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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 
 

Missfall förekommer i 20-30 procent av alla graviditeter och innebär att denna avbryts 

ofrivilligt före vecka 22. Orsaken är sällan känd. Ett missfall kan ha olika förlopp och kan 

kräva medicinsk eller kirurgisk behandling. Missfallet orsakar ofta en traumatisk kris och 

en sorgeprocess för kvinnan. Swansons omvårdnadsteori kan tillämpas i omvårdnaden av 

en kvinna som fått missfall. 

 

Syfte  
 

Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelse av omvårdnaden vid missfall.  

 

Metod  
 

Som metod för denna studie valdes en litteraturöversikt. Databassökning genomfördes i 

Cinahl, PubMed och PsychINFO och 19 artiklar inkluderades i resultatet efter ett 

systematiskt urval av vetenskapliga artiklar. Artiklarna genomgick kvalitetsgranskning och 

sammanställdes i en matris.  

 

Resultat 
 

Resultatet presenterades genom teman i ordning utefter hur kvinnan upplevde dessa. De 

fysiska symtomen kunde leda till rädsla och panik. Ett missfall innebar även en psykisk 

påfrestning och nästan alla kvinnor genomgick en psykisk kris. Att finna orsaken var 

viktigt för kvinnorna och associerades med mindre lidande och ångest samt högre grad av 

psykisk återhämtning. Även stöd från närstående och sjukvårdspersonal var avgörande för 

hur kvinnan upplevde sitt missfall. Vården upplevdes i stor utsträckning som bristfällig 

exempelvis genom otillräcklig information samt brist på tid och empati.  

 

Slutsats 
 

Ett missfall innebar både psykisk och fysisk påfrestning. Trots att sjukvårdspersonal i vissa 

fall var medveten om uppgiften att tillgodose kvinnans fysiska och psykiska behov, 

upplevde kvinnorna en brist i sjukvårdspersonalens handlande. Utbildning inom ämnet 

samt en större medvetenhet hos sjukvårdspersonal kunde öka chanserna för att ge en god 

och adekvat vård till kvinnor som upplevt missfall. 

 

Nyckelord: Missfall, stöd, upplevelse, omvårdnad. 
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BAKGRUND 

 

Inledning 

 

Den normala graviditetens längd är 40 veckor och beräknas från den sista menstruationens 

första dag fram till barnets födelse. Ibland avbryts dock en graviditet ofrivilligt tidigare än 

så, vilket benämns spontan abort eller missfall. Detta sker i cirka 20-30 procent av alla 

graviditeter. Missfall förekommer oavsett kvinnans ålder men risken ökar ju äldre kvinnan 

blir. Frekvensen är cirka 13 procent för kvinnor 20-25 år och uppemot fyra gånger så hög 

risk för kvinnor i åldern 35-39 år (Adolfsson, 2009).  

 

Foster som stöts ut före 22 fullbordade veckor klassas som missfall. De graviditeter som 

avbryts efter vecka 22 klassas som för tidig förlossning (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & 

Andersson, 2010). Ett missfall kan delas in i tidigt eller sent missfall beroende på hur långt 

gången graviditeten är. Tidiga missfall sker till och med vecka 12, och sena missfall 

inträffar mellan den tolfte och tjugoandra graviditetsveckan (Andersson, Nilsson & 

Adolfsson, 2012; Borgfeldt et al., 2010). Mellan 80 och 85 procent av alla missfall sker 

före vecka 12 (Borgfeldt et al., 2010). Enligt Socialstyrelsens författningssamling [SFS] 

(2008:207) ska en anmälan om födsel göras till Skatteverket för alla barn som utstöts efter 

22 fullbordade graviditetsveckor. Vid osäkerhet om graviditetslängden gäller denna 

anmälan för barn som är längre än 25 cm vid utstötning. Anmälan om barn sker oavsett om 

de vid utstötning är levande eller döda.  

 

Att vänta barn innebär höga förväntningar om ett nytt liv för kvinnan och hennes partner. 

När en graviditet resulterar i missfall innebär detta både en fysisk och psykisk påfrestning 

(Adolfsson, Larsson, Wijma & Berterö, 2004) och kvinnan kan känna skuld för det 

inträffade (Geller, Psaros & Kornfield, 2010; Modiba & Nolte, 2007; Swanson, Connor, 

Jolley, Pettinato & Wang, 2007). Vid missfall föreligger även en risk för depression 

(Adolfsson et al., 2004; Murphy, Lipp & Powles, 2012). Förmågan att föda fram ett friskt 

barn är starkt kopplad till synen på själva kvinnligheten, och ett misslyckande i det 

avseende som missfall innebär för kvinnan kan utlösa en psykisk kris (Cullberg, 2006). 

 

Missfall benämns också som spontan abort. Detta är skiljt från begreppet elektiv abort, 

vilket utgör ett frivilligt aktivt val av kvinnan att avsluta sin graviditet (Borgfeldt et al., 

2010). Detta arbete fokuserar på kvinnors upplevelse och omvårdnadsbehov enbart vid 

spontan abort.  

 

Missfallets förlopp och symtom 

 

Missfallet kan ha olika förlopp. Fullständigt missfall innebär att hela graviditeten – det vill 

säga foster, moderkaka och fosterhinnor – stöts ut komplett vid en och samma tidpunkt 

(Borgfeldt et al., 2010). För att fastställa ett komplett missfall krävs en vaginal 

ultraljudsundersökning (Adolfsson, 2009). Vid inkomplett missfall stöts graviditeten ut 

ofullständigt och förloppet kan pågå upp till 10-14 dagar. Kvarhållet missfall innebär att 

fostret dör i livmodern, som då slutar växa, medan moderkaka och hinnor har fortsatt 

tillväxt under en tid. Det kan dröja innan denna typ av missfall upptäcks, varför kvarhållet 

missfall också kallas missed abortion. Förr eller senare kommer det kvarhållna missfallet 



 2     

att stötas ut. Hotande missfall innebär att kvinnan får symtom på missfall, såsom smärtor 

eller blödningar, men fostret överlever och graviditeten fortsätter (Borgfeldt et al., 2010). 

 

Blödning och buksmärta är två vanliga symtom vid missfall (Nielson, Gyte, Hickey, 

Vazquez & Dou, 2013; Serrano & Lima 2006), vilket kan vara mycket traumatiskt 

(Serrano & Lima 2006). Blödning i samband med missfall kan i allvarliga fall leda till 

behov av blodtransfusion (Nanda, Lopez, Grimes, Peloggia & Nanda, 2012). Vid missfall 

pågår blödningarna i genomsnitt nio dagar. När kvinnan börjat känna fostrets rörelser, kan 

plötslig avsaknad av dessa väcka misstanke om missfall och leda till att kvinnan kontaktar 

sjukvården. Barnmorskan är ofta den första kontakten, som gör en grundlig anamnes 

genom frågor om graviditetslängd, eventuell smärta samt blödningens färg och mängd. 

Anamnesen innehåller också frågor om kvinnans reproduktiva historia – exempelvis 

tidigare graviditeter och missfall. Det eventuella missfallet konstateras sedan med hjälp av 

ultraljudsundersökning (Adolfsson, 2009). Dock kan denna undersökning inte bekräfta 

missfall innan graviditetsvecka sex, då graviditeten är så liten vid denna tidpunkt. Istället 

kan prover på hormonvärdena i blodet konstatera eventuellt missfall (Borgfeldt et al., 

2010). 

 

Orsak och behandling 

 

Orsaken till missfall är sällan känd. Kromosomavvikelse är den vanligaste anledningen, 

cirka 80 procent av missfallen orsakas av detta (Adolfsson, 2009). Defekter i livmodern, 

endokrina eller metaboliska sjukdomar hos kvinnan såsom hypo- eller hyperthyroidea och 

diabetes är ytterligare kända riskfaktorer. Även infektioner hos modern under tidig 

graviditet kan leda till missfall. Omgivningsfaktorer såsom hög ålder, rökning eller stress 

ökar också risken (Adolfsson, 2009).  

 

Det finns ingen förebyggande behandling av missfall. Kvinnans eventuella kontakt med 

sjukvården blir då missfallet redan skett. Vid kvarhållet missfall och pågående inkomplett 

missfall syftar behandlingen till att tömma livmodern på dess innehåll. Om livmodern vid 

missfallet är mindre än en genomsnittlig livmoders storlek efter 12 veckor, behandlas detta 

kirurgiskt eller medicinskt. Den kirurgiska behandlingen innebär att hela graviditeten eller 

eventuella graviditetsrester sugs ut med vakuum eller skrapas bort från livmoderns 

slemhinna. Vid medicinsk behandling ges läkemedel som mjukar upp livmoderhalsen och 

skapar sammandragningar för att stöta ut graviditeten. Om livmodern är större än 

motsvarande 12 veckor vid ett kvarhållet missfall eller pågående inkomplett missfall, 

erhåller kvinnan värkframkallande medel och foster, fosterhinnor och moderkaka föds 

fram som vid en normal förlossning. Ett fullständigt missfall behöver ingen behandling 

(Borgfeldt et al., 2010). 

 

Upprepade missfall 

 

När en kvinna fått ett missfall är risken för ett nytt missfall 10-20 procent. Efter två 

missfall är risken cirka 30 procent och efter tre missfall föreligger cirka 50 procents risk att 

få ännu ett missfall (Adolfsson, 2009). Tre eller fler missfall i följd klassas som upprepade 

missfall (Borgfeldt et al., 2010). Detta medför ofta en negativ period i kvinnans liv 

(Serrano & Lima 2006) och tidigare missfall kan orsaka oro vid framtida graviditeter 

(Woods-Gliscombé, Lobel & Crandell, 2010). Orsaken till upprepade missfall är inte alltid 

känd (Borgfeldt et al., 2010). Det kan bero på slumpen, men även anatomiska defekter eller 

kromosomavvikelser hos fostret kan förklara missfallen. Även infektioner hos någon av 
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föräldrarna kan vara en bidragande orsak. Vid upprepade missfall erbjuds paret en 

utredning för att undersöka om behandling kan öka chanserna för en fullgången graviditet. 

Grundlig anamnes, blodprover för att utreda autoimmuna sjukdomar samt olika 

gynekologiska undersökningar genomförs för att finna orsaken till de upprepade 

missfallen. I fallet att någon specifik orsak påvisats ges behandling utifrån denna 

(Adolfsson, 2009). Att få upprepade missfall kan påverka kvinnans förhållande med sin 

partner negativt, bland annat kan detta gälla parets gemensamma sexualliv (Serrano & 

Lima 2006). 

 

Graviditet efter missfall 

 

Efter att ha upplevt ett missfall oroar sig många kvinnor över att inte kunna bli gravida 

igen, dock har 98 procent av de kvinnor som fått missfall lyckats blivit gravida igen och 

fött levande barn inom två år (Adolfsson, 2009). Erfarenheten av tidigare missfall bidrar 

ofta till en ökad oro vid en ny graviditet och glädjen över den nya graviditeten kan dämpas. 

Det är av stor vikt att kvinnan känner att oron blir tagen på allvar då hon kontaktar 

sjukvården vid ängslan över att ännu en graviditet ska avslutas med missfall (Adolfsson et 

al., 2004). Ett humant och sympatiskt förhållningssätt hos sjukvårdspersonalen är av stor 

vikt för att möta kvinnans omvårdnadsbehov (Adolfsson et al., 2004). Kvinnan har ofta 

delade känslor kring den efterkommande graviditeten. Samtidigt som hon tenderar att 

distansera sig från graviditeten, söker hon ständigt efter bevis på att den nuvarande 

graviditeten fortskrider normalt (Andersson et al., 2012). 

 

Sorg och kris 

 

Begreppen sorg och kris är ofta sammanflätade med varandra men har olika innebörd och 

behöver bli synliga var för sig. Det är bland annat tidsperspektiven som skiljer dem åt, då 

sorgeprocessen vanligtvis är betydligt mer långvarig än en kris (Fyhr, 2003). En psykisk 

kris definieras som ett tillstånd då en persons inlärda reaktionssätt och tidigare erfarenheter 

inte räcker till för att förstå och klara av den omvälvande livssituation man hamnat i 

(Cullberg, 2006). En sorgeprocess utlöses av samma typ av händelser som en kris kan 

utlösas av, när dessa händelser innebär en avsevärd förlust för den drabbade. Händelsen 

behöver däremot inte vara så omfattande att den hotar personens grundläggande 

tillfredställelse i livet (Fyhr, 2003). 

 

Två slags kristillstånd finns identifierade beroende på vilken den utlösande faktorn är: 

traumatisk kris eller utvecklingskris/livskris. En traumatisk kris utlöses av yttre, 

oförutsägbara anledningar, till exempel en skilsmässa eller ett dödsfall. En utvecklingskris 

utlöses av sådant som tillhör det normala livet, tonåren kan vara ett exempel på detta. En 

utvecklingskris är mer komplex och svåravgränsad än en traumatisk kris. Detta innebär 

dock inte att en traumatisk kris på något sätt är lättare att hantera – varken för den 

drabbade, närstående eller för personal som försöker stödja i krisen (Cullberg, 2006). 

Sorgen utspelar sig under längre tid än den traumatiska krisen, och kriser kan uppträda i 

relativt avgränsade perioder under sorgeprocessen (Fyhr, 2003). 

 

Sorgeprocessen 

 

Sorgen är en läkningsprocess vars uppgift är att bearbeta förlusten och läka det psykiska 

sår som blivit kvar. Sorgearbetet tar ofta mycket tid och energi av den drabbade. Om en 

förlust inte får uttryckas trängs den med tiden undan från medvetandet. Men tiden i sig 
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läker inte sådana sår, utan behöver bearbetas. Så länge förlusten är obearbetad försöker den 

tränga igenom till medvetandet för att få chans till läkning. Sorgen behöver upplevas och 

uttryckas för att inte försvåras och ta form i fysisk sjukdom. Den som sörjer måste få hjälp 

att våga möta sin sorg och kunna uttrycka den. En trygg omgivning är viktig i detta 

avseende, gällande både närstående och den personal som den drabbade kommer i kontakt 

med under processen (Fyhr, 2003). Från en socialt konstruerad synvinkel blir förlusten av 

ett barn som ingen sett eller hållit i, inte alltid erkänt som en signifikant förlust. Därmed 

blir kvinnan inte erkänd att behöva tid för sorg och återhämtning (MacConnell, Aston, 

Randel, & Zwaagstra, 2012). Att finnas till hands, lyssna, acceptera sorgens uttryck och 

låta den ta tid underlättar sorgeprocessen för individen (Fyhr, 2003).  

 

Den traumatiska krisens faser 

 

Chockfas 

 

En traumatisk kris kan delas upp i fyra faser. En chockfas, som övergår i reaktionsfasen. 

Därpå följer bearbetningsfasen som slutligen leder till nyorienteringsfasen, då fullständig 

återhämtning uppnåtts. Chockfasen varar som längst i några dygn och kan yttra sig som 

förnekelse, genom att den drabbade skjuter verkligheten ifrån sig utan förmåga att ta in och 

bearbeta händelsen (Cullberg, 2006). Det är viktigt att förmedla att de reaktioner och 

känslor som den drabbade kan uppleva både är rimliga, riktiga och helt normala (Borgfeldt 

et al., 2010). Personen kan uppträda lugnt och oberört till en början, men inombords känna 

stort kaos utan möjlighet att kommunicera detta (Cullberg, 2006). Det är viktigt att ge den 

drabbade tid och förstå att i detta första skede vill inte alla tala om sina känslor (Gergett & 

Gillen, 2014). Det är viktigt att förmedla vart personen kan vända sig för att få hjälp att 

samtala kring händelsen, exempelvis till kurator eller psykolog (Borgfeldt et al., 2010).  

 

Reaktionsfas  

 

Den psykiska krisen övergår från chockfas till reaktionsfas då den drabbade börjar öppna 

ögonen för det som skett, efter att tidigare försökt komma ifrån det. Perioden för chock- 

och reaktionsfas benämns den akuta krisen. Denna bör inte pågå längre än totalt fyra till 

sex veckor. Under reaktionsfasen försöker medvetandet integrera verkligheten på ett så 

funktionellt sätt som möjligt. Det är nu den drabbade börjar använda sig av 

försvarsmekanismer för att ta sig igenom den svåra situationen. För utomstående är det 

tydligt att denne försöker finna någon mening i det som skett. Existentiella 

frågeställningar, tillsammans med känslan av orättvisa, kan drabba personen. De 

försvarsmekanismer som den drabbade tar till under denna fas i krisen är omedvetna 

psykiska reaktionssätt som syftar till att minska upplevelsen av hot och fara för jaget. 

Många gånger hjälper försvarsmekanismerna personen att stegvis konfronteras med 

verkligheten, men ibland kan de bidra till att förlänga och försvåra övergången till 

bearbetningsfasen (Cullberg, 2006). Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns något 

reaktionsmönster som är mer korrekt än något annat och som därför ska förväntas av den 

som är i kris eller sorg. Det väsentliga är inte hur förlusten ser ut för de utomstående, utan 

hur den känns för den drabbade (Fyhr, 2003). Precis som under chockfasen är förnekelse 

fortfarande en vanlig försvarsmekanism, trots att verkligheten sakta accepteras. En 

projektion av skuldkänslor på omgivningen är inte ovanlig. Detta syftar framförallt till att 

lägga skulden för skeendet på någon annan än sig själv. Isolering eller undertryckande av 

känslor är några av de vanligaste försvaren vid smärtfyllda händelser. Handlingarna kan 

vara mer eller mindre medvetna och leda till ett tillfälligt skydd mot sina egna känslor. Den 
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drabbade kan kanske lugnt berätta om det inträffade i ett försök att anpassa sig till sociala 

förväntningar och krav från omgivningen (Cullberg, 2006).  

 

Bearbetningsfas 

 

När den drabbade lämnat det akuta skedet av krisen tar bearbetningsfasen sin början. Den 

pågår i mellan ett halvår och cirka ett år efter händelsen som utlöste krisen. Under denna 

tid börjar personen återigen se till framtiden istället för att som tidigare vara fast i traumat 

av händelsen. I samband med bearbetningen blir förnekelsen mindre och symtomen på 

försvarsmekanismer försvinner så småningom. Med distans till händelsen kan den 

drabbade lättare försonas med sina känslor av skuld (Cullberg, 2006). 

 

Nyorienteringsfas 

 

När den drabbade fått bearbeta sitt trauma, med eller utan professionell hjälp, inträder 

nyorienteringen, en fas utan slut. Krisen blir ett stycke av livet och något som inte glöms 

bort, men som inte heller hindrar livet att fortsätta framåt. Personen lever med händelsen 

som ett psykiskt ärr och händelsen kan få nya betydelser under kommande livsperioder. 

Under förutsättning att den drabbade kunnat försonas med det som skett och bearbetat de 

svikna förhoppningarna, återuppbyggs självkänslan (Cullberg, 2006). Det räcker inte att 

med intellektet inse att förlusten är verklighet, också känslorna måste anpassa sig till det 

som hänt. Först när känslorna har bearbetat förlusten är den läkt. Målet med sorgearbetet är 

att bli känslomässigt fri från det som förlorats, att kunna se den nya verkligheten som den 

är nu, samt att drömmarna och hoppet om framtiden vilar på denna verklighet (Fyhr, 

2003). 

 

Swansons omvårdnadsteori 

 

Omvårdnadsteoretikern Kristen M. Swanson beskriver begreppet caring på följande sätt: 

”caring is a nurturing way of relating to a valued other toward whom one feels a personal 

sense of commitment and responsibility” (Swanson, 1991, s. 165). Fritt översatt kan detta 

förklaras som att omvårdnad innebär ett sätt att relatera till en annan människa på ett 

vårdande sätt, och känna ett personligt ansvar och engagemang för denna. Utifrån denna 

definition har Swanson utformat omvårdnadsteorin The caring model, vilken delvis 

grundar sig på studier av kvinnors omvårdnadsbehov vid missfall. Teorin består av fem 

viktiga processer i omvårdnaden; knowing, being with, doing for, enabling, och 

maintaining belief (Swanson, 1991). 

Knowing innebär en strävan efter att förstå vilken betydelse en händelse har i en annan 

människas liv. Sjuksköterskan och övrig vårdpersonal bör sträva efter att förstå patientens 

personliga uppfattning om den rådande situationen. Detta kräver att personalen möter 

patienten med ett öppet sinne och utan egna uppfattningar om vad situationen innebär för 

patienten. Genom interaktion mellan patient och sjuksköterska eller övrig vårdpersonal kan 

förmågan att relatera till patienten uppstå och förståelsen för dennes upplevelse förbättras 

(Swanson, 1991). 

Being with är det andra begreppet av omvårdnadsteorins fem processer och innebär 

förmågan att vara emotionellt närvarande hos kvinnan samt förmedla en känsla av 

tillgänglighet då hon behöver hjälp och stöd. Tillgängligheten visar att kvinnan är i 

centrum och att hennes upplevelse är viktig för omvårdnadspersonalen. Being with innebär 

även att våga dela de känslor som uppstår som reaktion på den rådande situationen, oavsett 

om dessa känslor är positiva eller smärtsamma. Vid ett för stort känslomässigt engagemang 
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hos personalen finns risken att dennes känslor förändras från att upplevas empatiska och 

stöttande, till att istället tynga kvinnan. Det är därför viktigt att påminnas om att det är 

kvinnans upplevelse som ska vara omvårdnadens fokus (Swanson, 1991).  

Det tredje begreppet, Doing for, innebär att sjuksköterskan eller övrig vårdpersonal gör det 

som kvinnan själv hade gjort, om möjligheten funnits. Omvårdnadspersonalen blir således 

kvinnans röst, när hon inte själv kan eller orkar uttrycka den. Det innebär i förlängningen 

att genom omvårdnadsåtgärder öka kvinnans autonomi och självbestämmande, så att 

hennes integritet skyddas och bevaras (Swanson, 1991). 

Swansons fjärde begrepp är Enabling, vilket är den engelska termen för att möjliggöra. I 

detta sammanhang innebär det att kvinnan med hjälp av sjuksköterskan eller övrig 

vårdpersonal på bästa möjliga sätt vägleds genom den nya och omvälvande situationen. 

Tydlig information kring kvinnans situation är en viktig del av denna process, liksom att 

förklara för kvinnan vad som händer och på så sätt involvera henne i den vård som ges. Att 

vägleda kvinnan i hur hon kan ta hand om sig själv har också visat sig vara stärkande. 

Omvårdnadspersonalen har också som uppgift att lyssna till kvinnans oro och finna 

alternativa sätt att se på och agera i situationen (Swanson, 1991).  

Det femte begreppet, Maintaining belief, innebär att sjuksköterskan eller övrig 

vårdpersonal har en tilltro till kvinnans egen förmåga att hantera och klara av situationen 

och den förändring som denna medför samt hjälpa kvinnan att se en meningsfull framtid. 

Detta kan uppnås genom att ha en hoppfull och positiv attityd i en situation som verkar 

hopplös, och visa kvinnan att man står kvar vid hennes sida oavsett vad som händer 

(Swanson, 1991). 

 

Sjuksköterskans roll 

 

Begreppet omvårdnad togs i bruk på sjuksköterskeutbildningen på 1970-talet och har sedan 

dess vuxit sig stark. Idag är omvårdnad både en profession, ett akademiskt ämne samt 

sjuksköterskeutbildningens huvudämne. Begreppet omvårdnad kan användas i flera olika 

syften. Dels för att beskriva ett behov, en förmåga, en professionell kompetens samt ett 

forskningsområde (Jakobsson & Lützén, 2009). 

 

Socialstyrelsen har utformat en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor i syfte att 

tydliggöra dess yrkesutövning och profession. Enligt denna ska sjuksköterskan tillgodose 

patientens omvårdnadsbehov såsom fysiska, psykiska, kulturella, sociala och andliga 

behov (Socialstyrelsen, 2005). Då missfall inte bara är ett medicinskt och fysiskt problem 

för den drabbade kvinnan, är det av stor vikt att den del i kompetensbeskrivningen som 

belyser den psykiska omvårdnaden beaktas. Förståelse för den känslomässiga påverkan 

som missfallet kan ha på kvinnan, ökar möjligheterna till att ge adekvat stöd (Robinson, 

2014). Enligt Socialstyrelsen (2005) är sjuksköterskans uppgift även att uppmärksamma 

och lindra lidande. För att uppfylla dessa krav är det av stor vikt att hon har kunskap om 

såväl de fysiska och psykiska omvårdnadsbehov som finns hos kvinnor som drabbats av 

missfall. Det är därför också viktigt att tillräcklig utbildning inom vården av personer i 

sorg och kris finns att tillgå i sjuksköterskeprogrammet (MacConnell et al., 2012). 

 

Sjuksköterskans arbete är ofta stressfyllt (Evans, 2012) och hon kan känna stor press från 

patientens och de anhörigas psykologiska behov och krav på henne som sjuksköterska när 

de drabbats av en kris eller befinner sig i en sorgeprocess (Fyhr, 2003). I sådana situationer 

är det viktigt att sjuksköterskan förstår sina personliga och professionella gränser 

(MacConnell et al., 2012). Det omedvetna sociala försvaret blir att distansera sig från 

patienten för att därmed befria sig från ansvaret för dennes upplevelser. Ju närmare vården 
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av patienten sjuksköterskan kommer, desto större är risken att hon drabbas av patientens 

och sin egen ångest, varpå försvaret blir att förhindra närhet (Fyhr, 2003). Målet för all 

krisbehandling är att stödja den drabbades egna resurser för läkning, så att krisen får en 

naturlig utveckling genom bearbetning och nyorientering (Cullberg, 2006). 

Vårdpersonalens uppgift är varken att försöka ge tillbaka vad den drabbade förlorat eller 

att förminska den drabbades upplevelse av förlusten, utan istället att stödja den drabbade 

genom processen att konfrontera och acceptera den nya verkligheten (Cullberg, 2006). 

Formell träning i att bemöta människor i kris och sorg är nödvändigt för vårdpersonal för 

att på ett adekvat sätt vårda dessa människor. Dock är det inte tillräckligt för att lindra den 

stress som vårdpersonalen kan känna i sådana sammanhang. För detta behövs samarbete 

och vidareutbildning i teamet (Wallbank & Robertson, 2013). 

 

Problemformulering 

 

Ett missfall kan påverka kvinnans psykiska och fysiska hälsa på ett påtagligt sätt 

(Adolfsson et al., 2004). Därför är det av stor vikt att sjuksköterskan har kunskap om de 

omvårdnadsbehov som finns hos drabbade kvinnor. 

 

Då missfall är vanligt förekommande och därmed något som sjukvårdspersonal kan möta 

frekvent i sitt arbete, kan det finnas en risk att de inte uppmärksammar den enskilda 

kvinnans upplevelse och reaktioner kring händelsen (Adolfsson et al., 2004; Gergett & 

Gillen, 2014). Trots mötet med kvinnor som fått missfall, vet en del av 

sjukvårdspersonalen inte att missfall kan leda till psykologisk sjuklighet och depression. 

Ett missfall ses ofta främst som ett medicinskt problem, och sjukvården beaktar inte att en 

krisreaktion kan uppträda när kvinnan lämnat sjukhuset (Kong, Lok, Lam, Yip & Chung, 

2010).  

 

Med detta som bakgrund anser författarna att det är värdefullt att identifiera kvinnors 

känslomässiga upplevelse och reaktion vid missfall, samt sjukvårdspersonalens insatser 

och erfarenheter av denna slags vård. Denna studie avser att sammanställa aktuell 

forskning och bidrar till att göra kunskapen överskådlig och lättillgänglig. 
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SYFTE 

 

Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelse av omvårdnaden vid missfall.  

 

METOD  

 

Val av metod 

 

Att skriva ett examensarbete syftar till att ge fördjupade kunskaper i ett avgränsat område 

inom sjuksköterskans huvudämne omvårdnad. Det ska också ge förståelse för hur kunskap 

kan sökas, analyseras och värderas. Ett examensarbete ska även genera en förmåga att 

utifrån läst litteratur kunna sammanställa, kommunicera och argumentera för kunskap 

(Friberg, 2012). 

 

Examensarbetet kan utformas som en kvalitativ eller kvantitativ studie, alternativt i form 

av en litteraturöversikt. Den senare typen av examensarbete kan utföras för att med grund i 

den litteratur som finns skapa en sammanställning och en överblick av det valda området 

(Friberg, 2012). En litteraturstudie ger en bild av forskningsläget och ger underlag för att 

bedriva sjukvården evidensbaserat – det förhållningssätt som ger vården förutsättningar att 

vila på bästa vetenskapliga grund (Rosén, 2012).  

 

Då det sedan tidigare finns litteratur publicerat inom det valda området, bedömde 

författarna metoden litteraturöversikt som mest lämplig för detta arbete. I en allmän 

litteraturstudie kan både kvantitativ och kvalitativ forskning ingå i underlaget för att skapa 

en bredare bild av ämnet som studeras (Friberg, 2012). Kvantitativ forskningsdesign 

samlar in data genom exempelvis enkäter, skattningsskala och observationer (Draper, 

2004). Syftet med dessa studier kan vara att kartlägga någonting utan en djupare statistisk 

analys, eller för att undersöka eventuella samband mellan olika variabler (Billhult & 

Gunnarsson, 2012). Till skillnad från den kvantitativa forskningsdesignen är kvalitativ 

design inte numerisk, utan samlas in med exempelvis intervjuer där deltagarens egna 

beskrivningar av ämnet blir föremål för analys. Det insamlade materialet ger möjlighet att 

skapa förståelse och insikt inom det undersökta ämnet (Henricson & Billhult, 2012).  

 

Urval  

 

Denna studie syftade till att redogöra för kvinnors behov av omvårdnad vid missfall, varför 

artiklar som svarat till studiens syfte och frågeställningar inkluderats. Även studier som 

behandlar ämnet utifrån sjukvårdspersonalens perspektiv är inkluderade, för att på så sätt 

öka förståelsen för vården som ges.  

 

Författarna valde att inkludera artiklar enligt följande kriterier: För att studien ska innehålla 

aktuell forskning har endast artiklar publicerade år 2004 och framåt inkluderats. Artiklarna 

är skrivna på svenska eller engelska då det är de språk som författarna behärskar. För att 

säkerställa artiklarnas vetenskapliga kvalitet har endast de som genomgått sakkunnig 

granskning, också kallat peer review, använts. Samtliga inkluderade artiklar är etiskt 

granskade av en etisk kommitté alternativt etiskt försvarbara. Både kvalitativa och 

kvantitativa studier inkluderas för att ge en så bred bild av det undersökta ämnet som 

möjligt. De inkluderade artiklarna är originalartiklar. Inklusionskriterium för 

studiedeltagare var en ålder av minst 18 år.  
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Författarna valde med hänsyn till studiens syfte att exkludera forskning som studerade 

elektiv abort, dödfött barn eller barn som dött i samband med förlossningen. Artiklar om 

kvinnans upplevelse av hotande missfall som resulterat i levande fött barn exkluderades. 

Även artiklar som främst fokuserade på den blivande faderns erfarenhet av missfall har 

exkluderats. 

 

Genomförande  

 

Insamling av vetenskapliga artiklar ägde rum under cirka tre veckors tid i september till 

oktober 2014. För att effektivisera sökningarna konsulterades en bibliotekarie på 

Sophiahemmet Högskola vid påbörjad datainsamling. Därefter genomsöktes tre databaser 

med hjälp av lämpliga sök- och ämnesord. Sökningarna inleddes i databasen Cinahl, vilken 

är specialiserad på omvårdnadsforskning men som även innefattar arbetsterapi och 

sjukgymnastik. Databassökning genomfördes även i PubMed, vilken omfattar forskning 

gällande medicinsk vetenskap och omvårdnad. Slutligen söktes artiklar via PsychINFO, en 

databas som inriktar sig på psykologisk forskning inom omvårdnad och medicin (Forsberg 

& Wengström, 2013). 

 

För att formulera rätt ämnesord användes Cinahl Headings i Cinahl och MeSh-termer i 

PubMed. Ämnesord som kombinerades var ”abortion, spontaneous” samt ”abortion, 

spontaneous/psychological factors”, ”support, psychosocial”, ”obstetric nursing”, ”patient 

satisfaction”, ”bereavement”, ”adaption psychological”, ”life experiences”, ”expectant 

mothers” och ”crisis theory”. I samtliga databaser utfördes även kompletterande 

fritextsökningar för att minimera risken att utelämna relevanta artiklar. Vid 

fritextsökningar har sökorden ”nursing”, ”nurses” och ”satisfaction” använts. 

Kombinationen av sökorden med gällande begränsningar redovisas i Tabell 1. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013) är det fördelaktigt att i intressanta artiklar söka genom 

referenslistor för att hitta ytterligare artiklar som berör ämnet. De manuella sökningar som 

författarna gjort inkluderade sex artiklar som inte redovisas i nedanstående tabell (Tabell 

1). Under datainsamlingen skrev författarna forskningsloggbok för att strukturera 

databassökningarnas datum, ämnesord, sökord och titlar på granskade artiklar. 

 

Tabell 1. 

Databas 

och datum 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

Cinahl 

140929 

(MH ”Life 

experiences”) 

AND (MM 

”Abortion, 

Spontaneous”) 

Tidigast från 

2004, Peer 

Reviewed, 

Research 

Article 

9 6 4 3  

Cinahl 

140929 

(nursing AND 

(MH ”Abortion, 

Spontaneous”) 

 

Tidigast från 

2004, peer 

reviwed, 

research 

article, english 

language 

35 16 8 1  
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Cinahl 

140930 

(MM 

”Abortion, 

Spontaneous”) 

AND (MH 

”Support, 

Psychosocial”) 

Tidigast från 

2004, Peer 

Reviewed, 

Research 

Article 

32 17 12 5  

Cinahl 

140930 

(MM abortion, 

spontaneous/PF

) 

 

Tidigast från 

2004, Peer 

Reviewed, 

Research 

Article 

77 13 5 1  

Cinahl 

141002 

(MM 

”Abortion, 

Spontaneous”) 

AND (MH 

”Expectant 

Mothers”) 

Tidigast från 

2004, Peer 

Reviewed, 

Research 

Article 

15 6 1 1 

PubMed 

141007 

(patient 

satisfaction) 

AND 

("Abortion, 

Spontaneous"[

Mesh]) 

Tidigast från 

2004, Peer 

Reviewed, 

engelska 

56 7 2 1  

PsychInfo 

141008 

 

(DE 

"Spontaneous 

Abortion") 

AND (Nurses) 

Tidigast från 

2004, Peer 

Reviewed, 

engelska 

16 2 1 1 

Totalt   240 67 33 13 

 

Databearbetning 

 

För att minska risken att utesluta relevanta artiklar, genomförde författarna separata 

databassökningar. Relevansbedömningen av artiklarna gjordes enligt Statens 

beredningsinstitut [SBU] (2013) i två steg. Initialt lästes alla påträffade artiklars titel. För 

de artiklar som verkade svara till föreliggande studies syfte lästes abstraktet. Ansågs 

abstraktet intressant granskades artikeln i fulltext. De artiklar som inte fanns tillgängliga i 

fulltext på Sophiahemmet Högskolas bibliotek beställdes eller söktes upp genom andra 

högskolors bibliotek. Författarna läste artiklarna var för sig för att öka förståelsen och 

chansen till en korrekt bedömning av artiklarna utan påverkan av varandras åsikter. Efter 

granskning av samtliga artiklar diskuterade och jämförde författarna de fynd som gjorts.  

 

Dataanalys 

 

De artiklar som författarna valde att inkludera i resultatet genomlästes flera gånger för att 

skapa en djupare förståelse för texten. Under analysarbetet av artiklarna utmärkte 
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författarna stycken som svarade till föreliggande studies syfte. Delar som föreföll särskilt 

relevanta markerades med färgpenna och tilldelades ett nummer. Numren motsvarade ett 

visst tema. När alla artiklar analyserats hade ett flertal teman tydliggjorts. De olika temana 

var representerade i majoriteten av artiklarna. Således samlades artiklar och stycken som 

behandlade samma tema och sammanställdes därefter till resultattext. Alla inkluderade 

artiklar bedömdes genom Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag. Detta för att 

värdera artiklarnas kvalitet och öka trovärdigheten för studien, se Bilaga A. 

Bedömningsunderlaget är modifierat efter Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och 

Willman, Stoltz och Bahtsevani, (2011). Artiklarna strukturerades därefter i en matris 

(Bilaga B) där kvalitetsbedömningen redovisades tillsammans med studiedesign, 

kvalitetsbedömning, antal deltagare, eventuellt bortfall samt artikelns syfte. Matrisen är 

modifierad utifrån Willman et al., (2011, s. 94). Syftet med sammanställandet i en matris är 

att underlätta bedömningen av tillförlitlighet för läsaren (Rosén, 2012).  

 

Forskningsetiska överväganden  

 

Denna studie eftersträvar att ge ett så sanningsenligt och etiskt kontrollerat resultat som 

möjligt. Samtliga inkluderade artiklar har genomgått vetenskaplig granskning, peer review, 

för att säkerställa en god kvalitet i föreliggande studies forskningsresultat (Wallengren & 

Henricson, 2012). Samtliga artiklar är etiskt granskade och bedömda som etiskt 

försvarbara.  

 

Enligt svensk lagstiftning gällande vilka forskningsprojekt som etiknämnderna ska pröva, 

befästs att denna studie inte behöver granskas då den varken innefattar känsliga 

personuppgifter, fysiska ingrepp, syftar till psykisk eller fysisk påverkan eller har en 

uppenbar risk att skada respondenterna i inkluderade artiklars studier (Vetenskapsrådet, 

2011).  

 

Det är inte tillåtet att plagiera, förfalska eller förvränga den forskning som används. Inte 

heller är det tillåtet att använda data på ett vilseledande sätt (Vetenskapsrådet, 2011). 

Författarna har medvetet inkluderat studier som både befäster och motbevisar författarnas 

eventuella förförståelse. Detta för att ge en så sanningsenlig bild av ämnet som möjligt. Då 

citat använts hänvisas dessa med citattecken. 
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RESULTAT  

 

Vid analysarbetet av inkluderade artiklar till denna studie tydliggjordes åtta teman. För 

största tydlighet presenteras dessa i ordning, så som kvinnan upplever dem. 

 

Symtom och misstanke om missfall 

 

För de flesta kvinnorna var blödning och svåra buksmärtor de första symtomen på missfall 

(Murphy & Philpin, 2010; Simmons et al., 2006). Ofta kom blödningarna plötsligt och 

oväntat, och ledde till rädsla och panik (Jansson & Adolfsson, 2011; Simmons et al., 2006; 

Murphy & Merrell, 2009). Mängden blod varierade från sparsam till mycket kraftig och 

blodförlusten kunde i vissa fall kräva medicinska åtgärder (Murphy & Philpin, 2010). 

Enligt Jansson och Adolfsson (2011) misstänkte vissa kvinnor missfall långt innan de 

upplevde några tydliga symtom på detta. Tidigare graviditetssymtom som plötsligt 

försvunnit var i många fall det enda som indikerade att något var fel. Detta ledde ofta till 

att dessa kvinnor inte sökte vård direkt. En senare ultraljudsundersökning visade i många 

av dessa fall på ett kvarhållet missfall (Jansson & Adolfsson, 2011).  

 

Att få besked 

 

Murphy & Merrell (2009) poängterade att även om kliniska symtom gav kvinnan en tidig 

misstanke om missfall, var ett bekräftande ultraljud av stor vikt. I en kvalitativ studie av 

Gerber-Epstein et al. (2009) kunde kvinnorna fortfarande flera månader eller år efter 

missfallet, mycket detaljerat rekonstruera stunden då läkaren konstaterade missfallet. 

Enligt Gerber-Epstein et al. (2009) var orsaken till detta att minnet av händelsen var 

särskilt svårt och smärtsamt. Den förlorade graviditeten innebar krossade drömmar och gav 

kvinnan svåra emotionella smärtor (Gerber-Epstein et al., 2009). Till skillnad från 

känslorna av kontroll och upprymdhet vid graviditetens start, kände hon vid missfallets 

konstaterande att hon förlorat kontrollen över sin kropp, och kände sig mycket sviken av 

den egna kroppen (Gerber-Epstein et al., 2009). Missfallet gav upphov till känslor som 

besvikelse, ledsamhet, sorg och misslyckande (Ockhuijsen et al., 2014). Det kunde även 

leda till skuldkänslor inför det barn som aldrig fick födas (Gerber-Epstein et al., 2009). 

Enligt en studie av Gerber-Epstein et al. (2009) kunde missfallet också leda till att kvinnan 

ifrågasatte sin fertilitet och sin roll som kvinna. I en studie av Simmons et al. (2006) 

uttryckte flertalet kvinnor ilska över att ha drabbats av missfall. Dessa kvinnor hade 

förberett sig optimalt inför graviditeten genom minskat eller obefintligt alkoholintag, 

rökstopp, samt intag av hälsosam kost och vitamintillskott, och ansåg sig därför värdiga en 

lyckad graviditet. Flertalet av dessa kvinnor ansåg även att det var en personlig rättighet att 

få barn om man så önskade. Ilskan kunde också vara riktad mot den egna kroppens 

oförmåga att göra det som den enligt kvinnan var skapad till – att bära ett barn (Ancker et 

al., 2012). I motsats till de som planerat graviditeten, befarade de kvinnor som oavsiktligt 

blivit gravida att det var deras avsaknad av förberedelse som lett till missfallet (Simmons et 

al., 2006). 

 

Många kvinnor upplevde det plågsamt att fortsätta bära det döda fostret inom sig innan 

utstötning och eventuell behandling. Kvinnan kände också en ambivalens över att 

fortfarande bära barnet, men inte känna sig gravid och veta att graviditeten inte längre 
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kunde resultera i ett levande barn (Gerber-Epstein et al., 2009; Murphy & Philpin, 2010). 

På akutvårdsavdelningar, dit de flesta kvinnor sökte sig vid misstanke om missfall, kunde 

vissa kvinnor behöva vänta på hjälp i flera timmar (McLean & Flynn, 2013). 

 

I en kvalitativ studie av Ancker et al. (2012) identifierade samtliga kvinnor sig som 

blivande mödrar, oavsett vilken graviditetsvecka hon befann sig i vid tidpunkten för 

missfallet. Kvinnans syn och benämning på vad hon förlorade kunde variera beroende på 

om fostret föddes intakt eller i delar, och alltså hur fostret såg ut när hon fick se det. För att 

beskriva vad hon förlorat använde kvinnan antingen sakliga termer såsom den eller det, 

alternativt medicinska termer likt embryo och foster, eller mer personliga ord såsom bebis 

eller barn (Murphy & Philpin, 2010).  

 

Att söka orsaken 

 

Enligt flera studier försökte de kvinnor som fått missfall finna en orsak till detta (Ancker et 

al., 2012; Nikčević & Nicolaides, 2014; Séjourné et al., 2010a). Genom böcker och 

internet samt i samtal med vänner, sökte kvinnorna svar på möjliga orsaker till sitt missfall 

(Ockhuijsen el al., 2014). I en kvantitativ studie av Séjourné et al. (2010a) uppgav 93 

procent av kvinnorna att de sökte information om missfall i samband med händelsen. I 

studien av Nikčević och Nicolaides (2014) och Simmons et al. (2006) betonades vikten för 

kvinnorna att få reda på orsaken till missfallet, då det kunde ge kvinnan insikt om att hon 

inte haft möjlighet att påverka utgången av händelsen. Att få en förklaring till missfallet 

associerades med mindre lidande och ångest (Nikčević & Nicolaides, 2014; Simmons et 

al., 2006) samt en möjlighet till snabbare psykisk återhämtning (Nikčević & Nicolaides, 

2014). Att få en möjlig förklaring till missfallet var också meningsskapande för kvinnan 

och kunde hjälpa henne att acceptera situationen (Nikčević & Nicolaides, 2014). 

Sjukvårdspersonalens påstående om att missfallet hade varit förutbestämt, fann kvinnorna 

inte som någon godtagbar förklaring (Simmons et al., 2006). I en studie av Simmons et al. 

(2006) hade endast 25 procent av de tillfrågade kvinnorna fått en medicinsk förklaring på 

varför de drabbats av missfall. Detta kunde enligt Simmons et al. (2006) vara relaterat till 

kraven på tidseffektiv och resurssparande sjukvård, vilket kunde leda till att utredning av 

enskilda missfall inte blev prioriterat. I studien av Nikčević och Nicolaides (2014) fick 70 

procent av kvinnorna en medicinsk förklaring till deras missfall, där kromosomavvikelse 

stod för 98 procent av dessa. I de fall där en medicinsk orsak inte gick att fastställa, fanns 

det enligt Ockhuijsen et al. (2014) en risk för att kvinnorna istället skulle anklaga sig själva 

för missfallet. Kvinnorna försökte finna eventuella faktorer som hon själv under 

graviditeten kunde ha påverkat för att undvika missfallet. Detta kunde exempelvis vara 

tunga lyft, stress, dålig kosthållning och alkoholintag (Ockhuijsen et al., 2014; Simmons et 

al., 2006). Kvinnorna undrade också om tidigare medicinska komplikationer, såsom svåra 

förlossningar eller kirurgisk behandling vid tidigare missfall, kunde ha föranlett missfallet 

(Simmons et al., 2006). Det uteblivna svaret på frågan om orsak till missfallet ledde till 

fortsatt oklarhet och meningssökande hos kvinnan, vilket fördröjde hennes chans till 

återhämtning (Nikčević & Nicolaides, 2014; Simmons et al., 2006). 

 

Kvinnans upplevelse av omvårdnaden  

 

Enligt den sjukvårdspersonal som intervjuades i en studie av McCreight (2005), upplevde 

kvinnorna omvårdnaden kring ett missfall ibland som otillräcklig. Detta baserat på att 

fostrets liv inte gick att rädda oavsett åtgärd då missfallet redan inträffat (McCreight, 

2005). I en studie av Murphy och Merrell (2009) upplevde övervägande del av 



 14     

sjukvårdspersonalen att de saknade kunskap för att vid missfall kunna ge en god 

psykologisk omvårdnad till kvinnan och hennes partner. Detta upplevdes frustrerande för 

sjuksköterskorna (Murphy & Merrell, 2009). Roehrs et al. (2008) framhöll att 

sjuksköterskor upplevde hög stressnivå i sitt arbete. Som tillägg till detta betonade 

McCreight (2005) att utrymmet för de emotionella aspekterna vid vården av en kvinna som 

fått missfall, kunde begränsas av sjukvårdens strävan att vara så tids- och kostnadseffektiv 

som möjligt. Detta bekräftades i en studie av Rowlands och Lee (2010) där flertalet 

kvinnor upplevde att sjukvården inte tillgodosåg deras psykologiska behov. Kvinnorna 

upplevde brist på empati (Abboud & Liamputtong, 2005; Ancker et al., 2012; Rowlands & 

Lee, 2010; Simmons et al., 2006) och förståelse från sjukvårdspersonalen (Simmons et al., 

2006). Kvinnorna i en studie av Gerber-Epstein et al. (2009) framhöll vikten av närvarande 

sjukvårdspersonal. I flertalet studier saknade kvinnorna också en bekräftelse på sina 

känslor och upplevelser i samband med missfallet (McLean & Flynn., 2012; Rowlands & 

Lee., 2010; Simmons et al., 2006). Istället behandlades deras missfall som ett av många, 

och kvinnorna fick en känsla av att det hanterades som enbart ett medicinskt faktum. 

Vårdgivarens försummelse ledde till att kvinnorna upplevde att hennes känslor för barnet 

inte bemöttes med respekt (Ancker et al., 2012), trots att sjukvårdspersonalen i en studie av 

Muphy et al. (2010) uppgav sig vara medvetna om att kvinnorna uppfattade missfallet som 

en förlust av sitt barn. Att uttrycka sig rätt och inge hopp vid missfall upplevdes av 

sjukvårdspersonalen som en stor utmaning (Roehrs et al., 2008). Detta kunde enligt studier 

av Rowlands och Lee (2010) resultera i okänsliga kommentarer från sjukvårdspersonal. 

Sådana uttalanden kunde ytterligare förstärka kvinnans känsla av att missfallets betydelse 

förminskades (Rowlands & Lee, 2010).  

 

Enligt studier av McCreight (2005) och Roehrs et al. (2008) kunde vården av en kvinna 

som fått missfall involvera sjuksköterskans privata känsloliv, oavsett personlig erfarenhet 

av missfall. I de fall som sjuksköterskan själv fått missfall kunde detta leda till att det 

vårdande arbetet ytterligare försvårades. Förutom att stödja kvinnan i samband med 

missfallet, kunde sjuksköterskan tvingas möta sorgen över sin egen förlust (McCreight, 

2005). Trots svårigheterna som den egna sorgen medförde, framhöll personalen att den 

personliga erfarenheten av missfall kunde ha en positiv inverkan på den givna vården då 

erfarenheten kunde ge en ökad förståelse för patientens situation och upplevelse (Roehrs et 

al., 2008). I enlighet med detta ansåg kvinnor i studier av Gerber-Epstein et al. (2009) och 

Rowlands och Lee (2010) att deras största stöd var från kvinnor som själva gått igenom ett 

missfall. I studien av McCreight (2005) fanns det delade uppfattningar hos 

sjukvårdspersonalen huruvida de borde visa sina känslor inför patienten eller inte. Flertalet 

sjuksköterskor berättade att de oftast uppvisade sin delaktighet i kvinnans sorg genom att 

delge sina egna känslor i situationen, exempelvis genom att gråta tillsammans med 

kvinnan. Det fanns hos andra en rädsla för att exponeringen av dessa känslor var olämpliga 

och betungande för kvinnan (McCreight, 2005). 

 

Kvinnans behov av information 

 

I flertalet studier ansåg kvinnorna att informationen de givits i samband med ett missfall 

var bristfällig (Abboud & Liamputtong, 2005; Ancker et al., 2012; McLean & Flynn, 2012; 

Rowlands & Lee, 2010; Simmons et al., 2006). I en studie av Abboud och Liamputtong 

(2005) upplevde kvinnorna att informationen var mycket begränsad, och att den 

information som gavs var inadekvat. Bristen på information kunde enligt McLean och 

Flynn (2012) ha stor påverkan på kvinnans upplevelse av missfallet. Det kunde leda till 

ilska och besvikelse hos kvinnorna (Ancker et al., 2012). I motsats till detta beskrevs 
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vården som mer sympatisk av de kvinnor som fått tillräcklig information i samband med 

missfallet (McLean & Flynn, 2012). I flera studier önskade kvinnorna att få mer 

information om missfallets fysiologiska följder (Ancker et al., 2012; Rowlands and Lee, 

2010; Séjourné et al., 2010a) och även angående emotionella följder (Rowlands & Lee, 

2010). Flertalet kvinnor upplevde också bristande information gällande behandlingen i 

samband med missfall (Ancker et al., 2012; Séjourné et al., 2010a). Även de kvinnor som 

genomgick missfallet i hemmet upplevde bristande information (Ancker et al., 2012; 

Séjourné et al., 2010a). Dessa kvinnor upplevde också att de blev lämnade ensamma och 

inte fick den medicinska hjälp som de önskade (Ancker et al., 2012). Uteblivna 

komplikationer och därmed utebliven behandling, innebar inte att dessa kvinnor var i 

mindre behov av information (Séjourné et al., 2010a). I en studie av McLean och Flynn 

(2012), uttryckte flera kvinnor ett behov av att få information om terapigrupper där kvinnor 

med liknande upplevelser kunde erbjuda stöd. 

 

Kvinnorna önskade att den givna informationen skulle vara tydlig (McLean & Flynn, 

2012; Simmons et al., 2006), utförlig (Ancker et al., 2012) och tillgänglig (Simmons et al., 

2006). I studier av Ancker et al. (2012) samt Rowlands och Lee (2010) uppfattade flertalet 

kvinnor att vårdpersonalen använde ett medicinskt språk med fackliga termer. Detta ledde 

till att kvinnorna på egen hand behövde söka innebörden av den givna informationen. 

Enligt Jansson och Andersson (2011) samt Rowlands och Lee (2010) var det också viktigt 

att ge kvinnan löpande information om vad som väntades inträffa. I studien av Abboud och 

Liamputtong (2005) framhölls vikten av enhetlig information från sjukvårdspersonalen då 

motstridiga uppgifter ledde till förvirring och oro hos kvinnan. Även möjlighet och tid till 

att ställa frågor och samtala med vårdpersonalen var av stor vikt (Ancker et al., 2012; 

Jansson & Adolfsson, 2011). Möjligheten till samtal uppskattades av kvinnorna trots att 

vårdpersonalen inte hade svar på alla frågor (Ancker et al., 2012).  

 

Att få stöd 

 

Att få stöd spelade en viktig roll i kvinnans upplevelse av missfall (Ancker et al., 2012; 

Rowlands & Lee, 2010). Betydelsen av ett socialt nätverk som inkluderar familj och 

vänner att samtala med om upplevelserna kring missfallet betonas av Jansson och 

Adolfsson (2011). Deras studie syftade till att applicera Swansons omvårdnadsteori i 

vården av kvinnor med missfall, och att uppmuntra kvinnan till samtal med närstående var 

en del av processen Enabling. Kvinnornas interaktioner med sina medmänniskor var 

avgörande i hela upplevelsen av missfallet. Trots att många ansåg stödet från familj och 

vänner som välgörande, visade forskning också att dessa interaktioner inte alltid var 

positiva för kvinnan (Rowlands & Lee, 2010). Att vara med kvinnan i hennes sorg och 

smärta, låta henne sörja i sin egen takt och att ge henne möjlighet att uppleva och relatera 

till händelsen på hennes eget sätt, menar Gerber-Epstein et al. (2009) var det viktigaste 

stödet för kvinnan vid ett missfall. 

 

Omgivningens stöd 

 

Vissa kvinnor tyckte att stödet från sin partner var det viktigaste genom upplevelsen av ett 

missfall (Abboud & Liamputtong, 2005; Gerber-Epstein et al., 2009; Rowlands & Lee, 

2010; Séjourné et al., 2010a). Partnern stöttade henne och uppmuntrade henne att se 

positivt på framtiden (Abboud & Liamputtong, 2005). Enligt Jansson och Adolfsson 

(2011) har det visat sig vara fördelaktigt för kvinnan att dela upplevelsen om missfallet 

med sin partner, så att de båda kan hjälpa varandra genom krisen. Generellt var också 
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kvinnans närmaste familj ett viktigt stöd, framförallt kvinnans egen mamma (Abboud & 

Liamputtong, 2005; Gerber-Epstein et al., 2009). Nära vänner var viktiga för kvinnan 

genom den process som ett missfall innebar. Enkla gester som att komma med mat eller 

blommor, eller vara närvarande genom besök eller telefonsamtal var uppskattat (Abboud & 

Liamputtong, 2005). För vissa var det viktigaste att någon bara lyssnade på hennes tankar 

och känslor om missfallet (Ancker et al., 2012; Rowlands & Lee, 2010). Många kvinnor 

tyckte att det största stödet var det de fick hos kvinnor som själva gått igenom ett missfall, 

eftersom de förstod kvinnans situation (Gerber-Epstein et al., 2009; Rowlands & Lee, 

2010). Utöver ovan nämnda sätt för kvinnorna att finna stöd i sin upplevelse av missfall 

framgick också informationssökande och deltagande i internetforum som viktiga strategier 

för att klara av sin sorg (Séjourné et al., 2010a). 

 

Kvinnans förväntningar på att hennes familj, vänner och framförallt partner skulle erbjuda 

stöttning i hennes kris, uppfylldes inte alltid (Rowlands & Lee, 2010). Flera kvinnor i en 

studie av Gerber-Epstein et al. (2009) uttryckte påtryckningar från partnern, familjen och 

vännerna om att glömma och gå vidare snart efter missfallet. Flera studier poängterade att 

kvinnorna ibland upplevde både familj och vänner som obetänksamma och hänsynslösa i 

sina ord eller handlingar (Abboud & Liamputtong, 2005; Rowlands & Lee, 2010). Enligt 

Rowlands och Lee (2010) blev flera kvinnor djupt sårade av okänsliga och förolämpande 

kommentarer, som att missfallet skedde för kvinnans bästa. Kvinnorna kände sig 

ifrågasatta i sina känslor och behov (Ancker et al., 2012). Detta kunde också framkalla en 

känsla hos kvinnorna av att deras upplevelse inte ansågs som någon verklig förlust varken i 

samhället, i vårdsammanhang, eller bland vänner och familj. Omgivningen förstod inte 

betydelsen av missfallet för kvinnan (Rowlands & Lee, 2010). Bristen på emotionellt stöd 

och omgivningens oförmåga att förstå betydelsen av missfallet, kunde enligt Rowlands och 

Lee (2010) innebära stor påverkan på kvinnans sorgeprocess. 

 

Professionellt stöd 

 

Sjukvårdspersonalen spelade en stor roll för kvinnans upplevelse av ett missfall (McLean 

& Flynn, 2012; Simmons et al., 2006). Enligt studien av Jansson och Adolfsson (2011) 

som applicerade Swansons omvårdnadsteori i vården av kvinnor med missfall, kunde det 

vara nödvändigt för sjukvårdspersonalen att arrangera kontakt med kurator eller annan 

rådgivning. Detta tillämpades som ett led i processen Doing for enligt gällande 

omvårdnadsteori. Samtidigt som personalen förstod sin roll i att vara med kvinnan och 

stötta henne under vistelsen på sjukhuset (Murphy & Merrell, 2009; Roehrs et al., 2008), 

var de sällan medvetna om vikten av att förmedla kontakt till andra källor för stöd även 

efter att kvinnan lämnat sjukhuset (Ancker et al., 2012; Murphy & Merrell, 2009). I en 

kvantitativ studie av Séjourné et al. (2010a) med 305 kvinnor som fått missfall, svarade 91 

procent att de personligen hade behövt något slags professionellt stöd efter missfallet. 

Liknande resultat förekom i flera studier (Ancker et al., 2012; McLean & Flynn, 2012; 

Simmons et al., 2006). I studien av Séjourné et al. (2010a) framgick också att de 

stödinsatser som kvinnorna fann mest lämpliga var djupgående samtal med sin läkare, 

möjligheten att kontakta sjukvårdspersonal när som helst, medicinsk uppföljning samt 

gruppterapi tillsammans med andra kvinnor som upplevt missfall. Kvinnorna i studien 

angav dessutom att en informationsbroschyr hade varit användbar, tillsammans med 

möjligheten till regelbundna möten med en psykolog eller psykiater (Séjourné et al., 

2010a).  
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Enligt en kvalitativ studie av Rowlands och Lee (2010) blev många kvinnor upprörda över 

okänsliga kommentarer från vårdpersonalen, och kände att betydelsen av deras missfall 

inte bekräftades. Roehrs et al. (2008) menade att det ibland var svårt för 

sjukvårdspersonalen att veta hur de kan stödja kvinnan vid ett missfall, och vad de kan 

säga till henne i en sådan situation, om de aldrig tidigare varit med om en liknande 

situation eller fått tillräcklig utbildning inom ämnet. Generellt uttryckte kvinnorna ett 

behov av empati och förståelse från sin omgivning, och då också från den vårdpersonal de 

träffade (Ancker et al., 2012; McLean & Flynn, 2012; Simmons et al., 2006). De önskade 

bli tagna på allvar i sina känslor och att någon lyssnade och bekräftade deras upplevelser 

(Ancker et al., 2012; Rowlands & Lee, 2010; Simmons et al., 2006). Jansson och 

Adolfsson (2011) framhåller vikten av denna bekräftelse tillsammans med vikten av god 

information till kvinnan i samband med hennes missfall, för att på så sätt stödja kvinnan till 

att acceptera missfallet trots hennes chock. 

 

I flera studier framhölls det att upplevelsen av missfallet var kvinnans enskilda upplevelse 

och varken sjukvårdspersonal eller närstående bör jämföra kvinnans händelse med någon 

annans upplevelse av samma händelse (Gerber-Epstein et al., 2009; Jansson & Adolfsson, 

2011; Séjourné et al., 2010a). Olikheter i kvinnornas reproduktiva historia och deras tankar 

kring den förlorade graviditeten betonar vikten av att behandla varje kvinna unikt i fråga 

om hennes upplevelse och behov av stöd (Séjourné et al., 2010a).  

 

I en kvantitativ studie av Swanson et al. (2009) studerades effekterna av förebyggande 

psykologiskt stöd som annars kunde manifesteras i form av depression och sorg hos 

kvinnor efter missfall. Studien genomfördes med en grupp kvinnor som endast erhöll 

självhjälp, en grupp som fick genomgå ett rådgivningstillfälle ihop med en sjuksköterska, 

en grupp som fick tre rådgivningstillfällen samt en kontrollgrupp. Det visade sig att 

gruppen av kvinnor som fick rådgivning vid tre tillfällen kom ur sin depression snabbare 

än för resten av kvinnorna (Swanson et al., 2009). I en kvalitativ studie av Ancker et al. 

(2012) uttryckte de kvinnor som haft kontakt med antingen psykolog eller kurator i direkt 

samband med sitt missfall, att det var till stor hjälp att kunna prata om det. På så sätt 

upplevde kvinnorna att missfallet blev lättare att hantera. Att erbjuda stödjande åtgärder till 

kvinnan direkt vid missfallet visade sig vara mer effektivt mot depression och ångest än att 

fördröja insatserna (Séjourné et al., 2010a; Séjourné et al., 2010b).  

 

Att ta sig vidare efter missfall 

 

För nästan alla kvinnor utlöste missfallet en psykisk kris (Ancker et al., 2012). En 

kvalitativ studie av Robinson et al. (2013) visade hur en kris utvecklades för femtio vuxna i 

åldrarna 25-35 år, och resulterade i en modell för krisens utveckling i fyra faser. Fas ett 

innebar att den krisdrabbade isolerade sig från omgivningen, och formade en yttre identitet 

för att anpassa sig efter omgivningens förväntningar på sig själv. På så sätt dolde den 

drabbade sina egentliga känslor inför krisen. Detta upplevdes stressande och skapade en 

känsla av maktlöshet hos den drabbade (Robinson et al., 2013). I en kvalitativ studie av 

Gerber-Epstein et al. (2009) beskrevs sådana tidiga krisreaktioner. Kvinnorna hade under 

de första dagarna efter missfallet upplevt en känsla av sorg och gråtmildhet, förlorad 

kontroll, isolering i sitt hem och en avsaknad av energi (Gerber-Epstein et al., 2009). 

Ancker et al. (2012) fann i sin studie att kvinnorna upplevde hopplöshet och tomhet som en 

del i deras krisreaktion efter missfall. 
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I krisförloppet som beskrevs av Robinson et al. (2013) dominerades fas två och tre av 

distansering från det som utlöste krisen, samt självanklagelse och ångest. Dessa faser 

innehöll också reflektion och perspektivskapande. I en kvantitativ studie av Nikčević och 

Nicolaides (2014) befästs att när sökandet efter orsak och mening med missfallet 

resulterade i svar och insikt för kvinnan, tänkte hon mindre på orsaken och var mindre 

benägen att fundera över varför händelsen drabbat just henne. Detta kunde skapa bättre 

förutsättningar för återhämtning och anpassning tillbaka till vardagen för kvinnan. Nästan 

hälften av de deltagande kvinnorna i en kvantitativ studie av Séjourné et al. (2010a) 

uttryckte en oro för framtiden och för att återgå till sitt normala liv efter ett missfall. Även 

enligt Gerber-Epstein et al. (2009) var återgången till vardagen efter ett missfall mycket 

svårt för de flesta kvinnor. Kvinnorna beskrev en oförmåga att koncentrera sig och fungera 

som förut (Gerber-Epstein et al., 2009). Flertalet kvinnor upplevde att svårigheterna med 

att återgå till vardagen berodde på omgivningens likgiltighet och oförståelse, som kunde 

manifesteras genom okänsliga frågor och kommentarer (Gerber-Epstein et al., 2009). 

Ytterligare svårigheter som kvinnorna upplevde i att ta sig vidare efter ett missfall, var att 

medverka på sociala tillställningar och träffa kvinnor som var gravida eller hade barn 

(Ancker et al., 2012; Gerber-Epstein et al., 2009). Detta kunde utlösa plågsamma känslor 

som avundsjuka och tomhet (Ancker et al., 2012), och leda till att kvinnorna undvek 

sociala tillställningar (Gerber-Epstein et al., 2009; Ockhuijsen et al., 2014). Särskilt för 

kvinnor som fått upprepade missfall var konfrontationen med andra gravida kvinnor en 

smärtsam situation (Musters et al., 2011; Ockhuijsen et al., 2014). För vissa kvinnor 

innebar återgången till arbete och vardag en flykt från överdrivet ältande över missfallet 

(Gerber-Epstein et al., 2009). Några kvinnor fann det fördelaktigt att ta sig igenom sin sorg 

och förlust genom någon slags ceremoni, exempelvis genom att medverka i en gudstjänst 

för barnet. På så sätt fick dessa kvinnor en bekräftelse på att deras förlust var signifikant, 

och de upplevde således ett avslut på den akuta krisreaktionen (Rowlands & Lee, 2010).  

 

Robinson et al. (2013) beskrev i sin studie att sista steget i en krisutveckling, fas fyra, 

innebar återuppbyggnad. Då kunde den drabbade återigen känna glädje över nya 

möjligheter och framtidsplaner. Efter missfallet upplevde kvinnorna att de började anpassa 

sig till en ny identitet, som kvinnor som gått igenom ett missfall (Murphy & Merrell, 

2009). Även i studien av Ancker et al. (2012) uttryckte kvinnorna att de som person 

förändrats efter missfallet. Vissa beskrev sig som mer ödmjuka inför livet efteråt, och 

kände sig stärkta över att ha tagit sig igenom händelsen. Andra upplevde sig som mer 

sorgsna eller cyniska efter missfallet (Ancker et al., 2012). Det befästs i studien av 

Nikčević och Nicolaides (2014) att för de kvinnor som inte kunde få en medicinsk 

förklaring till missfallet men fortsatte söka orsaken fyra månader efter missfallet, ökade 

sannolikheten för att dessa kvinnor skulle uppleva fortsatt ångest under flera månader 

efteråt. För sådana kvinnor framhölls behovet att få professionellt stöd för att kunna 

återhämta sig efter missfall (Nikčević & Nicolaides, 2014). I studien av Gerber-Epstein et 

al. (2009) beskrev kvinnorna tillståndet efter missfall som att leva med en kronisk sjukdom 

som måste hanteras varje dag. Enligt Ancker et al. (2012) beskrev kvinnorna sig själva som 

deprimerade en kort tid efter missfallet. Trots att missfallet i sig pågick under en kort 

period, innebar det för många kvinnor psykisk smärta under lång tid efteråt (Gerber-

Epstein et al., 2009; Murphy & Merrell, 2009). Gemensamt för kvinnorna i studien av 

Ancker et al. (2012) var uppfattningen att missfallet innebar en period av deras liv som de 

aldrig skulle glömma. 

 



 19     

 

Att bli gravid igen 

 

För många kvinnor innebar ett missfall en underminering av den grundläggande tron på sin 

fertilitet och förmåga att bära ett barn. Kvinnorna upplevde att deras roll som kvinna 

stördes (Gerber-Epstein et al., 2009). I en kvantitativ studie av Séjourné et al (2010a) 

visade det sig att 82 procent av de kvinnor som genomgått ett missfall känner oro över 

efterföljande graviditeter. Ännu värre var oron hos de kvinnor som fått upprepade missfall 

(Séjourné et al., 2010a). Många kvinnor var rädda att missfallet skadat livmodern på något 

sätt. Detta kunde väcka känslor om förlorat hopp att någonsin lyckas bli mamma (Gerberg-

Epstein et al., 2009). Efter ett missfall var det viktigt att kvinnan fick information om att 

möjligheten fanns att bli gravid igen redan tre veckor efter missfallet, och att detta inte 

skulle innebära någon fysisk risk (Jansson & Adolfsson, 2011). Vissa av de kvinnor som 

fått upprepade missfall valde att vänta med att försöka bli gravida igen tills de kände sig 

psykiskt och fysiskt redo att göra ett nytt försök (Ockhuijsen et al., 2014). På grund av 

oron och osäkerheten över efterföljande graviditeter valde vissa kvinnor att inte alls 

försöka igen (Murphy & Merrell, 2009). De kvinnor som valde att försöka bli gravida efter 

missfall planerade detta noga. De anpassade sin livsstil för att öka chanserna att bli 

gravida, såsom minskad fysisk aktivitet, mer vila och förbättrad kost (Ockhuijsen et al., 

2014).  

 

De kvinnor som tidigare fått missfall och lyckats bli gravida igen upplevde blandade 

känslor över den nya graviditeten (Rosebrink et al., 2012). Känslorna kring att vara gravid 

förändrades efter missfall (Ockhuijsen et al., 2014) och en ny graviditet innebar en risk för 

att återuppliva känslorna av ångest från den tidigare misslyckade graviditeten (Jansson & 

Adolfsson, 2011). Vissa kvinnor kände ingen oro över ett nytt missfall under en pågående 

graviditet utan lyckades hålla sig positivt inställda till graviditeten (Rosebrink et al., 2012). 

I studier av Ockhuijsen et al. (2014) samt Rosebrink et al. (2012) uttryckte kvinnorna 

inledningsvis glädje över graviditeten men för vissa blandades glädjen snart med oro och 

rädsla över att drabbas av ytterligare ett missfall. Liknande resultat förekom i studien av 

Ancker et al. (2012). I studien av Ockhuijsen et al. (2014) framkom det att de kvinnor som 

fått tre eller fler missfall inte kände någon glädje alls i början av en ny graviditet. Oron 

över graviditeten kunde förvärras av antalet missfall kvinnan haft tidigare, hennes höga 

ålder eller frånvaro av tydliga graviditetssymtom (Ockhuijsen et al., 2014). För att hantera 

de blandade känslorna och ovissheten över den nya graviditeten efter ett eller flera 

missfall, blev det viktigt för kvinnorna att noga observera sina graviditetssymtom. Detta 

blev en indikator för att graviditeten fortgick normalt (Ockhuijsen et al., 2014; Rosebrink 

et al., 2012). Det var också viktigt för kvinnorna att besöka sin gynekolog för tidiga och 

täta ultraljudskontroller (Musters et al., 2011; Ockhuijsen et al., 2014). Ultraljudet lugnade 

kvinnorna, om än temporärt (Rosebrink et al., 2012). Det var viktigt för kvinnorna att den 

sjukvårdspersonal, framförallt gynekolog, som kvinnan mötte under en efterföljande 

graviditet hade särskild kunskap och erfarenhet av missfall och var medveten om den stress 

eller ångest ett tidigare missfall kunde väcka under en ny graviditet (Musters et al., 2011). 

Det visade sig att de kvinnor som öppet talade med sin omgivning om den nya graviditeten 

kände mindre oro (Rosebrink et al., 2012). Musters et al. (2011) samt Séjourné et al 

(2010a) fann att kvinnorna önskade professionellt psykologiskt stöd i samband med en ny 

graviditet.  

 

Vissa av kvinnorna med oro för ytterligare missfall blockerade tankarna på den nya 

graviditeten och distanserade sig från denna, för att på så sätt undvika att skapa en stark 
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anknytning till fostret. Denna strategi för självbevarelse framkom i studien av Ockhuijsen 

et al. (2014). Liknande företeelser poängteras av Rosebrink et al. (2012). Enligt denna 

studie manifesterades oron och förväntan om ett nytt missfall genom att inte meddela 

graviditeten till sin omgivning och inte kontakta mödravården för inskrivning. 
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DISKUSSION  

 

Resultatdiskussion   

 

Övervägande del av inkluderade artiklar nämnde på något sätt kvinnans psykiska lidande i 

samband med missfall (Abboud & Liamputtong, 2005; Adolfsson et al., 2004; Ancker et 

al., 2012; Gerber-Epstein, et al., 2009; Jansson & Adolfsson, 2011; McLean & Flynn, 

2012; Murphy & Merrell, 2009; Nikčević & Nicolaides, 2014; Ockhuijsen et al., 2014; 

Roehrs et al., 2008; Rowlands & Lee, 2010; Séjourné et al., 2010a; Séjourné et al., 2010b; 

Simmons et al., 2006; Swanson et al., 2009). Redan under de första veckorna av 

graviditeten knöt kvinnan an till sitt barn och skapade en ny identitet som blivande mamma 

(Ancker et al., 2012). Denna period i livet var förknippad med glädje, optimism, 

upprymdhet och en känsla av kontroll över framtiden (Gerber-Epstein et al., 2009). Vid ett 

missfall blev förlusten stor och kvinnan upplevde att hon förlorat sitt barn och sitt blivande 

moderskap (Adolfsson et al., 2004). Kvinnorna talade om känslor av besvikelse, 

ledsamhet, sorg och misslyckande när missfallet konstaterades (Ockhuijsen et al., 2014) 

och efterföljande nedstämdhet eller depression var vanligt (Ancker et al., 2012; Murphy et 

al., 2012). Studier av Ancker et al. (2012), Gerber-Epstein et al. (2009) samt Simmons et 

al. (2006) bekräftade att den psykiska påfrestningen kring beskedet om missfall innebar 

stort lidande för kvinnorna.  

 

Till processen Knowing inom The caring model (Swanson, 1991) hör att 

omvårdnadspersonal i mötet med en kvinna som fått missfall behandlar henne utan 

förutfattade meningar om vad missfallet betyder för just henne, och strävar efter att förstå 

hennes personliga uppfattning om händelsen. Sjukvårdspersonal bör vara medveten om 

och beakta att alla kvinnor upplever och reagerar olika vid ett missfall. Upplevelsen av ett 

missfall är först och främst kvinnans egen. Detta betonas av Gerber-Epstein et al. (2009), 

Jansson och Adolfsson (2011) samt Séjourné et al. (2010a). Kvinnans reproduktiva historia 

och tankar kring graviditeten som förlorades kunde påverka hur kvinnan upplevde 

missfallet (Gergett & Gillen, 2014; Nikčević & Nicolaides, 2014; Simmons et al., 2006). 

Kvinnans kultur visade sig också påverka hur kvinnan upplevde missfallet (Gerber-Epstein 

et al., 2009; Murphy & Philpin, 2010). Det kunde dessutom vara så att kvinnan inte hade 

planerat graviditeten eller varit medveten om den, och därmed inte sörjde missfallet 

nämnvärt (Nikčević & Nicolaides, 2014). Detta visar på olikheter i sättet som kvinnor 

upplever ett missfall. Viktigt är därför att sjukvårdspersonalen försöker möta kvinnan i 

hennes individuella upplevelse av missfallet för att tillgodogöra hennes behov, vilket kan 

vara mycket utmanande. Liknande resultat framkom i studien av Gergett & Gillen (2014) 

där sjukvårdspersonalen i mötet med kvinnan uppgav sig försöka känna av och rätta sig 

efter kvinnans reaktioner på sitt missfall. 

 

Vid ett pågående missfall spenderar sjukvårdspersonalen en begränsad tid tillsammans med 

den drabbade kvinnan och observerar därmed oftast enbart kvinnans chockfas (Fyhr, 2003; 

Cullberg, 2006). Då denna primära fas av en psykisk kris bland annat innebär ett 

förnekande av verkligheten utan förmåga att ta in det skedda (Cullberg, 2006), bör den 

kroppsliga omvårdnaden vara i fokus i detta inledande skede (Gergett & Gillen, 2014; 

Murphy & Philpin, 2010). Studien av Gergett och Gillen (2014) betonade en 

samstämmighet mellan sjukvårdspersonalen om att det var kvinnans fysiska välmående 

som prioriterades i det inledande skedet av vården. Resultatet i föreliggande studie belyste 

även detta inledande skede av vården ur kvinnornas perspektiv, där flera kvinnor upplevde 

en brist på empati och bekräftelse från vården (Rowlands & Lee., 2010; Simmons et al., 
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2006). Vidare tyckte vissa kvinnor att vårdpersonalen så allvarligt missade att tillgodose 

deras psykologiska lidande att de upplevde att vården kring deras missfall endast var ett 

medicinskt faktum (Ancker et al., 2012). Det påvisades att kvinnornas känslor för det 

förlorade barnet inte alltid bemöttes med respekt inom sjukvården (Ancker et al., 2012). 

Enligt kvinnorna saknades det i många fall en känsla av empati och bekräftelse på att 

hennes upplevelse var signifikant (McLean & Flynn., 2012; Rowlands & Lee., 2010; 

Simmons et al., 2006). Omvårdnadspersonalen förmedlade istället en känsla av att hennes 

missfall bara var ett i mängden. Detta är anmärkningsvärt då stöd och förståelse var det 

som kvinnorna fordrade mest (Ancker et al., 2012). Informationen under vårdtiden 

upplevdes också som bristfällig (Abboud & Liamputtong, 2005; Ancker et al., 2012; 

McLean & Flynn, 2012; Rowlands & Lee, 2010; Simmons et al., 2006) och chocken 

gjorde det i många fall svårt att tillgodogöra sig den information kvinnorna fick (Adolfsson 

et al., 2004). Detta kan vara värdefull information för att individanpassa omvårdnaden vid 

missfall.  

 

Enligt The caring model (Swanson, 1991) innebär processen Being with en förmåga hos 

sjukvårdspersonalen att vara emotionellt närvarande hos kvinnan samt att förmedla en 

känsla av tillgänglighet då kvinnan behöver hjälp och stöd. Stödet till kvinnorna var viktigt 

i samband med missfallet (Ancker et al., 2012; Cullberg, 2006; Rowlands & Lee, 2010). 

Förutom stödet som kvinnan kunde få från sina närstående, spelade sjukvårdspersonalens 

stödjande åtgärder en stor roll för kvinnans upplevelse av missfallet (McLean & Flynn, 

2012; Simmons et al., 2006). För kvinnorna var det viktigt med närvarande 

sjukvårdspersonal i samband med deras missfall (Gerber-Epstein et al., 2009). Utöver detta 

hade sjukvårdspersonalen en viktig uppgift i att arrangera kontakt till kurator eller annan 

rådgivning (Jansson & Adolfsson, 2011). Sjukvårdspersonalen förstod i många fall 

kvinnornas behov av psykologiskt stöd och samtal angående upplevelsen och känslorna 

kring missfallet (Gergett & Gillen, 2014; Murphy et al., 2010). De beskrev dock en 

ambivalens mellan vetskapen om behoven och den tidsbrist som i många fall hindrade 

vårdpersonalen från att vara emotionellt närvarande hos kvinnan (Gergett & Gillen, 2014).  

 

Efter missfallet var det vanligt att kvinnorna upplevde stor sorg, besvikelse, svaghet och 

förlorad kontroll (Adolfsson et al., 2004). Sorgen över missfallet kunde väcka starka 

ångestkänslor samt ett panikartat behov av att finna meningen med både själva händelsen 

och hela livet (Cullberg, 2006). Risken fanns att kvinnorna gav sig själva skulden för 

händelsen (Adolfsson et al., 2004; Nikčević & Nicolaides, 2014; Ockhuijsen el al., 2014; 

Simmons et al., 2006). Under reaktionsfasen av den kris som missfallet innebar, 

rapporterade många kvinnor orealistiska skuldkänslor över det som inträffat (Cullberg, 

2006). Att inte få en förklaring till missfallet kunde innebära ytterligare känslor av skuld 

(Ockhuijsen et al., 2014) och svårigheter att ta sig vidare genom krisförloppet (Nikčević & 

Nicolaides, 2014; Simmons et al., 2006). Enligt The caring model (Swanson, 1991) 

innebär Enabling i sammanhanget av ett missfall att den drabbade kvinnan med 

sjuksköterskans hjälp vägleds genom sin kris. Detta inkluderar vikten av god och tydlig 

information om situationen och händelseförloppet.  

 

Flera av artiklarna i föreliggande studies resultat visade att orsakssökandet var en stor del 

av kvinnans samlade upplevelse av missfallet. Det visar också att erhållandet av medicinsk 

information om orsaken till missfallet var en förutsättning för kvinnan att bearbeta 

missfallet och finna en mening med det skedda (Ancker et al., 2012; Nikčević & 

Nicolaides, 2014; Séjourné et al., 2010a). Vidare framkom meningssökandet som en 

strategi hos många kvinnor för att kunna ta sig vidare genom krisförloppet (Nikčević & 
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Nicolaides, 2014). Det är dock inte alltid möjligt att finna en orsak till missfallet 

(Adolfsson, 2009; Ockhuijsen et al., 2014). Antalet kvinnor som fick en medicinsk 

förklaring till sitt missfall skiljde sig åt mellan studierna. Nikčević och Nicolaides (2014) 

fann att 70 procent av kvinnorna fick en förklaring till sina missfall, där 

kromosomavvikelser orsakade 98 procent av missfallen. En annan studie fann att endast 25 

procent av kvinnorna fått en medicinsk förklaring till sina missfall (Simmons et al., 2006). 

En intervention för att eliminera glappet mellan kvinnornas behov och verklighetens 

begränsningar kan vara att ytterligare betona vikten av professionella stödåtgärder till de 

kvinnor där möjligheten att hitta en medicinsk orsak till missfallet inte finns. Liknande 

resultat togs upp av Gergett och Gillen (2014) som menade att en förbättring i vården av 

kvinnor som fått missfall kunde ses genom att utveckla en personcentrerad vård där 

kontinuiteten av vården var viktig.  

 

Kvinnor med upprepade missfall rapporterade större psykologiska svårigheter samt större 

rädsla för framtida graviditeter jämfört med de kvinnor som bara fått ett missfall (Séjourné 

et al., 2010a). Inom omvårdnadsteorin The caring model av Swanson (1991) innebär 

processen Maintaining belief att vårdpersonal som möter en kvinna som fått missfall ska 

bemöta henne med hoppfullhet och hjälpa henne se en meningsfull framtid. Kvinnor som 

fått missfall lyckas i 98 procent av fallen bli gravida igen och få barn inom två år 

(Adolfsson, 2009). Vårdpersonalen har därför en viktig uppgift i att stödja kvinnan att 

behålla hoppet om en lyckad graviditet i framtiden. 

 

Att uppleva en annan människas smärta i samband med missfall kunde vara svårt och att 

därtill stödja den drabbade kunde för sjuksköterskan upplevas närmast omöjligt 

(McCreight, 2005). Processen Doing for beskrivs i omvårdnadsteorin The caring model av 

Swanson (1991) som ett led i att stärka kvinnans autonomi vid ett missfall. Sjuksköterskan 

kunde känna stor stress i att tillgodose kvinnans psykologiska behov och krav (Fyhr, 

2003). Enligt Cullberg (2006) kunde undvikandet av en sörjande kvinna efter missfall, som 

sjukvårdspersonalen menade vara hänsynsfullt, leda till en känsla av social övergivenhet 

för kvinnan och en bekräftelse på kvinnans känsla av sitt låga värde. För att sjuksköterskan 

ska kunna lindra kvinnans lidande och uppfylla kraven på emotionell vård är det av stor 

vikt att hon har kunskap om de omvårdnadsbehov som finns hos kvinnor som drabbats av 

missfall. Det är därför viktigt att tillräcklig utbildning inom detta finns att tillgå i 

sjuksköterskeprogrammet (MacConnell et al., 2012).  

 

Resultatet i föreliggande studie påvisade en oförmåga hos vissa kvinnor att uttrycka de 

känslor hon hade över missfallet inför sin omgivning. Det kunde resultera i ett 

upprätthållande av en yttre identitet och att inte ge sig själv utrymme att sörja (Adolfsson 

et al., 2004). En förklaring till detta skulle kunna vara reaktioner på den kris som kvinnan 

befinner sig i, något som även togs upp av Cullberg (2006) och Robinson et al. (2013). De 

beskriver hur den som drabbats av en psykisk kris inledningsvis döljer sina känslor från 

omgivningen, och upprätthåller en fasad för att anpassa sig till omgivningens 

förväntningar. Den sörjande behöver dock öppet uttrycka sina känslor kring händelsen 

(Fyhr, 2003). Cullberg (2006) bekräftar detta genom en studie som framhöll att 

undertryckta känslor leder till en förlängning av krisprocessen.  

 

Skillnader finns mellan inkluderade artiklars resultat gällande huruvida omvårdnaden ska 

fokusera på det psykiska eller fysiska lidandet hos kvinnor som fått missfall. Detta kan 

indikera att olika tillvägagångssätt är tänkbara beroende på i vilket skede vårdpersonalen 

träffar kvinnan. En studie fokuserade enbart på kvinnans fysiska upplevelse av missfallet 
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(Murphy & Philpin, 2010). Studien betonade framförallt blödningarna, som tydligt 

markerade slutet på graviditeten. Även smärta och passerandet av koagel och vävnad 

betonades som fysiska påfrestningar vid ett missfall. Studien av Murphy & Philpin (2010) 

rekommenderade därför att sjuksköterskan inte enbart skulle fokusera på de emotionella 

symtomen, utan även på den fysiska kroppen. Det kan diskuteras huruvida detta fynd kan 

impliceras för en större population, då liknande resultat inte påvisats i någon annan studie. 

I ett senare skede benämns den emotionella omvårdnaden av kvinnan vara av största 

betydelse (Gergett & Gillen, 2014). Utmaningen för vårdpersonalen blir då att hjälpa 

kvinnan förstå, börja bearbeta och acceptera händelsen, för att på så sätt anpassa sig till den 

nya verkligheten (Cullberg, 2006). 

 

Anmärkningsvärda är de resultat som belyser sjukvårdspersonalens brist på kunskap som 

en anledning till att inte kunna ge god emotionell omvårdnad till kvinnor som fått missfall 

(Murphy & Merrell, 2009; McCreight, 2005). Vårdpersonal utan psykiatrisk 

specialistkunskap var de som i första hand mötte kvinnan vid händelsen av missfallet. De 

måste trots det kunna tillämpa ett gott emotionellt omhändertagande (Cullberg, 2006). 

Detta belystes i studien av Gergett och Gillen (2014) där sjukvårdspersonalen rapporterade 

hur en brist på erfarenhet och lämplig träning påverkade deras förmåga att vårda kvinnor 

som fått missfall. Vårdpersonal som frekvent möter patienter i krissituationer har en 

tendens att behandla detta på ett utslätande och symtominriktat sätt, om denne saknar 

teoretiska kunskaper för att kunna förstå och behandla psykiska kriser (Cullberg, 2006; 

Gergett & Gillen, 2014). Resultatet påvisar att sjukvårdspersonal misslyckas i att vara 

emotionellt närvarande hos kvinnan. Faktorer som bidrar till detta kunde vara bristen på 

utbildning och träning i att ge rådgivning samt rädslan att säga fel saker till kvinnan 

(Gergett & Gillen, 2014; Roehrs et al., 2008). Den bristande utbildningen ledde till att 

sjuksköterskan på egen hand behövde lära sig att hantera den komplexa omvårdnaden av 

en kvinna vars barn förlorats genom missfall (McCreight, 2005). Detta kunde resultera i 

svårigheter att möta och stödja de patienter som befann sig i kris eller sorg (McCreight, 

2005; Roehrs et al., 2008). 

 

En intressant aspekt som framkom var att trots att många kvinnor efterfrågar stöd, och 

beskriver sitt behov av stöd i flertalet studier (Ancker et al., 2012; McLean & Flynn, 2012; 

Séjourné 2010a; Simmons et al., 2006), är det inte alla som tar emot stödet som de blir 

erbjudna. Detta bekräftas av Séjourné et al. (2010a) som beskriver att 91 procent av de 

tillfrågade kvinnorna ansåg sig vara i behov av professionellt stöd efter sitt missfall. Dock 

beskrivs det i samma studie att endast 15 procent av kvinnorna faktiskt tog kontakt med 

någon psykolog, kurator eller annan association som hanterar upplevelser kring missfall. 

Enligt Séjourné et al. (2010b) kunde ett undvikande av uppföljningssamtal eller 

psykologisk hjälp bero på en ovilja hos kvinnorna att återuppleva missfallet. 

 

Metoddiskussion  

 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors behov av omvårdnad vid missfall. En 

kvalitativ forskningsmetod kan då vara att föredra, eftersom den syftar till att förstå och 

förklara erfarenheter eller upplevelser (Forsberg & Wengström, 2013). Genom intervjuer, 

som är en metod inom kvalitativ forskning, kan respondenterna ge uttryck för sina 

uppfattningar och upplevelser av något (Henricson & Billhult, 2012). Författarna ansåg 

trots detta att en litteraturstudie var den mest lämpliga metoden, då det sedan tidigare har 

bedrivits forskning inom ämnet. En litteraturöversikt syftar till att skapa en överblick och 

förståelse för det undersökta området (Henricson & Billhult, 2012). För att ge en så bred 
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bild som möjligt av ämnet, inkluderade författarna artiklar med både kvalitativ och 

kvantitativ metod.  

 

Under databassökningen fann författarna ett stort antal artiklar som svarade på syftet och 

var relevanta för studien. På grund av det stora antalet artiklar kunde författarna välja 

enbart de artiklar som höll hög eller medelhög kvalitet. Detta kan bidra till att höja 

trovärdigheten i studien. Nitton lämpliga artiklar inkluderades i arbetet. Artikelsökningarna 

genomfördes i de tre databaserna Cinahl, PubMed och PsychINFO. Författarna inkluderade 

både artiklar som berörde tidiga missfall och artiklar om sena missfall, för att öka urvalet 

av artiklar. Författarna valde att enbart använda sig av artiklar som fanns tillgängliga på 

databaser tillhörande Sophiahemmet, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska 

högskolan. Detta kan ha lett till att relevanta artiklar som inte kunnat tillgås i fulltext 

uteslöts och således påverkade studiens resultat. Förmodligen påverkade de uteslutna 

artiklarna inte studiens trovärdighet nämnvärt då de inkluderade artiklarna är av god 

kvalitet och alla påvisar likvärdiga resultat.  

 

Författarna valde att enbart inkludera studier där deltagare hade en ålder av minst 18 år. 

Detta på grund av den föreliggande risken att den traumatiska kris som följer efter 

missfallet kan sammanfalla med en utvecklingskris under tonåren. Detta kunde leda till att 

följderna av missfallet var svåra att skilja från utvecklingskrisens konsekvenser. 

Författarna valde att exkludera mäns omvårdnadsbehov vid missfall, och istället fokusera 

på kvinnans behov. Detta exklusionskriterium syftade till att avgränsa studiens omfattning. 

 

I studien inkluderades 15 kvalitativa artiklar. Då syftet med föreliggande studie var att 

beskriva kvinnors omvårdnadsbehov vid missfall, passade artiklar med kvalitativ metod 

bäst till studiens syfte. Kvalitativ forskning syftar till att studera situationer eller fenomen 

(Ahrne & Svensson, 2011), varför det blev naturligt att ett större antal artiklar med denna 

metod var relevanta för i studiens resultat. Det hindrade dock inte författarna att inkludera 

fyra kvantitativa artiklar, då dessa motsvarade föreliggande studies syfte. I resultatet 

jämfördes sedan samtliga artiklars resultat, utan att särskilja kvalitativa och kvantitativa 

studier från varandra. Författarna bedömde artiklarnas kvalitet utifrån Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag, vilken är modifierad efter Berg et al. (1999) och Willman 

et al. (2011). Utifrån denna bedömning har endast artiklar med hög kvalitet eller medelhög 

kvalitet inkluderats i studien. Författarna upplevde vissa svårigheter med att utföra 

bedömningar av artiklarna, då de saknar tidigare erfarenhet av att utföra 

kvalitetsbedömningar. Författarna strävade efter att göra en så objektiv kvalitetsbedömning 

som möjligt, dock garanteras inte att subjektiva åsikter inte påverkade bedömningen. För 

att bedömningarna skulle bli så trovärdiga och rättvisa som möjligt, genomförde författarna 

dessa enskilt. Sedan jämfördes och diskuterades kvalitetsbedömningarna av samtliga 

studier. 

 

Deltagarantalet i studierna varierade mellan sex och 636 personer, beroende på om studien 

var kvalitativ eller kvantitativ. Enligt Willman et al. (2011) har studier med stort 

deltagarantal högre tillförlitlighet än studier med lägre deltagarantal. Författarna valde trots 

detta att inkludera artiklar med ett lågt antal deltagare då de hade hög kvalitet och 

likvärdiga resultat i jämförelse med större studier. Även bortfallet varierade mellan de 

olika studierna. Bortfall innebär att deltagarna av olika skäl inte vill eller kan delta i 

studien, eller att de drabbas av något oförutsett, exempelvis sjukdom eller olycka (Billhult 

& Gunnarsson, 2012). 
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Av de 19 studier som inkluderades i resultatet var tre från Sverige varav två publicerade på 

svenska och en på engelska. Av resterande artiklar var fem från England, tre från 

Australien, två från Holland, två från USA, två från Frankrike, en från Israel och en från 

Nordirland. Samtliga av dessa artiklar var skrivna på engelska. Eftersom majoriteten av 

artiklarna var skrivna på engelska kan risken för feltolkningar och missuppfattningar av 

språkliga nyanser ha ökat. För att minska denna risk har översättning, granskning och 

analysering av artiklarna gjorts vid upprepade tillfällen, både enskilt och mellan 

författarna. Texterna bearbetades med omsorg och stor noggrannhet. Författarna valde att 

behålla de fem begreppen ur vald omvårdnadsteori av Swanson (1991) på dess 

ursprungliga språk, för att inte förvränga betydelsen av dessa. 

 

Då författarna valde att inkludera artiklar från flera världsdelar med skilda kulturer, 

etniciteter och religiösa uppfattningar, kan denna studie anses generaliserbar för en större 

population. Den kan också appliceras inom svensk sjukvård då de svenska studierna 

redovisade resultat som liknade övriga studiers. Flertalet undersökta länder har även 

liknande sjukvård och kultur som Sverige. Detta styrker uppfattningen om att föreliggande 

studies resultat går att tillämpas inom svensk sjukvård. Gerber-Epstien et al. (2009) betonar 

att den sociala kontexten i vilken studien genomförts, kan påverka kvinnans upplevelse av 

missfall. I studien av Gerber-Epstien et al. (2009) levde deltagarna i Israel där 

barnafödandet var normativt för kvinnligheten. Eftersom Sverige är ett mångkulturellt 

land, kan det vara en fördel att studera upplevelser från olika perspektiv. 

 

Slutsats  

 

Ett missfall innebär en omvälvande händelse för kvinnan. Det drabbar henne både fysiskt 

och psykiskt. Resultatet i föreliggande studie visar att sjukvårdspersonal i vissa fall är 

medveten om sin viktiga uppgift i att stödja och uppmärksamma kvinnans psykiska 

upplevelse av ett missfall lika väl som den fysiska aspekten av händelsen. Trots detta 

framkommer det att kvinnan i vissa fall känner sig förbisedd gällande sitt psykiska behov 

och att hennes missfall endast behandlas medicinskt. Sjuksköterskor och annan 

omvårdnadspersonal uppger att tiden inte räcker till för att skapa en relation till kvinnan 

och därmed kunna stödja henne och vägleda genom den omvälvande situationen. 

Sjukvårdspersonalen uppger även att de saknar kunskap och utbildning för att ge 

fullvärdigt emotionellt stöd vid missfall. Med tanke på denna information finns det behov 

av att stärka vårdpersonalens kunskap i omvårdnaden av denna patientgrupp. Det kräver 

också att det finns tid för omvårdnadspersonalen att implementera sina kunskaper om 

emotionell omvårdnad i praktiken.  

 

Fortsatta studier   

 

Vid datainsamlingen observerade författarna ett begränsat antal artiklar angående den 

blivande faderns upplevelse av ett missfall. Eftersom missfall innebär en livsomvälvande 

händelse för övervägande del av alla blivande föräldrar, tror författarna att vidare forskning 

inom mäns erfarenheter av ett missfall är nödvändig för att kunna förstå och vidare också 

stödja mannens upplevelse kring detta. 

 

Klinisk relevans   

 

Författarna till föreliggande studie anser att det är av stor vikt att belysa kvinnors 

omvårdnadsbehov i samband med missfall, då detta är frekvent förekommande inom 
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vården. Sjukvården har en viktig uppgift då upplevelsen av missfall påverkas av den 

omvårdnad kvinnan fått i samband med missfallet. Forskning visar att vården och 

sjuksköterskeutbildningen har brister och svagheter gällande omvårdnad vid missfall, och 

sjukvården visar ofta en oförståelse för kvinnornas situation. Kunskap angående denna 

patientgrupps omvårdnadsbehov, ökar chanserna till god och adekvat vård och därmed 

också kvinnors chans till återhämtning efter missfallet. 
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BILAGA A 

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. 

Bedömningsunderlaget är modifierat efter Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).   
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BILAGA B 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Abboud, L., & 

Liamputton, P. 

 

2005 

 

Australien 

 

When pregnancy fails: 

coping strategies, 

support networks and 

experiences with health 

care of ethnic women 

and their partners 

Att undersöka kvinnors och 

deras partners upplevelse 

av missfall, samt 

copingstrategier, socialt 

stöd och tillfredställelsen 

med den givna vården i 

samband med detta. 

Djupgående intervjuer med 

kvinnor och deras partner. 

Intervjuerna varade 40-90 

minuter och ämnade täcka ett 

antal frågor, men respondenten 

tilläts att styra samtalet. 

Intervjuerna genomfördes i 

deltagarens hemmiljö. 

Intervjuerna spelades in, 

transkriberades och 

intervjuade. 

 

N = 12 

(0) 

Tillvägagångssättet för att hantera  

missfalletvarierade från person till  

person. Det fanns dock flertalet faktorer  

som ansågs avgörande för hur paret  

hanterade missfallet; ett socialt nätverk  

med stöd från närstående samt en god  

kontakt med sjukvården av stor vikt. 

 

K 

I 

Ancker, T., 

Gebhardt, A., 

Andreassen, S., 

& Botond, A. 

 

2012 

 

Sverige 

Tidig förlust - kvinnors 

upplevelse av missfall  

Att beskriva den sörjande 

kvinnans upplevelse av 

tidigt missfall. 

Semistrukturerade intervjuer i 

en miljö som respondenten 

själv valt. Intervjuerna spelades 

in, transkriberades, kodades 

och klassificerades i sju 

kategorier. Intervjuerna varade 

i snitt 90 minuter.  

N = 6 

(0) 

Missfall har en stor påverkan på kvinnans 

liv. Flertalet psykologiska behov  

identifierades, såsom vikten att människor  

lyssnar samt visar förståelse och respekt för  

deras förlust. Kvinnorna upplevde stora  

brister inom sjukvården gällande  

bemötandet av de psykologiska behov som  

uppstod i samband med missfall.  

 

K 

I 

Gerber-Epstein, 

P., 

Leichtentritt, 

R.D., & 

Benyamini, Y. 

 

2009 

 

Israel 

The experience of 

miscarriage in first 

pregnancy: the women's 

voices 

Att förstå och 

uppmärksamma kvinnors 

upplevelse av missfall. 

Individuella intervjuer med 

kvinnor som fått missfall i 

samband med sin första 

graviditet. Intervjuerna ägde 

rum i den miljö som 

respondenterna önskade. 

Intervjuerna transkriberades, 

analyserades och delades in i 

teman och subteman.  

 

N = 19 

(0) 

Intervjuerna resulterade i fem olika teman.  

Ju större glädje, desto större smärta vid  

missfallet; förlustens karaktär; källor till  

stöd; livet efter missfallet;  

rekommendationer till sjukvården. 

Upplevelsen av missfall fick kvinnan att  

ifrågasätta sin fertilitet och roll som kvinna. 

Missfallet kunde även leda till frågor om 

meningen med att vara kvinna.  

K 

I 



III 

 

Jansson, C., & 

Adolfsson, A.  

 

2011 

 

Sverige 

 

Application of 

”Swanson’s Middle 

Range Caring Theory” in 

Sweden after 

miscarriage 

Att applicera Swansons 

omvårdnadsmodell vid 

uppföljningssamtal med 

barnmorska efter missfall. 

Intervjuer med 25 kvinnor som 

fått tidigt missfall fyra veckor 

innan studien ägde rum samt 

med 13 barnmorskor och 

sjuksköterskor med erfarenhet 

av att vårda kvinnor med 

missfall.  

Intervjuerna transkriberades 

och analyserades till 

kondenserade meningsenheter. 

Dessa kategoriserades baserade 

på de fem begreppen i 

Swansons omvårdnadsteori. 

N = 38 

(0) 

Resultatet delades upp utifrån om den  

svarande var kvinna som fått missfall, eller  

vårdgivare med erfarenhet av att vårda vid  

missfall. Således presenterades resultatet  

utifrån både den drabbades och vårdgivarens  

synvinkel samt utifrån Swansons  

omvårdnadsteori som inkluderade begreppen 

”maintaining belief”, ”knowing”,  

”being with”, ”doing for” samt ”enabling”.  

Kvinnorna beskrev sin personliga  

erfarenhet av missfallet som en mänsklig  

upplevelse. Sjuksköterskorna och  

barnmorskorna beskrev sin upplevelse av att  

vårda kvinnor som fått missfall. 

 

 

K 

I 

McCreight, 

B.S. 

 

2005 

 

England 

Perinatal grief and 

emotional labour: a 

study of nurses’ 

experiences in gynae 

wards  

 

Att undersöka 

sjuksköterskors upplevelse 

och känslor i samband med 

omvårdnaden av kvinnor 

som fått missfall. 

 

 

 

Semistrukturerade djupgående 

intervjuer med sjuksköterskor 

på en gynekologisk avdelning. 

Intervjuerna som varade i 30-

180 minuter spelades in, 

transkriberades ordagrant och 

analyserades med hjälp av 

programmet NVivo. 

 

 

N = 14 

(0) 

Sjuksköterskans egna känslor i sambandet  

kan anses vara en styrka då det integreras  

med sjuksköterskans professionalitet. 

 

 

K 

II 

McLean, A., & 

Flynn, C. 

 

2013 

 

Australien 

 

’It’s not just a pap-

smear’: women speak of 

their experiences of 

hospital treatment after 

miscarriage 

Att undersöka hur kvinnor 

som söker vård för missfall 

före graviditetsvecka 20 

upplever den vård och 

behandling som ges i 

samband med missfallet.  

 

Intervjuer ägde rum i hemmet 

hos kvinnor som fått missfall 

före vecka 20 och sökt vård på 

olika sjukhus i samband med 

missfallet. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades 

ordagrant, kodades, och 

genomgick tematisk analys. 

 

 

N = 6 

(0) 

Vården i samband med missfall upplevdes 

otillräcklig. Kvinnorna upplevde bristfällig  

medkänsla hos personalen. Även den givna 

informationen var otillräcklig. Kvinnorna  

önskade konsekvent och specialiserad sjukvård, 

samt en möjlighet till snabb diagnostisering 

av eventuellt missfall.  

K 

I 



IV 

 

Murphy, F., & 

Merrell, J.  

 

2009 

 

England 

 

Negotiating the 

transition: caring for 

women through the 

experience of early 

misscarriage  

Att undersöka kvinnors 

erfarenhet av att få tidigt 

missfall på en 

gynekologisk 

sjukhusavdelning. 

En kvalitativ studie med tre 

typer av datainsamlingar. 

Observationsstudie under 20 

månader på en gynekologisk 

enhet följt av analysering av 

enhetens nyckeldokument, 

såsom patienternas 

omvårdnadsplaner. Detta 

följdes av intervjuer med åtta 

kvinnor som fått tidigt missfall, 

samt 16 sjuksköterskor, läkare 

och ultraljudsundersökare med 

erfarenhet av att vårda kvinnor 

med missfall. Intervjuerna 

transkriberades samt delades 

upp i teman.  

 

 

N = 24 

(0) 

Tre tydliga faser utmärktes i resultatet; 

missfallets första tecken och bekräftandet av  

detta, förlusten av ett barn samt missfallets  

följder.  

Dessa faser var delar i en övergångsprocess,  

i vilken sjukvården hade en stor betydelse.  

Kvinnorna uttryckte vikten av att  

sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal  

var engagerade och lyhörda, samt villiga att  

möta kvinnornas fysiska och känslomässiga  

behov. 

K 

I 

Murphy, F., & 

Philpin, S. 

 

2010 

 

England 

 

Early miscarriage as 

’matter out of place’: An 

ethnographic study of 

nursing practice in a 

hospital gynaecological 

unit 

Att undersöka ledningen 

för och omvårdnaden av 

kvinnor med missfall, 

under deras 

sjukhusvistelse. 

En kvalitativ studie med tre 

typer av datainsamlingar. 

Observationsstudie under 20 

månader på en gynekologisk 

enhet följt av analysering av 

enhetens nyckeldokument, 

såsom patienternas 

omvårdnadsplaner. Detta 

följdes av intervjuer med åtta 

kvinnor som fått tidigt missfall, 

samt 16 sjuksköterskor, läkare 

och ultraljudsundersökare med 

erfarenhet av att vårda kvinnor 

med missfall. Intervjuerna 

transkriberades, samt delades 

upp i teman. 

 

 

N = 24 

(0) 

Tre huvudkategorier framkom: ”första  

tecknen och bekräftelse”, ”förlora barnet”  

samt ”efterdyningarna”. Tillsammans  

beskriver dessa hur kvinnan upplever  

förloppet från misstanke till bekräftat  

missfall samt den långsiktiga  

påverkan på kvinnans liv. Fokus låg  

framförallt på kvinnans upplevelser av de  

fysiska symtomen som hon upplevde under  

sitt missfall. 

K 

I 



V 

 

Musters, A.M., 

Taminiau-

Bloem, E.F., 

van den 

Boogaard, E., 

van der Veen, 

F., & Goddijn, 

M. 

 

2011 

 

Nederländerna 

 

Supportive care for 

women with unexplained 

reccurent miscarriage: 

patients’ perspective 

 

 

Att undersöka vilken vård 

kvinnor önskar vid 

nästkommande graviditet, 

efter upprepade missfall 

där orsak inte har kunnat 

identifieras. 

Undersökande, 

semistrukturerade och 

djupgående intervjuer med 

kvinnor som fått upprepade 

missfall och som vid 

tidpunkten för intervjun 

försökte bli gravida igen. 

Intervjuerna genomfördes per 

telefon. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant och 

textsegment kategoriserades i 

någon av de tre domäner som 

framkom. 

 

N = 15 

(0) 

Kvinnorna identifierade 20 olika alternativ i  

stödjande vård, varav 16 av dessa föredrogs i 

nästkommande graviditet. Tidiga och  

Frekventa ultraljudsundersökningar,  

rådgivning i livsstilsfrågor samt emotionellt  

stöd var några av de alternativ som  

kvinnorna uppskattade.  

K 

I 

Nikcevic, A.V., 

& Nicolaides 

K.H. 

 

2014 

 

Storbritannien 

 

Search for meaning, 

finding meaning and 

adjustment in women 

following miscarriage: a 

longitudinal study 

Att undersöka sambandet 

mellan meningsskapande 

och psykologisk 

återhämtning i hos kvinnor 

som fått missfall. 

Kvantitativ studie där två 

grupper undersöktes fyra, sju 

och 16 veckor efter missfallet. 

Första gruppen genomgick 

medicinska undersökningar för 

att ta reda på orsaken till 

missfallet. Andra gruppen fick 

enbart standardvård utan 

möjlighet att få reda på orsaken 

till missfallet.  

 

N = 149 

(22) 

Att få vetskap om missfallets orsak var  

associerat med ökade chanser att finna  

mening med missfallet, vilket minskade  

förekomsten av ångest jämfört med de som  

inte funnit mening med missfallet. 

 

CCT 

I 

Ockhuijsen, 

H.D.L., van den 

Hoogen, A., 

Boivin, J., 

Macklon, N., 

S., & de Boer, 

F. 

 

2014 

 

Neder-länderna 

Pregnancy after 

miscarriage: balancing 

between loss of control 

and searching for control 

Att undersöka hur kvinnor 

upplevde ett missfall, 

perioden mellan missfallet 

och nästkommande 

graviditet samt första tiden 

i den efterföljande 

graviditeten. 

Semistrukturerade djupgående 

intervjuer som varade mellan 

40 och 76 minuter. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades 

ordagrant. Intervjuerna 

organiserades och analyserades 

med hjälp av programmet 

MAXQDA. Därefter skedde 

tematisk analys av de 

framkomna textfragmenten. 

 

N = 24 

(0) 

Resultatet presenteras under det  

Övergripande temat att balansera mellan  

förlust av kontroll och sökande av kontroll.  

Trots att kvinnorna upplevde begränsade  

möjligheter att påverka graviditetens utfall,  

sökte de strategier för att öka känslan av  

kontroll under den pågående graviditeten. 

K 

I 



VI 

 

Robinson, 

O.C., Wright 

G.R.T., & 

Smith, J.A 

 

2013 

 

England 

The holistic phase model 

of early adult crisis  

Att utveckla, testa och 

förfina en holistisk 

psykosocial modell av 

krisens uttryck hos unga 

vuxna. 

Semistrukturerade intervjuer 

med 25 män och 25 kvinnor 

angående en kris de upplevt när 

de befann sig i åldern 25-30 år. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades i sin helhet. 

Materialet analyserades med en 

kvalitativ ansats. Teman och 

underteman utvecklades och 

beskrevs utifrån en 

tidskronologisk ordning. 

N = 50 

(0) 

Studien resulterade i en modell som  

beskriver krisens uttryck hos unga vuxna i  

fyra faser. Fas 1: ”inlåsta”, fas 2a:  

”separation”, fas 2b: ”avbrott”, fas 3:  

”utforskande” samt fas 4: ”återuppbyggnad”.  

Resultatet beskrev hur krisen tog uttryck  

hos deltagarna under dessa faser.  

K 

I 

Roehrs, C., 

Masterson, A., 

Alles, R., Witt, 

C., & Rutt, P. 

 

2008 

 

USA 

Caring for families 

coping with perinatal 

loss 

Att beskriva behovet av 

stöd för de sjuksköterskor 

som vårdar familjer vilka 

förlorar sitt barn under 

graviditeten, alternativt 

under eller efter 

förlossningen. Studien vill 

även undersöka hur 

bekväma dessa 

sjuksköterskor är i sin 

yrkesroll. 

Inledande enkätstudie på 

internet som kompletterades 

med intervjuer med 10 

sjuksköterskor så att de skulle 

ha möjlighet att utveckla sina 

svar från enkäten.  

N = 10 

(0) 

Resultatet presenterades i teman och  

rekommendationer i att tillhandahålla  

emotionellt stöd vid förlusten av ett barn.  

Övervägande del av sjuksköterskorna var  

bekväma i sin yrkesroll men fann det svårt  

att ge kvinnan god vård i samband förlusten  

av sitt barn. Flertalet copingstrategier för att  

hantera den utmanande arbetssituationen  

presenterades, samt förslag för att öka  

chanserna till en god omvårdnad för kvinnan  

i samband med förlusten av sitt barn. 

 

K 

II 

Rosebrink, M., 

Zekaj, M., & 

Adolfsson, A. 

 

2012 

 

Sverige 

Kvinnors upplevelser av 

tidig graviditet, efter att 

ha upplevt ett eller flera 

missfall tidigare i livet 

Att beskriva kvinnors 

upplevelse av tidig 

graviditet efter att har 

upplevt ett eller flera 

missfall tidigare i livet. 

Intervjuer med gravida kvinnor 

som tidigare fått missfall. 

Intervjuerna baserades på 

öppna frågor och pågick mellan 

30-60 minuter. De spelades in 

och transkriberades ordagrant. 

Textfragment delades in i 

meningsbärande enheter och 

slutligen formulerades 

sammanfattningar av kvinnans 

upplevelse av att vara gravid 

efter missfall, vilka presenteras 

i resultatet. 

N = 6 

(0) 

Kvinnorna som tidigare fått missfall hade  

blandade känslor inför den nya graviditeten.  

De kände stor glädje, samtidigt som de  

upplevde en oro för att även den nya  

graviditeten skulle sluta i missfall. Att samtala  

med vänner och familj om det föregående  

missfallet ledde till minskad oro vid den nya  

graviditeten. 

K 

II 



VII 

 

Rowlands, I., & 

Lee, C. 

 

2010 

 

Australien 

’The silence was 

deafening’: social and 

health service support 

after miscarriage 

Att identifiera sätt att 

stödja australiensiska 

kvinnor efter missfall. 

Individuella semistrukturerade 

intervjuer med kvinnor som fått 

missfall under de senaste två 

åren. Intervjuerna 

transkriberades och genomgick 

därefter tematisk analys där två 

huvudteman identifierades. 

N = 9 

(0) 

Engagemang, bekräftelse och stöd  

Närstående och vårdpersonal är enligt  

kvinnan viktiga parametrar vid missfall.  

Den givna vården upplevdes dock bristfällig  

då utebliven information, okänsliga  

kommentarer och bristande empati förekom  

hos sjukvårdspersonalen.  

K 

II  

Séjourné, N., 

Callahan, S., & 

Chabrol, H. 

 

2010a 

 

Frankrike 

Support following 

miscarriage: what 

women want  

Att undersöka kvinnors 

önskemål om typ av stöd i 

samband med missfall, 

samt i vilket skede det ska 

ges.  

Enkätundersökning via en 

hemsida på internet vilken 

enbart publicerar enkäter för 

vetenskapliga studier. En länk 

till studien och inbjudan att 

delta publicerades på flertalet 

hemsidor som berörde 

moderskap och låg kvar under 

sex veckor. Vem som helst 

hade möjlighet att delta i 

studien. All data analyserades 

med Statistica 9.0. 

 

N = 305 

(0) 

Majoriteten av deltagarna uttryckte en  

önskan om stöd i samband med missfallet.  

Deltagarna uttryckte att samtliga alternativ  

på stöd som fanns föreslagna i enkäten  

skulle vara till stor hjälp.  

Övervägande delen av deltagarna upplevde  

att de fått otillräcklig information i samband  

med sitt missfall. De upplevde också  

emotionella svårigheter att hantera  

missfallet. 

P 

II 

Séjourné, N., 

Callahan, S., & 

Chabrol, H. 

 

2010b 

 

Frankrike 

The utility of a 

psychological 

intervention for coping 

with spontaneous 

abortion  

Att implementera och 

undersöka effekten av tre 

olika typer av psykologiskt 

stöd i samband med 

missfall. 

Deltagarna delades in i två 

grupper. Den ena gruppen fick 

omedelbart stöd i samband med 

missfallet. Detta skedde genom 

tre sätt; lyssna på kvinnan, 

hjälpa kvinnan till förståelse, 

samt kognitiv beteendeterapi. I 

grupp två erbjöds kvinnorna 

stöd tre månader efter att 

missfallet inträffat. Med hjälp 

av frågeformulär mättes 

närvaron av depression, sorg 

och ängslan. Formulären 

besvarades tre veckor, 10 

veckor och sex månader efter 

missfallet. 

N = 134 

(67) 

Omedelbart stöd vid missfall minskar  

förekomsten av sorg, depression och ångest  

Tre veckor efter missfallet. Vid 10 veckor  

och 6 månader efter att missfallet inträffat  

var det ingen skillnad mellan de två  

grupperna.  

CCT 

II 



VIII 

 

Simmons, R.K., 

Singh, G., 

Maconochie, 

N., Doyle, P., 

& Green, J. 

 

2006 

 

England 

Experience of 

miscarriage in the UK: 

qualitative findings from 

the National Women’s 

Health Study 

Att beskriva kvinnors 

personliga upplevelse av 

missfall samt identifiera 

framtida forskningsfrågor 

som bidrar till arbetet med 

behandling och vård i 

samband med missfall. 

Studiens deltagare var en del i 

den större enkätstudien The 

UK national women’s health 

study, vilken undersöker 

engelska kvinnors reproduktiva 

historia. Studien var utformad 

som en enkät som också gav 

kvinnor möjligheten att fritt 

berätta om sina erfarenheter av 

missfall. Dessa berättelser 

studerades, analyserades, 

kodades och delades upp i 

teman vid föreliggande studie.  

N = 172 

(0) 

Många kvinnor sökte efter orsaken till  

missfallet. Att finna orsaken och meningen  

med missfall minskade kvinnans  

skuldkänslor och gav kvinnan insikten att  

hon inte kunnat påverka graviditetens 

utfall. Kvinnorna beskrev även att  

sjukvårdens handlande var av stor vikt och  

påverkade kvinnans förmåga att ta sig  

igenom missfallet.  

Många av kvinnorna var dock missnöjda  

med  den vård de fått då de upplevde en  

avsaknad av både empati och information  

från sjukvårdspersonalen. 

 

K 

I 

Swanson, 

K.M., Chen H-

T., Graham, C., 

Wojnar, D.M., 

& Petras, A. 

 

2009 

 

USA 

Resolution of depression 

and grief during the first 

year after miscarriage: a 

randomized controlled 

clinical trial of couples 

focused interventions 

Att utvärdera effekten av 

tre olika sorters stödjande 

åtgärder för par som fått 

missfall. 

Kvantitativ randomiserad 

studie. Deltagarna indelades i 

tre grupper. Första gruppen fick 

tre rådgivningssamtal 

tillsammans med sjuksköterska. 

Den andra gruppen utövade 

egenvård med hjälp av böcker 

och filmer och den tredje 

gruppen fick stöd i form av ett 

rådgivningssamtal med 

sjuksköterska i kombination 

med egenvård. 

 

N = 636 

(-) 

Att i samband med missfall få stöd genom  

samtal med sjuksköterska var den metod  

som gav bäst effekt, då depression och sorg  

förkom i mindre utsträckning hos deltagarna  

i denna grupp.  

RCT 

I 

Matrisen är modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

 


