005). Frågor som kvinnorna ofta hade behov att 

få svar på var: varför inte fostret kommit ut av sig själv, varför det inte upptäckts tidigare, 

varför de inte blödde, om det kunde hända igen, hur det kunde ha undvikits och när de 

skulle kunna försöka bli gravida igen (Jansson & Adolfsson, 2010). Andra frågor gällde 

orsaken till missfallet, hur missfallet gått till, vad som händer efter ett missfall, 

preventivmedel, framtida graviditeter samt den psykologiska upplevelsen av missfall 

(Abboud & Liamputtong, 2005). 
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På en akutmottagning prioriterades inte missfall, väntetiden var outhärdlig och ledde till 

rädsla och obehag. Kvinnorna fick inte heller den sympati och empati de behövde 

(Adolfsson, 2010). Specialistvård av gynekologer och/eller psykologer efterfrågades av 

flera kvinnor eftersom de inte tyckte att primärvården kunde erbjuda lämplig omvårdnad 

efter missfall. Majoriteten (74,3%) av kvinnorna i en studie ansåg att psykiskt stöd ska 

erbjudas rutinmässigt efter ett missfall. Flera kvinnor menade dock att den existerande 

omvårdnaden var adekvat (Kong, Lok, Lam, Yip & Chung, 2010). En del positiva 

berättelser framkom i Simmons et al. (2006) resultat, där kvinnorna berömde 

sjukvårdspersonal för deras hjälp, råd och information. De var även nöjda med information 

från en missfallsorganisation. I studien av Gerber-Epstein et.al (2009) rekommenderade 

flera kvinnor samtal med kurator, särskilt när det gått en tid och samhället inte längre är 

uppmärksam på kvinnornas svårigheter och behov.  

 

Självhjälp 

För att kunna acceptera vad som hänt och få förbättrad självkänsla använde sig kvinnorna 

av olika metoder. En stor del i anpassningsprocessen var att kunna prata med andra (Maker 

& Ogden, 2003). Séjourné et al. (2009) beskrev andra, för kvinnorna, användbara 

strategier, som att de sökte information själva, pratade med sin partner, deltog i 

internetforum, läste om missfall och pratade med personer i sin omgivning. En strategi var 

att distrahera sig själv för att kunna tänka på något annat, vilket även bekräftas av Maker 

och Ogden (2003). I en annan studie använde sig en del kvinnor av strategier som vila, 

hålla sig sysselsatt eller ta hand om sina andra barn, för att hantera situationen (Abboud & 

Liamputtong, 2005). McCreight (2008) fann att kvinnorna behövde tillgång till 

självhjälpsgrupper eller forum där de skulle kunna utbyta känslor utan att bli dömda, 

uttrycka sina känslor och dela upplevelsen med andra.  

 

Att få svar och finna mening  

Behovet av att hitta en medicinsk orsak till missfallet var ett sätt för kvinnorna att finna 

mening i händelsen och bearbeta sin upplevelse (Simmons et al., 2006; Maker & Ogden, 

2003). När läkarna inte kunde ge en förklaring till missfallet lade kvinnorna skulden på sig 

själva, de skyllde på stress, ångest, rökning, mat eller för mycket/lite träning (Adolfsson et 

al., 2004). I en annan undersökning fick kvinnor lägre nivåer av oro, skuldkänslor och 

stress om de fick en identifierbar orsak till händelsen (Nikcevic et al., 2007).  

De som fått en förklaring hade lättare att leva med faktumet att det inte var deras fel och 

tog på sig skulden mindre (Simmons et al., 2006). Även själva ansträngningen och försöket 

att hitta en orsak var positivt för att minska oron (Nikcevic et al., 2007). 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Vår studies resultat visar att majoriteten av kvinnorna var i behov av stöd. Det stöd som 

erbjöds var inte tillräckligt, kvinnorna efterfrågade utökat professionellt stöd och 

engagemang av kompetent personal, för att ta sig igenom krisen. De var i behov av 

emotionellt stöd, återupprepad information och att få svar på sina många frågor. Även stöd 

från partnern, familj, vänner och kvinnor med liknande erfarenheter var viktigt i 

krishanteringen efter missfallet, då kvinnorna kunde dela upplevelsen och blev 

uppmuntrade att tänka mer positivt. 
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Vårt resultat visar att de flesta kvinnor kände på sig att något var fel med graviditeten och 

behövde få det bekräftat av sjukvården omgående. Detta kan likställas med studien av 

Ancker et al. (2012), där kvinnorna hade misstankar om missfall som sjukvården borde ha 

tagit på allvar. Tankarna var mycket påfrestande och för att kunna gå vidare och sluta 

hoppas behövdes besked.  

 

Simmons et al. (2006) och Maker och Ogden 2003) gjorde i sina studier upptäckten att en 

medicinsk orsak till missfallet hjälpte kvinnorna hitta mening i händelsen. Liknande 

resultat visar Nikcevic et al. (2007) där kvinnor som fått en orsak till händelsen hade lägre 

nivåer av oro, skuldkänslor och stress. Även Simmons et al. (2006) menar att kvinnor som 

fått en förklaring hade mindre skuldkänslor. Detta har tidigare belysts av Ancker et al. 

(2012)  som beskriver att kvinnor saknar kontroll över händelsen och känner skuldkänslor, 

ilska och besvikelse. De vill hitta en orsak till missfallet. I Cullbergs (2006) beskrivning av 

reaktionsfasen i ett krisförlopp, bekräftas att dessa känslor uppstår.  

 

Många kvinnor var inte nöjda med omvårdnaden under sjukhusvistelsen. De blev 

behandlade som om missfall händer alla, men det är en traumatisk upplevelse. Kvinnor 

som väntade på skrapning fick dela rum med andra kvinnor som precis fött barn, skulle 

steriliseras eller genomgå abort (Simmons et al., 2006). Detta kan liknas med Deans (2008) 

som skriver att upplevelsen kan vara obehaglig eftersom missfall oftast ses som rutin på 

sjukhus. Samtidigt beskriver sjuksköterskor svårigheten i att klara av olika patienter 

samtidigt, en som ska föda barn i ett rum och en som förlorar sitt barn i ett annat rum 

(Roehrs et al., 2008). Sjukvårdspersonalen tog inte hänsyn till kvinnornas individuella 

behov (Johnson & Langford, 2010). Kvinnor kände behov av emotionellt stöd från 

sjukvårdspersonalen (Simmons et al., 2006). Enligt Roehrs et al. (2008) vill sjuksköterskor 

vara lugna, tillgängliga och ärliga. De försöker se varje familjs behov och skapa en 

vårdande relation.  

 

Flera studier visade att kommunikationen med kvinnorna bör ske med väl utvalda ord och 

medicinska termer för att undvika ytterligare smärta (McCreight, 2008; Johnson & 

Langford, 2010; Abboud & Liamputtong, 2005). Osympatiskt och kränkande beteende hos 

sjukvårdspersonal upplevdes av kvinnor vid fel ordval (McCreight, 2008; Rowlands & 

Lee, 2010; Abboud & Liamputtong, 2005).  

Det har tidigare visats att många sjuksköterskor önskar bättre utbildning i bland annat vad 

man ska säga gällande förlust och sorg (Roehrs et al., 2008). 

 

Behovet av att prata med kompetent personal som kunde svara på frågor, var stort. 

Samtalen underlättade bearbetningen av missfallet (Adolfsson et al., 2004). Uppföljning 

efter missfall efterfrågades av flertalet kvinnor som hade behov av mer information än 

sjukvårdspersonalen gav (Simmons et al., 2006; Jansson & Adolfsson, 2010; Abboud & 

Liamputtong, 2005; Rowlands & Lee, 2010, Séjourné et al., 2009). Förslag på uppföljning 

som framkommit i studier var tillgång till självhjälpsgrupper eller forum, för att utbyta 

känslor och dela upplevelser (McCreight, 2008), samtal med kurator (Gerber-Epstein et al., 

2009) samt professionellt psykiskt stöd som rutin efter missfall (Kong et al., 2010). 

Swanson et al. (2009) visar att samtal med professionell vårdpersonal har den mest positiva 

effekten på återhämtningen. Liknande resultat har Nikcevic et al. (2007) studie visat där 

kvinnor som erhållit psykologisk hjälp minskade sina känslor av oro, sorg och skuld 

snabbare än en kontrollgrupp.  
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Detta kan kopplas till studien av Stratton och Lloyd (2008) som menar att det ofta saknas 

professionell uppföljning även om det bevisats att det skulle ha en positiv inverkan. I likhet 

med detta visar Ancker et al. (2012) att samtal med kurator och psykolog hjälper många 

kvinnor att ta sig igenom sorgen. 

 

Denna studies resultat blev ingen större överraskning för oss. Vi hade ett flertal 

uppfattningar och erfarenheter innan genomförd studie som visade sig stämma överrens 

med flera inkluderade studiers resultat. Men genom studien har ändå ny betydelsefull 

kunskap erhållits, såsom hur viktigt det var för kvinnor att finna mening med händelsen. 

Det är lätt att förstå att kvinnor behöver ett svar på varför missfallet inträffade.  

 

Vår studie har besvarat syftet i den mån vi tolkat studierna rätt. Vårt resultat visar att 

kvinnor som gått igenom sena missfall är i behov av omvårdnad i mycket större 

utsträckning än vad sjukvården erbjuder idag. Det är individuellt hur mycket och vilken 

slags omvårdnad dessa kvinnor behöver vilket sjukvården bör ta hänsyn till. 

Sjukvårdspersonal strävar efter att nå mer vetskap inom omvårdnad i samband med 

förluster och detta visar på att det finns en viss kunskapsbrist. Utbildning och utvärdering 

av den nuvarande omvårdnaden inom förlust och sorgearbete bör utvecklas och utökas. 

Dock kan det inte ersätta erfarenheter personal samlat på sig. Erfarenheter och upplevelser 

hjälper dem förstå vad kvinnorna behöver för omvårdnad. Det är viktigt att 

sjukvårdspersonal är lyhörd och anpassningsbar.  

 

Genom att utföra personcentrerad omvårdnad borde individuella behov upptäckas och 

tillfredsställas (Willman, 2010).  

 

Metoddiskussion 

Ämnet valdes på grund av våra erfarenheter och samtal med vänner som väckte intresset. 

Vi anser att omvårdnaden av kvinnor som genomgått sena missfall är viktig att belysa, 

utveckla och implementera på rätt sätt, för att minimera kvinnors lidande i en redan utsatt 

situation. 

 

För att få svar på syftet valdes och utfördes en litteraturbaserad studie där vetenskapliga 

artiklar granskades för att få en förståelse för vilka omvårdnadsbehov kvinnor har vid sena 

missfall.  

Metoden valdes för att vi hade en nyfikenhet på vad det redan fanns för kunskap och för att 

få ett bredare resultat inom ämnet. Enligt Forsberg och Wengström (2013) innebär en 

litteraturstudie att studier analyseras för att beskriva kunskapsläget inom ett särskilt 

område.  

 

Då vi saknade tidigare erfarenhet av att genomföra en litteraturstudie kan det ha påverkat 

vår förmåga att granska och analysera materialet. Detta menar även Henricson (2012). Det 

finns risk för feltolkning eftersom författarna har begränsade kunskaper i det engelska 

språket. 

 

De databaser som användes var PubMed, Cinahl och PsycINFO. De nyttjade databaserna 

ansågs relevanta, dock upptäckte vi vissa svårigheter med tillgängligheten till ett flertal 

artiklar vi önskat ha med i studien. Enligt Forsberg och Wengström (2013) kan man med 

fördel använda sig av konsultation med en bibliotekarie. Det kan vara till värdefull hjälp 

vid sökningen av artiklar.  
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Under arbetets gång genomfördes konsultation med bibliotekarie för att underlätta 

sökningarna i olika databaser. Om mötet med bibliotekarien ägt rum tidigare i processen 

kunde det varit till vår fördel både organisationsmässigt och tidsmässigt. 

 

Majoriteten av de valda artiklarna var kvalitativa, vilket betyder att vi fått fördjupad 

kunskap om deltagarnas upplevelser och erfarenheter utifrån deras perspektiv, vilket anses 

bra för att besvara syftet. Kvalitativ forskning redovisar deltagarnas subjektiva upplevelser 

och uppfattning vilket ger ökad förståelse och insikt i människors verklighet (Forsberg och 

Wengström, 2013). Vi fann både nationella och internationella artiklar som inkluderades i 

vår studie och det gav bredd i arbetet. De internationella artiklarna inkluderade 

Nordamerika, Asien, Europa och Australien, vilket gav en bra geografisk spridning. Det 

fanns vissa svårigheter med en minoritet av artiklarna, att urskilja vilka av dessa som 

gällde just sena missfall. Många granskade abstrakt föll bort på grund av oklarhet eller för 

att de visade sig handla om tidiga missfall. Vi valde att skriva ut artiklarna, läsa och göra 

understrykningar på papperskopiorna, vilket vi tyckte underlättade arbetet och gav oss 

kontroll över informationen. Likväl kan detta ha varit extra tidskrävande.  

 

Slutsats 

Det fanns ett behov av att prata om sina känslor och upplevelser efter sena missfall. 

Kvinnor hade behov av mer och bättre vård i samband med sena missfall, framförallt stöd i 

olika former såsom professionella samtal, stöd från partner, familj, vänner och kvinnor 

med liknande upplevelser. En vanlig önskan var uppföljning och återbesök, eftersom 

kvinnorna ofta hade många frågor och behov av upprepad information. Det var även viktigt 

att få ett svar på varför missfallet hade skett för att kunna gå vidare. 

 

Klinisk relevans 

Sjukvårdspersonal kan ta del av detta arbete och betänka hur stor kris ett missfall kan vara 

för varje enskild kvinna och därigenom individanpassa omvårdnaden efter behov.  

Erfarenhet och förbättring av utbildning kan underlätta för sjukvårdspersonal och kvinnor 

som genomgår sena missfall. Om omvårdnaden utförs personcentrerat kan individuella 

behov uppmärksammas och tillgodoses.  

 

Förslag till vidare forskning 

Utifrån studiens reslutat har följande förslag till fortsatta studier inom området upptäckts: 

kvalitativa intervjustudier av både drabbade kvinnor samt sjukvårdspersonal. En jämförelse 

av svaren kan leda till ökad förståelse för patientgruppen och förbättrade 

omvårdnadsåtgärder. 
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Abboud, L., & 

Liamputtong, P. 

(2005). Australien. 

When pregnancy 

fails: coping 

strategies, support 

networks and 

experiences with 

health care of ethnic 

women and their 

partners.  

Att granska upplevelser av 

missfall, från kvinnor och 

deras partners med etniskt 

ursprung. 

Kvalitativ intervjustudie.  n=12 

(0) 

Resultatet redovisas i tre teman.  

Tema 1: Coping strategier. Kvinnorna anser att den 

huvudsakliga copingstrategin var stöd från sin partner. 

Tema 2: Stöd från andra – hjälper eller  

inte? Kvinnorna ansåg att familj och nära släkt stöttade  

och hjälpte med uppmuntran för att kunna tänka positivt 

inför framtiden, familjemedlemmarna fanns alltid i  

närheten när kvinnan behövde prata.  

Tema 3: Upplevelser av sjukvården. Kvinnorna tyckte  

alla att information de fick var otillräcklig och de hade 

önskat uppföljning. Många kvinnor letade själva 

information om missfall. 

 

 

K 

I 

Adolfsson, A. 

(2010). Sverige. 

 

 

 

 

 

 

Applying 

Heidegger’s 

interpretive 

phenomenology to 

women’s miscarriage 

experience.  

Att identifiera och beskriva 

kvinnors upplevelser av 

missfall enligt Heideggers 

fenomenologi. 

Kvalitativ intervjustudie. n=42 

(27) 

Tidigare upplevelser i livet påverkar hur kvinnan känner 

vid missfallet. De flesta kvinnor upplevde missfallet som  

en intensiv, fysisk händelse med smärta och blod. Insikten 

att de inte hade någon kontroll över sin kropp gjorde att de 

fick panik och blev chockade. På akuten prioriteras inte  

missfall och väntetiden blev outhärdlig med rädsla och  

obehag. Vårdpersonalen gav inte kvinnorna den sympati 

och empati som de behövde.  

 

 

K 

I 

Adolfsson, A., 

Larsson, P.G., 

Wijma, B., & 

Berterö, C. (2003). 

Sweden. 

 

 

 

 

Guilt and emptiness: 

Women’s 

experiences of 

miscarriage. 

Att identifiera och beskriva 

det mest väsentliga 

upplevelserna kvinnor har av 

missfall. 

Kvalitativ intervjustudie. n=42 

(27) 

Resultatet är indelat i sex olika teman som ingår i  

huvudtemat, skuldkänslor och tomhet. Känslor av skuld 

och tomhet påverkar kvinnans psyke negativt. Kvinnorna 

känner att de förlorat kontrollen över sina kroppar vid ett 

upplevt missfall, med smärta och blödning.  

Tema 1: Känslomässigt splittrade. Tema 2: Kroppskänsla.  

Tema 3: Förlust. Tema 4: Sorg. Tema 5: Övergivenhet.  

Tema 6: Skuld. 

K 

I 

                                                           Bilaga A 



II 

Gerber-Epstein, P., 

Leichtentritt, R., & 

Benyamini, Y. 

(2009). Israel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The experience of 

miscarriage in first 

pregnancy: the 

women’s voices.  

Att förstå och göra 

kvinnornas upplevelser av 

missfall hörda.  

Kvalitativ intervjustudie. n=19 

(0) 

Resultatet redovisas i fem olika teman. Tema 1: Desto  

större glädje, desto värre fall. Det finns mycket glädje och  

förväntan  i en graviditet. 

Tema 2: Förlusten. Kvinnorna beskriver svårigheten med  

att smälta händelsen.  

Tema 3: Stöd. I den här studien var de viktigaste stöden 

partnern, familjen och kvinnor med liknande upplevelser. 

Tema 4: Livet efter missfallet. Själva missfallet är över 

relativt snabbt, men förlusten är en lång, smärtsam  

process och för vissa tar den aldrig slut.  

Tema 5: Kvinnornas förslag till samhället och  

yrkesutövarna. Det viktigaste för läkare, kvinnor och  

deras omgivning: var med kvinnan i hennes smärta, låt  

henne sörja i sin Egen takt och låt dem uppleva händelsen 

på sitt eget sätt.  

 

 

K 

I 

Hutti, M., 

Armstrong, D., & 

Myers, J. (2011). 

United States of 

America.  

Healthcare 

Utilization in the 

Pregnancy following 

a Perinatal Loss.  

Att utvärdera påverkan av ett 

tidigare missfall samt 

användet av 

mödrasjukvården. Hur ångest 

och depression från tidigare 

missfall påverkar kvinnan 

vid nästa graviditet. 

Kvalitativ kohortstudie 

(telefonintervjuer). 

n=106 

(0) 

Kvinnor som genomgått tidigare missfall utnyttjar 

sjukvården mer är de som inte genomgått några innan. De 

känner att de vill prata om sin rädsla och få information 

om specifika risker för just deras (individuella) graviditet.  

 

 

 

 

K 

II 

Jansson, C., & 

Adolfsson, A. 

(2010). Sverige.  

A Swedish study of 

midwives’ and 

nurses’ experiences 

when women are 

diagnosed with a 

missed miscarriage 

during a routine 

ultrasound scan.  

Att beskriva barnmorskors 

och sjuksköterskors 

upplevelser när kvinnor 

diagnostiseras med missed 

abortion i vecka 18-20, vid 

ultraljudet.  

Kvalitativ intervjustudie. n=13 

(0) 

Kvinnor behöver få bekräftat tidigt i graviditeten om de 

känner av att något är fel. Båda blivande föräldrar som 

genomgått missfall är i behov av utökat stöd. De flesta 

kvinnor hade haft en föraning om diagnosen de skulle få.  

De fick både skriftlig och muntlig information. Vid besök 

på sjukhuset ges helst enrum för att paret ska få sin 

avskildhet och kunna prata utan att bli störda. 

Sjuksköterskorna visar empati och de kände att det var 

avgörande att undvika stress och istället sitta ner och 

förklara för paret i lugn och ro. Smärtastilla så gott det går 

och anpassa omvårdnadsperioden efter individen. 

 

K 

I 



III 

Johnson, O., & 

Langford, R. 

(2010). United 

States of America.  

 

 

 

 

 

Proof of Life: A 

Protocol for Pregnant 

Women Who 

Experience Pre-20-

Week Perinatal Loss. 

Att se resultatet av att 

använda ett evidensbaserat 

omvårdnadsprotokoll för 

kvinnor som genomgår 

missfall innan 

graviditetsvecka tjugo. 

Randomiserad kontollerad 

studie.  

n=40 

(0) 

Kvinnorna som fick vård enligt omvårdnadsprotokollet 

kände sig trygga, väl omhändertagna och stöttade när de  

försökte hitta en mening i sin förlust. De kände sig starka 

och vågade prata om händelsen och sina känslor. I studien  

fann man ytterligare fördelar i och med att de olika  

professionerna samarbetade och kom fram till nya insikter 

om att kvinnorna faktiskt behöver emotionellt stöd, inte  

bara fysiskt omhändertagande. 

 

 

RCT 

II 

Kong, G., Lok, I., 

Lam, P., Yip, A., 

& Chung, T. 

(2010). Hong 

Kong.  

 

 

 

 

Conflicting 

perceptions between 

health care 

professionals and 

patients on the 

psychological 

morbidity following 

miscarriage.  

Att analysera 

sjukvårdspersonalens och 

patienternas uppfattning om 

den psykologiska effekten av 

missfall. 

Prospektiv kvantitativ studie 

(enkäter). 

n=6337 

(3549) 

Sjuttiofyra komma tre procent ansåg att psykiskt stöd ska 

vara rutin att bli erbjuden efter ett missfall. Det var även  

fler patienter som tyckte att den existerande omvårdnaden 

var adekvat. Fler patienter efterfrågar istället  

specialistvård av gynekologer eller psykologer. 

P 

I 

Maker, C., & 

Ogden, J. (2003). 

England. 

The miscarriage 

experience: more 

than just a trigger to 

psychological 

morbidity? 

Att få ökad förståelse för 

upplevelsen av ett missfall, 

från kvinnornas synvinkel. 

Kvalitativ semi-strukturerad 

intervjustudie. 

n=16 

(3) 

Kvinnorna var oförberedda på den fysiska process som 

missfall innebar, blödningar och smärtan var större än  

förväntat. Flera av kvinnorna har behov av att prata om  

sina känslor av förnekelse och upprördhet. Kvinnornas  

första uppfattning av händelsen var en känsla av kaos,  

chock och en oro över vad som hände med deras kropp.  

Kvinnorna använde sig av olika metoder för att kunna 

Acceptera vad som hänt och förbättra sin självkänsla.  

Vissa kvinnor blev väldigt frustrerade av att inte få någon 

medicinskt svar. Det var svårt för dem att se någon  

mening med händelsen. För att må bättre använde 

många sig av sitt sociala nätverk och delade upplevelser  

med andra.  

 

 

K 

I 

McCreight, B. 

(2008). Nordirland. 

 

Perinatal loss: A 

qualitative study in 

Northern Ireland. 

Att beskriva kvinnors 

upplevelser av missfall i 

Nordirland. 

Kvalitativ intervjustudie. n=23 

(0) 

Kvinnorna behövde uttrycka känslor och dela dessa med  

andra och deras upplevelser. Kvinnorna behöver tillgång 

till självhjälpsgrupper eller forum där de kan utbyta  

K 

I 



IV 

 

 

känslor utan att bli dömda. Det är viktigt för 

sjukvårdspersonal att tänka på att medicinska termer 

kan orsaka mer smärta för en del kvinnor. Flera kvinnor 

beskriver ett osympatiskt beteende hos  

sjukvårdspersonalen när de ska berätta att barnet är dött.  

Det är viktigt att sjukvårdspersonalen lyssnar på kvinnans 

intresse och undviker negativa kommentarer. Det behövs  

ett mänskligt engagemang av kvinnans upplevelse, man  

måste acceptera kvinnans perspektiv av händelsen och ge  

henne professionellt gensvar.   

 

Nikcevic, A., 

Kuczmierczyk, A., 

& Nicolaides, K. 

(2007). United 

Kingdom. 

 

 

 

 

 

The influence of 

medical and 

psychological 

interventions on 

women’s distress 

after miscarriage. 

Att undersöka inflytandet 

medicinsk och psykologisk 

hjälp har hos kvinnor med 

oro och stress efter tidiga 

spontana aborter. To examine 

the impact of medical and 

psychological interventions 

on women’s distress after 

early miscarriage. 

Klinisk kontrollerad studie 

där man jämförde mellan 

kontrollgrupp och 

experimentgrupper.  

n=98 

(32) 

Kvinnorna som fick en identifierbar orsak till händelsen 

fick mycket lägre nivåer av oro och skuldkänslor med  

tiden. Det var stora skillnader mellan den grupp som  

erhållit psykologisk hjälp och kontrollgruppen när det  

gäller oro, sorg och skuldkänslor. Dessa minskade  

betydande mer med tiden hos de som erhållit hjälp.  

CCT 

I 

 

 

Rowlands, I., & 

Lee, C. (2010). 

Australien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’The silence was 

deafening’: social 

and health service 

support after 

miscarriage.  

Att undersöka om kvinnor i 

Australien upplever och 

klarar av missfall på 

annorlunda sätt än t.ex. 

kvinnor i England. 

Kvalitativ intervjustudie. n=9 

(0) 

Intervjuerna resulterade i två delar, varav den första är 

redovisad i studiens resultat: Andras engagemang, där  

fokus ligger på andras reaktioner på missfallet. Andra  

människor har stor inverkan på hur de som genomgått  

missfallet påverkas av händelsen. Den här studien  

redovisas i tre teman. 

Tema 1: Tillgängligheten av stöd. Kvinnorna i studien 

berättar att det var nödvändigt att prata med och få 

emotionellt stöd från andra.  

Tema 2: Behovet av bekräftelse. Ett starkt tema som 

uppkom i undersökningen var bristen av 

erkännande/bekräftelse som kvinnorna fick från familjen, 

samhället och sjukvården efter deras förlust.  

Tema 3: Läkarvård. Flera kvinnor beskriver vårdpersonal 

som inte var medvetna om deras individuella psykiska 

och emotionella behov. 

K 

I 



V 

Séjourné, N., 

Callahan, S., & 

Chabrol, H. (2009). 

Frankrike.  

 

 

 

 

 

 

 

Support following 

miscarriage: what 

women want. 

Att fråga kvinnor angående 

deras önskan om stöd efter 

missfall, och vilket innehåll, 

sorts stöd och när de helst 

vill ha det.  

Kvalitativ studie. n=305 

(0) 

Resultatet redovisas under fyra rubriker. 1: Vilken hjälp 

föredras? Nittiofem procent av deltagarna tyckte att någon 

sorts stöd efter missfallet behövs.  

Tema 2: Tillhandahållen information i samband med  

missfall. Kvinnorna ansåg att de fått för lite  

information inom flera kategorier. 

Tema 3: Komplikationer för kvinnor som upplever  

missfall.  

Tema 4: Strategier som kvinnorna använder för att klara  

av missfallet.  

 

 

P 

I 

Simmons, R., 

Singh, G., 

Maconochie, N., 

Doyle, P., & 

Green, J. (2006). 

Canada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experience of 

miscarriage in the 

UK: Qualitative 

findings from the 

National Women´s 

Health Study. 

Att beskriva kvinnors 

personliga upplevelser av 

missfall och komma fram till 

vilka framtida 

undersökningar som behövs 

för att få fram rätt sorts 

behandling och uppföljning. 

Kvalitativ studie. n=280 

(108) 

Många kvinnor vill ha reda på orsaken till missfallet. 

Att söka efter anledningen är ett sätt för kvinnor att 

hitta mening i och bearbeta upplevelsen. Att hitta  

orsaken minskar skuldkänslorna och hjälper kvinnorna 

acceptera att de inte kunde gjort något för att undvika 

händelsen. De som får en förklaring har lättare att  

leva med faktumet att det inte var deras fel och tog  

på sig skulden mindre. Många kvinnor kände på sig att  

något var fel, men sjukvården tog inte dem på allvar. I  

studien beskriver kvinnorna att de blir behandlade som  

om missfall är något som händer vanligt som händer alla,  

men det är oftast traumatiskt för varje kvinna. De erbjöds 

inget officiellt stöd, utan upplevde en saknad av sympati  

och medkänsla. Kvinnor berättar att de saknar information  

från sjukvården angående missfall, och att de till exempel 

blev chockade över mängden blod. Kvinnorna uttrycker  

en önskan om förbättrat professionellt stöd och  

uppföljning. Detta har setts i flera studier. 
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VI 

Swanson, K.M., 

Hsien-Tzu, C., 

Graham, J.C., 

Wojnar, D.M., & 

Petras, A. (2009). 

United States of 

America.  

 

 

 

Resolution of 

Depression and Grief 

during the First Year 

after Miscarriage: A 

Randomized 

Controlled Clinical 

Trial of Couples-

Focused 

Interventions. 

Att undersöka betydelsen av 

professionell hjälp (samtal 

med vårdpersonal), självhjälp 

eller en kombination av 

dessa, för pars benägenhet 

för depression och sorg under 

det första året efter 

genomgången spontan abort. 

Randomiserad, kontrollerad 

studie. 

n= 636  

(46) 

Det som hade den mest övergripande positiva  

effekten på paren var samtal med professionell  

vårdpersonal. Kvinnor som fick behandling återhämtade  

sig snabbare från depressionen jämfört med de som inte  

fick någon behandling. Paren är i behov av att hitta en  

mening med händelsen, strategier för att hantera förlusten  

och information och råd om hur de ska ta hand om 

varandra. 

 

 

RCT 

I 

 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

 

 



ARBETSMATERIAL FÅR EJ KOPIERAS 

I 

 

                 

Bilaga B 
Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  

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

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

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

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

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

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

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

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och väl 

genomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

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

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

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

  

 


