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Sammanfattning 

 

Bakgrund:  Det är ungefär var tredje gravid kvinna drabbas av missfall. Många kvinnor 

har själv drabbats eller känner någon som har drabbats av missfall. Eftersom 

missfall kan vara sammankopplat med skuld och skam är sjuksköterskans 

bemötande viktigt för att kvinnorna ska kunna bearbeta sorgen.  

Syfte:  Syftet var att beskriva kvinnors upplevelse av vårdersonalen vid missfall. 

Metod: En litteraturöversikt har genomförts där tio kvalitativa vetenskapliga artiklar 

och en artikel av mixad metod. Artiklarna hämtade från CINAHL Complete, 

Medline samt Psycinfo och har legat till grund för resultatet och analyserats 

enligt Fribergs metod 

Resultat: Resultatet framkom i fem olika teman vilka var (1) Kvinnors upplevelse av 

information från vårdpersonalen, (2) Kvinnors upplevelse av de olika 

vårdmottagningarna (3) Kvinnors upplevelse av vårdpersonalens bemötande, 

(4) Kvinnors reaktioner av missfall (5) Kvinnors upplevelse av stöd och 

uppföljning. 

Diskussion: Resultatets övergripande fynd handlade om kvinnor som drabbats av missfall 

och deras upplevelse av vårdavdelningarna och där ingick bemötande från 

vårdpersonalen och även utifrån sjuksköterskans perspektiv. Diskussionen 

förs relaterat till Swansons teori, reflektioner från författarna och bakgrunden 

till litteraturöversikten. 

Nyckelord: Missfall, upplevelser, vårdpersonal, omvårdnad, kvinna 

 



  
 
 

 

Abstract 

 

Background: It is common for a woman to suffer miscarriage. Most women have 

suffered or know someone who has suffered a miscarriage. Because a 

miscarriage may be associated with guilt and shame, the nurse's response 

is of great importance to a woman who needs to process the grief.  

Aim: The purpose was to describe women's experience of caregivers in case of 

miscarriage. 

Method: A literature review has been carried out where ten qualitative scientific 

articles and one article of mixed method. The articles were obtained from 

CINAHL Complete, Medline and Psycinfo and have been the basis for the 

results and analyzed according to Friberg's method 

Results: 
The results emerged in five different themes which were (1) The woman's 

experience of information from the care staff, (2) The women's experience 

of care environments, (3) The women's need for the various care 

departments and, (4) Women's reactions to miscarriage, (5) Women's 

experience of support and follow-up. 

Discussion: The overall finding of the result was about women who were affected by 

miscarriage and their experience of care units, treatment from the nursing 

staff and from the nurse's own perspective. Discussions are conducted 

related to Swanson's theory, reflections from the authors and the 

background to the literature review. 

Keywords: Miscarriage, experiences, health professionals, nursing care, women 
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 Adolfsson (2006, refererad i Omvårdnadsmagasinet, 2018) beskriver missfall: 

Missfall – också de som sker i ett tidigt skede av graviditeten – leder till större sorg än vad vården 

tidigare har förstått. Det konstaterar barnmorskan Annsofie Adolfsson i sin doktorsavhandling. Sorgen 

lämnar spår långt efteråt och kan även påverka komm ande graviditeter. Risken finns att de obearbetade 

känslorna också påverkar kvinnors upplevelse av hälsa i stort och kan vara ett indirekt skäl till att de 

senare i livet söker hjälp från vården, menar Annsofie Adolfsson. (Första stycket) 

 

Inledning 

Litteraturöversikten görs för att uppmärksamma kvinnors upplevelse av missfall där 

vårdpersonalens agerande och förmåga att skapa förtroende gentemot patienten är en viktig 

grund i vården av kvinnorna. Författarnas intresse för ämnet har väckts efter berättelser från 

andra kvinnor och även egna personliga erfarenheter. Arbetet inleddes med att författarna 

läste en artikel i svensk sjuksköterskeförenings medlemstidning omvårdnadsmagasinet där 

problemet kring kvinnors mående och känslan av skuld och skam efter missfall togs upp och 

baserades på forskning gjord av Annsofie Adolfsson. Då författarna anser att det är viktigt att 

lyfta vård för kvinnor så var detta ett område där författarna kunde fördjupa sig i vad kvinnor 

som drabbas av missfall är i behov av i mötet med vården. Författarna hoppas kunna bidra 

med en sammanställning av relevant information där allmänsjuksköterskan kan hjälpas i att 

bemöta kvinnor som drabbats av missfall på ett adekvat sätt. När en kvinna drabbas av 

missfall möter hon sjuksköterskan på akutvårdsmottagning, gynekologakuten och även vid 

eventuell kontakt med sjukvårdsupplysningen. Allmänsjuksköterskan är ofta det första mötet 

med vården som kvinnan kommer i kontakt med och det är därav viktigt med kunskap för 

denna yrkesgrupp.   

 

Bakgrund  

Definition av missfall 

Socialstyrelsen (2019) uppger att det föds ungefär 117 000 barn varje år i Sverige. Det är svårt 

att uppge en exakt siffra på hur många graviditeter som slutar i missfall då forskning 

presenterar olika siffror. Mårdh (2013) beskriver att var tredje kvinna som genomgår en 

graviditet drabbas av missfall vilket kan ses som en trovärdig siffra baserad på läst aktuell 

forskning då statistiken varierar mellan att 25-50 % av alla påbörjade graviditeter slutar i 

missfall och att många missfall sker utan kvinnans vetskap tidigt i graviditeten och kan då 

misstas för att vara en riklig menstruation.  
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    Benämningen missfall används när fostret dör innan vecka 22+0 och därefter ändras 

benämning på fostret till barn. I epitetet barn ingår även foster med en kroppslängd på 25 cm 

och/eller en vikt över 500 gram (Borgfeldt, Sjöblom, Strevens & Wangel, 2019). Vidare 

beskriver Borgfeldt m fl (2019) att missfall delas in i tidigt och sent, tidigt missfall används 

när det sker innan den tolfte graviditetsveckan och därefter räknas det som ett sent missfall. 

Förloppet kan skilja i hur ett missfall går till. När en fullgången graviditet stöts ut är 

benämningen fullständigt missfall, när delar av fostret stöts ut under en längre tid benämns 

detta som ofullständigt missfall. Kvarhållet missfall innebär att livmodern slutar växa och 

fostret dör men resten av graviditeten fortskrider och i sinom tid stöts graviditeten dock ut 

men tidsförloppet till att det sker varierar.  

 

Symptom vid missfall  

Borgfeldt, Sjöblom, Strevens & Wangel (2019) beskriver att missfall som sker spontant vilket 

innebär att missfallet startar utan påverkan av yttre faktorer ofta inleds med en blödning men 

att det även kan starta med smärtpåverkan och sammandragningar hos den drabbade kvinnan. 

Blödningen vid ett missfall har ofta inledningsvis en ljus färg med spår av färskt blod för att 

sedan övergå till att vara av koagelblandad och av mörkare karaktär. Mängden som kommer 

är ofta sparsam till en början men ökar sedan till en riklig mängd vilket kan komma att 

påverka kvinnans allmäntillstånd negativt. Tillsammans med blödningen kan det även 

uppkomma smärtor med en karaktär såsom förlossningsvärkar eller som stark 

menstruationsvärk som uppkommer i intervaller. Vid ett ännu inte konstaterat missfall inleder 

man en utredning med hormonanalyser där kvinnans HCG-nivåer mäts samt ultraljud.  

Limbo, Glasser & Sundaram (2014) beskriver hur en del kvinnor inte förstod inledningsvis 

att de hade drabbats av missfall då symtomen inte var särskilt påtagliga. De uppgav att de fått 

en lättare blödning som inte var tillräckligt stor för att skapa oro utan det var när blödningen i 

ett senare skede ökade som kvinnorna insåg att det var något fel med graviditeten. 

 

Diagnos  

De diagnostiska tillvägagångssätten vid ett missfall är att mäta nivån av Human 

choriongonadotropin (HCG) genom att ta ett blodprov samt att vårdpersonalen utför ett 

ultraljud (Emond, Montigny & Guillaumie, 2019; Borgfeldt, Sjöblom, Strevens & Wangel, 

2019). Det kan dock vara svårt att diagnostisera en graviditet med ultraljud innan vecka fem 

och sjukvården använder sig då av blodprov som analyserar nivån av HCG. Ett sjunkande 
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eller lågt HCG kan vara en indikation på att kvinnan drabbats av missfall. Den diagnostik som 

krävs kan utföras av gynekolog, sjuksköterska, akutläkare eller en radiolog beroende på var 

kvinnan uppsöker vård .  

Vidare beskriver Borgfeldt m.fl (2019) att det vid ett misstänkt missfall kan det göras en 

vaginal ultraljudsundersökning under de första fem veckorna. Genom att föra in en 

ultraljudsstav i slidan så kan man bedöma livmoderslemhinnans tjocklek, äggstockarna samt 

mäta livmoderns storlek. Den vaginala ultraljudsundersökning är ett fördelaktigt sätt att kunna 

genomföra och bedöma tidiga graviditeter och missfall.  

 

Riskfaktorer 

Kromosomavvikelser hos det befruktade ägget utgör ca 50% av alla missfall och är den 

vanligaste förekommande orsaken (Prager, Dalton & Allen, 2019; Borgfeldt, Sjöblom, 

Strevens & Wangel, 2019). 

Borgfeldt m.fl (2019) beskriver att när en kvinna drabbas av ett tidigt missfall har 

forskning visat att detta inte ska påverka hennes nästkommande graviditet vilket kan vara 

viktigt att informera kvinnan om. Komplikationer i kvinnans livmoder såsom 

sammanväxningar inne i livmoderhålan, missbildningar eller myom kan medföra att 

graviditeten inte kan fullföljas inne i livmodern utan att den stöts ut. Vissa tillstånd och 

sjukdomar hos kvinnan kan även skapa en större risk för senare graviditetskomplikationer 

samt att missfall sker. 

 Den drabbade kvinnans ålder är den mest bidragande orsak till missfall och en kvinna som 

är mellan 20-30 år har en 9-17% risk för missfall och en kvinna i 35 årsåldern har en risk på 

20% och vid 40 år ligger risken på 40% och för en kvinna som är 45 år ligger risken att 

drabbas för missfall på 80% (Prager, Dalton & Allen, 2019). 

 

Behandling  

Borgfeldt, Sjöblom, Strevens & Wangel (2019) beskriver att det i huvudsak inte finns någon 

behandling för att förhindra ett påbörjat missfall. Ordination på sängläge eller vila har inte 

visat på någon effekt för att förhindra att missfallet sker. Vid ett pågående missfall så är 

anledningen till behandlingen att uterus ska tömmas. Detta kan göras med kirurgisk 

behandling men i de flesta fall använder man i huvudsak medicinsk behandling där kirurgi är 

nästa steg ifall den medicinska behandlingen inte fungerar. Den medicinska behandlingen 

innebär att kvinnan ges ett livmodersammandragande läkemedel som till exempel 

metylergomentrin eller misoprol som gör att fostret stöts ut. Ett kirurgisk ingreppet innefattar 
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en utvidgning av cervixkanalen där en skrapning med en trubbig kyrett sker eller att ett 

vakuumsug används och under dessa ingrep befinner sig kvinnan i narkos (Borgfelt m fl, 

2019).  

Olesen, Graungaard, & Husted (2015) beskriver att kvinnorna i deras studie fick 

rådgivning inför behandling vid missfall som gav detaljerad information kring valet och vad 

behandlingarna hade för fördelar, nackdelar och risker. Kvinnornas val av behandling 

beskrivs i studien att den baserades på personliga och känslomässiga överväganden, där en 

anledning till kirurgisk behandling med anestesi kunde vara en rädsla över att se fostret. För 

en del av kvinnorna som valde kirurgisk behandling blev ordet "koagel" avgörande för deras 

val då de förknippade ordet koagel likställt med delar utav fostret. Dessa kvinnor valde då 

anestesin med beslut grundat i att det var få biverkningar samt på deras rädsla för att behöva 

se fostret.  

 

Påverkan på kvinnor vid missfall  

Ternestedt och Norberg (2014) lyfter fram att en patient som drabbas av en traumatisk 

händelse ofta blir berörd på ett djupare plan vilket kan komma att påverka personens hela 

livssituation och livsvärld. Patienten behöver då omkonstruera sitt dagliga liv relaterat till den 

traumatiska händelsen och på så sätt skapas en ny livsvärld.  

Det höga antal graviditeter som slutar i missfall och kvinnors upplevelse av det är något 

som det behöver talas mer om i samhället eftersom detta uttrycktes vara en stark aspekt till 

lidande från kvinnor som drabbats, detta då de upplevde sig vara mer ensamma och 

stigmatiserade i situationen kring deras upplevelse (Bellhouse, Temple-Smith & Bilardi, 

2018). Genom att de inte talas så mycket om detta i allmänhet så skapar det en känsla av 

isolering och brist på kunskap angående hur de ska hantera händelsen och en del kvinnor 

upplevde även att det var svårt att diskutera det med familj och vänner. Flertalet kvinnor 

kände att det var bra att erkänna graviditeten under de tre första månaderna för att underlätta 

samtal kring missfallet och att det inte hålls hemligt då inte kvinnan orkade berätta både att 

hon varit gravid och att hon drabbats av missfall. 

 

Missfallets påverkan på framtida graviditet 

Rosebrink, Milihate och Adolfsson (2012) beskriver att det för att kunna återhämta sig efter 

ett missfall är viktigt att bearbeta händelsen och känna förtroende inför vårdpersonal och 

sjukvård. De belyser i sin artikel att graviditet efter missfall ofta är påfrestande för kvinnor 
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och medför en stor oro över att de ska drabbas av ett missfall igen. Depression och svårt att 

våga anknyta till barnet i magen är vanligt då kvinnan kan ha svårt att våga tro på att 

graviditeten ska fortlöpa utan komplikationer.  

Andersson, Nilsson & Adolfsson (2012) beskriver att det för kvinnor som drabbats av ett 

eller flera missfall tenderade att distansera sig själva från den pågående graviditeten. För 

kvinnor var inte barnet i magen bara ett embryo eller foster som andra såg på det utan för dem 

handlade det om så mycket mer. Det var ett barn som fanns i magen och som de längtade efter 

och haft drömmar om och burit på. När de sedan blev gravida igen kände kvinnorna av ett 

ständigt tvivel och en oro kring deras pågående graviditet då den innan resulterade i ett 

missfall. Detta bidrog då till att kvinnorna inte kunna uppleva glädje och lycka då deras oro 

kring att drabbas av missfall igen tog över den pågående graviditeten. Genom att distansera 

sig själva från graviditeten och inte tänka på att de bar på ett barn underlättade det 

känslomässigt. 

 

Påverkan på paret vid missfall  

Watson, Simmonds, La Fontaine och Fockler (2019) beskriver att partnern till gravida 

kvinnor ofta upplevde en känsla av att uteslutas ifrån sorgeprocessen under missfallet. Bristen 

på stöd och en känsla av utanförskap var en vanlig känsla hos kvinnans partner. De flesta 

förstod dock varför kvinnan sattes i fokus men hade ändå förväntat sig ett mer integrerat 

omhändertagande av paret tillsammans från vården. De framgick även att paren i flertalet fall 

upplevde att vårdpersonal hade bristande kunskap i att ge relevant information och stöd.  

Emond, Montigny & Guillaumie (2019) beskriver i sin studie att de flesta par som upplevt 

ett missfall ansåg att de velat ha en mer fördjupad kunskap och förklaring till varför missfallet 

skett och vad provsvaren egentligen talade för.  

 

Sjuksköterskans roll vid missfall  

MacConnell, Aston, Randel & Zwaagstra (2013) beskriver att sjuksköterskorna ofta upplevde 

att de hamnade i konflikt mellan sitt personliga och sitt yrkes-jag vid möten med kvinnor som 

drabbats av missfall då det kände ett stark känslomässigt engagemang som de inte kunde 

agera ut i sin roll som sjuksköterska.   

Sjuksköterskorna uppgav att de centrala delarna i deras bemötandet var att agera 

förtroendeingivande med medkänsla samt att ge verbalt stöd. Sjuksköterskorna upplevde att 

det för att kunna ge en individanpassad vård krävdes att de behövde agera flexibelt genom att 
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de anpassade sig efter familjernas behov och önskemål, detta då de upplevde missfallet på 

olika sätt och hanterade situationen utifrån deras egna känslor. I sjuksköterskans arbete med 

kvinnor som drabbats av missfall krävdes det kunskap, tid samt känslomässig energi då 

relationerna ofta var intensiva. Vidare beskrevs det att de ville erbjuda kvinnorna ett mer 

välanpassat stöd men att de tyckte det var svårt då deras profession försvårade och även de 

riktlinjer som fanns på arbetet. 

Emond, Montigny & Guillaumie (2019) beskriver att sjuksköterskorna var medvetna om 

att de hade en viktig roll i att informera familjerna om missfallets process men att de ofta inte 

hade tillräcklig kunskap i information som familjerna ville ha. Sjuksköterskorna uppgav att 

det var viktigt att ge familjen skriftlig information då den muntliga informationen var svår att 

ta ta till sig och att uppföljning från sjukvården kring missfallet och hur föräldrarna hanterat 

det ansågs vara en viktig del i familjens bearbetning. 

 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

International Council of Nurses (2012) beskriver att sjuksköterskan ansvarar för att 

patienterna ska ges en vård samt en god omvårdnad där kvinnan har rätt till egna val och att 

bli bemött med värdighet och respekt. Omvårdnaden som ges ska kännetecknas av att patient 

och närstående blir sedda och förstådda som unika personer med individuella behov, resurser, 

värderingar och förväntningar oberoende av kön. religion, etnisk eller kulturell bakgrund, 

sjukdom, sexuell läggning, socioekonomisk ställning, politiska åsikter, medborgarskap eller 

eventuell funktionsvariation. Utifrån dessa aspekter så skall sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete utgå från att förebygga sjukdom, främja hälsa, återställa hälsan och lindra 

det lidandet som finns hos de vårdsökande patienterna (International Council of Nurses, 

2012).  

Som blivande sjuksköterska kommer man inom yrket att stöta på kvinnor som har ett 

pågående eller genomgått ett missfall oavsett om det är på en gynekologisk 

akutvårdsavdelning eller inom den allmänna akutvårdsavdelningen (Danderyds sjukhus, u.a). 

Under vårdmötet ska sjuksköterskan utgå från patientens berättelse och mötet ska 

karaktäriseras av en ömsesidig öppenhet där sjuksköterskan bidrar med sin kunskap (Harris, 

2015). Den legitimerade sjuksköterskan har som ansvar att genomföra ett patientsäkert arbete 

där hen arbetar proaktivt genom att identifiera risker för patienten. Sjuksköterskans roll då 

hen möter en kvinna som drabbats av missfall är att ge relevant information och vara 

uppmärksam på att kvinnan kan ta till sig det sjuksköterskan vill förmedla. Informationen som 
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ges ska vara lättförståelig och kvinnans förmåga att ta in informationen ska bedömas av 

sjuksköterskan och det är hennes ansvar att se till att kvinnan uppfattar informationen korrekt 

och om detta inte går att genomföra ska ett nytt möte bokas in. Den drabbade kvinnan måste 

tillåtas att få visa känslor utan att behöva känna sig obekväm och hon ska kunna använda 

vårdpersonal som ett verktyg för att komma vidare i processen att bearbeta den ofta 

traumatiska händelsen. 

En viktig del i arbetet som sjuksköterska är att ha ett holistiskt synsätt och sjuksköterskans 

roll är en viktig del i kvinnans väg tillbaka efter att hon drabbats av missfall då risken för att 

det emotionella lidandet blir långvarigt är stort (Evans, 2012). För att kunna ge en god vård är 

det viktigt att inte behöva arbeta under tidspress och de sjuksköterskor som har mindre 

erfarenhet behöver stöd i sitt arbete för att känna sig trygga i sin yrkesroll. 

Vidare beskriver Evans (2012) att en viktig del i att sjuksköterskan ska ge kvinnor som 

drabbats av missfall en adekvat vård är att det hela tiden pågår ett arbete för att vidareutbilda 

och att låta sjuksköterskan få ta del av nya kunskaper på sin arbetsplats.  

Eldh (2014) beskriver att begreppet personcentrerad vård har växt fram som ett 

sammanvävande begrepp för autonomi samt patientdelaktighet. En central aspekt inom den 

personscentrerade vården är att patienten bemöts med respekt och att vårdplanen läggs upp 

med hänsyn till patientens autonomi och dess behov. De som vårdar patienten skall ha en god 

samverkan där informationen kring patienten skall vara begriplig och informativ. 

Kommunikation i en personcentrerad vård grundas av att man aktivt lyssnar på patientens 

berättelse och upplevelse av dennes situation. De personer som patienten anser vara sina 

närstående skall även de få möjlighet att inkluderas i den personcentrerade vården.  

 

Problemformulering 

Ungefär var tredje kvinna som blir gravid drabbas av missfall. Då ett påbörjat missfall inte går 

att förhindra så handlar vården till stor del om mötet mellan vårdpersonal och den drabbade 

kvinnan. Eftersom ett missfall kan vara förknippat med sorg och skuld är sjuksköterskans 

bemötande av stor vikt för en kvinna som behöver bearbeta sorgen. Händelsen kan i många 

fall påverka kvinnans hela livsvärld. Ett missfall kan uppfattas lika jobbigt under ett tidigt 

skede i graviditeten som när det sker senare vilket är viktigt att beakta och inte förminska 

lidandet bara för att fostret ännu inte har utvecklats till ett barn. Under en traumatisk händelse 

kan det vara svårt för personen som drabbats att ta till sig information och hantera tiden 

efteråt vilket gör att vårdpersonalen har en viktig roll i den drabbade kvinnans liv. 
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Författarnas anser att det som blivande sjuksköterskor behöver fördjupa sig i hur kvinnan 

upplever mötet med vårdpersonalen för att kunna ge en god omvårdnad. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelse av vårdpersonalen vid missfall. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

I litteraturöversikten har vi valt att applicera Swansons teori genom begreppen knowing, being 

with, doing for, enabling, and maintain belief (Swanson, 1991). Teorin är framtagen för att 

stödja sjuksköterskor i arbetet med kvinnor som drabbas av missfall genom en process som 

består av flera steg som uttrycks i begrepp. Genom att applicera teorin i vårdarbetet skapas 

möjlighet för kvinnan att genomgå sin sorgeprocess utifrån hennes egna individuella behov 

där sjuksköterskan bistår med sin kunskap och stöd efter kvinnans önskemål. Genom att 

applicera denna teori på resultatet så diskuteras det huruvida det går att skapa en större 

förståelse för hur kvinnor som drabbats av missfall vill att vårdpersonalen ska möta dem. 

Detta då teorin grundas i relationen mellan sjuksköterska och patient där man som 

sjuksköterska fungerar som ett hjälpmedel i transitionen som ett missfall kan innebära. 

Begreppet knowing innebär att förstå innebörden av vad som är meningen med livet för 

patienten (Swanson, 1991). Genom att skapa förståelse för patientens livsvärld och filosofi 

bildas en klarare uppfattning av den specifika individen. Begreppet being with framlyfter 

vikten av att vara emotionellt närvarande i både glädje och sorg. Till skillnad från Knowing 

står being with att man är emotionellt öppen för den enskilda patientens livsvärld. Doing for 

som belyser vikten av respekt i relationen mellan vårdpersonal och patient som kan befinna 

sig i en utsatt situation vid exempelvis svårigheter med basal omvårdnad. I en god 

vårdrelation skapar dessa situationer en känsla av trygghet. En behovsanpassad hjälp kan då 

verka tröstande och beskyddande för patienten. Begreppet Enabling innefattar att man som 

vårdpersonal ska underlätta transitionerna för patienten vid oväntade händelser. 

Vårdpersonalen besitter kunskap som patienten i många fall inte har och kan genom att dela 

med sig av denna hjälper personalen till med att minska patientens vårdlidande. Begreppet 

Maintaining belief inbegriper att man som vårdpersonal ska uppmuntra patientens egen 

förmåga att hantera händelsen. Detta bidrar till att patienten kan möta sin nya livssituation 

med en känsla av mening. Sjuksköterskans profession innefattar att stödja patientens tro på 

egna resurser gällande hälsa samt att kunna ge ett gott bemötande (Swanson, 1991).  
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Metod 

Vår uppsats görs som en litteraturöversikt. Friberg (2017b) beskriver att en litteraturöversikt 

ger en insyn kring tidigare forskning och skapar en översikt av nuvarande kunskap kring ett 

omvårdnadsrelaterat område. Vidare beskriver Friberg (2017b) att en litteraturöversikt görs 

för att få en sammanfattning av ett bestämt ämne där författarna tydligt redogör resultatet av 

det valda ämnet vilket sker genom att utforma en god översikt av genomförd forskning och att 

använda sig av ett kritiskt tankesätt vid bedömningar av publicerade artiklar.  

 

Datainsamling 

Östlundh (2017) beskriver att databaserna Medline with full text och Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature (CINAHL Complete) samt PsycINFO vilka är databaser 

där det ingår omvårdnadsrelaterade artiklar och även artiklar kring upplevelser.  

Östlundh (2017) beskriver boolesk söklogik som innebär att man sätter samman olika 

synonymer och sökord och på så sätt skapar man ett urval av artiklar. När man vill koppla 

ihop två olika söktermer som ska finnas i en artikel så använder man sig av operatorn AND. 

Författarna gjorde på detta vis för att få ta del av alla artiklar som rörde kvinnors upplevelse 

kring vården vid missfall. Genom att använda sig av fritextorden experience AND miscarriage 

bidrog detta även till att det uppkom artiklar som hade de begreppen som mer passade syftet. 

Genom att granska artiklarnas huvudsakliga taggningar så fann författarna fler begrepp att 

använda sig av. Men då resultatet blev för stort gick författarna vidare till nästa steg i den 

booleska söklogiken och inkluderade OR, detta för att få mer relevanta sökträffar.  

Östlund (2017) beskriver att operatorn OR kan användas för att få träffar på artiklar som 

innehåller båda eller enbart ett av sökorden. Då ett begrepp kan har olika synonymer så är det 

fördelaktigt att använda sig av operatorn OR, då denna inkluderar något av synonymerna till 

de genomförda sökningarna. Författarna kom fram till att experience och experiences var 

lämpligt att koppla samman liksom Miscarriage och Abortion spontanous för att optimera 

sökträffarna. Fritextorden care and nursing care lades till då dessa omfattar vården samt för att 

matcha syftet. Författarna sökte artiklar enligt det booelska söktekniken genom att först söka 

på de olika fritextsorden och sedan kombinera de olika. Genom att söka i databasen Medline 

på “misscarriage” OR abortion, spontaneous AND “experience OR “experiences” AND 

“care” OR “nursing care” där författarna systematiskt valde ut elva artiklar som besvarade 

deras syfte. 
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Östlundh (2019) beskriver att göra ett flertal avgränsningar inom databasen kan även 

hjälpa för att sortera bort artiklar som inte är inom intresseområdet. Vanligaste förkommande 

avgränsningar som görs är språk, typ av dokument, tid samt peer rewied. För att få fram 

artiklar ur vetenskapliga tidskrifter så används begränsningen peer reviewed , ibland 

förekommer scholarly istället som begrepp. Författarna valde då att ha med forskning kring de 

senaste tio åren som då gjorde att författarna begränsade årtalen på dem skrivna artiklarna till 

att vara mellan 2010–2020. Då huvudfokuset ligger på hur kvinnans upplevelse var gjordes 

även begränsningar på kvinnligt kön samt att artiklarna skulle vara skrivna på engelska. I 

databasen medline finns det ingen begränsning att göra så enbart artiklar som var peer rewied 

uppkom, dock fanns denna begränsning i Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature (CINAHL Complete) samt i psycinfo. Sammanställning av litteratursökningen som 

gjorts finns i bilaga 1. 

 

Urval 

Östlundh (2017) beskriver att det genom de olika sökorden som använts samt vilken 

sökteknik som gjorts så får man fram en träfflista i databasen som speglar sökningarna. En 

första sortering av relevanta artiklar görs genom att gå igenom huvudrubrikerna på träffarna 

och ifall dessa väckte intresse så sparades de för vidare analys. I det andra steget i urvalet så 

läser författarna artiklarnas abstract som gav de en klarare bild av artikelns innehåll. 

Författarna läste studiernas rubrik enskilt och uppfattades rubriken som intressant så lästes 

rubriken upp högt och därefter läste författarna abstracten tillsammans. Efter genomgång av 

abstracten så fördes en diskussion mellan författarna ifall studien hade någon relevans till 

resultatet relaterat till deras syfte. Östlundh (2017) beskriver att litteratururvalet i ett första 

skede ofta upplevs vara ett gott urval men att det ändras när läsningen av artiklar fortskrider 

och kunskapen kring användningen blir klarare och att mängden användbara artiklar minskar.  

Friberg (2017a) beskriver att när man har funnit lämpliga studier så är det dags för att 

granska studiernas kvalitet. Med hjälp av olika granskningsfrågor kan det bidra till att 

författarna får en chans till att reflektera samt göra en totalbedömning om studien passar till 

arbetet. Genom att göra en kvalitetsgranskning av studierna som valts ut bidrar det till att 

författarna kan bestämma vilka som ska ingå i analysen eller inte. Granskningsfrågor som 

författarna har använt sig inför att studera artiklarna var: vad är syftet, är det klart formulerat? 

Hur är metoden beskriven? Hur har urvalet skett, vilka har inklusionskriterierna samt 

exklusionskriterierna varit? Hur har data analyserat samt vilket resultat har artiklarna fått? 
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Efter denna kvalitetsgranskning så framkom det elva artiklar som svarade på vårt syfte med 

god kvalitet, redovisning finns i bilaga II.  

 

Dataanalys  

Friberg (2017a) beskriver att genomförandet av en dataanalys innebär att författarna bearbetar 

tre olika steg. I steg ett läste författarna först enskilt och sedan tillsammans varje artikel och 

sammanfattade dessa vilket gjorde att de kunde användas som ett stöd för de väsentliga 

delarna i analysarbetet. När studierna hade sammanfattats var för sig så går författarna vidare 

till steg två vilket var att dokumentera i en översiktstabell. Genom att sortera och föra in det 

väsentliga sammanfattningarna bidrog det till en skarpare översikt, vilket grundlade arbetet 

för att kunna fortsatta analysmetoden. I det tredje steget så sökte författarna på skillnader och 

likheter i studierna kring syfte, metod, analys samt resultat. Materialet som framkommit 

sorterades genom kategorisering under analysen, vilket gjordes relaterat till inhämtad 

information kring ämnet. När resultatet sedan skulle granskas skrev författarna ut alla 

resultatartiklar i pappersform och plockade ut de olika fynden som sedan jämfördes och lades 

ihop för att säkra att ingen viktig information missades. På detta sätt kan det vara lättare för 

läsarna som ska ta del av materialet då författarna presenterar skillnader och likheter i olika 

kategorier. Friberg (2017a) beskriver att ett arbete på detta sätt kan ses som en växling mellan 

en helhet (de enskilda studierna) och delar (översiktstabellen) som tillsammans skapar en ny 

utarbetad helhet (givna resultatet). Av de olika kategorierna skapas det sedan lämpliga 

rubriker. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Kjellström (2017) beskriver att forskningsetik handlar om att värna och respektera 

människovärdet hos de enskilda individerna och deras integritet. Det är därför viktigt att 

författarna har en inblick i de normer, värderingar och principer som forskningssamhället, 

internationella organisationer, riksdagen samt regeringen har kommit fram och sedan givit 

som vägledande riktlinjer på vad de etiska kraven är inom forskning.  

Inom denna litteraturöversikt har författarna enbart använts sig av artiklar från tillförlitliga 

databaser där artiklarna sedan valts ut och studerats med fokus på ett högt etiskt värde samt 

sett till att forskningsetiska övervägande har gjorts för att undvika att människor såras, 

utnyttjas eller skadas. (Kjellström, 2017) 
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Då författarna enbart har använt sig av artiklar som godkänts av forskningsetiska 

kommittéer vilket menas med att dessa genomgått en etikprövning som skapar ett högt etiskt 

värde. Lagen om etikprövning som avser människor beskriver att det finns information så som 

att det är frivilligt att delta samt att forskningspersonen har rätt till att avböja deltagande under 

forskningsprocessen när som helst. Genom att forskningen genomgår denna etikprövning så 

syftar man på att säkerhetsställa så att den enskilda människan skyddas och respekten för 

människovärdet bibehålls inom forskningen (SFS 2003:460, 16 §). 

 När författarna har granskat artiklarna som alla har varit på engelska så har vi varit noga 

med att översätta ord som vi varit osäkra på och även tagit hjälp från personer som är bra på 

att förstå och översätta akademiska texter på engelska.  

 

Resultat 

Det återkom fem tydliga teman från de valda artiklarna vilka var (1) Kvinnors upplevelse av 

information från vårdpersonalen, (2) Kvinnors upplevelse av vårdmiljöer, (3) Kvinnors 

upplevelse av vårdpersonalens bemötande, (4) Kvinnors upplevelser under vårdmötet, (5) 

Kvinnors upplevelse av stöd och uppföljning. 

 

Kvinnors upplevelse av information från vårdpersonalen 

Kvinnorna upplevde att vårdpersonalen brast i att förmedla information angående missfallet 

(Ancker, Gebhardt, Andreassen, & Botond, 2012; Rowlands & Lee, 2010; McLean, & Flynn, 

2012; Domingos, & de Jesus, 2011; Larivière-Bastien, deMontigny, & Verdon, 2019). 

Informationen gavs på ett alltför komplicerat språk där för mycket medicinska termer 

användes vilket gjorde det svårt för kvinnorna att förstå vad vårdpersonalen menade (Ancker, 

Gebhardt, Andreassen, & Botond, 2012; Bellhouse, Temple-Smith, Watson & Bilardi, 2019; 

Rowlands & Lee, 2010). Kvinnorna upplevde även att information från vårdpersonalen kring 

behandlingsalternativen var otydlig och att de inte fick någon vägledning i hur dessa skulle 

påverka henne fysiskt och psykiskt (Bellhouse, Temple-Smith, Watson & Bilardi, 2019; 

Larivière-Bastien, deMontigny, & Verdon, 2019; Domingos, & de Jesus, 2010). Flera av 

kvinnorna varit tvungna att söka efter egen information eftersom de inte hade förstått vad 

vårdpersonalen menade och sedan fått återkomma med frågor efter att de själva letat upp en 

mer lättillgänglig information (McLean, & Flynn, 2012; Rowlands & Lee, 2010). Ett 

önskemål var att vårdpersonalen skulle ha använt sig av tystnad under vårdmötet så att 

kvinnorna hade möjlighet att bearbeta informationen och att vårdpersonalen då gör kvinnorna 
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medvetna om att tystnaden är till för eftertanke och inte bara en pinsam tystnad  (Bellhouse, 

Temple-Smith, Watson & Bilardi, 2019). Kvinnorna efterfrågade tydlig information från 

vårdpersonalen på akutmottagningen där kvinnorna fick information kring hur ett missfall 

behandlas och vad de har att vänta vårdmässigt (Punches, Johnson, Acquavita, Felblinger, & 

Gillespie 2016). Kvinnorna upplevde att vården inte gav någon information om den 

psykologiska effekten som missfall ger och känslorna som kan uppkomma (Larivière-Bastien, 

deMontigny, & Verdon, 2019). Kvinnorna upplevde ett behov av att få tydlig information 

kring missfallet och att även bli informerad om praktiska delar såsom eventuell sjukskrivning 

för att minska deras känsla av stress inför framtiden och det fanns möjlighet att få hjälp och 

stöd efter missfallet (Domingos, Merighi & de Jesus, 2011). Kvinnorna upplevde även att de 

lämnade sjukhuset med bristande kunskap i vad de hade att vänta då de inte haft möjlighet att 

ta in informationen eftersom den gavs på ett svårförståeligt vis (McLean, & Flynn, 2012). 

 

Kvinnors upplevelse av vårdmiljöer 

Kvinnor beskrev att de är kritiska till sjukhusens planering av det fysiska rummet och att de 

inte ville bli inskrivna på samma avdelning som nyförlösta eller gravida kvinnor och deras 

bebisar (Anker m fl., 2012; Bellhouse, Temple-Smith, Watson, & Bilardi, 2019. Cullen, 

Coughlan, McMahon, Casey, Power, Brosnan, 2018; Meaney, Corcoran, Spillane, & 

O'Donoghue, 2017). I väntrummet på akutvårdsavdelningen och gynekologakuten upplevdes 

det av kvinnorna som besvärande då de inte kände att de kunde visa känslor av sorg och 

ångest eftersom de var rädda för att oroa de gravida kvinnorna som satt och väntade (Meaney, 

Corcoran, Spillane, & O'Donoghue, 2017). Kvinnorna som tvingats uppsöka 

akutvårdsmottagning gav uttryck för att detta möte var kantat av obehagliga upplevelser där 

de bildade uppfattningen om att vårdpersonalen arbetar efter invanda rutiner utan att anpassa 

sig efter patienten de möter, under stress och att kvinnorna inte får den vård som hon är i 

behov av MacWilliams, Hughes, Aston, Field & Moffatt, 2016). Mötet med 

akutvårdsavdelningen var det värsta kvinnorna upplevde under hela missfallsförloppet 

(Meaney, Corcoran, Spillane, & O'Donoghue, 2017). Vårdpersonalen på 

akutvårdsmottagningen uppfattades vara mer fokuserad på det medicinska än att möta den 

sörjande med respekt för kvinnans känslor över det förlorade barnet (Ancker, Gebhardt, 

Andreassen & Botond, 2012). Kvinnorna som drabbats av missfall upplevde att det var tortyr 

att bli inlagd på en vårdavdelning där man utförde ultraljud tillsammans med andra kvinnor 

som var gravida med friska graviditeter (Rowlands & Lee, 2010). MacWilliams, Hughes, 

Aston, Field & Moffatt (2016) uppgav att kvinnor som drabbas av missfall på en 
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akutavdelning upplevde att de underlättade ifall de tilläts sörja och när vårdpersonalen inte 

försökte dämpa deras reaktion av traumat som missfallet innebar. De deltagande kvinnorna 

uppgav att de fortfarande kände sig tyngda av upplevelsen av missfall på akutmottagning. 

(MacWilliams, Hughes, Aston, Field & Moffatt, 2016). McLean, & Flynn (2012) beskrev 

önskan från kvinnorna om att vården skulle vara mer konsekvent och specialiserad för 

kvinnor med missfall.  Mer information kring vad de kan förvänta sig känslomässigt och 

medicinskt. Detaljer som stödgrupper eller annat stöd vid behov ansågs som nödvänd igt att 

nämna på akutvårddelningen.   

 

Kvinnors upplevelse av vårdpersonalens bemötande 

Bemötandet kvinnorna efterfrågade var att vården skulle bemöta dem genom att tala klarspråk 

och uppmärksamma deras förlust (McLean, & Flynn, 2012; Domingos, Merighi & de Jesus, 

2011). Kvinnors upplevelse av bemötandet från sjukvården var att det i flertalet fall saknades 

en förmåga hos vårdpersonalen att kommunicera information samt att kvinnorna upplevde att 

det sades en del okänsliga kommentarer i samtalet (Rowlands & Lee, 2010). De hade ett 

behov av en situation där vårdpersonal och patient möts som jämlikar och att vårdpersonalen 

fokuserar på en empatisk och mjuk framtoning vilket gör att det skapas en god förutsättning 

för kvinnan att bearbeta händelsen (Bellhouse, Temple-Smith, Watson & Bilardi, 2019). 

Bemötandet under vårdmötet handlade till stor del om att de ville bli respektfullt bemötta av 

emotionellt närvarande vårdpersonal (Brann, Bute & Scott, 2019; Rowlands & Lee, 2010). En 

situation som kvinnorna upplevde som kränkande var när vårdpersonalen agerade nonchalant 

vid vårdmötet och de enbart behandlades för sina medicinska symtom (Ancker, Gebhardt, 

Andreassen & Botond, 2012). Kvinnorna ansåg att det var viktigt med ett bemötande där 

vårdpersonalen lyssnade in vad de sa och tog deras önskemål på allvar utan att ifrågasätta 

(Brann, Bute & Scott, 2019). Önskan fanns om att vården skulle visa större medkänsla och 

förståelse för kvinnan (McLean, & Flynn (2012).  

 

Kvinnors reaktioner av missfall 

Kvinnorna som drabbats av missfall kände att det var viktigt att få ett ökat utrymme för att 

bearbeta känslor (Brann, Bute & Scott, 2019; Ancker, Gebhardt, Andreassen & Botond, 

2012). De upplevde att det inleddes en sorgeprocess i samband med missfallet och att 

vårdpersonalen hade svårt att hantera dessa känslor (Bellhouse, Temple-Smith, Watson & 

Bilardi, 2019 Meaney, Corcoran, Spillane, & O'Donoghue, 2017). En vanlig förekommande 

känsla var att de kände sig lurade av sina kroppar och att de inte gjort tillräckligt för att 
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beskydda graviditeten (Bellhouse, Temple-Smith, Watson, & Bilardi, 2019; Ancker, 

Gebhardt, Andreassen & Botond, 2012), Kvinnorna uppgav missfallet som något unikt och 

dem behövde en mer personcentrerad vård (McLean, & Flynn, 2012; MacWilliams, Hughes, 

Aston, Field & Moffatt, 2016). Kvinnorna uppgav att det var en fruktansvärd känsla som 

uppstod när de blev informerade av vårdpersonalen om att de hade drabbats av missfall 

(Meaney, Corcoran, Spillane, & O'Donoghue, 2017). En känsla av chock upplevdes vid 

beskedet från vården om missfallet då det inte var något de hade förväntat sig (Domingos, & 

de Jesus, 2010). Missfallsbeskedet upplevdes av kvinnorna som något traumatiskt, då de 

befann sig i en ovisshet kring innebörden av missfallet och deras egna aktuella hälsa 

(Larivière-Bastien, deMontigny, & Verdon, 2019). Kvinnorna anklagade sig själva för att inte 

ha vårdat graviditeten och att de själva var orsaken till att missfallet skett och därför 

uppskattat när vårdpersonal varit tydliga med att kvinnan inte hade gjort något fel (Ancker, 

Gebhardt, Andreassen & Botond, 2012 ).  

 

Kvinnors upplevelse av stöd och uppföljning från vården  

Kvinnorna upplevde att de hade ett stort behov av att få tala med vårdpersonal angående hur 

deras upplevelse av att ha genomgått missfallet var och känslorna som uppkommit relaterat 

till händelsen (Ancker, Gebhardt, Andreassen & Botond, 2012; Bellhouse, Temple-Smith, 

Watson, & Bilardi, 2019 ). De saknade en tydlig planering från vården inför framtiden då de 

hade behov av uppföljning för att få hjälp med att bearbeta händelsen (Bellhouse m fl., 2019; 

Anker m fl., 2012 ). En osäkerhet upplevdes kring att lämna sjukhuset relaterat till det fysiska 

som sker och deras känslomässiga upplevelser efter missfallet (MacWilliams, Hughes, Aston, 

Field & Moffatt, 2016).  Kvinnorna värderade sjuksköterskans förmåga att kunna planera högt 

och att det som sägs under vårdmötet också genomfördes, detta för att skapa förtroende och 

trygghet för kvinnan (MacWilliams, Hughes, Aston, Field & Moffatt, 2016). För att kunna 

återhämta sig och bearbeta sorgen efter ett missfall upplevde kvinnorna att bekräftelse för 

deras situation var viktigt men också att det hjälpte att skriva dagbok och att ha en ceremoni 

kring händelsen likt en begravning (Meaney, Corcoran, Spillane, & O'Donoghue, 2017). 

 

Diskussion  

I metoddiskussionen resonerar författarna kring positiva och negativa delar av metoden och 

hur dessa har kan ha kommit att påverka slutresultatet. I resultatdiskussionen resonerar 
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författarna kring litteraturöversiktens övergripande resultat relaterat till aktuell forskning, den 

valda teoretiska utgångspunkten och egna reflektioner. 

 

Metoddiskussion 

Författarna valde en litteraturöversikt vilket bidrar till en helhetssyn över området som 

utforskas med stöd av kvalitativa artiklar. Eftersom den subjektiva upplevelsen skulle 

kartläggas samt beskrivas så användes det endast kvalitativa artiklar som kan ses som en 

styrka för denna litteraturöversikt (Friberg 2017c; Segesten, 2017).  

Författarna valde att inkludera artiklar som rörde kvinnornas upplevelse av den vård och 

det bemötande de upplevt sig ha fått från vårdpersonalen, vilket inkluderade läkare, 

sjuksköterskor och barnmorskor (Segesten, 2017). Detta för att sjukvårdspersonal oftast 

arbetar i team vilket gör det svårt att exkludera de andra yrkeskategorierna när syftet är att 

beskriva kvinnans upplevelse av bemötande från vården men fokus har varit på 

allmänsjuksköterskans roll. Med den utgångspunkten skapades även en större inblick i hur 

kvinnan uppfattade vården oavsett om det var på en kvinnoklinik, akutvårdsavdelning eller 

vårdavdelningen. Författarna har haft som utgångspunkt att det som skiljer en kvinnoklinik 

och en akutvårdsavdelning var att det finns specialistutbildad personal som hade en större 

kunskapsinsikt i vad ett missfall var. Författarna valde då att fokusera på andra delar såsom 

upplevelsen kring att exempelvis vara i en miljö med andra gravid. Detta för att skaffa en 

större förståelse hur kvinnor upplevde missfallet. 

Författarna använde sig av enbart fritextsökningar vilket kan anses som en svaghet 

översikten då man missar de olika synonymer och stavningar som finns till det ordet som 

används (Östlundh, 2017). Dock såg författarna att det fanns ett ämnesord för just missfall, 

men valde ändå att ha ämnesordet i fritextsökning. Detta bidrog möjligtvis till att studier som 

har ämnesordet inte har framkommit och då uteslutits. Vilket gör att sökningarna gav både 

träff på artiklar som innehöll orden men även hade detta inom sin rubrik.  

Litteraturöversikten utgick utifrån kriterierna att översikten skulle vara baserad på aktuell 

forskning och med målet att besvara syftet (Friberg, 2017c). Ett av de kriterierna var att 

inkludera artiklar mellan 2010-2020 då författarna ansåg att det var viktigt med aktuell 

forskning för att komma fram till ett resultat som var användbart i dagens sjukvård.  För att 

vara säkra på att författarna uppfattade artiklarna korrekt användes engelskt lexikon och 

utomstående personer med god kunskap i engelska språket. De antal träffar som framkom av 

sökorden ansågs att vara av en hanterlig mängd. Författarna har analyserat sökningarna, 
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säkerställt att kombinationerna av sökord gjort på korrekt sätt samt att termerna har rätt 

stavelser och innebörd.  

För att få en helhetssyn på hur kvinnor upplevde missfall valde författarna att inkludera sig 

av studier från hela världen för att få en helhetsbild och att även få möjlighet till att jämföra 

vård i de olika länderna (Friberg, 2017c). I slutänden användes det mestadels artiklar från 

länder där sjukvården var välutvecklad eftersom författarna hittade flest relevanta studier 

därifrån. Vilket även kan ha påverkats av att det är enklast att relatera till studier gjorda från 

länder där sjukvården liknar vården i Sverige. Detta gjorde att artiklarna som valts till 

resultatet bestod av elva artiklar där tre stycken kom ifrån Australien, tre stycken från USA, 

två stycken från Irland, en artikel från Kanada, en artikel från Brasilien samt en artikel ifrån 

Sverige. Utspridningen av artiklarna som valts ut var positivt från författarna då resultatet fick 

mer styrka då många kvinnor hade liknande upplevelse trots att de geografiskt sätt var långt 

ifrån varandra. Det visade även på att vården ofta inte skiljer sig heller trots geografiska 

områden eller ekonomiska förutsättningar. Författarna ansåg också att det var intressant att 

läsa studier från andra delar av världen för att få en inblick i hur vården bedrivs. Majoriteten 

av de samlade artiklarna bedömdes av författarna vara av god kvalitet, dock så innefattade en 

artikel en mixad metod där författarna använde sig av det kvalitativa delarna. I en artikel 

innefattade det föräldrarnas upplevelse, där läste författarna artikeln först enskilt och sedan 

tillsammans och lyfta fram enbart det som kvinnorna upplevde för att undvika att frångå 

översiktens syfte. Genom att författarna läste artiklarna både enskilt och tillsammans så 

bidrog det till att styrka uppfattningen av resultatet av artiklarna.   

Författarna hade inställningen att det under arbetets gång skulle finnas ett högt tak kring 

åsikter för att kunna arbeta genom öppen och ärlig kommunikation där det gick att 

kommunicera fritt. Genom att författarnas arbetssätt präglades av täta träffar under veckorna 

men även enskilt arbete på egen hand med dialoger under dagen. Detta för att arbetet skulle 

bli så bra som möjligt men även att författarna kunde diskutera den bearbetade texten på ett 

öppet sätt. Användning av ett Onlinedokument bidrog till att författarna kunde arbeta på 

samma dokument på varsin dator och få en bra översikt över hur arbete utformas och att 

arbetsfördelningen blir jämn. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen baseras på litteraturöversiktens resultat och diskuteras utifrån det med 

vår teoretiska utgångspunkt. Syftet med litteraturöversikten var att beskriva kvinnans 
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upplevelser av vården vid missfall då kvinnorna är i direkt behov av stöd och information när 

de drabbats och därför anser författarna att det första mötet med vårdpersonal av stor vikt.  

 

I mötet med vårdpersonalen profession  

Resultatet visade att kvinnorna upplevde att vårdpersonalen förminskade deras känslor och 

inte gav dem den information som de efterfrågade. Huruvida bristen på information grundades 

i kunskapsbrist eller tidsbrist framkom ej men författarnas antagande är att det var en 

kombination. Kvinnorna upplevde även att språket som användes vid vårdmötet bestod av för 

mycket medicinska termer som var svåra att förstå. Swanson  (1991) belyser genom begreppet 

Enabling att man som vårdpersonal ska hjälpa patienten med de oväntade transtionerna i livet 

där fokus ska vara på att få patienten att läka och genom transitionerna växa som person. 

Tavoli, Mohammadi, Tavoli, Moini, Effatpanah, Khedmat, & Montazeri (2018) beskriver att 

kvinnor som drabbats av missfall har en sämre hälsa och en högre nivå av ångest jämfört med 

kvinnor som inte drabbats av missfall och vikten av att uppmärksamma problemen kring 

bemötande av kvinnor som drabbats av missfall. I enlighet med denna studie anser författarna 

till denna litteraturöversikt att ett respektfullt bemötande från vårdpersonal är en viktig del av 

vården för att förebygga framtida hälsoproblematik hos kvinnan. Svensk 

Sjuksköterskeförening (2017a) beskriver vikten av att skapa en trygg relation mellan 

vårdpersonal och patient för att på så sätt bygga en känsla av förtroende. Författarna anser att 

det är viktigt att som vårdpersonal kunna ha möjlighet att fokusera på ett gott patientmöte och 

för att möjliggöra det krävs en organisation som ger personalen tid till att möta patienten och 

satsar på vidareutbildning hos anställd personal.  

Resultatet beskriver även att kvinnor som drabbas av missfall ofta blir behandlade på 

samma avdelning som andra gravida kvinnor med normala graviditeter och att det upplevdes 

som smärtsamt. Vikten av separerade vårdavdelningar efterfrågades av både kvinnorna och 

deras partners. Att behöva höra bebisars skrik och att se gravida kvinnor med friska 

graviditeter på avdelningen upplevdes som besvärande och ökade kvinnors och även deras 

partnerns stressnivå. Författarna anser att situationer som de här kan det skapa ärr hos kvinnan 

vilket understryker vikten av att bedriva en vård där personalen har kunskap kring alternativ 

på hur en kvinna som drabbats av missfall kan bemötas.  

 



  19 (32) 
 

Att beakta hela människan  

I resultatet framgår det tydligt att vårdpersonalen i många fall enbart fokuserar på det 

medicinska och missar de psykosociala delarna även på avdelningarna som är specialiserade 

på att behandla kvinnor som drabbats av missfall, vilket kvinnorna i våra granskade studier 

upplevde som kränkande. Under utbildningen till allmänsjuksköterskor baseras 

undervisningen på att hela människan ska beaktas vid patientmöten men av någon anledning 

blev upplevelsen från de drabbade kvinnorna negativ (Svensk sjuksköterskeförening, 2014b). 

Författarna gör tolkningen att vårdpersonalen inte har för avsikt att bemöta kvinnorna på ett 

otrevligt sätt utan som nämnt ovan handlar det troligtvis om brist på kunskap och tid. Svensk 

sjuksköterskeförening (2014a) beskriver att sjuksköterskan skall uppvisa professionella 

värden såsom en lyhördhet, respektfullhet, trovärdighet, visa medkänsla. I resultatet framkom 

det att vårdpersonalen agerande brast när det gäller att agera respektfullt och lyhört i mötet 

med kvinnorna då deras upplevelse präglades av att inte känna sig lyssnade på och 

behandlade med respekt för deras integritet. De framkom även i resultatet att kvinnorna kunde 

uppleva bemötandet som gott där vårdpersonalen hade inkluderat dessa delar under 

vårdmötet. Därför anser författarna att det är av stor vikt att vården ser dessa kvinnor som 

något unik då de är sårbara och har ett behov att bli respektfullt bemötta vilket kräver att 

vårdpersonalen måste kunna sätta sig in i kvinnans situation och bemöta den med empati.  

MacConnell, Aston, Randel & Zwaagstra (2013) beskriver att sjuksköterskorna i grunden 

har en kunskap kring hur missfall kan påverka den kvinnorna men att det finns en svårighet i 

att kombinera att vara känslomässigt engagerad och balansera det med yrkesrollen som 

sjuksköterska. Swanson (1991) beskriver begreppet being with att man som vårdpersonal bör 

agera emotionellt närvarande i patientmötet oavsett glädje eller sorg. Enligt begreppet being 

with ska vårdpersonalen kunna sätta sig in i det som upplevs i stunden och begreppet Doing 

for belyser vikten av respekt i relationen mellan vårdpersonal och patient som kan befinna sig 

i en utsatt situation. Dessa begrepp understryker vikten av en god vårdrelation som bidrar till 

att en trygghet skapas. Att ge en vård som speglar individens behov kan anses vara 

beskyddande och tröstande för den enskilda kvinnan. ICN (2014a) beskriver att 

sjuksköterskan skall möta individer med värdighet och respekt där omvårdnaden styrs av 

autonomi kring vårdvalen. Författarna upplevde att det finns en svårighet i att balansera sin 

yrkesroll som sjuksköterska med sina personliga känslor och åsikter då missfall kan väcka 

starka reaktioner även hos sjuksköterskorna. Författarna tror dock att denna förmåga 

utvecklas allt eftersom som man får erfarenhet i sin yrkesroll. Detta är tankar som författarna 

har haft och inget som framkommer i resultatet.  
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Behovet av trygghet  

De framgick i resultatet att kvinnorna saknade ett stöd från vårdpersonalen kring att prata om 

känslorna som missfallet väckt samt hur det upplevdes att genomgå missfall. De önskade även 

att vården erbjudit dem en uppföljning då det fanns ett behov att bearbeta händelsen och få 

tala kring det. Genom att använda sig av begreppet maintaining belief kan man i sin yrkesroll 

som sjuksköterska vägledas i att uppmuntra patientens egen förmåga att bearbeta missfallet. 

Detta bidrar till att patienten kan möta sin nya livssituation med en känsla av mening. 

Sjuksköterskans profession innefattar att stödja patientens tro på egna resurser gällande hälsa 

samt att kunna ge ett gott bemötande (Swanson, 1991). Resultatet visade att kvinnorna 

upplevt att de hade blivit bemötta respektlöst av vårdpersonal som endast fokuserat på deras 

medicinska symtom och inte på deras psykiska lidande. De ville istället bli bekräftade och 

bemötta av vårdpersonalen med empati och en vård anpassad till kvinnornas behov. 

Författarna anser det vara av stor vikt att sjuksköterskan kan möta kvinnorna och dess behov 

samt ökar sin kunskap kring kvinnornas situation. I resultatet framgick det att sjuksköterskan 

var frånvarande och det upplevdes som en brist. Engel & Rempel (2016) menade att 

majoriteten av sjukvårdspersonalen inte kände sig helt förberedda på att ge den drabbade 

kvinnan och familjerna stöd efter missfallet, men att sjuksköterskorna var den yrkesgrupp 

som kände sig minst förberedda. Författarna anser det vara viktigt att sjuksköterskor ska 

kunna känna sig trygga samt förberedda inför mötet med kvinnor som har missfall. Denna 

litteraturöversikt har ökat möjligheten för att bidraga till förståelse av behov som kvinnor 

drabbade av missfall har. Betydelsen av vårdmötet har framkommit där resultaten visar på 

brister. 

 

Kliniska implikationer  

Denna litteraturöversikt belyser vikten av att vårdpersonalen arbetar personcentrerat kring 

kvinnor som drabbats av missfall då man aldrig kan veta hur kvinnan ser på händelsen utan 

detta måste vårdpersonalen vara kapabla till att göra en bedömning kring. Detta för att 

förhindra en längre sorgeprocess och ett ökat lidande. Vetskapen om detta gör att man som 

vårdpersonal kan agera utifrån ett starkare fokus på att vara emotionellt närvarande. För att 

det ska vara möjligt att uppnå detta så behövs det utbildning kring vad ett missfall innebär och 

hur det påverkar de drabbade. Om kunskapen kring missfall utvecklas hos vårdpersonal blir 

mötet med dessa kvinnor enklare då vårdpersonalen känner sig tryggare i sin kunskap. Det 

kan bidra till att patienten känner att mötet med vården blir tryggare. Författarna anser att 
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resultaten kan ge sjuksköterskor en vägledning och insyn kring vad kvinnorna har behov av, 

vilket kan bidra till ett tryggare möte för kvinnan där sjuksköterskan känner sig väl förberedd 

inför att bemöta dessa kvinnor. Litteraturöversikten är användbar som en grund för 

vårdpersonal att kunna diskutera bemötande för att skapa bättre vårdmöten och mindre 

lidande för kvinnor som drabbats av missfall. 

 

Förslag till fortsatt forskning             

Författarna anser att fortsatt forskning bör göras för att kunna erbjuda kvinnor som drabbats 

av missfall en god vård. Behovet av tydlig information från vårdpersonal återkom i flertalet 

studier och att kvinnorna uppfattade att vårdpersonalen hade kunskapsbrister. Författarna har 

under arbetet haft svårt att hitta studier från sjuksköterskans perspektiv vilket krävs för att 

kunna utveckla vården och få bättre insikt i hur vidareutbildning kan bedrivas. Det vore också 

intressant att genom intervjustudier fördjupa sig i vad kvinnor som drabbats av missfall själva 

anser att de har för behov och att de kan dela med sig av frågor som väcktes. Det hade även 

varit givande att fördjupa sig i de delar av vården som kvinnorna uppskattade för att få ge 

vägledning kring hur vården för de drabbade kvinnorna skulle kunna bedrivas.  

 

Slutsats    

Resultatet av denna litteraturöversikt visade att kvinnor som drabbats av missfall upplevde att 

vårdpersonal brast i sitt bemötande gentemot kvinnorna. Främst reagerade kvinnorna på 

bristen på att kunna ge information och att vara emotionellt närvarande. Flertalet kvinnor hade 

när de såg tillbaka på tiden på sjukhuset under missfall en känsla av att ha blivit kränkta. 

Positiva upplevelser av vårdmöten var de när vårdpersonalen hade varit närvarande och visat 

engagemang. Litteraturöversikten är användbar som en grund för vårdpersonal att kunna 

diskutera bemötande för att skapa bättre vårdmöten och mindre lidande för kvinnor som 

drabbats av missfall. 
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

 

Psycinfo 
 
 

2020-02-04 
 

“Abortion, 

Spontaneous” OR 

“Misscarriage” 

AND 

“Experience” OR 

“Experiences” 

AND 

“Care” OR “Nursing 

care” 

 

54 st  Peer rewied 

2010-2020 

Kvinnor 

Engelska  

11 3 McLean, A., & Flynn, C. 

(2013) 

 

Rowlands, I. J., & Lee, C. 

(2010) 

 

 Medline 
 
 

2020-02-04 

“Abortion, 

Spontaneous” OR 

“Misscarriage” 

AND 

“Experience” OR 

“Experiences” 

AND 

“Care” OR “Nursing 

care” 

 

 

150 st 

2010-2020 

Kvinnor  

Engelska  

33 8 Domingos, S. R. da F., 

Merighi, M. A. B., & de 

Jesus, M. C. P. (2011) 

 

MacWilliams, K., Hughes, 

J., Aston, M., Field, S., & 

Moffatt, F. W. (2016) 

 

Meaney, S., Corcoran, P., 

Spillane, N., & 

O'Donoghue, K. (2017) 

 

 
Cinahl 

 
 
2020-02-04 

“Abortion, 

Spontaneous” OR 

“Misscarriage” 

AND 

“Experience” OR 

“Experiences” 

AND 

“Care” OR “Nursing 

care” 

 

 
109 st 

Peer rewied  

2010-2020 

Kvinnor 

Engelska  

 

24 10 Ancker, T., Gebhardt, A., 

Andreassen, S., & Botond, 

A (2013)  

 

Bellhouse, C., Temple-

Smith, M., Watson, S., & 

Bilardi, J. (2019)  

 

Brann, M., Bute, J. J., & 

Scott, S. F. (2019) 
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Cullen, S., Coughlan, B., 

McMahon, A.,Casey, B., 

Power, S & Brosnan, M. 

(2013) 

 

Larivière-Bastien, D., 

deMontigny, F., & Verdon, 

C. (2019) 

 

Punches, B. E., Johnson, K. 

D., Acquavita, S. P., 

Felblinger, D. M., & 

Gillespie, G. L. (2019) 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Ancker, T.,  

Gebhardt, A., 

Andreassen, S., & 

Botond, A. 

Early bereavement: 

women's 

experiences of 

miscarriage. 

2012 

 

Sverige 

 

Nordic 

Journal of 

Nursing 

Research & 

Clinical 

Studies 

Syftet med studien var att 

beskriva den sörjande 

kvinnans upplevelse av 

tidiga missfall 

Design: Kvalitativ  

 

Urval: 6 stycken kvinnor  

 

Datainsamling: Interjuver  

 

Analys: Innehållsanalys samt 

analys för verbala känslor.  

 

Kvinnorna upplevde att vårdpersonalen var 

mer fokuserad på den medicinska delen. 

Kvinnorna upplevde att för vården var 

missfallet bara  ett missfall i mängden och att 

deras känslor inte togs på allvar när de hade 

behov av att tal om upplevelsen av missfallet 

 Flertalet kvinnor upplevde missfallet som ett 

misslyckande men upplevde att det 

underlättade sorgen nä r sjukvården 

förmedlade att det inte var deras fel. 

Kvinnorna efterfrågade utrymme för att 

kunna ställa frågor och grundlig information 

kring missfallet från sjukvården.  

Bellhouse, C., 

Temple-Smith, M., 

Watson, S., &  

Bilardi, J. 

"The loss was 

traumatic... some 

healthcare 

providers added to 

that": Women's 

experiences of 

miscarriage. 

 

2019 

 

Australia  

 

BMC 

Women's 

Health 

 

Syftet med denna studie är 

att utforska den 

psykologiska nöd som 

upplevs av kvinnor som ett 

resultat av missfall, såväl 

som det upplevda stödet 

från vårdpersonal. 

Design: Kvalitativ  

 

Urval: 15 kvinnor  

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade interjuver  

 

Analys: Tematisk analys  

Flertalet kvinnor i studien var nöjda med 

vården men tyckte att de största bristerna låg i 

vårdpersonalens förmåga att förmedla 

information och att kommunicera på ett 

lättförståeligt och engagerat vis. Användandet 

av medicinska termer upplevdes som 

besvärande. Förlusten av deras planerade 

framtida liv gjorde också att sorgen 

förvärrades. 

Brann, M.,  

Bute, J. J., &  

Scott, S. F. 

Qualitative 

Assessment of Bad 

News Delivery 

Practices during 

Miscarriage 

Diagnosis. 

 

2019  

 

USA 

 

Qualitative 

Health 

Research 

Syftet med denna studie var 

att använda en 

patientcentrerad strategi för 

att undersöka kvinnors 

upplevelser med och 

perspektiv på 

kommunikation under ett 

missfall och att bistå i 

utvecklingen av 

Design: Kvalitativ  

 

Urval: Kvinnor  

 

Datainsamling: Fokusgrupperna  

 

Analys: Pragmatisk interaktiv 

metod 

Kvinnor upplevde att sjukvårdspersonalen 

borde leverera ett missfallbesked på ett mer 

empatiskt sätt. I studien beskriver kvinnorna 

att sjukvårdspersonalen kan be kvinnan 

upprepa den information som de gett för att 

säkerställa att de tagit del av informationen.   
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kommunikationsutbildnings 

verktyg för vårdgivare.  

Cullen, S.,  

Coughlan, B., 

McMahon, A., 

Casey, B.,  

Power, S., &  

Brosnan, M., 

Parents’ 

experiences of 

clinical care during 

second trimester 

miscarriage 

2018 

 

Irland 

 

British 

Journal of 

Midwifery 

 

Det övergripande syftet 

med studien var att utforska 

mammors och fädernas 

upplevelser av missfall av 

andra trimestern 

 

Design: Kvalitativ  

 

Urval: 14 stycken föräldrar  

 

Datainsamling: Intervjuerna  

 

Analys: Tematisk analys 

Vikten av att separeras från vårdavdelningar 

som även vårdade nyförlösta kvinnor med 

och deras bebisar efterfrågades av både 

kvinnorna och deras partners till 

vårdpersonalen.  

Domingos, S. R. da 

F., Merighi, M. A. 

B., & de Jesus, M. 

C. P. 

 

Experience and 

care for 

spontaneous 

abortion: 

phenomenological 

study. 

 

2011 

 

Brasilien 

 

Online 

Brazilian 

Journal of 

Nursing, 

Denna forskning syftar till 

att förstå upplevelsen av 

kvinnor i situationer av 

spontan abort i samband 

med stöd av offentliga och 

privata hälso- och 

sjukvårdstjänster och 

erfarenhet av 

sjuksköterskor om vården 

tillhandahålls. 

Design: Kvalitativ studie 

 

Urval: 13 kvinnor.  

Sju sjuksköterskor  

 

Datainsamling: Interjuver  

  

Analys: Innehållsanalys 

 

Kvinnorna upplevde missfallet som något 

chockartat och som något de inte hade väntat 

sig. Förlusten gjorde att en stor sorgeprocess 

inleddes. De kände att de behövde ett stark 

stöd av vården med tydlig information kring 

behandling och vad ett missfall innebär, men 

även information kring eventuell 

sjukskrivning. Kvinnorna betonade att 

sjuksköterskans förmåga att kunna planera 

och vara tydlig i sin information var viktigt 

och att det som sades under mötena också 

genomfördes. 

Larivière-Bastien, 

D., deMontigny, F., 

& Verdon, C  

Women’s 

Experienes of 

Miscarriage in the 

Emergency 

Department 

2019 

 

Kanada 

 

Journal of 

Emergency 

Nursing 

Syftet med denna studie var 

att identifiera egenskaper 

hos vårdhantering som kan 

ha bidragit till 

svårigheterna som kvinnor 

upplever med missfall på 

akutavdelningen. 

 

Design: Kvalitativ studie 

 

Urval: 48 Kvinnor  

 

Datainsamling: Interjuver  

 

Analys: Tematisk analys  

Kvinnorna uppgav att informationen kring 

missfall från vården var bristfällig. De 

upplevde informationen från vården kring 

orsaken till missfall, behandlingsalternativen, 

och psykologiska påverkan inte var 

tillräcklig. Kvinnorna upplevde att 

vårdpersonalen inte uppgivit exakt hur 

smärtsamt missfallet skulle vara och hur 

blödningen skulle se ut, detta gjorde att 

kvinnorna upplevde att de var oförberedda .  

MacWilliams, K., 

Hughes, J.,  

Aston, M., Field, S., 

& Moffatt, F. W. 

Understanding the 

Experience of 

Miscarriage in the 

Emergency 

Department. 

2016 

 

USA 

 

Journal of 

Emergency 

Nursing 

Syftet med denna studie var 

att försöka ta itu med 

klyftan i litteraturen genom 

att utforska erfarenheterna 

från kvinnor som har 

kommit till 

Design: Kvalitativ 

 

Urval: Åtta stycken kvinnor  

 

Datainsamling: Interjuver  

 

Kvinnorna som sökte vård upplevde att 

personalen enbart arbetade efter invanda 

rutiner genom att endast registrera besöket 

samt att ta  namnes från kvinnorna med 

inriktning på det medicinska. Kvinnorna 

upplevde även att vårdpersonalens kunskap 

om missfall var låg. Attityden som 
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akutmottagningen för att ta  

hand om missfallet. 

 

Analys: Tolkande fenomenologi 

samt tematisk analys 

 

vårdpersonalen hade ansåg vara nedslående 

emot kvinnorna  och att de inte hade förståelse 

för hur det kändes för den enskilda kvinnan 

under deras missfall. 

McLean, A.,  

& Flynn, C. 

 

It’s not just a pap-

smear’: Women 

speak of their 

experiences of 

hospital treatment 

after miscarriage. 

 

2013  

 

Australien 

 

Qualitative 

Social Work: 

Research and 

Practice 

 

Denna undersökningsstudie 

försökte undersöka hur ett 

litet urval av självutvalda 

kvinnor som gick på 

sjukhus för ett missfall 

under de första 20 veckorna 

av graviditeten upplevde 

behandlingen de fick. 

Design: Kvalitativ  

  

Urval: Sex stycken kvinnor  

 

Datainsamling: Intervjuerna  

 

Analys: Tematisk analys 

De upplevde att missfall skulle hanteras 

genom en egen process i samband med att 

vårdpersonalens triagering, men förstod även 

att andra medicinskt pressade händelser satte 

kvinnorna i en andra hand. Det framgick att 

många av kvinnorna ville ha klar information 

om vad de hade att vänta sig under missfallet 

och vad resultatet av missfallet blir från 

vårdpersonalen. Vad missfallet innebär 

medicinskt sätt, hur det är känslomässigt att 

genomgå missfall samt information om att det 

finns stödgrupper och tjänster att ta  hjälp av 

var bristande delar från vårdens sida. 

Meaney, S.,  

Corcoran, P.,  

Spillane, N., & 

O'Donoghue, K. 

Experience of 

miscarriage: an 

interpretative 

phenomenological 

analysis. 

 

2017 

 

Irland  

 

BMJ Open 

Syftet med studien var att 

utforska erfarenheterna från 

dem som har upplevt 

missfall, med fokus på 

mäns och kvinnors 

berättelser om missfall. 

Design: Kvalitativ  

 

Urval: Tio stycken kvinnor  

 

Datainsamling: Intervjuer &  

anteckningar  

 

Analys: Tematisk analys 

Kvinnorna beskriver den fruktansvärda 

känslan som uppstod när dem blev 

informerade om att de hade drabbats av 

missfall från vårdpersonalen. Upplevelsen av 

att de önskade att sjukvårdspersonal och 

samhället i stort skulle erkänna graviditeten 

och inte bara räkna det till ännu ett missfall 

uppledes viktigt för kvinnorna. Negativa 

erfarenheter uppgavs från kvinnorna  om 

sjukhusets planering av det fysiska rummet 

då de upplevde ett starkt obehag då de 

placerades i rum tillsammans med gravida 

kvinnor med bara ett skynke i mellan. 

Punches, B. E., 

Johnson, K. D., 

Acquavita, S. P., 

Felblinger, D. M., & 

Gillespie, G. L. 

 

Patient 

perspectives of 

pregnancy loss in 

the emergency 

department. 

 

2019 

 

USA 

 

International 

Emergency 

Nursing 

 

Denna studie beskriver 

perspektiv på kvinnor som 

upplever en 

graviditetsförlust i ED. 

 

Design: Mixad metod av 

kvalitativa och kvantitativa  

 

Urval: 8 stycken kvinnor  

 

Datainsamling: Interjuver  

 

Analys: Innehållsanalys samt 

beskrivande statistik 

 Kvinnorna upplevde att de fick dålig 

information och att det inte visste vad som 

pågick under vårdtiden. Kvinnor uppgav att 

vårdpersonalen bara pratade med varandra 

inte inkluderade kvinnan i vården, vilket 

gjorde kvinnan rädd.  
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Rowlands, I. J., & 

Lee, C. 

“The silence was 

deafening”: Social 

and health service 

support after 

miscarriage. 

2010 

 

Australien 

 

Journal of 

Reproductive 

and Infant 

Psychology 

Genom att använda 

kvalitativa intervjuer, syftar 

vi till att identifiera sätt att 

stödja australiska kvinnor 

efter missfall. 

Design: Kvalitativ  

 

Urval: Nio kvinnor 

 

Datainsamling: Interjuver  

 

Analys: Tematisk analys 

I studien fann man att flertalet kvinnor 

upplevt okänsliga kommentarer från 

vårdpersonalen kring missfallet, men att för 

dem var det något helt annat emotionellt sätt. 

Bristen på information kring vad som pågick 

var stor från vårdpersonalens sida . 

Upplevelsen var även att det var tortyr att 

behöva sitta tillsammans med andra kvinnor 

som var gravida på vårdavdelningen och i ett 

väntrum. 

 


