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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Av alla kända graviditeter avslutas 15-20 procent med missfall. Vid missfall förlorar kvinnan inte bara 

ett foster, utan hela sitt liv som framtida mamma. Kvinnan kan uppleva nedstämdhet, förnekelse, ilska, 

isolering, rädsla, hjälplöshet och misslyckande i samband med missfall. När en individ genomgår svåra 

känslor, kriser eller problem används psykologiska anpassningsstrategier för att bemästra eller hantera 

en situation. Coping är ett samlingsnamn på olika anpassningsstrategier. Coping kan delas upp i 

emotionellt inriktad och probleminriktad coping. 

  

 

Syfte  
 

Att belysa kvinnans copingstrategier efter missfall ur ett omvårdnadsperspektiv 

 

 

Metod  
 

Litteraturöversikt genomfördes som en samsökning via databasleverantören EBSCO. 

EBSCO innehåller följande databaser: Academic Search Elite, Academic Search 

Complete, CINAHL complete, MEDLINE, PsycINFO. I SveMed och PubMed 

genomfördes enskilda sökningar. Genomförda sökningar resulterade i 18 vetenskapliga 

artiklar som presenteras i en matris.  

  

 

Resultat 
 

Kvinnor tillämpade emotionellt- och probleminriktad coping. Vanliga copingstrategier var 

att undvika, isolera, distansera, blockera och förneka känslor som uppstod vid missfall. 

Kvinnorna bekräftade att det sociala stödet hade betydelse för deras coping. 

Personcentrerad omvårdnad och information från kompetent vårdpersonal efterfrågades. 

  

 

Slutsats 
 

Copingstrategier varierar och är beroende på individ, miljö, påfrestningens natur och 

situation. Kvinnor vill ha bekräftelse från vårdpersonalen för att kunna acceptera och 

bearbeta psykologiska reaktioner som missfall orsakar. Professionellt bemötande, 

information och stöd kan bekräfta kvinnans känslor och reaktioner och eventuellt bidra till 

att stödja kvinnor till framgångsrik coping.   
 

 

 

Nyckelord: Copingstrategier, missfall, omvårdnad, Joyce Travelbee, personcentrerad 

omvårdnad 
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INLEDNING  

Upp till 20 procent av kända graviditeter avslutas med missfall (Adolfsson, 2006). Vid 

missfall förlorar kvinnan inte bara ett foster, utan ett helt liv som mamma till barnet som 

inte blev till. Oavsett anledning eller tidpunkt för missfallet är det ofta en psykisk och 

fysisk påfrestning för kvinnan. Känslor som kan uppstå efter missfall är saknad, sorg och 

skuld. Fysiska symtom som kan uppkomma till följd av ett missfall är fatigue, aptitförlust 

och sömnproblem (Brier, 2008). Maker och Odgens (2003) beskriver missfall som en 

tumultartad upplevelse som kan orsaka negativa och positiva känslor. 

 

Enligt Travelbee (Kirkevold, 2000) kan bemötande, empati och förmåga att lyssna på 

patientens unika situation bygga till en lyckad relation mellan sjuksköterska och patient. 

Meningsfulla relationer kan i sin tur leda till god omvårdnad. Med ökad förståelse för coping 

efter missfall, hoppas vi att kunna bidra till att sjuksköterskor kan skapa meningsfulla 

relationer till dessa kvinnor. I vetenskaplig litteratur används begreppen missfall och spontan 

abort vid tal om missfall. I detta arbete används begreppet missfall, oavsett vilken term som 

används i referenser.  

 

BAKGRUND 

Missfall  

Definition av missfall 

Ett missfall betyder att en graviditet avbryts spontant innan fostret är livsduglig utanför 

livmodern (Jerpseth, 2011). Gränsen mellan vad som räknas som missfall och vad som 

räknas som för tidig födsel är inte helt klarlagd och varierar mellan länder. Enligt the 

World Health Organisation (WHO) kriterier bör ett barn eller foster som föds levande eller 

död anmälas som barn om barnet är minst de 22 havandeskapsveckor, 500 gram och 25 

centimeter (WHO 1989, refererat i Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Anderson, 2010) I 

många höginkomstländer är gränsen mellan dödfödda och missfall det ovan nämnda, dock 

rekommenderar WHO att inom global statistik och jämförelser används gränsen 28 

havandeskapsveckor (Howson, Kinney & Lawn, 2012). I litteraturen som vi fördjupat oss i 

beskrivs graviditetsförluster både från första och andra trimester, upp till 28 

havandeskapsveckor.  

  

I Sverige är gränsen för missfall stadgat i lagen. Enligt § 24 av Folkbokföringslagen (SFS 

1991:481) ska folkbokföringen ske av en…”nyfödd, som efter födelsen andats eller visat 

något annat livstecken, samt dödfödd som avlidit efter utgången av tjugoandra 

havandeskapsveckan”. Detta innebär att alla dödfödda barn och foster som avlider i 

livmodern innan 22 fulla havandeskapsveckor räknas som missfall i Sverige. Barn som 

födds döda efter 22 fullgångna havandeskapsveckor folkbokförs. 
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Olika typer av missfall definieras antingen utifrån tidpunkt för missfall eller missfallets 

fullständighet. Tidigt missfall sker innan 12:e graviditetsvecka och sent missfall efter 12:e 

veckan. Begreppet habituellt missfall används när missfall sker mer än tre gånger 

(Borgfeldt et al., 2010). Kvarhållet missfall innebär att fostret avlider och livmodern slutar 

att växa. Däremot kan fostret vara kvar i livmodern i flera veckor, vilket kan göra att 

kvinnan fortsätter känna graviditetssymtom (Hacker, Cambone, Hobel, 2010). I det flesta 

fall stöter livmodern ut alla graviditetskomponenter, vilket kallas för fullständigt missfall. 

Graviditetskomponenter innefattar ett foster, moderkaka, fosterhinnor, samt 

endometrieslemhinnan som täcker insidan av livmoderväggen. Vid ofullständigt missfall 

stöts bara delar av graviditeten ut och mindre bitar av livmoderslemhinnan, moderkakan 

eller fostret är kvar i livmodern (Borgfeldt et al., 2010).  

 

 

Prevalens  

Missfall är ett vanligt slut för graviditet, Adolfsson (2006) skriver i sin avhandling att så 

många som 15 till 20 procent av alla kända graviditeter avbryts genom ett missfall. 

Samtidigt finns det ingen säker statistik om aktuell förekomst av missfall, eftersom 

missfall kan ske innan kliniska tecken av graviditeten uppvisats. Enligt Hacker et al. 

(2010) visar studier att över 50 procent av alla befruktningar slutar i missfall. De flesta av 

dessa avbryts inom 14 dagar efter befruktningen och upplevs som en vanlig menstruation. 

Upp till 80–85 procent av alla missfall sker före 12: e veckan (Borgfeldt et al., 2010). 

  

Etiologi  

Enligt Hacker et al. (2010) orsakas två tredjedelar av tidiga missfall av 

kromosomavvikelser i fostret. De flesta av dessa kromosomavvikelser är enstaka 

mutationer som inte går i arv. Nilsson, Andersen, Strandberg-Larsen och Andersen (2014) 

skriver att moderns höga ålder är en riskfaktor för att fel ska uppstå under delningen av 

könsceller (meios). Detta kan i sin tur leda till kromosomavvikelser och eventuellt missfall. 

Mer ovanliga orsaker till missfall är livmoderfaktorer såsom sammanväxningar i livmodern 

eller kvarlämnad spiral (Borgfeldt, 2010). Funktionsstörningar i livmoderhalsen 

(cervixinsufficiens) kan resultera i att livmoderhalsen mjuknar upp och öppnas, trycket 

nedåt får fosterhinnor att brista och fostret avlägsnas smärtfritt ur livmodern (Hacker et al., 

2010). Vissa infektioner hos modern så som rubella, toxoplasma, listeria, tuberkulos, 

malaria och syfilis kan infektera fostret hematogent via blodbanan och orsaka missfall 

(Borgfeldt 2010). Kroniska sjukdomar som hypotyreos samt diabetes tycks utgöra en risk 

för missfall, dock är forskningen kring detta inte entydig (Hacker et al., 2010). Enligt 

Borgfeldt (2010) kan även hypertyreos och olika autoimmuna sjukdomar öka risken för 

missfall. 

 

Riskfaktorer  

En dansk kohortstudie med data från 91 427 graviditeter mellan år 1996-2002 undersöker 

om riskfaktorer för missfall går att reducera. I studien framkommer att moderns höga ålder 

vid befruktning och alkoholkonsumtion under graviditeten är två riskfaktorer som går att 
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förhindra. Andra tydliga riskfaktorer som går att förhindra är under- eller övervikt, dagliga 

lyft över 20 kilogram samt nattarbete under graviditeten. Enligt studien skulle en fjärdedel 

av alla missfall kunna förhindras genom en minskning av dessa riskfaktorer (Nilsson et al., 

2014).  

 

Att risken för missfall korrelerar med moderns ökade ålder visas i ett fler studier ovan 

(Adolfsson & Larsson, 2006b; Kouk, Malhotra, Allen, Beh, Tan & Østbye, 2013; Nybo 

Andersen, Wohlfahrt, Christens & Melbye, 2000; Mukherjee, Edwards, Baird, Savitz & 

Hartmann 2013). Vilken ålder som ökar risken varierar i studierna från 30 år (Nilsson et al. 

2014; Andersen et al. 2000) till 34 år (Kouk et al. 2013). Kouk et al. (2013) upptäckte även 

samband med missfall och faderns ökade ålder, med ökad risk efter 30 år och en betydlig 

risk efter 40 års ålder. Både Nilsson et al. (2014) och Mukherjee et al. (2013) ser en ökad 

risk för missfall om modern har högt Body Mass Index (BMI) samt ökad risk hos kvinnor 

som har haft missfall tidigare. 

 

Alla riskfaktorer är inte enhetliga mellan studierna. Enligt Mukherjee et al. (2013) höjs 

risken för missfall hos kvinnor som inte har barn, vilket skiljer sig från Kouk et al. (2000) 

som ser ökad risk hos kvinnor som har minst ett barn. Nilson et al. (2014) såg ingen ökad 

risk för missfall hos kvinnor som röker mer än 10 cigaretter per dag, vilket enligt Nilsson 

motstrider tidigare studier om ämnet. Nilson rapporterar även om studier där 

alkoholkonsumtion inte korrelerar med risken för missfall därmed motstrider hans egen 

studie. Vidare tar han upp att alkoholkonsumtion kan leda till kromosomavvikelser som 

slutar i missfall, men påpekar att beviset för detta inte är entydigt (Nilson et al., 2014).  

 

 

Förloppet och behandling 

Aktiv fas av missfall med avlägsnandet av graviditetskomponenter börjar ofta med måttlig 

blödning eller smärtor. Blödningen kan vara blandad med koagel. Smärtorna kan påminna 

om menstruationssmärtor eller förlossningssammandragningar och kommer ofta i 

intervaller. Vid fullständigt missfall stöter livmodern ut alla graviditetskomponenter under 

kort tid. Om ingen behandling ges kan det under ett ofullständigt missfall ta 10-14 dagar 

innan alla graviditetsdelar är ute (Borgfeldt, 2010). 

 

Vid ofullständigt eller kvarhållet missfall kan medicinsk eller kirurgisk behandling ges. 

Medicinsk behandling innebär att livmodern stimuleras till värkarbete med hjälp av 

läkemedel som oxytocin eller prostaglandin. Efter 12 hela graviditetsveckor är medicinsk 

behandling det enda behandlingsalternativet. Den medicinska behandlingen kan vid behov 

kompletteras med kirurgisk behandling. Vid kirurgisk behandling sugs graviditets rester ut 

ur livmodern med en vakuumsug. Eventuellt kompletteras utrymning av livmodern med ett 

kirurgiskt skrapningsverktyg, en så kallad kyrett. Kirurgisk behandling kan ges under 

narkos eller med lokalbedövning. Kirurgisk behandling kan utföras som 

förstavalsbehandling för graviditeter under 12 hela veckor (Borgfeldt, 2010).  

 

Aktiv behandling är inte alltid nödvändigt vid ett missfall. Ett annat alternativ är att 

avvakta i väntan på resultat. I en studie av Rafi och Khalil (2014) där resultatet av 
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exspektans undersökts under två veckor avslutas 58 procent av missfallen utan aktiv 

behandling. 

 

Psykologiska reaktioner efter missfall 

Missfall är en händelse som sker oväntat och som oftast förblir oförklarad (Evans, 2012). 

Adolfsson (2010) har gjort en intervjustudie där hon ville försöka förstå helheten från 

kvinnornas upplevelse av missfall genom att fråga om tiden innan, under och efter 

missfallet. Adolfsson refererar till filosofen Heidegger, som tror att man ska se hela 

kvinnans livsvärld och tidslinjen för att förstå vilken påverkan missfallet har i kvinnans liv 

och vardag. Hon upptäckte även att om erfarenheterna och upplevelserna var väldigt unika, 

hade kvinnorna liknande känslor runt händelsen. Enligt Adolfsson (2010) har missfall en 

större påverkan i olika områden av kvinnornas liv, än vad vårdgivare tidigare har 

uppmärksammat.  

Depressiva symtom efter missfall 

Oavsett anledning eller tidpunkt är missfall oftast en psykisk och fysisk påfrestning för 

kvinnan. Neugebauer och Ritcher (2005) undersöker kvinnors reaktioner efter missfall med 

hjälp av instrumentet Perinatal Grief Scale. De konstaterar att 36 procent av kvinnorna i 

studien upplever depressiva symtom två veckor efter missfallet. Ungefär 40 procent av 

dessa kvinnor är i djup sorg. Dessa två parametrar korrelerar dock inte i studien. Av de 

kvinnor som upplever djup sorg är endast 20 procent deprimerade. Av de kvinnor som 

känner sig deprimerade upplever 40 procent att missfallet inte är orsaken till deras 

depression. Vidare känner 20 procent av kvinnorna djup sorg och bedrövelse upp till 6 

månader efter missfall (Neugebauer & Ritcher, 2005). En studie av Swansson, Connor, 

Jolley, Pettinato och Wang (2007) kartläggs kvinnors känslor under ett år efter missfall. I 

studien upplever 15,7 procent av kvinnorna förlust och 25,3 procent sorg och besvikelse en 

vecka efter missfallet. Endast 2,4 procent av kvinnorna känner lättnad och 1,2 procent ser 

något positivt med händelsen (Swansson et al., 2007). 

I en pilotstudie av Bowles et al. (2006) uppfyller 28 procent av kvinnorna kriterier för akut 

stressyndrom efter missfall. Kriterier för posttraumatiskt stressyndrom uppfylls av 39 

procent en månad efter missfallet. I studien framkom även att kvinnor med akut 

stressyndrom har förhöjd risk att utveckla posttraumatiskt stressyndrom.  

Andra emotionella reaktioner  

En översiktsstudie av Brier (2008) visar att sorgens intensitet minskar inom sex månader 

efter missfallet, vilket liknar sorgen efter andra förluster av närstående. Enligt studien 

verkar den psykologiska reaktionen vara i enlighet med allmänna teorier om sorg, kris och 

förlust. Känslor som upplevs av kvinnan kretsar kring saknad, sorg och skuld, medan 

fysiska symtom innefattar fatigue, aptitförlust och sömnproblem. Enligt Brier används ofta 

anknytningsteori (attachment theory) för att förklara psykologiska reaktioner efter förlust 

av en närstående och perinatal förlust. Anknytningsteori användes från början för att 

förklara barns psykologiska utveckling. Enligt Field, Gao och Padena (2005) kan 

funktioner som kopplas till anknytningsrelationen mellan barn och vuxen även ses i andra 

signifikanta relationer. Enligt anknytningsteorier skapar döden av en viktig närstående 

psykisk desorientering, eftersom hoppet om att få återse ens närstående försvinner.  Sorg 
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och kris kan ses som en reaktion på förlusten, ett försök att skapa närhet och minska 

separationen till den avlidna (Field, Gao, Paderna 2005). 

När psykiska reaktioner efter missfall tolkas med hjälp av anknytningsteori, ses förlusten 

som förlust av den imaginära relationen som kvinnan har skapat till det blivande barnet. I 

studierna ses längtan och sorgen över det förlorade barnet som mer symbolisk och abstrakt. 

Det symboliska värdet av ett foster varierar mellan kvinnor och påverkas av vilken 

verklighetsgrad som graviditeten och barnet upplevs att ha. Kvinnornas psykiska 

reaktioner på missfallet har individuell variation och påverkas av den anknytningsrelation 

de flesta kvinnor har till det blivande barnet (Brier 2008; Robinson, Baker & Nackerud, 

1999). 

Murphy och Merrel (2009) ser det som problematiskt att tillämpa anknytningsteorier för att 

förklara emotionella reaktioner vid missfall. Anknytningsteorier är beforskade och bygger 

på verkliga relationer, varför Murphy och Merrel har letat ett annat sätt att förklara 

psykologiska reaktioner. I sin kvalitativa studie om kvinnornas upplevelser av missfall 

upptäckte Murphy och Merrel att processen runt missfall kunde delas in i klassiska faser 

vid en övergångsprocess. Dessa är, första symtom och tecken, bekräftelse av missfall, 

förlust av barnet samt ”aftermath”, de känslor och anpassning som kommer efteråt. I 

enlighet med andra studier om reaktionerna vid missfall kände kvinnor sorg, förlust och 

skuld. Däremot ansåg inte alla kvinnor att sorgen skulle beaktas eller vårdas som förlust av 

en närstående. Istället kan missfall ses som en komplex och signifikant livshändelse, vilken 

sätter i gång en övergångsprocess. Genom att betrakta missfall som en övergångsprocess 

kan en mer personcentrerad omvårdnad tillämpas. Detta utan att utesluta förlust och sorg 

när det är del av den sanna reaktionen (Murphy och Merrel 2008).  

Wright (2011) skriver om forskning kring missfall och föreslår att helt nya teoretiska 

mallar behövs för att förstå kvinnornas psykologiska reaktioner. Vidare anser han att 

existerande teorier om anknytning till fostret och perinatal förlust grundar sig i 

spekulationer snarare än empiriskt genererad data. För att kunna bedriva evidensbaserad 

omvårdnad bör en evidensbaserad teori baserad på empiriska fynd finnas. För att nå detta 

behövs mer kvantitativ forskning om faktorer som påverkar i sorg reaktioner och ångest 

efter perinatal förlust, samt bättre förståelse för kvinnans anknytning till fostret (Wright 

2011). 

 

Coping   

Vid förlust är sorg en normal och naturlig reaktion (James & Friedman, 2008). Vid 

känslor, kriser, problem eller uppgifter använder människan sig av psykologiska 

anpassningsstrategier för att hantera en situation, och det kallas för coping. Coping 

härstammar från det engelska ordet cope (Rydén & Stenström, 2008) och är ett 

samlingsnamn på olika strategier.  I ett engelskt lexikon översätts ordet cope to face and 

deal with responsibilities, problems, or difficulties, especially successfully or in a calm or 

adequate manner (Dictionary, 2014). 

Begreppet coping har introducerats inom psykologisk stressforskning av Richard S. 

Lazarus (Nationalencyklopedin, 2014). Lazarus och Folkman (1984) definierar coping som 

en ständig förändring av kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för att hantera 

interna och externa krav som överstiger de befintliga resurser individen redan erhåller. 

Individen inför insatser som tillåter personen själv tänka eller utföra någon handling för att 

hantera situationen. Individen kan hantera den psykiska påfrestningen med hjälp av coping 
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genom att minimera, undvika, tolerera och/eller acceptera de stressiga förhållandena 

(Lazarus & Folkman 1984).  

Coping beskrivs som en process enligt Lazarus och Folkman (1984), vilken delas in i tre 

huvudfunktioner: 

1. Observation och bedömning av hur individen tänker eller gör till skillnad från hur 

individen vanligtvis gör eller tänker.  

2. Förståelse för vilka copingstrategier individen använder sig av, det är nödvändigt 

för att kunna utvärdera den/dem.  

3. Kunna tala om förändring i tankar och handling då en stressfull situation utvecklas. 

Coping är en skiftande process, där individen i särskilda situationer utnyttjar en form av 

coping. Coping delas in i emotionellt inriktad coping och probleminriktad coping (Lazarus 

& Folkman, 1984).  

Emotionellt inriktad coping 

Lazarus och Folkman (1999) beskriver emotionellt inriktad coping som ett sätt för 

individen att genom tankar och handlingar sätta upp mål för att motverka känslomässig 

påfrestning. Emotionellt inriktad coping består av kognitiva processer som är inriktade på 

att minska känslomässigt lidande. För att minska känslomässigt lidande ingår strategier 

som att undvika, minimera, distansera, söka emotionellt stöd och se de positiva aspekterna 

av situationen (Lazarus & Folkman, 1984; Penley, Tomaka & Wieve, 2002). Individen 

använder olika copingstrategier och även i kombination med varandra. Ingen 

copingstrategi är bättre än den andra, utan anpassas utifrån den situation individen befinner 

sig i (Lazarus & Folkman, 1987; Rydén & Stenström, 2008). 

Vid missfall kan en rad olika känslor och tankar uppstå, eftersom alla som drabbas 

påverkas olika (Brier, 2008). Emotionellt inriktad coping ligger nära det problemområde vi 

belyser. Detta då studier visar att missfall är en emotionell kris för kvinnan och kan orsaka 

känslor som påminner om förlusten av en närstående (Brier 2008). Som tidigare nämnts 

delas coping upp i problem- och emotionellt inriktad coping, dock kan inte alla problem 

bemästras probleminriktat utan individen kan hantera problemet med både emotionellt 

inriktad coping och probleminriktad coping (Rydén och Stenström, 2008).  

Probleminriktad coping 

Probleminriktad coping beskrivs som individens ansträngning till att hantera eller förbättra 

en situation individen befinner sig. Detta genom att konfrontera problemet, söka 

information om problemet eller undvika problemet (Lazarus & Folkman, 1991). Oftast har 

individen redan ett antal olika strategier av både emotionellt och probleminriktade 

strategier tillgängliga (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Omvårdnad enligt Joycee Travelbee 

Joyce Travelbee var en inflytelserik psykiatrisjuksköterska och omvårdnadsteoretiker. 

Hennes teorier kretsar kring de mellanmänskliga aspekterna inom omvårdnad, det vill säga 

samspelet mellan patienten och sjuksköterskan. Enligt Travelbee är det viktigt att förstå 

betydelsen av detta samspel och vilka konsekvenser det får för patientens tillstånd. Genom 
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att förstå detta skapas även förståelse för vad omvårdnad är och bör vara (Kirkevold, 

2000). Litteraturen beskriver Travelbees syn på människan som ”en unik, oersättlig individ 

- en varelse som bara existerar en enda gång i denna värld; lik men också olik varje annan 

person som någon gång har levat eller kommer att leva” (Kirkevold, 2000, s. 131). 

Sjukdom, lidande och förluster är allmänmänskliga erfarenheter och även om alla 

människor får uppleva detta är den enskilda människans upplevelse bara ens egen.  

Enligt Travelbee är sjuksköterska och patient generaliserade definitioner, som döljer 

individuella utmärkande egenskaper. Travelbee menar att de kategoriserade begreppen 

ombildar människan till etiketter, och den enskilda individen därav reduceras och 

generaliseras. Individens egen upplevelse av sjukdom eller lidande är viktigare för 

sjuksköterskan än vårdpersonalens diagnos eller objektiva bedömning. Travelbee står 

starkt för den mellanmänskliga relationen, och anser att omvårdnaden uppnår sitt syfte då 

en sådan relation har skapats. Hon framhäver även den unika människan och anser att en 

mellanmänsklig relation endast kan uppstå om den etableras mellan verkliga roller och inte 

mellan konstruerade roller. Förutsättningen för en sådan relation är att båda behärskar den 

andres mänsklighet (Kirkevold, 2000). 

Enligt Travelbees teori tillhör det i sjuksköterskans profession att hjälpa, bemästra eller 

förebygga upplevelser av sjukdom och lidande och vid behov finna en mening i dessa 

upplevelser. Travelbees beskrivning av detta: 

The professional nurse practitioner must be prepared to assist individuals 

and families not just to cope with illness and suffering but to find a 

meaning in these experiences. This is the difficult task of professional 

nursing and it cannot and must not be evaded (Travelbee, 1966 s. 13). 

De mest betydelsefulla begreppen i Travelbees teori är människan som individ, lidande, 

mening, mänskliga relationer och kommunikation. Travelbee menar relation är en process 

och ett viktigt medel för att tillgodose vårdtagarens behov. Enligt Travelbee (Kirkevold, 

2000) genomgås olika faser för att uppnå målet med omvårdnad, som första mötet, 

framväxt av identiteter, empati, sympati, ömsesidig förståelse och kommunikation.  

Det första mötet och framväxt av identiteter 

I det första mötet är individerna främmande för varandra och båda parterna har 

förväntningar och uppfattningar. Hur sjuksköterskan är medveten om sina egna 

uppfattningar och intryck av den sjuke är viktigt i det första mötet. Sjuksköterskan bör 

upptäcka den unika individen och visa förståelse. När detta skett börjar individen betrakta 

sjuksköterskan som en individ istället för en roll och relation öppnas upp (Kirkevold, 

2000).  

Empati 

Enligt Kirkevold (2000) beskrivs empati som en upplevelse som äger rum mellan två eller 

fler individer (Kirkevold, 2000). Genom att gå in och förstå en annan individs 

psykologiska tillstånd, visa förståelse för dess tankar och känslor, leder det till ett 

kunnande att förutse den andra individens handlingar.  

Sympati 

Sympati kännetecknas av medkänsla, önskan att exempelvis lindra lidande. För att sympati 

skall uppstå skall närhet till individen ha utvecklats. Sympati är en inställning och en 
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känsla som överförs till den andre, en känsla som bidrar till minskat lidande och en 

minskad ensamhet hos personen med sjukdom.  

Kommunikation 

Kommunikation är enligt Travelbee ett av sjuksköterskans viktigaste redskap. I 

kommunikationen delar och överför båda parterna tankar och känslor. Kommunikation är 

en förutsättning för att bemästra sjukdom och lidande och finna en mening i individens 

upplevelse. Det är genom kommunikationen som sjuksköterskan och patienten etablerar en 

mellanmänsklig relation. Syftet med kommunikationen är att ta reda på och tillfredsställa 

individens behov. Travelbee menar att kommunikationen kan lindra den sjukes isolering 

och ensamhet. Travelbee nämner den ”terapeutiska användande av sig själv” som en 

nyckel till kommunikationen, vilket innebär ett ”medvetet bruk av sin egen personlighet 

och kunskap för att medverka till en förändring hos den sjuka individen” (Kirkevold, 2000 

sid. 137; Travelbee, 1966). 

Personcentrerad omvårdnad 

Kommunikation och relation mellan vårdgivare och patient är centrala elementen i modern 

omvårdnadsforskning. Personcentrerad omvårdnad i hälso-och sjukvård efterfrågas, trots 

det finns svårigheter hos vårdgivaren att införa det i omvårdnaden. Patientens aktiva 

deltagande i vårdplanering, kommunikation och meningsfulla relationer mellan vårdgivare 

och patient är grundstenar för personcentrerad omvårdnad. Vård- och arbetsmiljön har 

betydelse för hur personcentrering kan överföras i vårdprocessen (Kitson, Marshall, 

Bassett & Zeitz, 2012).  Definitionen av personcentrerad omvårdnad varierar, gemensamt 

för litteraturen är den centrala positionen av vårdgivaren med bra 

kommunikationsfärdigheter och genuint intresse för att lyssna på patienten (Hedberg & 

Lynøe 2013). Personcentrad vårdprocess börjar med att vårdgivaren lyssnar på patientens 

tankar och förväntningar, utan att avbryta. Vårdgivaren bör svara på ställda frågor och tro 

på patienten. Studier visar att patienter upplever ett respektfullt bemötande när 

vårdpersonalen är kompetent, lyssnar, svarar på frågor och visar engagemang (Hedberg & 

Lynøe 2013).  

 

 

Problemformulering  

Upp till 20 procent av alla kända graviditeter avslutas med missfall (Adolfsson, 2006). Vid 

missfall går kvinnan från att förbereda sig på att bli mor och bilda familj, till en oförutsedd 

situation med förlust av ett foster (Evans, 2012). Känslor vid missfallet kan växla mellan 

skuld, sorg och lättnad (Maker & Odgens, 2005). När en kris eller svår situation uppstår är 

individen i behov av lämpliga copingstrategier (Rydén & Stenström, 2008). Enligt 

Travelbee (1966) är kommunikation, empati, sympati och människan som individ grunden 

för god omvårdnad. Forskning om personcentrerad omvårdnad, betonar vikten av 

kommunikation, patientens deltagande och rätt till autonomi (Kitson, Marshall, Bassett & 

Zeitz, 2012). 
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SYFTE   

Att belysa kvinnors copingstrategier efter missfall ur ett omvårdnadsperspektiv. 

  

Frågeställningar 

- Vilka copingstrategier använder kvinnor efter missfall? 

- Hur kan kvinnors copingstrategier stödjas/påverkas av sjukvårdpersonalen 

förhållningssätt? 

 

 

METOD  

Val av Metod 

Litteraturstudie valdes och genomfördes i enlighet med Rosén (2012). Enligt Rosén skall 

syftet avgöra metodvalet. En litteraturstudie innebär att valda artiklar som besvarar syftet 

granskas, analyseras och sammanställs (Forsberg & Wengström, 2013). Metoden valdes 

för att få en övergripande uppfattning av befintlig forskning inom det valda området med 

målsättningen att kunna bedriva en evidensbaserad vård.  

 

Forskning kring missfall fokuserar i kvinnornas känslor och behov vid missfall och mycket 

av den forskningen berör även området coping. Däremot saknas sammanfattande forskning 

som har sitt huvudsyfte och fokus i coping efter missfall, av den anledningen valdes 

litteraturöversikt.  

 

Urval  

De granskade artiklarna presenterade forskningsresultat från både kvalitativ och kvantitativ 

forskning. Urvalet begränsades till artiklar som var skrivna på svenska och engelska och en 

tidsram på 14 år (2000-2014). Vid första sökningen valdes vetenskapliga artiklar som 

fanns tillgängliga i fulltext. I enlighet med Henricson (2012) skulle artiklarna vara etiskt 

granskade, i syfte att öka studiens vetenskapliga värde. 

 

Inklusionskriterier  

Endast artiklar skrivna på svenska eller engelska inkluderades. Undersökningsgruppen 

bestod av kvinnor i fertil ålder som hade genomgått en eller flera missfall, oberoende av 

sexuell läggning. Valda artiklar fokuserade på missfall oavsett vilken vecka missfallet hade 

inträffat.  Vetenskapliga artiklar som innefattade par av båda könen inkluderades då 

kvinnors reaktioner tydligt presenterades. I preliminära sökningen i april 2014 användes 

artiklar som var högst tio år gamla, oktober 2014 vidgades tidsramen till 2000-2014 (14 

år).  
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Exklusionskriterier 

Artiklar med enbart procentuell data om kvinnornas psykologiska tillstånd efter missfall, 

utan fördjupning i copingprocessen eller omvårdnaden, exkluderades. Artiklar med religiös 

syn i missfall exkluderades på grund av att författarna i föreliggande studie inte har 

tillräckliga kunskaper om olika religioner. 

 

Genomförande  

Artikelsökningen genomfördes under oktober-november, 2014. En samsökning utfördes av 

EBSCOhost Web med följande databaser: Academic Search Complete, Academic Search 

Elite, Cinahl, Psycinfo och Medline. Kompletterande sökning utfördes i databaserna 

PubMed och SweMed+. Sökresultatet presenteras nedan i tabell 1. Sökningen i PubMed 

gav inga nya artiklar och utelämnades därför från tabellen. Enligt Henricson (2012) 

innehåller ovannämnda databaser artiklar inom omvårdnad, beteendevetenskap, psykologi, 

biomedicin och medicin (Henricsson, 2012).  

Artikelsökning utfördes i enlighet med Henricsson (2012). Sökord med relevans till 

studiens syfte identifierades. Sökorden som valdes för att få fram relevanta artiklar inom 

problemområdet var: emotions, miscarriage, missfall och coping. Miscarriage valdes över 

MeSH -termen spontaneous abortion. Sökorden kombinerades med den booleska operatorn 

AND för att avgränsa och specificera sökningen inom det valda ämnet. Fritextsökning 

tillämpades med begränsningar beträffande språk, tidsram, publiceringsform och kön och 

dubbletter exkluderades. 
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Tabell 1 Tabell över genomförandet av databassökningen av vetenskapliga artiklar. 

 

 

 

Dataanalys  

Efter ett fastställande av urvalskriterier genomfördes en grovsållning av lästa abstract för 

att identifiera relevanta artiklar. Relevanta artiklar i full text sparades elektroniskt och tre 

artiklar beställdes. Författarna i föreliggande arbete granskade de utvalda artiklarna och 

bedömde dess relevans och kvalitet i förhållande till syftet. Därefter diskuterade de utvalda 

artiklarna gemensamt och de artiklar som bedömdes relevanta inkluderades, och artiklar 

som författarna i studien var osäkra på lästes igenom igen för att sedan ta ett gemensamt 

beslut.  

Databas 

Datum 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

(Utan 

dubbletter) 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

granskade 

artiklar 

Antal 

inkulderade 

artiklar 

EBSCOhost 

2014.09.29 

Coping AND 

miscarriage 

Engelska  

2000-2014 

Academic 

journals, 

books, 

journals.  

202 

(111) 

36 10 5 

EBSCOhost 

2014. 09.29 

Miscarriage 

AND coping 

Engelska 

2000-2014 

Academic 

journals,  

Woman 

Full text 

108 

(43) 

27 8 4 

EBSCOhost 

2014.10.27 

Coping AND 

miscarriage 

Engelska 

2000-2014 

Academic 

journals, 

journals. 

185 

(94) 

15 6 4 

EBSCOhost 

2014.10.10 

Miscarriage 

AND 

emotions 

2000-2014 125 

(75) 

11 6 3 

EBSCOhost 

2014.10.27 

Miscarriage 

AND 

emotions 

2000-2014 

Academic 

journals, 

journals.  

107 

(57) 

15 5 1 

SveMed  

2014.09.29 

Missfall Svenska 38 27 5 1 

Antal:   765 

(418) 

131 40 18 
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Bedömning av studiens kvalité utfördes med hjälp av Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsmall för vetenskapliga artiklar modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani, (2011) (Bilaga A). Valda artiklar lästes och 

granskades i detalj med genomgång av syfte, metod, resultat, urvalsgrupp och uppskattning 

av vetenskaplig reliabilitet. Slutligen sammanställdes 18 vetenskapliga artiklar i en matris 

som presenteras i bilaga B (Rosén, 2013). I resultatet inkluderades 18 artiklar från nio 

länder: Sverige (5), Storbritannien (4), Australien (2), Frankrike (2), Israel (1), Kanada (1), 

Sydafrika (1), Tyskland (1), USA (1). Resultatet bestod av 12 stycken kvalitativa studier. 

Randomiserade kontrollerade studier, kliniska kontrollerade studier och icke-kontrollerade 

studier fanns två stycken i varsin kategori. Två av studierna klassades som II i sin kvalité, 

16 stycke klassades som I, i enlighet med Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag.  

 

Vid analysering av resultatsammanställningen uppkom två stora huvudämnen, 

copingstrategier och mötet i vården. Inom dessa två huvudteman fastställdes även sex 

underteman för att kunna analysera specifika problemområden. Underteman uppkom 

upprepade gånger i resultatartiklarna. Dessa är distraktion och förnekelse, socialt stöd, 

finna mening, bemötande och empati, information samt personcentrerad omvårdnad. 

Tydlig uppdelningen kan underlätta för läsaren, av den anledningen valde författarna av 

denna studie att dela upp resultatet i olika teman.  

 

 

Tillförlitlighet 

Artiklar av hög kvalité inkluderades för att öka tillförlitligheten av föreliggande studie. För 

att öka tillförlitligheten har författarna i studien inte plagierat data och förvrängt material. 

Vid översättning av resultat från valda artiklar användes engelsk – svensk lexikon och 

medicinska lexikon.  

 

Forskningsetiska överväganden  

I enlighet med Kjellström (2013) valdes i första hand granskade (peer reviewed) artiklar.  

För de artiklar som inte var granskade var kravet att de tydligt skulle påvisa övervägande 

av etiska frågor genom reflektion och redovisning av beroendeförhållanden. Artiklarnas 

vetenskaplig värde skattades med hjälp av Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag 

för vetenskaplig klassificering (modifierad utifrån Berg, et al. 1999; Willman, et al. 2011) 

för att öppet visa graden av tillförlitlighet av litteraturstudien (Vetenskapsrådet, 2013). 

Vikt lades vid översättningen av artiklar, för att inte över- eller underskatta innehållet och 

därmed förfalska resultatet (Kjellström, 2013).  

 

Skillnad mellan resultatet från artiklar och egen reflektion tydliggjordes. Författarna i 

studien har inte plagierat data och förvrängt material. Arbetet kommer att publiceras i 

DIVA enligt rutiner i Sophiahemmet Högskola, för att dela resultatet med andra studenter 

och sjuksköterskor i enlighet med Vetenskapsrådets (2011) rekommendationer om 

publicering och spridning av forskningsresultat. 
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RESULTAT  

Två huvudteman framkom under resultatsammanställningen och dem kommer att presenteras i 

resultatet, dessa teman är; Copingstrategier och mötet i vården. Underteman i respektive 

huvudtema kommer även att presenteras och dessa är: Distraktion och förnekelse, socialt stöd, 

finna mening, bemötande och empati, information och personcentrerad omvårdnad.  

 

Copingstrategier   

Emotionellt inriktad och probleminriktad coping tillämpades efter ett eller flera missfall. 

Kvinnorna beskrev missfall som smärtsamt och komplext, med varierande känslor och 

reaktioner som nedstämdhet, förnekelse, ilska, isolering, rädsla, hjälplöshet, skuld och 

misslyckande (Gerber-Epstein, Leichtentritt, & Benyamini, 2009). Temat copingstrategier 

kommer att presenteras i tre underteman; Distraktion och förnekelse, socialt stöd och finna 

mening.  

 

Distraktion och förnekelse 

Hälften av artiklarna uppvisade att distraktion av tankarna, undvikande, ignorerande, 

blockering, dölja, isolering och förnekelse som vanliga copingstratgier (Abboud & 

Liamputtong, 2005;Adolfsson, Larsson, Wijma & Berterö, 2004; Bergner, Beyer, Klapp, 

Rauchfuss, 2007; Gerber-Epstein et al., 2009; Ockhuijsen, Boivin,Van Den Hoogsen & 

Macklon, 2013; Sejourné, Callahan & Chabrol, 2009a; Séjourné , Callahan & 

Chabrol,2009b; Van, 2012).  

 

Vardagliga sysslor som arbete och omhändertagande av barnen distraherade tankar kring 

missfallet. Normalisering av vardagen bidrog till styrka för att komma över missfallet. En 

del kvinnors upplevde att det känslomässiga tillståndet förvärrades när kollegor på jobbet 

ifrågasatte graviditeten (Abboud et al., 2005; Gerber-Epstein et al., 2009).  

 

Blockera och undvika tankar och känslor uppkom som vanliga copingstrategier vid 

missfall(Abboud & Liamputtong, 2005; Adolfsson et al., 2004; Ockhuijsen et al., 2013; 

Van, 2012). I en studie av Ancer, Gebhardt, Andreassen och Botond (2012) bar kvinnor en 

”mask” och framträdde som opåverkade för att undvika att visa sin sorg bland andra 

människor. Kvinnor blockerade känslan av sorg i sällskap av familj och vänner och 

föredrog att sörja i ensamhet. Kvinnor isolerade sig för att undvika situationer som 

påminde om missfallet. Gravida kvinnor eller kvinnor med barn tillhörde gruppen 

människor de vanligtvis undvek. Detta då dessa starkt påminde om missfallet och bidrog 

till känslan av misslyckande (Adolfsson et al., 2004; Gerber-Epstein et al., 2009) 

 

 

Socialt stöd 

Stödet från partner, vänner och familj ansågs vara det mest betydelsefulla för kvinnornas 

coping. Stödet hade en stor betydelse i återhämtningen efter missfallet och hjälpte 

kvinnorna att hantera förlusten (Abboud & Liamputtong, 2005; Gerber-Epstein et al., 

2009; Fernandez, Harris & Leschied, 2011). Det sociala stödet visades i form av öppenhet, 

lyhördhet och förståelse. Kvinnornas partner beskyllde dem inte för missfallet och stöttade 

genom att ge förhoppningar om nya graviditeter. En del av kvinnorna upplevde starkt stöd 
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från sina mödrar och det stödet underlättade förlusten och copingen (Gerber-Epstein, et al., 

2009). Det fanns enstaka kvinnor som upplevde brist på socialt stöd från omgivningen och 

påverkades negativt. När kvinnornas partner inte förstod deras känslor och när familj och 

släkt beskyllde dem för missfallet bidrog det till försämrad coping och skuldkänslor 

(Rowlands & Lee, 2010). 

 

Stöd från andra kvinnor som genomgått missfall och befann sig i liknande situation var 

betydelsefullt. Kvinnorna hade ett stort behov av att prata om händelsen och tänkbara 

orsaker till missfallet. Kvinnor med liknande erfarenheter hade positiv påverkan och 

hjälpte kvinnorna att anpassa sig till den nya situationen (Adolfsson et al., 2004; Ancer et 

al., 2012). Kvinnorna kände ett behov av bekräftelse. Stödgrupperna hjälpte kvinnorna få 

bekräftat för sig att dem inte hade gjort något fel. I gruppen med andra kvinnor kändes det 

befriande att tala om missfallet (Ancer et al., 2012).  

 

Finna mening 

Att finna en mening med förlusten gav kvinnorna chansen att komma vidare (Van, 2012; 

Fernandez et al., 2011). Existentiella funderingar, spirituell tro och värderingar hjälpte 

kvinnor att sätta missfallet i ett sammanhang. När de hittade en mening med missfallet, 

kunde de se missfallet som naturens eget bortval av ett foster som inte var livsdugligt 

(Fernandez et al., 2011). Att finna mening hjälpte kvinnor att acceptera förlusten och 

blicka mot det positiva i framtiden. Information kring de psykiska och fysiska kvinnorna 

upplevde efter missfall, var inte alltid förståeligt. Otillräcklig information från 

vårdpersonalen bidrog till svårigheter för kvinnorna med att finna en mening med 

händelsen (Corbert-Owen och Kruger, 2001).  

 

Informationssökning framkom som en vanlig copingstrategi för att få svar eller bekräftelse 

(Sejourné et al., 2009; Bergner et al., 2007; Ancer et al., 2012). Kvinnor använde 

informationsökande coping för att söka information och skäl till missfallet. En kvalitativ 

studie av Sejourné et al. (2009) visade att 93 procent av kvinnorna sökte information på 

internet. I vissa fall där kvinnor sökte information fick dem svar på både tankar och känslor 

och kunde finna en mening.  

 

Mötet i vården  

Mötet i vården var ett återkommande tema i litteraturen. Temat delas i tre underkategorier; 

Bemötande och empati, information och personcentrerad omvårdnad. Kategorierna speglar 

både kvinnornas besvikelse och positiva upplevelser av vården. 

Bemötande och empati 

I flera studier efterfrågade kvinnor bekräftelse från vårdpersonalen både för sina känslor 

och fysiska symtom. (Abboud & Liamputton 2005; Adolfsson 2011; Adolfsson, Berterö & 

Larsson 2006a; Adolfsson, Larsson, Wijma & Berterö 2004; Ancer et al., 2005; 

Andersson, Nilsson & Adolfsson 2012; Bergner et al., 2007; Corbet-Owen och Kruger, 

2001). I en studie av Ancer et al. (2012) ville kvinnor upprepande gånger få bekräftat att de 

inte hade gjort något fel eller själv orsakat missfallet.  

Deltagare i flera studier efterfrågade empati och förståelse för kvinnans situation från 

vårdpersonalen. Rowlands och Lee (2010), Abboud och Liamputton (2005) samt Corbet-
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Owen och Kruger (2001) skrev att brist på empati och respektfullt bemötande inom vården 

var stora hinder för lyckad coping efter missfall. Kvinnor fick okänsliga kommentarer från 

läkare och upplevde att vårdpersonalen inte var medvetna om deras fysiska eller psykiska 

behov. Ett empatiskt förhållningssätt under och efter missfall hjälpte kvinnor att hantera 

situationen bättre. Studiedeltagarna upplevde att bemötande inom vården hade direkt 

positiv eller negativ påverkan i deras välmående.  

I en studie av Séjourné et al. (2009) upplevde kvinnor akut psykiskt stöd som mycket 

hjälpsamt och många skulle ha velat ha mer stöd. Stödet från vårdpersonalen hjälpte att 

hantera irrationella, felaktiga uppfattningar och skuldkänslor kring missfallet. 

Vårdpersonal som visade empati och förståelse för kvinnornas situation samt visade 

förmåga att sätta sig själv i deras situation kunde upplevas positivt av kvinnor (Rowlands 

& Lee 2010).  

Adolfsson et al. (2006a) upptäckte att kvinnor med kvarhållet missfall hade sämre 

copingresultat över tiden än andra kvinnor. Dessa kvinnor upplevde sig ha blivit 

nonchalant bemötta vid deras första vårdkontakt. Trots att flera hade måttliga blödningar 

och att kvinnorna uttryckte sin oro fick de höra av vårdpersonalen att detta var normalt. 

När diagnosen för missfall dröjde, ledde det till minskad trovärdighet mot sjukvården samt 

sämre coping.  

Under utförandet av den uppföljande studien Adolfsson et al. (2011) var lokala rutiner för 

undersökning och diagnostisering av missfall ändrad och tidig diagnos med aktiv vård var 

normen. Kvinnorna med kvarhållet missfall från en senare studie hade lättare att hantera 

förlusten, fick kortare sjukfrånvaro i samband med missfallet och lägre resultat från 

Perinatal Grief Scale än kvinnor från första studien. Detta ansågs vara ett resultat av att 

kvinnorna blev sedda, hörda och att fick ett bra bemötande vid uttryck av sin oro.  

 

Information 

Kvinnor önskade sig kompetent vårdpersonal att prata med (Adolfsson et al., 2004). I en 

studie av Abboud & Liamputton (2005) upplevde kvinnor informationen som missvisande. 

Information och stöd efterfrågades både under och efter missfallsbeskedet. Många kvinnor 

upplevde det viktigt att få information kring missfallen, även om informationen baserades 

på okunskap om vad som orsakat händelsen (Ancer et al. 2012). Kvinnor med olika 

copingstrategier var lika angelägna att få information om medicinska orsaker till missfallet. 

I en Brittisk studie (Nickevic Kuczmierc, Tunkel & Nicolaides (2000) accepterade 95 

procent av deltagarna erbjudandet att undersöka medicinska orsaken grundligt. 

Uppföljningen hjälpte kvinnorna oavsett deras copingstrategi och oberoende om någon 

medicinsk orsak kunde påvisas eller inte. Kvinnor med informationssökande coping kunde 

få stor hjälp av att få prata med professionell vårdpersonal och att få information om deras 

känslor, fysiska symtom samt orsaker till missfall (Nickevic et al. 2000; Van, 2012).  

I en studie av Corbet-Owen och Kruger (2001) framkom det att kvinnor som inte fick 

information om vad som orsakat missfallet, fick skuldkänslor och anklagade sig själva. 

Kvinnor som däremot fick information och förklaringar efter missfallet, återhämtade sig 

betydligt bättre.  

 

Många kvinnor upplevde fysiska symtom som traumatiska. I flera studier efterfrågade 

kvinnorna information om smärtornas intensitet och karaktär, mängden av blödningar och 
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hur lång tid missfallet skulle ta (Ancer et al. 2012; Fernandez et al., 2011; Rowlands & 

Lee, 2010; Séjourné et al. 2009).  

 

Två studier visade att behov av information kan finnas långt efter missfallet. Enligt studien 

ville kvinnor vid ny graviditet få information om normala symtom och sökte bekräftelse 

för att pågående graviditet var normal. Kvinnor ville ha professionellt stöd i sin oro, samt 

information från läkaren och ultraljudsundersökningar (Anderson et al., 2012; Bergner et 

al., 2007). En studie av Rowsell, Jongman, Kilby, Kirchmeier  & Orford (2001) visade att 

coping kunde bli svårare vid upprepade missfall. Studien visade även att kvinnor som fick 

medicinsk information upplevde mindre emotionell ångest. 

Personcentrerad omvårdnad  

Många kvinnor önskade förståelse från vårdpersonalen gällande de individuella 

reaktionerna vid missfall. Varje missfall var en personlig händelse och skulle beaktas som 

en sådan av vårdpersonalen (Abboud & Liamputton, 2005). I en studie av Fernandez et al. 

(2011) upplevde kvinnorna att ett icke dömande förhållningsätt och god kvalitet av stödet 

var betydande för coping. Möjligheten att kunna påverka i val av behandling och få önskad 

vård omgående utan långa väntetider upplevdes hjälpsamt. Samtidigt kunde många 

uppleva det väldigt stressande och negativt att behöva vänta på besked eller behandling. I 

en studie av Smith et al. (2006) upplevde många kvinnor att behandlingen av missfall var 

traumatisk. Även i denna studie upplevde kvinnor som fick valmöjligheter inför 

behandlingar sin egen kontroll som gynnsam för coping. 

I en studie av Rowland et al., (2010) upplevde kvinnor att vårdpersonalen inte var 

medvetna om kvinnornas individuella fysiska och känslomässiga behov. Mer 

personcentrerat synsätt och förståelse för varierande omvårdnadsbehov hos patienter efter 

missfall efterfrågades. I en studie av Corbet-Owen och Kruger (2001) upplevde en del av 

kvinnor att de inte blev behandlade med känslighet och mänsklighet. En del av kvinnorna i 

studien upplevde att sjuksköterskornas lyssnade påverkades och hindrades av 

sjuksköterskors egna uppfattningar och förväntningar. Alla kvinnor kände inte sorg efter 

missfall, och en kvinna i studien skämdes över att inte kunna visa känslor som förväntades. 
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Detta arbete syftar till att belysa kvinnors copingstrategier efter missfall ur ett 

omvårdnadsperspektiv. Huvudfynd som framkommit i studien är mötets betydelse för hur 

kvinnor anpassar sig till sin situation. Meningsfulla vårdrelationer och kommunikation i 

enlighet med Travelbees teori kan påverka coping positivt. Sjuksköterskans bemötande 

påverkar kvinnans coping. Coping efter missfall sker i likhet med Lazarus och Folkmans 

(1984) beskrivning av hur individen utnyttjar varierande anpassningsstrategier för att 

bemästra ett problem eller känslor i en komplicerad situation. Både probleminriktad och 

emotionellt inriktad coping förekommer, med varierande strategier för specifika problem. 

En kvinna som genomgått missfall påverkas både psykiskt och fysiskt. Valda 

copingstrategier och bemötande inom vården kan påverka coping i positiv eller negativ 

riktning. 
 

Lazarus och Folkman (1984) beskriver coping som en skiftande process där individen 

tillämpar både emotionellt- och probleminriktad coping eller en av dem. I resultatet 

framkom det att kvinnor vanligen tillämpade emotionellt inriktad coping men även 

probleminriktad. Det känslomässiga lidandet reducerades i form av att distansera, 

distrahera, undvika, blockera, isolera och se det positiva i de känslor och tankar som 

uppstod samt söka emotionellt stöd. Känslor som uppstod hos kvinnorna var inte alltid 

bekräftade, kvinnorna upplevde att vårdpersonalen inte alltid förstod händelsen. Detta 

bevisar värdet av god kommunikation, information, bemötande och kunskap, för att 

sjuksköterskan ska bekräfta kvinnans känslor och frågor kring missfallet. Resultatet 

bekräftar att vårdpersonalen inte alltid förstår kvinnornas känslomässiga tillstånd. 

Vårdpersonalen såg inte varje missfall som en enskild händelse och detta ledde till 

svårigheter i kvinnornas coping. Mötet med vårdpersonalen kan påverka kvinnans coping i 

negativ eller positiv riktning.  
 

Emotionellt stöd är en copingstrategi som Penley, Tomaka & Wiebe (2002) nämner och 

det är tydligt bevisat i ett flertal studier att många kvinnor tillämpar emotionellt stöd som 

en copingstrategi. Stödet uppfattas som mycket givande och värdefullt för kvinnorna. Stöd 

från make, mödrar och vänner nämns i studierna som bidragande faktorer för lyckad 

coping. Däremot upplevs stödet från vårdpersonalen som mindre bra. Professionellt stöd av 

kompetent personal har varit givande för kvinnornas coping, i mötet med kompetent 

personal kunde kvinnorna prata om både känslor och problem som uppstått vid missfallet 

(Fernandez et al., 2011; Adolfsson et al., 2003; Corbet-Owen & Kruger, 2001). Detta kan 

tyda på en brist hos vårdpersonalens kompetens att kunna ge rätt stöd och anpassat till 

varenda individ och hennes situation. Trots de positiva effekterna av det sociala stödet 

finns det också studier som visar att det sociala stödet för kvinnor är otillräckligt 

(Rowlands & Lee, 2010). Vid brist på socialt stöd från omgivningen kan vi som 

sjuksköterskor ha stor betydelse för att stödja kvinnan. Av den anledningen är det viktigt 

att kvinnan som genomgått missfall kan förlita sig på ett gott stöd och individanpassad 

omvårdnad från vården. Det sociala nätverket hos individen varierar, vilket även påverkar 

resultatet av det sociala stödet kvinnan får. Enligt Rydén och Stenström (2008) är ett gott 

socialt stöd beroende av vem som ger stödet, vad det är för typ av stöd och när och hur det 

ges. Sociala stödet har inverkan på individens hälsa och har betydelse för hur människan 

lyckas hantera svåra livssituationer. 
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Informationssökning visade sig vara en vanlig copingstrategi för att få svar eller 

bekräftelse. Sjuksköterskor kan ha bra möjligheter att hjälpa kvinnor i sin coping genom att 

erbjuda adekvat och individanpassad information. Kommunikation har en viktig funktion 

och ett ömsesidigt utbyte kan tillfredsställa personliga behov. Information från 

sjukvårdpersonal kan bidra till att individen upplever känsla av trygghet, säkerhet och 

egenkontroll. Sjukvårdpersonal skall involvera patienten vid information, annars riskerar 

informationen att bli passiv (Fossum, 2013). 

 

Enligt Travelbees teori tillhör det i sjuksköterskans profession att vägleda individen till att 

finna en mening med situationen hon/han befinner sig i (Kirkevold, 2000). 

 I en kvalitativ studie av Maker och Odgen (2001) berättar kvinnor som upplevt ett eller 

flera missfall hur de ständigt försökte finna en mening med händelsen. Kvinnor som fick 

stöd och vägledning med att finna en mening med händelsen, upplevde att det hjälpte dem i 

den situationen de befann sig i (Corbet-Owen & Kruger, 2001).  

 

Travelbees (1966) teori talar mycket om mötet mellan sjuksköterska och patient, hur 

empati och ömsesidig förståelse kan bidra till meningsfulla vårdrelationer. Sjuksköterskans 

uppgift är att stödja, lindra individens lidande, erbjuda den vård som krävs genom goda 

relationer mellan sjuksköterskan och kvinnan. Detta är väsentligt för kvinnan som 

genomgått missfall, och det är grundläggande att sjuksköterskan skapar goda relationer och 

ser varje enskild individ för att uppnå god omvårdnad.  
 

Kvinnors behov av empatiskt bemötande och bekräftelse av individuella upplevelser i 

mötet med vården efterfrågas i 17 studier. I en studie av Nickevic et al., (2000) upplevde 

kvinnorna att undersökningen av medicinska orsaker kring missfall hjälpte dem i deras 

coping, oberoende om orsak till missfallet påvisades. Information från vårdpersonalen gav 

bekräftelse för kvinnornas känslor. Slutsatserna får stöd av två studier från Adolfsson et al, 

(2006a; 2011) där bekräftande av kvinnas oro och aktiv vård bidrog till förbättrad coping 

samt ett minskat behov av sjukledighet i samband med missfall. Empati och sympati i 

enlighet med Travelbees teori, med respekt för individens behov, kan ha positiv inverkan 

på kvinnors coping.  
 

Ofullständig eller missledande information från vårdpersonalen uppkom i hälften av 

studierna. Fysiska symtom upplevdes som traumatiska när vården inte tillfredsställde 

kvinnornas informationsbehov. Detta kan skapa misstro mot vården och eventuellt försvåra 

kvinnornas coping. Frågor som väcks är: varför misslyckas vårdpersonal så ofta med att 

informera? och hur kan sjuksköterskor bli bättre på att bemöta dessa kvinnor och deras 

behov? Stress eller tidsbrist kan vara bidragande orsaker bristfällig information, samt 

rutiner på hur information skall ges efter missfall. Kunskapsbrist och en grundläggande 

teori om kvinnors anknytning till fostret (Wright 2011) kan försvåra förståelsen av 

kvinnornas upplevelser och behov efter missfall. Detta kan dock inte användas som 

anledning för att ge undermålig omvårdnad eller information. Enligt Travelbees 

omvårdnadsteori (Kirkevold 2000) uppnås omvårdnadens syfte när individens uppfattning 

om sjukdom eller lidande vårdas. För att nå detta behöver sjuksköterskan och kvinnan 

bygga sin relation på verkliga roller. Vi anser, att sjuksköterskan kan skapa förutsättningar 

för god omvårdnad med hjälp av meningsfulla patientkontakter, öppenhet och ömsesidig 

kommunikation. Sjuksköterskor kan erbjuda utrymme för varje enskild kvinnas personliga 

upplevelser, utan fördomar.  
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Kvinnor vill ha makt och kontroll över sina kroppar, behandlingar och väntetider. 

Bristande information vid behandlingar kan uppfattas som oempatiskt och kan bidra till 

försämrad coping. Kvinnor kan ha lättare att acceptera behandlingar när saklig information 

erbjuds. Lyhördhet och empati i bemötandet kan ha positiv effekt på kvinnans coping, 

oavsett vilka personliga copingstrategier kvinnan redan tillämpar. Kvinnor i samtliga 

studier vill bli sedda och hörda som individer med individuella upplevelser och känslor. 

Att bygga meningsfulla vårdrelationer i enlighet med Travelbees omvårdnadsteori kan 

bidra till adekvat omvårdnad. Bekräftelse från vårdpersonalen kan resultera i att kvinnor 

accepterar känslor och reaktioner som uppstår efter missfallet och därmed underlätta 

copingprocessen.  
 

Forskning kring upplevelser om missfallet är inte enhetlig. Som tidigare nämnts i 

bakgrunden varierar uppfattningar om huruvida graviditetsförlusten kan jämföras som 

förlust av närstående (Brier 2008; Robinson, Baker & Nackerud, 1999; Wright 2011). 

Även om forskning visar på att många kvinnor sörjer en graviditetsförlust som en förlust 

av ett barn gäller det inte alla kvinnor (Murphy och Merrel, 2009; Swansson et al., 2007). 

Kvinnan kan känna ambivalens mellan känslor som uppstår och känslor som förväntas av 

henne. I en studie kände en kvinna skam över att hon inte kunde visa sorg och att hennes 

reaktioner inte passade in i omgivningens förväntningar (Cobert-Owen & Kruger 2001). 

Själva missfallet upplevdes som en lättnad för kvinnan. Ett intressant bifynd är att 

reaktionen lättnad endast tas upp av en kvinna i en av samtliga valda studier. Frågan är om 

denna kvinna är den enda som upplever lättnad eller om det finns fler? Representerar 

urvalsgruppen av kvinnor i andra studier inte ett helt spektrum av kvinnor efter missfall? 

Känslan av lättnad efter missfall kan upplevas som en onormal känsla för vården och 

samhället. Detta kan leda till att kvinnor inte uttrycker detta i studier, eller att kvinnor med 

positiva känslor kring missfallet väljer att inte delta i studier.  

 

Sjuksköterskor kan även ha egna uppfattningar som tas med i mötet med patienten. Enligt 

Fossum (2013) påverkar människosynen och uppfattningen hur vi möter andra och vad vi 

väljer att ta till oss. För att kunna lyssna måste sjuksköterskan föra en konversation utan 

värderingar eller ett bedömande förhållningssätt. Aktivt lyssnande bygger på intresse för 

patientens uppfattning om sin situation. 
  

Studierna i denna forskningsöversikt visar att vårdpersonalen inte alltid bemöter, ser, eller 

bekräftar kvinnornas personliga reaktioner. Vilka känslor som inte blir bekräftade av 

vårdpersonalen är oklart i studierna, likaväl som anledningar varför kvinnornas känslor inte 

bemöts. Lyhördhet och gott bemötande kan bygga upp en relation mellan sjuksköterskan 

och kvinnan där hon vågar uttrycka sina sanna känslor, även när de avviker från normen. 

Detta får stöd av Travelbees omvårdnadsteori där första mötet bygger grunden till 

meningsfulla vårdrelationer. 

 

Metoddiskussion  

Litteraturöversikt valdes för att få en översiktlig bild inom det valda problemområdet. 

Litteraturöversikten syftar till att sammanställa relevant forsknings för att kunna besvara 

syftet. Till skillnad från Roséns (2012) beskrivning kan detta arbete inte kallas för en 

systematisk litteraturöversikt, då enbart 18 artiklar är inkluderade. Val av vetenskapliga 

artiklar, sållning och bearbetning av material följer dock metoder för systematiskt 

litteraturöversikt i enlighet med Rosén (2012).  
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En välgjord systematisk översikt minskar risk för att författare väljer studier som stödjer 

författarnas egna åsikter (Rosén, 2012).  Litteraturöversikt som syftar till att samla ihop 

data av befintlig forskning har varit en process. Att välja resurser för att utföra sökningen 

har varit en utmaning. Med litteraturstudien kunde en översiktlig bild studeras av kvinnor 

på internationell nivå men även på en nationell nivå. Metoden har gett författarna av 

föreliggande studie en överblick kring coping efter missfall. En kvalitativ intervjustudie 

kunde ha gett svar på studiefrågan på mindre skala. Fördelarna med en kvalitativ studie är 

den djupa analysen av resultat och direkt kontakt med deltagare. Intervjustudie om coping 

efter missfall hade varit intressant, men blev aldrig aktuellt. Vi anser även att det inte är 

etiskt korrekt att två oerfarna studenter utför en intervjustudie inom ett känsligt ämne och 

därmed valdes litteraturöversikt.   
 

Vid sökning av artiklar fanns en begränsad mängd artiklar tillgängliga fritt i fulltext som 

besvarade syftet. På grund av brist av artiklar tillgängliga i fulltext beställdes tre artiklar. 

Beställda artiklar valdes efter en granskning av abstracter. Artiklar av god kvalitet kan ha 

uteslutits eftersom endast tre beställda artiklar (Van, 2012; Fernandez et al, 2011; 

Ockhuijsend et al, 2013) inkluderades. Fler beställda artiklar hade kunnat ge större inblick 

i aktuell forskning inom området och därmed förstärkt resultatet. Val av sökord kan ha 

påverkat antalet träffar. MeSH-termer användes inte, då missfall översattes som abortion. 

Författarna i arbetet valde att inte använda ordet abort, utan miscarriage som inte är en 

MeSH-term. Valet att inte använda abort kan även orsakat ett bortfall då studien endast 

fokuserat på artiklar som använder ordet miscarriage. Eventuellt hade en sökning med 

sökordet spontaneous abort kunnat förstärka arbetet. 
 

Fritext- och specialiserad sökning var sökningar som användes i studien. Nackdelen med 

en fritextsökning, är att träfflistan innehåller artiklar där det aktuella sökordet finns med 

eller bara nämns i abstract och detta bidrar till ett större antal träffar. Enligt Karlsson 

(2012) kan sökningen göras mer exakt genom att använda fältet ämnesord. Dessutom 

minskar risken att utesluta artiklar på grund av för stor sökträff.  
 

Samsökning utfördes via EBSCOhost som innehåller de enskilda databaserna Academic 

Search Elite, Academic Search Complete, Cinahl, PsycInfo och Medline, och söker 

igenom alla dessa databaser samtidigt. Enskild sökning genomfördes i PubMed och 

SweMed. Samsökning kan ha påverkat resultatet eftersom varje enskild databas har ett eget 

system av ämnesord (Karlsson, 2012). Detta minskar i sin tur möjligheten att anpassa 

sökningen till databaserna. Samsökning sparar tid men kan ha påverkat resultatet i denna 

studie.  

 

I detta arbete användes 12 kvalitativa och sex kvantitativa studier till resultatet. De 

kvantitativa studierna bestod av två randomiserade kliniska studier (RCT), två 

kontrollerade kliniska studier (CCT) och två icke-kontrollerade kliniska studier (P).  En 

blandning av design kan ha påverkat resultatet, dock ser studierna på problemområdet från 

olika synvinklar. Kvantitativa artiklar var för få i antal för att kunna generalisera fynd från 

dessa. Kvalitetsgranskning av valda artiklar var en utmaning.  RCT och CCT studier hade 

störst bortfall mellan intervjutillfällena, vilket kan ha påverkat resultatet. Bortfall i samma 

omfattning syntes inte i kvalitativa intervjustudier. Enligt Billhult och Gunnarsson (2012) 

är RCT studier känsliga för bortfall. Detta är intressant och får författarna till detta arbete 

att undra om kvinnor upplever kvalitativa intervjustudier som mer meningsfulla för egen 

del. Kvalitativa studier har färre antal intervjutillfällen, ofta enbart en, vilket gör det mer 

sannolikt att deltagare genomför hela studien. Under en kvantitativ studie som kan ha sista 
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datasamlingstillfället ett år efter missfallet, kan kvinnor redan ha gått vidare i sitt liv och 

upplever deltagandet som meningslöst.  
 

Författarna till detta arbete kan ha haft undermedvetna uppfattningar inom problemområdet 

som präglar tolkning av materialet. Medveten styrning av resultat har undvikits. 

Översättning av material kan ha påverkat resultatet och därmed trovärdigheten. Svårigheter 

att översätta resultat från engelska till svenska uppstod. Kunskapen vi besitter gällande 

forskning samt litteraturöversikt kan ha påverkat forskningsprocessen. Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering har använts för att öka 

tillförlitligheten i studien. Trots detta kan vår tolkning av god kvalité gällande artiklar 

påverkat vilka artiklar som inkluderats.  

 

Fördelar med studien har även varit handledarträffar med gruppen samt mittseminarium. 

Vid dessa tillfällen har författarna i denna studie mottagit konstruktiv kritik och har 

därefter gjort revideringar för att förbättra arbetet. Författarna i denna studie anser att 

litteraturöversikt besvarat studiens syfte. Metoden har ökat författarnas kunskaper inom 

ämnet och ökat förståelsen för kvinnor som genomgått missfall. Vi har även fått ökade 

kunskaper kring litteraturöversikt.  

 

 

Slutsats   

Copingstrategier varierar och är beroende på individ, miljö, påfrestningens natur och 

situation. Mötet i vården har betydelse för copingen. Kvinnor vill ha bekräftelse från 

vårdpersonalen för att kunna acceptera psykologiska reaktioner som missfall orsakar samt 

för att kunna bearbeta psykologiska reaktioner utan skuldkänslor. Känslor av oduglighet 

och misslyckande kan minska med hjälp av ett professionellt bemötande, information och 

stöd. Ökad kunskap om missfall hos sjuksköterskor kan bidra till förbättrad förståelse. 

Information kan bekräfta kvinnans känslor och reaktioner och eventuellt bidra till att 

kvinnor finner en mening med missfallet. Enligt Travelbee bygger vårdrelationer på det 

första mötet där sjuksköterskan skall vara medveten om sina egna värderingar och 

förväntningar för att kunna se patienten som en enskild individ. Det saknas en 

grundläggande teori om hur kvinnan knyter an till fostret och vad missfall egentligen 

innebär för kvinnan. Det finns inget entydigt svar för detta, vilket gör det extra viktigt för 

sjuksköterskan att vara öppen och icke bedömande i bemötandet med kvinnor som 

genomgått missfall Ömsesidig kommunikation, förmåga att lyssna och ge önskad 

information kan bidra till personcentrerad omvårdnad där patientens behov tillfredsställs. 
 

 

Fortsatta studier   

Forskning om kvinnans upplevelse efter missfall är inte entydig av den anledningen bör 

kunskapen inom problemområdet fördjupas. Vidare forskning behövs om copingstrategier 

efter missfall och sjuksköterskors kunskaper om kvinnornas behov då resultatet tydligt 

bevisar bristfällig information och bekräftelse som lett till svårigheter i kvinnans coping. 

Detta är nödvändigt för att bidra med god omvårdnad. Bredare omfattning av kvalitativa 

studier beträffande kvinnors copingstrategier efter missfall krävs för att få fördjupade 

kunskaper inom området. Fortsatta kvalitativa studier kan öka förståelsen gällande 

förlusten, känslor och omvårdnadsbehov vid missfall. Vidare forskning behövs för att 

studera om fler kvinnor känner positiva känslor vid missfall. Vad känner kvinnor som inte 

känner sorg, ångest eller depression samt finns det någon skillnad på copingstrategier och 
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känslor, beroende på vilken vecka i graviditeten missfallet inträffar är frågor som dykt upp 

under studiens gång.  

 

Klinisk tillämpbarhet  

Resultatet påvisar kvinnans behov av personcentrerad omvårdnad efter genomgånget 

missfall. Sjuksköterskans kan i sin yrkesroll bidra till förbättrad omvårdnad och 

tillfredsställa kvinnors omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan möter dessa kvinnor på 

vårdcentralen, akutmottagningen och förlossningsvården. Kvinnans upplevelse påverkas av 

sjuksköterskans förmåga att visa sympati och empati. Bekräftelse och förståelse är 

betydelsefullt för kvinnans coping. Omvårdnaden för kvinnor som genomgått missfall bör 

uppmärksammas med målsättningen att kunna bedriva evidensbaserad vård.  
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BILAGA A 

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

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 
är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller 

för många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 

styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

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

 



II 

 

BILAGA B 

          Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

Författare 

År 

Land 

 

Titel 

 

 

 

Syfte Metod Deltagare 

(bortfall i 

relation 

till första 

tillfället) 

Resultat Typ 

Kval

itet 

Abboud, L., 

& 

Liamputtong, 

P. 

(2005) 

Australien 

When pregnancy fails: 

coping strategies, support 

networks and experiences 

with health care of ethnic 

women and their partners. 

En studie för att undersöka 

hur kvinnor med etnisk 

bakgrund och dess partner tar 

sig igenom ett/flera missfall. 

Studien undersöker parets 

coping strategier, det sociala 

stödet efter missfall, och hur 

de blir bemötta och 

tillfredsställda av vården 

efter ett/flera missfall 

 

En kvalitativ studie 

genomfördes, där 6 

kvinnor i 22-45 åldern 

intervjuades 

tillsammans med 

respektive partner. Alla 

kvinnor med en etnisk 

bakgrund. 

 

12 

 

(x) 

 

Kvinnorna i studien utnyttjande olika copingstrategier. De olika  

strategierna var: vila, att tänka på framtiden och möjligheten att bli gravid 

igen, arbeta, ta hand om de andra barnen de har för att distrahera tankarna. 

 männen försökte återgå till det “normala” livet, männens coping gick ut 

 på att ignorera sina känslor och undvika det genom att vara där för sin  

partner. Paren upplevde även att det sociala stödet som vänner och familj  

var viktigt för återhämtningen. Vänner och familj kommer över och  

hjälpte till. 

 

Vården: dem flesta paren upplevde att informationen var missvisande,  

men även stödet och förståelsen var bristande. De hade önskat att  

personalen visade empati, pratade, informerade, fanns där och stöttade 

både under och efter beskedet. Dem ville även att vårdpersonalen skulle 

förstå att varje missfall är en personlig händelse och hur man tar sig  

igenom det är olika och hur de blir bemötta inom vården kommer att  

påverka dem positivt eller negativt.   

 

K 

I 

 

Adolfsson A. 

(2011) 

Sverige 

 

Women’s well-being 

improves after missed 

miscarriage with more 

active support and 

application of Swanson’s 

Caring Theory 

Ge kvinnor med kvarhållet 

missfall en ökad känsla av 

välmående genom att 

applicera Swanssons Caring 

Theory. Samt lära bättre 

organisering av resurser. 

Jämförelse med en original 

studie som undersökte 

effekten av strukturerat 

uppföljningsmöte, och en ny 

studie som fokuserar i 

En intervjustudie med 

kvinnor med kvarhållet 

missfall. Alla svarade i 

formulären perinatal 

grief scale två gånger, 

en och fyra månader 

efter missfall.  

 

 

74 

(18) 

Kvinnor som fick tidigare diagnos och aktiv vård efter missfall var 

nöjdare i sjukvården, hade lättare att hantera förlusten, fick lägre resultat i 

perinatal grief scale. Kvinnorna hade även kortare sjukfrånvaro i samband 

med missfall. Detta i jämförelse mellan original studien (Adolfsson A., 

Berterö C., & Larsson P.G.  

2006) och nya studien, där nya rutiner till aktiv vård och tidig diagnos var 

implementerad i sjukvården. 

P 

I 



III 

 

kvinnor med kvarhållet 

missfall. 

 

 

Adolfsson A., 

Berterö C., & 

Larsson P.G.  

(2006) 

Sverige 

 

 

 

Effect of a structured 

follow-up visit to a 

midwife on women with 

their early miscarriage: A 

randomized study. 

 

 

Identifiera kvinnornas behov 

av uppföljnings tillfälle med 

barnmorskan efter missfall. 

Vad en uppföljnings tid 

borde innehålla om detta 

behövs. 

 

 

Öppen randomiserad 

studie. 

Kvinnor erbjöds en 

uppföljningsmöte med 

en barnmorska. 

Kvinnor 

randomiserades till två 

grupper, en med 60 

minuter lång 

strukturerad diskussion 

och en grupp med 30 

minuter lång 

ostrukturerat möte med 

en barnmorska.  

 

Alla Kvinnor svarade i 

Perinatal Grief Scale – 

formulär vid 

uppföljningstillfället 

och efter en 

uppföljning via posten 

4 månade senare.  

 

Vid fyra månader även 

kvalitativa frågor, 

oberoende av grief 

scale, ställdes till 

kvinnor med kvarhållet 

missfall. 

 

 

 

88 

(0) 

 

Ingen betydande statistisk kunde påvisas mellan intervention grupper. 

Kvinnor själva upplevde att strukturerat besök hjälpte dem, men detta 

syns inte i perinatal grief scale resultaten. 

 

Kvinnor som inte hade barn hade högre resultat i Perinatal Grief Scale än 

kvinnor med barn sen tidigare, oavsett typen av uppföljningsmöte 

Antal deltagare i de olika grupperna var för liten för att kunna generalisera 

fynden. Viss skillnad mellan svaren i grupperna antyder att mer forskning 

kan behövas angående originella frågan. 

Kvinnor med kvarhållet missfall hade sämre anpassning än andra kvinnor 

och fick extra frågor vid andra intervjutillfället. Kvinnorna upplevde, att 

det inte fick bekräftelse för oron vid vårdkontakt, när de först misstänkte 

att något var fel. Graviditetssymtom minskade, kvinnor hade måttligt till 

liten blödning. Kvinnor fick höra att detta var normalt.  

Sjukhusets och vårdens trovärdighet minskades när man väl fick veta att 

det handlade om ett missfall.  

 

 

 

RCT 

II 

Adolfsson A., 

Larsson P.G., 

Wijma B., & 

Guilt and Emptiness: 

Women’s Experiences of 

Miscarriage 

Identifiera och beskriva 

kvinnornas upplevelser av 

missfall. 

Semistrukturerad 

kvalitativ intervjustudie 

15 

(0) 

 

Kvinnor sörjer missfall på olika sätt. En del blockerar känslan av sorg när 

dem är bland folk och bearbetar sorgen ensam. En del isolerar sig från 

vardagen och närstående, kryper in i sig själva. Många behöver tid för att 

K 

 I 



IV 

 

Berterö C.  

(2003) 

Sverige 
 

sörja men kan inte ta den tiden p.g.a. arbete. Några begravde sitt foster på 

ett hemligt ställe. Många hade stort behov av att prata om och om igen om 

händelsen och grubbla över orsaker. Att prata med andra kvinnor med 

liknande erfarenheter hjälpte att anpassa sig till den nya situationen.  

Att prata med kompetent vårdpersonal var hjälpsamt. Många upplever 

missfallen som ett personligt misslyckande och hanterade situationen 

genom att dölja dessa känslor från andra genom att spela tuff. Dessa 

kvinnor tänkte mer på sin partner, barn och andra människors behov och 

visade inte sina egna behov. 

AncerT., 

Gebhardt A., 

Andreassen 

S., & Botond 

A. (2012) 

Sverige 

 

 

Tidig förlust. Kvinnors 

Upplevelse av missfall 

 

Beskriva den sörjande 

kvinnans upplevelse av tidiga 

missfall. 

Intervjustudie 

 

6 

(0) 

En del av kvinnorna kände att de behövde hålla upp en mask, fast de 

egentligen behövde utrymme till att sörja.  

Att tala om missfallet kändes befriande och gjorde situationen lättare att 

hantera. Kvinnorna ville upprepade gånger få bekräftat att dem inte hade 

gjort något fel.  

- Få information, även om informationen var att man inte visste varför 

detta hade hänt. 

- Få information om vad som förväntas rent fysiskt, hur mycket man 

kommer att blöda etc.  

- Ha någon som fanns där för dem, en klippa 

 

 

K 

 I 

 

Andersson, I-

M., Nilsson, 

S., & 

Adolfsson, A. 

(2012) 

Sverige 

 

 

 

 

 

How women who have 

experienced one or more 

mis- carriages manage 

their feelings and emotions 

when they become 

pregnant again – a 

qualitative interview study  

 

Undersöka hur kvinnor som 

har upplevt en eller flera 

missfall hanterar sina känslor 

när de blir gravida igen. 

 

Intervjuer genomfördes 

med 16 kvinnor som 

var gravida igen efter 

att de genomgått en 

eller flera missfall. 

Intervjuerna 

analyserades med 

kvalitativ 

innehållsanalys med 

induktiv metod. 

 

16 

(x) 

 

Studien resulterade i fem olika kategorier; att  

distansera sig från graviditet (Rädslan av att bli gravid  

och förlora barnet igen, ledde till att vissa kvinnor inte  

vågade blir gravida igen). Fokus på graviditetssymtom (kvinnorna  

fokuserade på de "normala" symtomen vid  

en graviditet och de "onormala" eftersom att de efter  

ett/flera missfall kände igen symtomen). Bekräftelse  

(kvinnorna sökte bekräftelse för att försäkra sig om att graviditeten var normal), 

ultraljudsundersökningar  

(för att få bekräftelse på graviditeten) samt  

professionellt socialt stöd, för att kunna tala om  

graviditetens gång samt tidigare missfall. 

 

 

K 

I 

 

Bergner A., 

Beyer R., 

Pregnancy after early 

pregnancy loss: A 

Att dokumentera en 

psykologisk situation av 

En prospektiv 

longitudinell studie.  

342 den 

första 

Tre olika copingstrategier efter missfall identifierades i första delen av 

studien.  

CCT 

   I 



V 

 

Klapp B. F., 

& Rauchfuss 

M.  

(2007) 

Tyskland 

 

 

Prospective study of 

anxiety, depressive 

symptomatology and 

coping. 

 

gravida kvinnor som har haft 

ett missfall tidigare samt 

identifiera riskfaktorer och 

skyddsfaktorer som kan 

påverka i kvinnornas 

emotionella balans vid ny 

graviditet. 

 

Kvinnor fyllde ett 

frågeformulär skriftligt 

om missfall. Kvinnor 

som blev gravida igen 

inom två år 

kvalificerades att vara 

med i fortsatt studie. 

Kontrollgrupp med 69 

gravida kvinnor. 

 

omgången 

142 

kvalificer

ades till 

fortsättnin

gsgruppen 

(34) 

”Depressive coping” Kvinnor visade depressiva symtom som irritation, 

känslor av oduglighet och social tillbakadragande. Kvinnorna 

trivialiserade och förnekade förlusten av graviditet.  

”Anxious grieving” skilde sig från depressive coping mest i mängd av 

markerad sorg över förlusten. 

”Active coping with the loss” -stilen manifesteras  

med sökning av information, behov av råd från läkaren  

samt behov av bekräftelse från partners eller  

närstående. Gruppen ville se missfallet som  

naturens eget bortval av ett foster som inte var  

livsduglig. 

 

Corbert-

Owen C., 

Kruger L-M., 

2001, South 

Africa. 

Health system and 

emotional care. Validating 

the many meanings of lost. 

Att förstå vad missfall 

betyder för kvinnor samt 

deras emotionella behov efter 

missfall.   

Kvalitativ 

intervjustudie om 

kvinnornas erfarenheter 

8 

(0) 

Behov i samband med missfall: Bekräftelse från vårdpersonalen för 

fysiska symtom och kännslor. 

Bekräftelse påverkade positivt i kvinnornas coping. 

Vårdpersonalen kan vara påverkad av sina egna uppfattningar om vad 

kvinnan ska känna. Att vårdpersonalen lyssnar betyder inte att dem har 

förstådd eller hört vad kvinnan går igenom. 

Kvinnor vill påverka i behandlingar, och önskar samarbete från 

vårdpersonalen. 

Kvinnor behöver information om fysiska symtom och processer. Kvinnor 

som fick information skylde inte på sig själva för missfallet. Kvinnor som 

inte fick information, hade skuldkänslor.  

Kvinnor behöver empati, sympati, och personlig bemötande. Kvinnor som 

fick sympati och mer personlig empatisk bemötande från vårdpersonalen 

hade lättare att hantera situationen. Alla kände inte sorg och en kvinna 

skämdes över att hon inte kunde visa känslor som förväntades av henne. 

Coping strategier/långsiktiga behov:  

En del av kvinnor behöver tid att sörja, skapa minnen om förlorade barnet 

t.ex. ge namn, se ultraljudsbilden eller hålla i det döda fostret. 

En del av kvinnorna ville inte ha minnen, men glömma bort det hela så 

fort som möjligt. De ville inte heller ha socialt stöd men bearbeta 

händelsen i fred. 

Socialt stöd hjälpte vissa kvinnor, och dem ville få prata med anda 

kvinnor som hade liknande erfarenheter. 

Att hitta mening i förlusten, vända det till en välsignelse, hjälpte vissa 

kvinnor. 

 

 



VI 

 

Fernandez R., 

Harris D., & 

Leschied A.  

(2011) 

Kanada 

Understanding grief 

following pregnancy loss. 

A retrospective analysis 

regarding women’s coping 

responses. 

Beskriva kvinnornas levda 

erfarenheter av 

graviditetsförlust, deras 

coping och förstå vad som 

hjälpte och förhindrade 

copingen och anpassning i 

förlusten.  

 

Intervjustudie. Kvinnor 

intervjuades om deras 

erfarenheter kring 

missfall. Deltagare var 

mellan 26 och 61 

gamla. 3 hade 

erfarenheter av multipla 

missfall. 6 hade tidiga 

missfall, 2 hade haft 

missfall v. 16 och 1 

hade haft missfall v. 20 

7 

(0) 

 

Reactions- känslor, rationella och icke rationell respons, emotionell och 

verbal procession av förlust. Dagliga livet växlade mellan stödjande och 

konfronterande. Starka, ocensurerade känslor kunde uppstå utan varning.  

Attachment- Kontakt till fostret och graviditet. Kvinnor upplevde att de 

förlorade graviditetsupplevelsen, hopp om framtida barnet och familjen, 

planer som dem placerade i barnet. Kvinnor byggde attachment relation 

till barnet under tidig graviditet och under graviditetens gång växte bandet 

starkare.  

Trauma - psykisk och fysiskt trauma. Traumatiskt att uppleva fysiska 

symtom och processen av missfall, för kvinnorna hade inte information 

om vad som väntade. Mängden av blödningar, smärtornas intensitet, 

duration av processen, behov att göra val kring behandlingen orsakade 

trauma.  

Coping/Healing - Svårigheter att inte veta hur man kan rationalisera 

förlusten, emotionell distress, gå vidare. Coping var en process, där 

överväldigande känslor av loss och sorg växlades med förståelse av att de 

måste investera i livet. Saknad av ritualer gjorde sorgs bearbetning 

svårare. 

Existential/Meaning making - försök att skapa sammanhang och menig i 

förlusten. Spirituell tro, värderingar, övertygelser hjälpte att hitta mening. 

Vissa gav namn för sitt barn för att konkretisera känslorna. Existentiella 

funderingar hjälpte kvinnor att sätta missfallet i sammanhang, förstå vad 

som hade hänt och få personlig förståelse för sina känslor och händelsen. 

Perceptions of social Support - Kvinnans uppfattning av stödjarens 

öppenhet, avsikter, ett icke bedömmande förhållningssätt och kvalitet av 

stöden var viktigare för coping. 

Environment faktorer utanför locus of control. Medicinska processer, 

möjligheter att få vård/behandling omgående, att behöva vänta.  

Social Support Received Närvaro, lyhördhet, någon annan som hjälper 

med det praktiska som hushållsarbetet och andra barn när man själv 

behöver få sörja över det värsta. 

Professional support received- Kvinnor som ville förstå allt fick mycket 

professionell hjälp, samtal och information angående sina känslor såväl 

fysiska symptom.  

K 

I 

Gerber-

Epstein, P., 

Leichtentritt 

D-R., & 

The experience of 

miscarriage in first 

pregnancy: the women's 

voices 

Observera den subjektiva 

upplevelsen efter ett missfall 

och göra deras röster hörda. 

Fem olika teman användes i 

En kvalitativ metod 

genomfördes, 19 

kvinnliga deltagare från 

Israel i åldern 25-35 

19 

(X) 

 

Kvinnorna beskrev deras missfall som något smärtsamt 

och komplext, med olika tankar och känslor som  

nedstämdhet, förnekelse, ilska, isolering, misslyckande, 

rädsla, hjälplöshet, skuld. Gällande stöd och för att  

K 

I 

 



VII 

 

Benyamini, 

Y. 

(2009) 

Israel 

 

 

studien  

1. Desto större glädje, desto 

mer smärtsamt blir kraschen  

2. Naturen och intensiteten 

av förlusten 3. Källor till stöd 

(coping)  

4. Livet efter missfall  

5. Rekommendationer till 

professionell hjälp  

intervjuades på 

Hebreiska. kriterierna 

för deltagarna: under 

35 år, upplevt ett 

missfall under de 

senaste fyra åren, varit 

gravida eller unga 

mödrar vid intervjun.  

 

komma vidare efter ett missfall, tyckte dem flesta  

kvinnorna att deras män, vänner och familj var till stor  

hjälp för deras coping. Vissa kvinnor copade genom att  

återgå till det "normala" att jobba igen och sysselsätta  

sig för att komma bort från dem jobbiga tankarna kring missfallet.  

Men i sociala sammanhang och på jobbet upplevde vissa kvinnor  

att det blev värre när det återgick till det normala, de copade  

genom att undvika människor eller situationer som påminde dem  

om missfallet. Kvinnorna nämnde deras mammor som det stora  

stödet under processen. Kvinnorna rekommenderade vikten av att  

ha bra doktorer eller vårdpersonal som visar empati och kan förstå  

och försöka sätta sig i kvinnans situation. 

Nikcevic 

A.V., 

Kuczmierczy

k A.R., 

Tunkel S.A., 

& Nicolaides 

K.H.  

(2000) 

UK 

Distress after miscarriage: 

relation to the knowledge 

of the cause of pregnancy 

loss and coping style 

Undersöka vilken effekt 

vetenskapen har för orsak till 

missfall och informerad 

copningstil har i nivåer av 

distress (smärtsam oro, 

psykologisk smärta, ångest) 

En intervjustudie. 

Psykologisk analys i 

samband med missfall, 

ett uppföljningsmöte 

samt uppföljning 4 

månader efter 

missfallet. 

 

151 

(27) 

 

Kvinnor med olika copingstrategier var lika angelägna att få information 

om medicinska orsaker till missfallet. 95 % accepterade erbjudanden att 

undersöka medicinska orsaken grundligt. Uppföljningen hjälpte kvinnor 

med olika copingstrategier även när orsak för missfallet inte hittades, 

vilket hände med 36 % av deltagarna. Individuella copingstrategier var 

inte avgörande för lyckad coping. 

 

CCT 

   I   

 

OckhuijsenD

-L, H., 

Boivin, J., 

Van Den 

Hoogsen., & 

Macklon, S-

N.  

(2013) 

UK 

 

Coping after recurrent 

miscarriage: Uncertainty 

and bracing for the worst 

Studera och förstå hur 

kvinnor med återkommande 

missfall eller enstaka missfall 

använder för coping.  

En kvalitativ 

intervjustudie med två 

fokusgrupper av 

kvinnor. Där en grupp 

var kvinnor som haft 

återkommande missfall 

och en grupp med 

kvinnor som genomgått 

missfall en gång. 

14 

(5) 

Kvinnorna i båda grupperna använde emotion fokuserad coping. 

Kvinnorna hade olika strategier efter missfall och även coping inför nästa 

graviditet. Copingstartegier kvinnorna använde var, jämförelse med andra, 

undvikande, socialt stöd, positiv omvärdering. Vissa kvinnor undvek att 

söka information eller att tänka på bebisen. En del kvinnor använde sig av 

att ”brace for the worst” för att kunna kontrollera sina känslor och 

framtida känslor inför nästa graviditet. 

K 

I 

Rowsell e., 

Jongman G., 

Kilby R., & 

Kirchmeier 

R., Orfod J.  

(2001) 

The psychological impact 

of recurrent miscarriage, 

and the role of counselling 

at a pre-pregnancy 

counselling clinic 

Öka förståelse av 

psykologisk påverkan av 

återkommande missfall, och 

undersöka om intervention i 

en rådgivningsklinik för 

graviditetsplanering påverkar 

Kvinnor med 

återkommande missfall 

svarade under tre 

tillfällen i frågor enligt  

- Hospital Anxiety and 

Depression Scale,  

76 

(24) 

(39) 

1. Ångest och depressions nivåer var inte högre än allmänheten. 

2. Distress nivån sjönk mellan andra och tredje interventionen. 

3. - graden av undvikande coping och aktiv beteende coping sänkte under 

tiden 

-kognitiv coping stannade på samma nivå 

4. Gruppen som fick medicinsk information om missfall hade något lägre 

P 

I 

 



VIII 

 

UK 

 

i känslomässig välmående. - The Impact of Event 

Scale  

- The Coping Schedule. 

 

 

resultat i emotionell distress, men resultat var inte statistiskt signifikant. 

Coping kan bli svårare efter varje missfall. 

Rowlands, J-

I., & Lee, C. 

(2010) 

Australien 

 

 

The silence was 

deafening’: social and 

health service support after 

miscarriage 

Att undersöka hur 

Australienska kvinnor möter 

olika utmaningar i hantering 

av missfall. 

En semi-strukturerad 

intervjustudie av 

kvinnor i åldern 35-42, 

som hade upplevt 

missfall de senaste 2 

åren. 

9 

(x) 

Coping för kvinnorna påverkades av hur de blev bemötta av vården och 

det sociala stödet. 

Sociala stödet 

Kvinnornas coping som hjälpte dem hantera missfallet var genom stöd 

från vänner och familj och upplevdes som det mest värdefulla stödet. 

Stödet från deras män hjälpte dem att hantera sorgen vid missfallet och 

tyckte att människor som erbjöd stöd och var där och lyssnade hjälpte dem 

att hantera förlusten. Även om stödet var till stor hjälp, kunde det även har 

negativ effekt på kvinnan. Vissa kvinnor upplevde att deras män inte 

förstod deras känslor och erfarenheter. En del kvinnor kunde inte copa pga 

brist i stöd med sin förlust och sorg. Kvinnor hade svårt med coping när 

människor inte förstod deras sorg eller hur betydelsefull deras missfall var 

för dem. Andra kvinnor beskrev hur en ceremoni och tiden att få sörja 

genom förlusten hjälpte dem.  

Vården 

Många kvinnor var arga med hur de blev bemötta inom vården, med 

okänsliga kommentarer av läkare. 

Kvinnorna var även missnöjda med bristen på information och brist på 

empati från vårdpersonal när de vårdades på sjukhus. Kvinnorna upplevde 

att vårdpersonalen inte var medvetna om deras individuella fysiska och 

känslomässiga behov. 

K 

I 

Sejourné, N., 

Callahan, S., 

& Chabrol, 

H. 

2009 

Frankrike (a) 

 

Support following 

miscarriage: What women 

want. 

 

Fråga kvinnor om deras 

önskan om stöd efter ett 

missfall och specifika 

aspekter om innehåll. 

 

 

En experimentell 

utformad enkät med 

frågor presenterades på 

internet. Enkäten 

presenterades i ett 

forum som behandlar 

missfall och ger 

gynekologisk 

information. 300 

kvinnor i ålder 18-43 

och 5 män deltog i 

305 

(x) 

 

Majoriteten av kvinnorna som deltog i studien  

uppgav att mer stöd efter missfall hade varit  

uppskattat. Kvinnorna kände sig dåligt informerade  

och hade särskilt svårt att hantera den känslomässiga  

effekten av missfall. Strategier som kvinnorna använde 

vid coping var, att söka information (93 %),  

diskussion med deras närstående (86 %),  

deltagande i forum på internet (81 %), läsa om  

missfall (76 %), distrahera sig själva med annat (75 %), 

prata med vänner från deras umgänge (70 %) och prata  

med andra kvinnor som också gått igenom ett/flera  
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 I 

 



IX 

 

studien. Alla i studien 

var fransktalande och 

bodde i Frankrike och 

Belgien.    

 

missfall (64 %). Ett litet antal kvinnor sökte sig till en  

psykolog (15 %). 

 

Séjourné N., 

Callahan S., 

& 

Chabrol H. 

(2010). 

Frankrike 

(b) 

 

The Utility of a 

psychological intervention 

for coping with  

spontaneous abortion 

Implementera och utforska 

effektiviteten av psykologiskt 

stöd med tre olika kliniska 

metoder (psykiskt stöd, 

psykopedagogik, kognitivt 

psykoterapi) för kvinnor som 

har haft ett missfall 

 

Återkommande 

intervjuer genomfördes 

efter 3 och 10 veckor 

samt 6 månader. Två 

grupper intervjuades: 

en akut 

behandlingsgrupp och 

en grupp med fördröjd 

behandling. Stort 

bortfall vid sista 

intervjutillfälle. 

 

134 

(67) 

 

Forskaren har en uppfattning om att de kvinnor som avslutade mitt i 

studien ville blockera deras tankar kring det och inte ville tänka på 

händelsen igen.  

Många av kvinnorna i den akuta behandlingsgruppen upplevde psykiskt 

stöd som mycket hjälpsamt och skulle ha velat ha ännu mer stöd. Kvinnor 

upplevde att tidigt psykiskt stöd hjälpte dem att hantera situationen 

hemma, med sina partners och närstående. Stödet hjälpte även att hantera 

irrationella, felaktiga uppfattningar och skuldkänslor kring missfallet.  

 

RCT 

  II 

 

Smith L.F., 

Frost J., 

Levitas R., 

Bradley H., 

& Garcia J. 

(2006) 

UK  

 

Women’s experiences of 

three early miscarriage 

management options. A 

qualitative study 

Utvärdera social och 

personlig påverkan i 

kvinnornas upplevelser vid 

missfall under första 

trimester vid 3 olika 

behandlingsmetoder för 

missfall (naturligt, 

medicinering och kirurgisk) 

Kvalitativ 

intervjustudie bland 

deltagare i MIST 

(Miscarriage treatment 

trial).  

Kontrollgrupp som inte 

deltog i MIST. 

 

n=72 

Fokusgrupper 

n=47 

Feedback 

N=20 

Valmöjlighet och kontroll över  

behandlingen hjälpte att hantera 

situationen. Några ville ha missfallet hanterat så fort,  

kliniskt och rent som möjligt. Dessa kvinnor  

ville komma till tillbaka till vardagen och  

använda normalisering av livet som styrka för  

att komma över händelsen. 

En del ville kunna ha en naturlig gång och sörja  

under väntan på att missfallet var över. Kvinnor upplevde det som viktigt 

att kunna säga farväl till babyn även om det bara var ett embryo. Detta 

lättade att hantera situationen och gå vidare. 

En del ville vara ifred och sörja i sin egen takt  

men fick inte göra detta. Behandlingen kändes  

som ett trauma på trauma och gjorde det svårare 

att hantera situationen. 

K 

I 

 

Van P. 

(2012) 

USA 

Conversations, coping, & 

connectedness. A qualitive 

study of women who have 

experienced involuntary 

pregnancy loss. 

Beskriva processer och 

strategier kvinnor använder 

för coping efter förlorad 

graviditet. 

Gravida kvinnor med 

historia av missfall 

eller dödfött barn 

intervjuades.  

Första trimester förlust 

22 

(2) 

Being myself, att vara sig själv i sin värld som coping strategi.(11 

deltagare) Acceptera förlusten. Prata med sig själv, låta ens syn av sin 

plats i världen, att hitta mening i förlusten. Se tillfällen och händelser som 

aldrig skulle ha hänt, t. ex i arbetslivet, om man hade haft barnet. Det som 

är menat att hända händer, information om skäl till missfall, praktikalitet, 

K 

I 

 



X 

 

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

I = Hög, II = Medel, III = låg

(15) Andra trimester 

förlust (4) Tredje 

trimester (1). 

Intervjuer kodades, 

teman lyftes upp. 

realism, går inte att påverka.  

Diskussion med andra som coping strategi. (17 deltagare) Diskussion 

med familjemedlemmar: partner, ens mor. Diskussion med andra: familj, 

vänner, släkt, kollegor och kvinnor med graviditetsförluster. 9 kvinnor 

pratade med andra kvinnor med liknande erfarenheter som hade fått ett 

barn senare, och upplevde detta mycket hjälpsamt. Mödrar delade kloka 

ord, och var ett stöd.  

-Undvikande och inbillande (12 deltagare) Undvikande att tänka  eller 

prata om händelsen med andra. En del berättade inte till någon, eller bara 

till partner och sin mor. En del kvinnor undvek att träffa andra, speciellt 

kvinnor med barn. 6 deltagare blockerade händelsen från sig själva för att 

kunna hantera situationen lugnt och i egen takt. 

Centralt för lyckad coping var samhörighet, känslan av sammanhang och 

relationer till andra och sin omgivning.  

 

Mest hindrande för copingen, var att inte känna någon samhörighet. 
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