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Sammanfattning 
Bakgrund: Missfall är en av de vanligaste komplikationerna i samband med graviditet, var 

fjärde kvinna får missfall under sin livstid. Oftast finns ingen medicinsk förklaring till att 

missfall sker, risken för missfall kan dock öka på grund vissa livsstilsfaktorer eller sjukdomar. 

Vid inkompletta missfall behövs medicinsk eller kirurgisk behandling. Kvinnorna behandlas 

på kirurgisk eller gynekologisk avdelning och vårdtiden är ofta väldigt kort, ibland inte ens ett 

dygn. Sjuksköterskan har därför en stor utmaning i att möta kvinnornas behov under 

vårdtiden. 

Syfte: Syftet med studien är att belysa kvinnors upplevelse av missfall och den vård de 

erhållit. 

Metod: En systematisk litteraturöversikt bestående av tretton artiklar.  

Resultat: Missfall är en individuell upplevelse och många kvinnor påverkas emotionellt och 

har många starka känslor efteråt. Missnöje med vården handlade nästan enbart om attityder 

hos vårdpersonal och brister i den emotionella vården. Tre teman identifierades i resultatet: 

Känslor hos kvinnan vid missfall, Emotionellt stöd och bemötande och behov av adekvat och 

individanpassad information. 

Diskussion: Vårdpersonalen måste se kvinnan som mer än en objektiv kropp eller som endast 

ett sjukdomstillstånd. Missfall är en händelse som påverkar hela människan och kvinnorna har 

många emotionella behov som behöver tillgodoses. Om dessa behov inte möts kan 

vårdlidande uppstå hos kvinnorna. En god vårdrelation kan vara svår att skapa då tidsbrist och 

dålig kontinuitet är vanligt förekommande på avdelningarna.  

Nyckelord: missfall, upplevelser, känslor, vård  

 

Abstract 
Background: Miscarriage is one of the most common complications connected to pregnancy, 

every fourth woman undergoes a miscarriage during her lifetime. There is often no medical 

explanation why miscarriage happens, although the risk may increase due to certain factors in 

lifestyle or diseases. During incomplete miscarriages medical or surgical treatment is needed. 

Women are treated at surgical or gynecological departments and the period of treatment is 

often very brief, on some occasions not even a day. Therefore, the nurse faces a great 

challenge in meeting the women’s needs during the period of treatment. 
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Aim: The aim of the study is to illuminate womens experiences of miscarriage and the 

treatment they experienced. 

Methods: A systematic literary study containing 13 articles. 

Results: Miscarriage is an individual experience and many women are affected emotionally 

and have many strong feelings afterwards. Discontent with treatment was almost exclusively 

concerning attitudes among staff and lack in the emotional nursing. Three themes were 

identified in the result which reflects the factors where the most discontent was found and 

feelings which can erupt in connection with miscarriage and due to the treatment. These 

themes are: Feelings amongst a woman at the time of miscarriage, Emotional support and 

treatment and the need of adequate and individually adapted information. 

Discussion: Health professionals need to see the woman as more than an objective body, or 

only a disease state. Miscarriage is an event that affects the whole person and women have 

many emotional needs that must be met. If these needs are not met could care suffering occur 

in women. A good nursing relationship can be difficult to create when time constraints and 

poor continuity is common on wards. 

Keywords: miscarriage, experiences, emotions, nursing
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Inledning  
Missfall räknas som en av de vanligaste komplikationerna vid graviditet. Trots att det är så 

vanligt och något som sjuksköterskan på vissa avdelningar kommer i kontakt med dagligen så 

har vi under vår utbildning hittills inte fått någon utbildning och kunskap om hur vi ska möta 

dessa kvinnor. I dagens media är vård vid missfall ett aktuellt ämne som debatteras då många 

kvinnor vittnar om dåligt bemötande och brister i vården. Som sjuksköterska ska man ha en 

helhetssyn på patienten som innefattar fysiska, psykiska, andliga, sociala och kulturella 

behov. Frågan vi ställt oss är om dessa behov har blivit tillgodosedda och vad kvinnor tycker 

är viktigt i vården och i mötet med sjuksköterskan.  

 

Bakgrund  

Missfall  
En graviditet som avbryts innan vecka 22 definieras som missfall och de som avbryts efter 

som för tidig förlossning. Foster som väger minst 500 gram, har en längd på minst 25 cm och 

utstöts efter 22 fullbordade graviditetsveckor räknas som barn. Missfall kan vara både 

spontana och provocerade, provocerade aborter är när kvinnan själv tagit beslutet att avbryta 

graviditeten medan spontan abort är missfall i ordets egentliga mening. De spontana aborterna 

delas in i tidiga och sena missfall, cirka 85 procent sker inom 14 veckor vilket räknas som 

tidiga. Mycket tidiga och sena aborter är oftast kompletta vilket innebär att hela graviditeten 

(foster, moderkaka och hinnor) framföds i en seans. Av de missfall som sker mellan vecka 6 

och 14 så är de flesta inkompletta, det vill säga graviditeten stöts inte ut fullständigt och 

behandling för att tömma uterus sätts in (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2010. s 

183-188). 

Orsaken till att missfall sker kan vara kopplat till livsstilsfaktorer såsom rökning, stress, 

alkohol, droger och övervikt. Sextio till nittio procent av missfallen beror på genetiska 

faktorer såsom kromosomavvikelser (Siggaard Mathiessen, 2010). De kan även orsakas på 

grund av missbildning av livmodern och livmoderhålan, infektioner och av vissa 

sjukdomstillstånd (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2010. s 184-185). 

 Missfall räknas som en kvinnosjukdom även om det inträffar under en graviditet, kvinnor 

med diagnosen missfall registreras därför som gynpatienter och inte som BB-patienter 

(Weström, Åberg, Anderberg & Andersson, 2005. s 189). 

Mellan 1983 och 2003 identifierades 2.136.809 förlossningar i Sverige och 366.796 av dessa 

var missfall (Adolfsson & Larsson, 2006). Innan 1960 talet ansåg den medicinska 
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professionen att missfall inte var en verklig förlust som behövde uppmärksammas. Fram till 

1970 talet så sågs det skadligt för kvinnan att hålla och se sitt döda barn, detta kan ha bidragit 

till att många kvinnor blivit emotionellt och psykiskt ärrade för livet. Kvinnorna uppmanades 

att snabbt glömma det som hänt och försöka bli gravida så snart som möjligt (Morrisey, 

2007). Idag är synen på missfall annorlunda och kvinnorna ska enligt de riktlinjer som finns 

få möjlighet att hålla och se sitt döda barn. De ska även erbjudas en begravning och barnen 

ska folkbokföras efter vecka 22 (National institute for health and clinical excellence, 2010). 

Diagnostik och behandling 
Om kvinnans kropp väl bestämt sig för att stöta bort fostret så finns det inget som kan göras 

för att hindra förloppet eller rädda graviditeten, fokus ligger på att ta hand om kvinnans kropp 

och själ (Bergman & Normelli, 2000 s 116-117). 

 De första symtomen på ett missfall är vaginal blödning samt smärtor som har samma 

karaktär som mensvärk eller förlossningsvärkar. Symtomen kan uppstå tillsammans eller var 

för sig. Blödningen är oftast liten i början men ökar efter hand och blir efterhand färsk, ljus 

och vanligtvis koagelblandad.  Diagnostiken består inledningsvis av en gynekologisk 

undersökning, om cervix har öppnat sig och blödningen kommer därifrån så är aborten oftast 

oundviklig. Uterus känns fastare vid palpation än vid en normal graviditet och är mindre och 

mer ömmande än tidigare. En ultraljudsundersökning görs för att se om fostret är vid liv, före 

sjätte graviditetsveckan är dock fostret så litet att diagnos kan vara svårt att ställa. Ett 

blodprov kan då tas för att seriebestämma placentas insöndring av choriongonadotropiner 

(HCG) i blodet hos modern. Värdena är mycket högre hos gravida kvinnor än hos icke 

gravida (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2010. s 183-189).  Vid komplett missfall 

där all graviditetsvävnad stötts ut och graviditetstest är negativt krävs ingen behandling. Vid 

inkomplett missfall måste livmodern tömmas. Om graviditeten har fortlöpt mindre än 12 

veckor görs detta med en kirurgisk uttömning eller en medicinsk livmoderskontraherande 

behandling.  Har graviditeten gått längre än 12 veckor stimuleras livmodern till att tömmas 

med hjälp av värkframkallande medel (Borgfeldt, Åberg, Anderberg, Andersson 2012, s. 183- 

189).  Kirurgisk behandling används för att skrapa ut graviditetsvävnaden efter att 

livmoderhalskanalen har vidgats. Ingreppet sker ofta under narkos och anses som en snabb 

och komplett utrymning av graviditeten (Stjerndahl, 2010). Den medicinska behandlingen är 

ett alternativ till patienter som får ett inkomplett missfall och som önskar att undvika narkos 

och kirurgisk behandling. Vid medicinsk behandling används läkemedel som t.ex. 

Sulfoprostone eller Mifepriston som används för att få livmodern att stöta ut 
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graviditetsvävnaden efter inkompletta missfall (Stjerndahl, 2010). Komplikationer som kan 

uppstå efter kirurgisk eller medicinsk behandling kan vara infektion eller skador i livmodern 

samt livmoderhalsen (Siggaard  Mathiessen, 2010). 

Vårtiderna är korta och återbesök och uppföljning görs endast om något avvikande eller 

komplikationer uppstår. (Evans, 2012). Kvinnans kropp återhämtar sig snabbt efter missfall 

och därför finns det oftast inte några fysiska skäl till att kvinnan behöver stanna på sjukhuset. 

Kvinnan får förmaningar med sig hem såsom att inte ha samlag, inga kar- eller bassängbad 

och inte använda tampong så länge det blöder från underlivet. Det är kvinnans känslor som 

avgör när hon är redo att bli gravid igen, fysiskt så är hon redo så fort ägglossningarna har 

kommit igång igen. Om en kvinna fått upprepade missfall så rekommenderas hon dock att 

vänta några månader för att låta kroppen återhämta sig och för att få ny krafter (Bergman & 

Normelli, 2000. s 118-120). Risken för att kvinnan skall få ett nytt missfall är liten, men har 

kvinnan fått tre eller flera missfall kan det vara aktuellt att påbörja en utredning för att finna 

orsaken (Elg, L. 2007. s 9). 

Riktlinjer för vård vid missfall 
Svensk förening för obstetrik och gynekologi har för närvarande inga egna riktlinjer för hur 

vård vid missfall ska bedrivas, de utgår från The Royal collage of obstetricians and 

gynaecologists (RCOG, 2006) riktlinjer. Kvinnor som söker sjukhusvård ska enligt RCOG 

erbjudas skriftlig information i form av broschyrer. Broschyrerna ska innehålla information 

om behandling samt vad som väntas vid ankomst och utskrivning. Dessa broschyrer bör vara 

kontinuerligt uppdaterade med aktuell information. Kvinnor med särskilda behov, till exempel 

de som haft upprepade missfall och utomkvedshavandeskap, bör erbjudas direktinläggning på 

vårdavdelningen utan att gå genom akutmottagningen. Personalen som utför 

ultraljudsdiagnostik och andra undersökningar bör ha lämplig utbildning inom detta område. 

Dokumentationen skall vara noggrann och rätt termer ska användas för att undvika 

missförstånd. Patienten ska ha möjlighet att medverka i sitt val av behandling. Planer för 

uppföljning bör tydligt redovisas i informationen från avdelningen och andra aktörer i 

vårdkedjan skall informeras om att missfall inträffat, till exempel barnmorska och 

primärvården.  

År 2012 upprättade National institute for health and clinical excellence (NICE) nya 

riktlinjer för hantering av tidigt missfall, missfall och utomkvedshavandeskap. Kvinnor ska ha 

möjlighet att fatta välgrundade beslut om sin vård och behandling i samarbete med 

vårdpersonalen. Om kvinnorna inte har kapacitet att fatta beslut eller är minderåriga skall 
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beslut fattas i samtyckte med närstående, dessa skall därför ges tillräckligt med information 

och stöd. Under hela kvinnans vårdtid skall hon och hennes partner erhålla evidensbaserad 

information som skall individanpassas efter hennes situation. Informationen skall innehålla 

hur symtom kan förvärras eller nya symtom utvecklas, vad som väntar under vårdtiden, 

information om den behandling som krävs och vad den innebär före och efter ingreppet samt 

vad som väntas under återhämtningsperioden. Hon skall även ges information om vart hon 

kan vända sig för stöd och rådgivning. Kvinnan skall behandlas med värdighet och respekt, 

personal skall vara medveten om att missfall kan innebära en stor psykisk påfrestning.  

Sjuksköterskans roll  
Kvinnor som genomgår missfall vårdas på gynekologiska eller kirurgiska avdelningar. 

(Evans, 2012). Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning bör hon ha förmåga att 

kommunicera med patienter och närstående på ett empatiskt och respektfullt sätt. Hon skall ge 

stöd och vägledning för en optimal behandling. Hon bör också uppmärksamma patienter som 

inte uttrycker ett informationsbehov eller dem som uttalar ett specifikt behov. Sjuksköterskan 

skall med gott omdöme och kunskap informera och tillgodose patienternas trygghet och 

välbefinnande vid undersökningar och behandling. Patientens basala och specifika 

omvårdnadsbehov så som fysiska, psykiska, sociala, emotionella och andliga behov skall 

uppmärksammas (Socialstyrelsen, 2005). 

Sjuksköterskan på dessa avdelningar har ideligen många olika arbetsuppgifter (Evans, 

2012). De flesta akuta tillstånd relaterade till graviditet är missfall eller hot om missfall, vid 

kraftig blödning kan kvinnans tillstånd förvärras mycket snabbt. Det ställer stora krav på 

sjuksköterskan som tar emot och ska vårda kvinnan, det är mycket viktigt att observera de 

vitala värdena såsom blodtryck, puls, respiration, temp, medvetandegrad och psykiskt tillstånd 

(Siggaard Mathiesen, 2010).  Sjuksköterskan deltar i övervakningen, bedömning och 

assisterar barnmorskan eller läkaren under kirurgiska ingrepp eller vid födsel av ett dött foster 

(Dickason, Silverman & Kaplan, 1998. s 16-17). 

Under pågående eller oundvikligt missfall är vårdtiden mycket kort, ibland inte ens ett 

dygn, kvinnan kan komma in akut på morgonen och skrivas ut igen innan kvällen. Detta dygn 

kan vara mycket traumatiskt och kan innehålla smärta, blödning och operation. Det är även en 

stor psykisk påfrestning för många kvinnor då graviditetens lyckliga förväntan byts till ett 

stort tomrum (Borgfeldt, Åberg, Anderberg, Andersson, 2012. s 187-188).  

Sjuksköterskor har berättat att de ibland uppmärksammat emotionella behov hos kvinnorna 

men som de på grund av tidsbrist, begränsningar och dålig kontinuitet inte alltid kunnat 
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tillmötesgå. Detta ledde till en stor frustration hos sjuksköterskorna som kände att det fanns 

ett glapp mellan hur de önskade att jobba och de möjligheter som fanns (Murphy & Merrel, 

2009).  

Att vara utrustad med rätt färdigheter och erfarenheter av missfall var av stor vikt och 

hjälpte personalen att stötta kvinnorna (Wong, Crawford, Gask & Grinyer, 2003). 

Sjuksköterskor upplever att deras dagliga rutiner och fysiska arbete hindrar dem från att 

utföra lämplig och god vård med bra kvalitet. De tillbringar mycket av sin tid till att utföra 

rutinuppgifter som att förbereda inför operation, utföra order av läkare och att ge fysisk 

omvårdnad. De förväntas utföra sina uppgifter perfekt och snabbt. Dessa dagliga rutiner 

hindrar dem från att uppmärksamma psykiska behov hos patienten. De önskar att kunna 

interagera med patienterna mer, då detta ger dem en större tillfredställelse. Brist på 

sjuksköterskor, personal samt tid leder till att sjuksköterskorna inte har möjlighet att ta itu 

med patienternas totala behov och leder till en rutinorienterad vård. Sjuksköterskor önskar ett 

bra teamarbete vilket bidrar till mindre stress och mer tid för patienterna. De önskar även mer 

utbildning för nya sjuksköterskor för att kunna möta patienternas behov (Molazem, Ahmadi, 

Mohammadi & Bolandparvaz, 2011). 

Den psykologiska vården betraktas som viktig, sjuksköterskor försöker försäkra sig om att 

patienterna får rätt information och att göra sitt bästa i svåra situationer. De försöker använda 

sina personliga färdigheter såsom empati, omtänksamhet och att inte vara dömande. De 

upplever tillfredsställelse när de känner att de gjort ett bra jobb eller hanterat en utmanande 

situation riktigt bra (Nicholson, Slade & Fletcher, 2010) 

Problemformulering 
Varje år får många kvinnor missfall och behöver vårdas på sjukhus. Det finns riktlinjer för hur 

vård i samband med missfall skall bedrivas, riktlinjerna innefattar både fysiska och psykiska 

aspekter. Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig och det är deras ansvar att kvinnorna får sina 

vårdbehov tillgodosedda.  De flesta kvinnorna hamnar på akutsjukhus där tempot är högt och 

vårdtiderna korta, sjuksköterskans fokus hamnar därför lätt på kvinnans fysiska symtom.  

De är sedan tidigare uppmärksammat att kvinnorna har många emotionella behov i samband 

med missfall och vård. Sjuksköterskorna upplever att de inte alltid kan tillgodose dessa 

behov, vi vill därför i denna studie ta reda på hur kvinnor upplevt sitt missfall samt vården de 

erhållit under sin vårdtid.  

Syfte  
Syftet med studien är att belysa kvinnors upplevelse av missfall och den vård de erhållit. 
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Teoretisk utgångspunkt 
Enligt Katie Eriksson är en människa en helhet av kropp, ande och själ. Hälsa upplevs när alla 

dessa delar är integrerade, patienten skall därför ses som ett subjekt och inte ett objekt. 

Vårdandet ska behandla den helhet som människan utgör och inte inriktas eller reduceras till 

enbart medicinsk vård. Oberoende utifrån vilken dimension man utgår från så påverkas 

helheten. Vårdandet utgör en akt mellan två individer, inom den professionella vården mellan 

en patient och en vårdare (Eriksson, 1995. s 9-15). Enligt Eriksson är det endast en hel 

människa som kan möta en annan människa helt. Om man endast uppfattar människan som en 

kropp eller delar av en kropp utan själ och ande, så är det endast en kropp man möter. 

Vårdarens seende och reflektion av den andra människan är avgörande. Om man verkligen ser 

människan så skapas viljan att producera och gå in i en äkta relation (Eriksson, 1995. s 52). 

Denna vårdrelation är kärnan i det som kallas vårdprocessen. Vårdprocessen är den 

vetenskapliga metod som sammanbinder teori och praktik och med vårdprocessens hjälp kan 

man förena vetenskap och verklighet i vårdandet. Utan en fungerande vårdrelation reduceras 

vårdprocessen till endast utförandet av uppgifter. Vårdrelationen bör vara ömsesidig och 

vårdaren får inte forcera fram en relation, förhållandet är professionellt och skall grundas i 

kunskap och uppfylla etiska krav. Genom en djup och trygg vårdrelation strävar man efter 

optimal kunskap och ett optimalt vårdande. Beroende på vårdsituationens karaktär så varierar 

intensiteten och djupet i vårdrelationen, faktorer som kan påverka är hur lång den aktuella 

vårdprocessen är och om kontinuitet kan uppnås. Varje människa och dess situation är unik, 

det finns inga standardproblem och i vårdandet ska rutin och slentrian undvikas. Om patienten 

endast ses i relation med det objektiva sjukdomstillståndet minskas möjligheten att uppnå 

optimal hälsa. I relationen mellan vårdare och patient är det viktigt att patienten får möjlighet 

att förmedla sina aktuella behov, problem och begär (Eriksson, 2000. s 55-56). 

Sjuksköterskor kommer dagligen i kontakt med lidande i olika former, Eriksson tar upp 

sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Sjukdomslidande är lidande som uppstår av 

sjukdom eller behandling och är svårt att undvika, livslidande är kopplat till det liv patienten 

lever och vart i livscykeln personen befinner sig. Trauman, händelser och andra livsavgörande 

skeenden där människan börjar reflektera över sitt liv och mening kan orsaka ett livslidande. 

Vårdlidande är ett lidande som beror på brist på vård eller som en följd av vård, det föds i 

vårdrelationen och kan handla om kränkning, försummelse men även vara en konsekvens av 

välvilja. Sjuksköterskans har ett ansvar att se till att vårdlidande elimineras och hindras från 

att uppstå samt se till att en meningsfull och vårdande relation uppstår mellan parterna 

(Wiklund, 2009). 
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Metod 
En litteraturöversikt har använts för att fördjupa våra kunskaper utifrån den kunskap och 

befintlig forskning som finns inom vårt huvudområde vårdvetenskap. Att göra en 

litteraturöversikt innebär att sammanställa litteratur genom att söka och granska information 

som finns inom ett ämne (Forsberg & Wengström, 2008. s 29-30). 

De artiklar som används är valda utifrån studiens syfte och de är utformade efter ramarna hur 

en vetenskaplig artikel skall skrivas. Inga litteraturstudier har används utan endast första 

handskällor (Friberg, 2012).    

Datainsamling 
De artiklar som använts i studien har hittats genom databaserna CINAHL Plus with Full Text 

och Pubmed. Andra databaser som har använts är Medline, Nursing and Allied health source, 

Psycinfo. Dessa databaser gav dock inte något resultat då inga nya eller relevanta artiklar 

hittades. Vissa artiklar hittades genom sekundärsökning, referenslistorna till artiklar som 

författarna uppfattat som relevanta lästes och sökning gjordes på de titlar som verkade svara 

mot syftet. Sökningen skedde då genom Google Scholar där hela titeln användes i sökningen.  

De sökord som använts är miscarriage, spontanous abortion, nursing, care, coping hospital, 

experience, woman och support. Sökorden användes i olika kombinationer och synonymer för 

sökorden användes för att få en större träffbild. Sökorden består av de ord som berör ämnet 

som undersöks i denna studie. Care, nursing och hospital för att få fram kvinnors upplevelse 

av vården, coping, support, women och experience för att få kvinnornas upplevelser av själva 

missfallet och hur det påverkat dem. Sökorden kombinerades med ”AND” för att få mer 

relevanta träffar vid sökningen och för att minska antalet träffar.  

De artiklar som använts i studiens resultat och en matris över sökprocessen presenteras i 

bilaga ett och två. 

  

Urval   
I sökningen av material lästes först rubriker för att skapa en överblick, de artiklar vars rubrik 

verkade passa syftet undersöktes närmare och artiklarnas sammanfattningar och inledningar 

lästes för att få en djupare inblick. Tretton artiklar som passade syftet valdes sedan ut. Urvalet 

har vid sökningen inte begränsats, vid val av abstracts har endast artiklar skrivna på engelska 

eller svenska lästs. Endast förstahandskällor och vetenskapliga artiklar har lästs och 

analyserats, därför har sökningen endast gjorts på artiklar som är ”Peer reviewed” och 

tillgängliga i ”Full text”. De artiklar som inte svarat mot vårt syfte, eller som endast handlat 
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om barnmorskor, läkare eller partners upplevelse har exkluderats. Majoriteten av artiklarna 

som använts är kvalitativa studier, detta för att fånga upplevelser hos kvinnorna. Två av 

resultat artiklarna innehåller dock kvantitativa studier, dessa har inkluderats då de svarar mot 

vårt syfte och belyser kvinnors upplevelser.  Då utbudet av artiklar som berört vårt syfte varit 

begränsat har ingen tidsbegränsning vad gäller publikations år gjorts.   

Analys 
Analys av artiklarna skedde i fem steg enligt Fribergs (2012) analysmodell.  

1. I det första steget lästes de utvalda artiklarna flera gånger av båda författarna, detta för 

att få en förståelse och överblick av innehållet. Fokus var på artiklarnas resultat.  

2. Meningar och fraser innehållande information som var relevant för vår 

problemformulering identifierades och valdes ut. Citat lästes för att få en ökad 

förståelse om vad texten handlade om.  

3. En sammanställning gjordes av varje studies resultat, detta för att få en översikt och 

för att underlätta för senare analys.  

4. När sammanställningen gjorts jämfördes de olika studiernas resultat med varandra, 

likheter och skillnader identifierades. De resultat som liknade varandra färgkodades 

och delades upp för att få en bättre översikt. 

5. Den information som återspeglade det centrala budskapet i studierna översattes och 

grupperades i teman. Tre teman identifierades, dessa är känslor hos kvinnan vid 

missfall, emotionellt stöd och bemötande samt behov av adekvat och individanpassad 

information.  

För att underlätta analysen av artiklarna tilldelades alla artiklar ett nummer, en tabell gjordes 

för att få en enkel och snabb överblick om i vilka artiklar de olika teman kunde hittas 

(Friberg, 2012). 

 

Teman: 
Artiklar 

Känslor hos kvinnan 
vid missfall 

Emotionellt stöd och 
bemötande 

Behov av adekvat och 
individanpassad information 

1 X X X 

2   X 
3  X  
4 X X X 
5 X X X 
6  X X 
7 X X X 
8  X X 
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9  X X 
10 X X X 
11 X X X 
12 X X X 
13 X X X 

 

 

Forskningsetiska övervägande 
Etiska aspekter bör alltid övervägas vid litteraturöversikter. Alla studier i arbetet är etisk 

granskade och har fått tillstånd av etiska kommittéer. Alla artiklar i arbetet redovisas, 

analyseras och alla resultat presenteras även om de inte stödjer författarnas åsikter.  Avsiktlig 

förvrängning, stöld eller plagiat anses som fusk och ohederlighet inom forskningsprocessen 

(Forsberg & Wengström, 2008. s 77). Författarna har försökt att framställa resultatet som det 

är utan att låta sina personliga åsikter vinkla resultatet eller göra antaganden. Ett exempel på 

detta är att författarna valt att skiva ”fått missfall” istället för ”drabbas av missfall”. Missfall 

är en personlig upplevelse och vissa kvinnor upplever det inte som en negativ händelse och då 

är ”drabbas” fel ordval. De flesta artiklar är skrivna på engelska, i översättningen av artiklarna 

har lexikon använts. Då innebörden av olika ord kan skilja sig mellan Svenska och engelska 

så har synonymer använts. 

 

Resultat 
Resultatet består av tre teman: känslor hos kvinnan vid missfall, emotionellt stöd och 

bemötande samt, behov av adekvat och individanpassad information, dessa beskrivs i löpande 

text och förstärks av citat tagna ur artiklarna. 

Känslor hos kvinnan vid missfall 
Kvinnorna beskrev att flera intensiva känslor uppkom i samband med missfallet, ur deras 

berättelser framkom främst känslor som förnekelse, skuld, sorg och ilska (Cecil, 1994; 

Harvey, Moyle & Creedy, 2001; McCreight, 2008; Wiebe & Janssen, 1999; Wong et al., 

2003). Känslorna sågs som en oundviklig följd av missfallet, något som vissa försökte hantera 

genom rationalisering. Känslorna sågs ofta som ett problem som behövde lösas (McCreight, 

2008).  

 Många kvinnor upplevde att missfallet påverkat deras identitet, det såg nu sig själva som 

en ”kvinna som fått missfall”. En konsekvens av det var att de kände sårbarhet och osäkerhet 

inför framtiden och om de kunde genomgå en lyckad graviditet, några av kvinnorna valde 
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därför att inte försöka bli gravida igen (Murphy & Merrel, 2009). Varje kvinna i St John, 

Cooke och Goopy’s (2006) studie kämpade med sin egen identitet, de kände sig redan som 

mödrar men var numera en mamma utan barn och saknade ett verkligt bevis för sitt 

moderskap.  

Känslor av skuld var frekvent förekommande vid missfall och kunde ha en negativ 

inverkan på den emotionella hälsan. Kvinnorna kände skuld av flera olika anledningar, många 

kände skuld för att de inte motsvarade andras förväntningar på hur de skulle känna och vissa 

kände att de svikit personer i sin närhet genom att förlora barnet (Ancker et al., 2012; Cecil, 

1994; St John, Cooke & Goopy, 2006; Wong et al., 2003). Kvinnorna kände en förväntan från 

vårdpersonalen att de skulle uppleva missfallet som en traumatisk och livsförändrande 

händelse (Wong et al., 2003). En annan orsak till skuldkänslorna var att kvinnorna kände att 

de gått händelserna i förväg genom att redan börjat planera för barnet (Cecil, 1994) de 

anklagade även sig själva för att de inte gjort tillräckligt för att skydda sina graviditeter 

(Ancker et al., 2012). 

Känslorna beskrevs som väldigt starka, somliga berättade att de varit så pass deprimerade 

att de inte kunnat jobba eller orkat gå för att handla mat (Wiebe & Janssen, 1999). Sex av åtta 

kvinnor pratade om hur sorgen inte bara infann sig under missfallet utan att den även höll i sig 

en lång tid efteråt, de ville dock inte använda ordet depression för att beskriva sitt 

känslotillstånd (Murphy & Merrel, 2009). Sorgen som infann sig hos vissa handlade inte bara 

om att de förlorat sitt barn, de sörjde hela symboliken kring det hela.(Ancker et al., 2012). 

Symboliken bestod av förlust av rollen som mamma, hopp och drömmar som kvinnan hade 

för barnet (Harvey, Moyle & Creedy, 2001). 

 Ilska och irritation förekom och bottnade i en besvikelse över att saker inte gick som 

förväntat och att kroppen inte klarade av att sköta en sådan naturlig sak som en graviditet 

(Ancker et al., 2012). 

Kvinnorna kände sig ensamma och isolerade på grund av att familj, vänner och andra 

närstående inte kunde sätta sig in i eller förstå deras upplevelse. De försökte prata om sina 

upplevelser men blev ofta tystade, de förstod att personer som inte själv genomgått missfall 

kunde relatera till och förstå deras upplevelse (Harvey et al., 2001). De upplevde att folk 

undvek dem och behandlade dem som att de aldrig varit en moder. Andra personer såg inte att 

deras sorg var äkta och samhället ansåg att deras förlust inte kunde betraktas som ”normal”. 

Känslor av ilska uppkom när kvinnorna inte fick stöd och förståelse under perioden de sörjde. 

En del kvinnor försökte dölja tragedin som missfallet utgjorde på grund av rädsla för 
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reaktionerna från andra, tystnaden började när de inte längre kunde definiera sig själv som 

gravida eller blivande mammor (St John, Cooke & Goopy, 2006).  

Emotionellt stöd och bemötande 

Bemötande från vårdpersonal 
Hur vårdpersonalen agerade under vårdtiden hade stor inverkan på kvinnorna (Murphy & 

Merell, 2009; Paton et al., 1999; Rowlands & Lee, 2010). Okänsliga kommentarer och brist 

på empati förekom vilket gjorde kvinnorna upprörda (Rowlands & Lee, 2010). Kvinnor 

upplever missfallet på olika sätt och med olika känslor, de har dock liknande vårdbehov i vad 

gäller att få sina upplevelser och känslor erkända och de behöver bli lyssnade på (Corbet – 

Owen & Kruger, 2001). Kvinnorna kände sig som en i mängden och att personalen ville bli av 

med dem så snabbt som möjligt, detta upplevdes främst inom akutsjukvården (Ancker et al., 

2012). 

För sjuksköterskan är missfall något som de kommer i kontakt med dagligen, för kvinnan 

kan det dock vara en av de största traumatiska händelserna i livet och hennes första 

upplevelse av förlust. Kvinnorna förväntade sig inte att sjuksköterskan skulle dela deras sorg, 

men de förväntade sig att de skulle bli behandlade med omtanke och sympati (Cecil, 1994; 

Wiebe & Janssen, 1999). Kvinnorna uttryckte att de hade behövt stöd, inte nödvändigtvis av 

någon som varit i samma situation utan någon som förstod och bara fanns där. Detta kunde 

vara partner, närstående eller vårdpersonal (Ancker et al., 2012).  

Behov av stöd 
Kvinnorna ansåg att stöd från deras partner var deras huvudsakliga copingstrategi. Partnern 

kunde uppmuntra och stötta dem genom varje dag och hjälpa dem att ändra deras negativa 

tankar till ett mer positivt perspektiv. De tyckte generellt att närstående erbjöd ett bra stöd, 

speciellt mammor och systrar var bra som stöd. (Abboud & Liamputtong, 2005). En del 

tyckte dock att de fick lite stöd av deras manliga partner då de inte kunde förstå deras 

upplevelse (Rowlands & Lee, 2010). 

Missbelåtenhet rörande vården handlade nästan aldrig om den medicinska vården utan om 

personalens attityd och bemötande Paton et al., 1999). Många kände att deras psykiska behov 

inte togs i beaktande och att deras individuella behov inte uppmärksammades (Rowlands & 

Lee, 2010). Kvinnorna tyckte att de hade blivit lämnade ensamma i hanteringen av alla 

emotionella problem som missfallet bidrog till utan stöd från vårdpersonalen. De kände ingen 

tillhörighet i sjukvården efter att de förlorat barnet (St John, Cooke & Goopy, 2006). 
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Genom den medicinska eller kirurgiska behandlingen skiljs fostret från kvinnan snabbt, 

den psykologiska separationen tar dock mycket längre tid. Då vårdtiden är kort fokuserar 

vårdpersonalen inte helt oväntat endast på den tiden som kvinnorna vårdas på avdelningen. 

För kvinnorna är detta bara början på en lång period fylld av känslor (Murphy & Merrel,  

2009). Några kvinnor fann oväntat stöd från andra kvinnor som vårdades på samma 

avdelning, detta lämnade positiva minnen från vårdtiden även om läkarna och 

sjuksköterskorna inte kunnat möta deras behov (Abboud & Liamputtong, 2005). De tyckte att 

stöd från andra kvinnor som genomgått missfall var mycket värdefullt (Rowlands & Lee, 

2010). 

Vissa kvinnor tyckte att missfall var något privat och personligt som inte skulle delas med 

andra. De upplevde att i den kultur som råder förväntar sig folk att få reda på alla nyheter 

både bra och dåliga för att kunna hjälpa och stötta. En del misslyckades dock med att hjälpa, 

bland annat genom att försöka ta upp och prata om missfallet hela tiden (Abboud & 

Liamputtong, 2005). 

Kommunikation 
Det sätt vårdpersonalen förmedlade beskedet om att missfall inträffat och barnet dött 

påverkade kvinnornas upplevelse av vården (McCreight, 2008; Paton et al., 1999; Séjourné et 

al., 2009). Viss personal lade stor vikt på hur de lade fram beskedet och försökte vara 

stöttande samt förbereda kvinnan på kommande behandling (Murphy & Merell, 2009). I en 

annan studie framkom det att många kvinnor upplevde vårdpersonal som burdus när de gav 

informationen att deras barn dött (McCreight, 2008). I samtal med kvinnorna så hade små ord 

stor betydelse (Paton et al., 1999). Flera kvinnor blev upprörda när sjuksköterskan använt sig 

av ordet ”spontan abort”. Vissa kvinnor uppfattade ordvalet som en antydan till att de själva 

valt att avsluta graviditeten (McCreight, 2008). Hur bra kommunikationen fungerade mellan 

sjuksköterskorna och kvinnorna kunde i vissa fall influeras av hur kvinnorna påverkades av 

att vara på sjukhus. Somliga kvinnor var stressade under vårdtiden och hade svårt att prata om 

sina känslor med personalen medan andra kvinnor var bättre på att få sina behov 

tillgodosedda. De var mer bekväma med att ta kontakt med vårdpersonalen, fråga frågor och 

reda ut oklarheter. Det kan även vara så att personalen knöt an till dessa kvinnor lättare (Cecil, 

1994; Paton et al., 1999; Wong et al., 2003). Kvinnorna blev upprörda när de kände att 

vårdpersonalen höll sig på avstånd för att slippa konfrontera situationen (Harvey et al., 2001). 

Några kvinnor berättade att de inte ville störa personalen om de inte hade ett ”riktigt”, det vill 
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säga medicinskt problem, då de uppfattade personalen som mycket upptagen (Wong et al., 

2003).  

Behov av adekvat och individanpassad information 
När en förklaring till vad som orsakat missfallet inte kunde ges bidrog det till att kvinnorna 

skuldbelagde sig själva eller sin partner (Cecil, 1994; McCreight, 2008; Murphy & Merrel, 

2009). Brist på förklaring och svar kan orsaka höga nivåer av ångest (Wong et al., 2003). 

Även känslor som rädsla och panik kunde uppstå på grund av att kvinnorna inte kunde förstå 

vad som hade hänt dem (Harvey et al., 2001). 

Många av kvinnorna fick ingen förklaring överhuvudtaget och de kände stor oro inför 

framtiden (Cecil, 1994; Harvey et al., 2001). En del kvinnor kände en tillfredställelse av 

förklaringen att de endast haft otur då många graviditeter slutar i missfall medan vissa 

önskade en mer specifik medicinsk förklaring (Paton et al., 1999). En medicinsk förklaring 

kan dock i vissa fall öka kvinnans känsla av skuld. Till exempel om missfallet beror på en 

faktor som kvinnan kunnat påverka själv såsom övervikt (McCreight, 2008).  

Flera studier belyste information som en källa till både missnöje och tillfredställelse under 

vårdtiden (Abboud & Liamputtong, 2005; Ancker et al., 2012; Cecil, 1994; Paton et al., 1999; 

Rowlands & Lee, 2010; Séjourné et al., 2010; Wiebe & Janssen, 1999). Att erhålla 

information om sin situation visade sig vara en av de betydande copingstrategier som 

kvinnorna använde sig av, det ökade deras känsla av välmående, styrka och kontroll (Abboud 

& Liiamputtong, 2005; Séjourné et al., 2010 

Att få diskutera sin situation och att få möjlighet att ställa frågor om behandling och 

procedurer med en sjuksköterska var mycket uppskattat hos kvinnorna (Paton et al., 1999), 

men i många fall saknades det dock utrymme för detta (Ancker et al., 2012). Kvinnorna sökte 

information från vårdpersonalen och de blev besvikna då de insåg att de inte kunde erbjuda 

någon förklaring eller den trygghet som de så gärna önskade (Harvey et al., 2001). Missnöje 

berodde oftast på bristen av adekvat information och den mängden som gavs, kvinnorna ville 

helst ha svar på hur missfallet skulle påverka dem i framtiden både fysiskt och psykiskt 

(Cecil, 1994; Rowlands & Lee, 2010; Séjourné et al., 2010; Wiebe & Janssen, 1999). Det 

kvinnorna ansåg vara värdefull information som ibland utelämnades var bland annat intensitet 

av den fysiska smärtan, hur stor blödning de kunde förvänta sig, hur länge symtomen kunde 

hålla i sig samt om missfallet kunde ha påverkan på framtida graviditeter (Ancker et al., 2012; 

Cecil, 1994; Wiebe & Janssen, 1999; Wong et al., 2003). Många kvinnor kände en frustration 

över att informationen endast berörde de fysiska symptomen och utelämnade de psykiska 
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symtom som kan uppstå. Starka känslor såsom sorg, skuld och oro kan uppstå och ha 

inverkan på kvinnan ett långt tag efter missfall (Paton et al., 1999; Rowlands & Lee, 2010; 

Séjourné et al., 2010). 

Även om mängden av den givna informationen var tillräcklig så hade kvinnorna 

synpunkter på hur den gavs (Abboud & Liamputtong, 2005; Cecil, 1994; Paton et al., 1999; 

Rowlands & Lee, 2010; Séjourné et al., 2010; Wiebe & Janssen, 1999). Brist på empati och 

stöd, användande av ett för medicinsk språk och brist på förklaringar var något som kvinnorna 

upplevde (Paton et al., 1999; Rowlands & Lee, 2010). Detta kan bero på att användandet av 

medicinska förklaringar och hänvisningar till statistik visade sig vara en strategi för 

vårdpersonalen för att lättare kunna hantera situationen (Wong et al., 2003). Kvinnorna ansåg 

även att informationen oftast var för formell och generell och ibland inte överensstämmande 

då vårdpersonalen inte var enhällig (Abboud & Liamputtong, 2005; Paton et al., 1999).  

Tidpunkten spelade in när det gällde hur mottagliga kvinnorna var för informationen, vissa 

kvinnor hade svårt att förstå och komma ihåg information som gavs för tidigt (Wong et al., 

2003).  

Metoddiskussion 
För att svara på syftet användes en litteraturöversikt som enligt Friberg (2012) innebär att en 

systematisk analys görs av utvalda texter inom ett definierat ämne. Användandet av 

litteraturöversikt kan vara att föredra då man vill skapa en översikt av den forskning som 

finns inom ett speciellt kompetensområde.  En litteraturöversikt kan dock medföra en risk att 

författarna gör ett selektivt urval, det vill säga att studier som stödjer den egna ståndpunkten 

väljs. Det är därför viktigt att författarna har ett kritiskt förhållningssätt vid urval och läsning 

av studierna. Det kan även innebära att grunden till studien endast innehåller en begränsad 

mängd forskning.  

Från början var syftet att göra en litteraturöversikt om sjuksköterskans roll vid vård av 

missfall. Efter en tids litteratursökning stod det dock klart att de flesta artiklar som finns inom 

området berör barnmorskans eller läkarens roll och kvinnors allmänna upplevelse av att 

genomgå ett missfall. Författarna valde då att ändra syftet till kvinnors upplevelse av vård vid 

missfall, syftet vidgades sedan ytterligare en gång för att få med kvinnornas upplevelse av 

missfallet i sig. Detta var en nödvändighet då det är begränsat med relevanta artiklar inom 

ämnet. I vårt resultat tar vi endast upp den vård som kvinnor mottagit av sjuksköterskan och 

inte någon annan profession.  
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 Det är endast kvinnans upplevelse som tas upp i resultatet och studier gjorda på partnerns 

upplevelse har inte tagits med, detta är ett medvetet val då vi endast ville fokusera på kvinnan. 

Sökorden som användes ändrades inte utan endast synonymer till de ursprungliga sökorden 

har använts. I början av artikelsökningen fanns en tidsbegränsning på tio år, denna 

begränsning togs sedan bort för att få större antal träffar. Den äldsta artikeln som finns i 

resultatet är från 1994 (Cecil), två andra artiklar är från nittiotalet (Paton et al., 1999; Wiebe 

& Janssen, 1999) och resterande från tvåtusentalet. Studierna kommer från sju olika länder 

(Australien, England, Frankrike, Irland, Kanada, Sverige och Sydafrika), då dessa länder har 

liknande standard inom sjukvården kan detta bidragit till ett nyanserat resultat. Många artiklar 

vars resultat motsvarade vårt syfte kunde inte tas med då de inte fanns tillgängliga i fulltext, 

även detta kan ha bidragit till att vårt resultat är begränsat. Deltagarantalet i studierna varierar 

mellan tre och 305 kvinnor, gemensamt för dessa är att de genomgått missfall och vårdats 

inom sjukvården.  

Majoriteten av studierna är publicerade i tidskrifter som har en medicinsk eller psykologisk 

inriktning, detta beror på att det var svårt att hitta studier publicerade i vårdvetenskapliga 

tidskrifter. Trots det så är studierna vi använt oss av kvalitativa och fångar kvinnornas 

upplevelser och känslor. Kategorier kunde lätt identifierats från studiernas resultat, detta kan 

bero på att den aktuella forskningen har ett väldigt liknande resultat. Eftersom alla studier 

visade samstämmiga resultat och inga större skillnader kunde påvisas blev vårt resultat 

begränsat. De kategorier som identifierades speglar de känslor som var mest förekommande i 

studierna, vi hade svårt att hitta lämpliga svenska översättningar till rubrikerna då vissa ord är 

svåra att ersätta. De rubriker som finns i resultatet valdes eftersom de ger en förklaring till vad 

innehållet belyser.  

Katie Erikssons teori valdes med fokus på vårdrelationen och vårdlidande. Detta eftersom 

det ur kvinnornas berättelser framkom att även om de inte lidit av missfallet i sig så hade 

majoriteten lidit av bemötande och attityder från vårdpersonalen. Erikssons teori är en vidsynt 

och allmän teori som lätt kan appliceras inom flera områden inom vården.  

Resultatdiskussion 
Alla de artiklar som studerats har liknande resultat, missfall är en stor händelse som kan väcka 

många känslor hos kvinnan. I alla artiklar framkom brister i vården som rörde attityder hos 

vårdpersonalen. De teman som framkom var känslor hos kvinnan, emotionell stöd och 

bemötande samt behov av adekvat och individanpassad information. Dessa teman är där 

vården har störst brister och det som påverkar kvinnans upplevelse starkast. Alla teman har 
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identifierats i alla artiklar med endast få undantag och visar hur kvinnor trots olika känslor 

och upplevelser har samma vårdbehov. 

För en del är känslorna inte alls så påtagliga men för vissa är de så pass starka att hela 

deras livsvärld påverkas. Flera kvinnor vittnar om att ett missfall inte är något som glöms bort 

utan upplevelsen finns kvar resten av livet. 

 Information var ett återkommande tema i studierna, att få en förklaring till varför missfallet 

skett var det som var mest önskvärt. Kvinnorna uppgav att få information om sitt tillstånd 

ledde till ökad kontroll och styrka och kunde minska oron över framtida graviditeter. 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) ska sjuksköterskan kunna ge 

individanpassad information och förvissa sig om att patienten förstår den givna 

informationen.  

 Resultatet visar dock att detta inte var något som sjuksköterskorna levde upp till, missnöje 

gällande informationen handlade mest om mängden som gavs och på vilket sätt som 

informationen förmedlades på. Många hade klagomål på att sjuksköterskan använde ett alltför 

medicinskt språk eller att informationen inte var individanpassad utan alldeles för generell. 

Det fanns även klagomål om att informationen inte alltid var överensstämmande, en kvinna 

i Abboud och Liamputtongs (2005) studie berättade hur läkaren och sjuksköterskan gav helt 

olika information vilket gjorde henne väldigt förvirrad.  

Sjuksköterskan har mycket patientkontakt och har ett stort ansvar när det kommer till att 

förse patienten med den information som krävs. I Suhonen, Nenonen, Laukka och Välimäkis 

(2005) studie framkommer det hur viktigt det är att sjuksköterskan individanpassar, tydliggör 

och ger relevant information för att tillfredsställa patienternas informationsbehov.  

Det har visat sig att information är till stor hjälp för att minska patientens ångest och oro 

samt förbereda patienten på kommande behandlingar (Gilmartin, 2004). Missfall är en 

oväntad händelse och förloppet på sjukhus kan vara väldigt kort och intensiv, för många 

kvinnor är det en traumatisk händelse då de förlorar ett efterlängtat barn och drömmen om 

moderskap går i kras, de känner maktlöshet och rädsla. Många kvinnor kände sig fortfarande 

som en mamma, fast en mamma utan barn och deras identitet var förändrad för alltid. 

Okänsliga kommentarer och brist på empati var vanligt förekommande och gjorde 

kvinnorna mycket upprörda. De behöver bli lyssnade på och få sina känslor erkända. I Paton 

et al., (1999) studie framkom inte något missnöje rörande den medicinska vården utan all 

kritik handlade just om personalens attityd och bemötande. 

En sjuksköterska bör vara snäll, omtänksam och behandla patienterna som unika personer 

(Baldursdottir & Jonsdottir, 2002). 
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Personalen reducerade ofta missfallet till något medicinskt som de kom i kontakt med 

dagligen, för kvinnorna var det oftast en förlust av något väldigt efterlängtat. De upplevde det 

som deras barn dött och personalen erkände inte deras sorg. 

Kvinnorna i Ancker et al., (2012) studie uttryckte att de hade behövt mer stöd, varifrån stödet 

kom ifrån spelade mindre roll. Det kunde vara allt från vårdpersonal till familj och även djur. 

Att personalen förbiser kvinnornas emotionella behov behöver inte bero på ignorans eller 

okunskap. Tidsbrist och dålig kontinuitet på avdelningarna gör det mycket svårt att ge 

kvinnorna det som de behöver. Vårdtiden på en avdelning kan vara så kort som endast en dag, 

att få en god vårdrelation under en så begränsad tid är svårt och fokus läggs ofta på de kvinnor 

som är kvar på avdelningen en längre tid eller som lider av komplikationer av något slag.  

Tidsbrist är en av de största anledningarna till att en god vårdrelation inte kan uppnås, flera 

studier tar upp tidsbrist som den största anledningen till att patienters emotionella behov inte 

kan bemötas (Baldursdottir & Jonsdottir, 2002; Macdonald, 2007; Warnock, Tod, Foster & 

Soreny, 2010), detta är något som både patienter och vårdpersonal märker och påverkas av. 

Tidsbristen leder till en ond cirkel, sjuksköterskor känner att de inte har tid för patienterna och 

patienterna i sin tur vill inte störa eller besvära sköterskorna när de är upptagna (Macdonald, 

2007). Trots detta så fortsätter nedskärningarna inom sjukvården och Sverige har nu lägst 

antal vårdplatser i Europa (Socialstyrelsen, 2010).  

I Paton et al., (1999) studie förklarade kvinnorna att små ord som för andra var obetydliga 

kunde ha stor inverkan på dem. En kvinna i McCreights (2008) studie berättade om hur 

upprörd hon blev när sjuksköterskan använde sig av ordet ”spontaneous abortion”, hon tyckte 

att det kändes som om sjuksköterska anklagade henne för att ha själv ha orsakat missfallet.  

Sjuksköterskor bör vara försiktiga med vilka ord de använder sig av då kvinnorna kan ta 

väldigt illa vid sig, de måste även ta hänsyn till hur och med vilka ord som de framför dåliga 

besked.  

Det fanns en skillnad i hur beskedet om att kvinnorna förlorat sitt barn gavs, en del 

vårdpersonal uppfattades som väldigt burdus medan andra la stor vikt i hur de framförde 

beskedet. De försökte vara stöttande och förbereda kvinnan på kommande behandlingar. 

Aspekter som sjuksköterska bör ha i åtanke när ett svårt besked ska framföras är att välja 

en plats i avskildhet där andra patienter och personal inte kan störa, att ge patienten tid att för 

reflektion och frågor samt ta hänsyn till eventuella språk och kulturskillnader. Det är viktigt 

att sjuksköterska besitter tillräckligt med kunskap för att känna sig säker och kunna möta 

patientens behov och frågor (Warnock et al., 2010). Sjuksköterskan bör framföra beskedet på 
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samma sätt som besked om dödsfall levereras, för många kvinnor är det just det som hänt. 

Deras barn har dött.  

 

Diskussion av resultatet utifrån Katie Erikssons teori 
 

Missfall ger sällan några fysiska komplikationer och kroppen återhämtar sig snabbt, den 

psykiska återhämtningen tar dock mycket längre tid. Resultatet visar att nästan alla kvinnor 

hade synpunkter och negativa erfarenheter av vården de mottagit i samband med missfallet. 

Dessa negativa erfarenheter berodde inte på den medicinska vården utan uppkom i 

vårdrelationen och skapade ett vårdlidande. Eriksson menar att intensiteten, kvaliteten och 

djupet av en vårdrelation beror vilken kontinuitet som kan erbjudas och längd på vårdtiden 

(Eriksson, 2000. s 55-56).  Vårdlidande beskrivs av Katie Eriksson som ett lidande som 

uppstår i samband med eller avsaknaden av vård (Wiklund, 2009).  

Kärnan i en vårdrelation är att se patienten som en unik människa med egna referenser 

(Eriksson, 2000. s 55-56), detta är något som de flesta kvinnor inte upplevde. Många vittnade 

om att de kände sig som en nummerlapp då missfall var något som sköterskorna kom i 

kontakt med dagligen och inte tyckte var något speciellt.  

Om vårdaren formar sitt vårdande utifrån vanor och antaganden så reduceras människan 

till endast ett sjukdomstillstånd i mängden och lidande uppstår då inte personens unika behov 

beaktas (Eriksson, 2000. s 55-56). Det är därför viktigt att se den levande människan mer än 

bara ett biologiskt liv, en levande människa har hopp, drömmar och känslor. En levande 

människa vill vara med att skapa sitt eget liv och känna att de har kontroll och makt över det 

(Eriksson, 2000. s 28). 

 Kvinnorna är därför i behov av information både inför och efter behandling för att stärka 

deras känsla av makt och kontroll och minska oron inför själva ingreppet och inför framtiden.  

Missfall har beskrivits på många olika sätt, det finns lika många unika upplevelser som 

antal kvinnor. Sjuksköterskan bör ta reda på hur just den kvinna som hon vårdar känner och 

upplever sitt missfall och anpassa vården utifrån det.  

Missfall är oftast väldigt traumatiskt och sätter djupa spår hos kvinnan. Att samtidigt känna 

att man behandlads dåligt på sjukhuset och inte blivit sedd eller uppmärksammad kan leda till 

att den psykiska påfrestningen blir ännu större och att återhämtningen tar längre tid.  

Kvinnorna upplevde ibland att de behandlades som att de aldrig varit en moder och att 

deras sorg inte räknades som giltig eller normal.  
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Att inte uppleva trovärdighet kan ha en negativ påverkan på vårdrelationen då kvinnan inte 

blir tagen på allvar och hennes upplevelser inte betraktas som sanna (Eriksson, 1994. s 88). 

Vårdlidande kan även uppstå som en konsekvens av välvilja från vårdarens sida (Wiklund, 

2009), för vissa kvinnor var graviditeten oönskad och ett missfall sågs som en lättnad. Om 

personalen då behandlar kvinnorna som att de sörjer ett förlorat barn, då de tror att det är så 

kvinnan känner, så kan det ge upphov till skuldkänslor och lidande hos kvinnan eftersom de 

inte känner som man ”ska” göra efter ett missfall.  

 Enligt Katie Eriksson (1995. s 52) består människan av ett oändligt antal delar och man 

kan inte sära på delarna utan människan ska behandlas i sin helhet, oberoende vilken del av 

människan som är utgångspunkten så påverkas helheten.  

Slutsats och praktiska implikationer 
En händelse som missfall kan få kvinnan att börja reflektera över sitt liv och meningen med 

detta, att bli gravid och få barn är ofta en sak som ses som en självklarhet för kvinnor och 

många känner att det är deras uppgift i livet. Ett missfall kan rucka på den bilden kvinnan har 

av sig själv och förmågan att bli gravid, som ansågs vara självklart, kan helt plötsligt kännas 

ouppnåeligt. Vård vid missfall ska innefatta alla delar av kvinnan och inte endast de fysiska 

symtomen, många existentiella frågor och starka känslor kan uppstå. Kvinnan måste få 

utrymme att visa dessa känslor och få sina erfarenheter bekräftade av vårdpersonalen, hon 

måste få vara fri att känna de känslor som hon känner utan att vårdpersonalen tycker att hon 

överdriver eller beter sig annorlunda. Då kvinnan vid missfall är ”fysiskt och psykisk frisk”, 

kan hon föra sin talan själv och ska lyssnas på, hon kan vara delaktig i sin egen vård och 

bestämma hur hon vill ha det.  

Då det missnöje angående vården som identifierats i resultatet endast handlar om 

vårdpersonalens bemötande och attityder och inte om den medicinska vården så är det bland 

personalen som ändringar måste ske. Personalen måste utrustas med kunskap och verktyg för 

att kunna ge en individanpassad vård som möter kvinnornas behov. De måste dels besitta de 

personliga egenskaper som krävs, såsom empati och sensitivitet. Det måste även ges 

förutsättningar för att kunna ge en god vård genom att ha tid och kontinuitet bland personalen. 

Ofta är personalen medveten om de emotionella behov som kvinnorna har men kan på grund 

av arbetsförhållandena som råder inte tillgodose dessa. Information är något som de flesta 

kvinnor önskar och borde erbjudas till alla, då oron inför framtida graviditeter ofta är stor. 

Information om stödgrupper, telefonnummer till en kurator samt strukturerad eftervård verkar 

vara önskvärt hos många kvinnor.  
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Kunskap om missfall generellt i samhället verkar inte vara så pass stor att det finns 

tillräckligt med förståelse för vad kvinnorna genomgår, i många fall visste inte ens kvinnorna 

själva vad de hade att vänta då ingen informerat om de psykiska följderna som ett missfall kan 

innebära. Missfall är fortfarande ett tabubelagt ämne som inte diskuteras tillräckligt ofta, dels 

för att kvinnorna upplever det som skamfullt och anhöriga inte vet hur de ska förhålla sig. 

 Genom ökad kunskap och fortsatt forskning om emotionell påverkan så kan samhällets och 

vårdpersonalens attityd och förståelse förbättras. Vidare forskning bör syfta till att komma 

fram till specifika rutiner och omvårdnadsåtgärder som bidrar till en bättre vårdupplevelse i 

samband med missfall. Forskning bör även bedrivas för att se hur stor påverkan de 

emotionella upplevelserna vid missfallet kan påverka den psykiska hälsan hos kvinnor i det 

långa loppet.  

Det som är av störst vikt vid vård av kvinnor som genomgår missfall är att behandla dem 

med respekt och värdighet. Att se dem som unika personer med individuella behov, vården 

ska inte påverkas av sjuksköterskans egna värderingar och referenser. Som sjuksköterska kan 

du bidra till att kvinnorna känner att de fått hjälp i hanteringen av sitt missfall tack vare 

vården eller tvärtom att vården skapat ett lidande. Du kan alltså som sjuksköterska hjälpa eller 

stjälpa.
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Bilaga 1, Sökmatris 

 
 
 
Manuell sökning:  
The health system of emotional care: Validating the many meanings of spontaneous 
pregnancy loss (Corbet-Owen, C. & Kruger, L-M. 2001) 
Miscarriage: Women´s views of care (Cecil,R. 1994) 
Conservative management of spontaneous abortions (Wiebe, E. & Janssen, P. 1999) 
Women’s experience of early miscarriage: a phenomenological study (Harvey, J., Moyle, W. 
& Creedy, D. 2001). 
Shrouds of silence: three women’s stories of prenatal loss. (St John, A., Cooke, M. & Goopy, 
S. 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Databaser Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Valda artiklar 

CINAHL Plus 
with Full Text 

Miscarriage 
hospital care 

24 10 Rowlands, I. & Lee, C. 2010 
 
Murphy, F. & Merrell, J. 2009 
 
Paton, F., Wood, R., Bor, R. 
& Nitsun, M. 1999 

CINAHL Plus 
with Full Text 

Miscarriage 
coping 

20 5 Abboud,L. & Liamputtong, P. 
2005 
 
Séjourné, N., Callahan, S. & 
Chabrol, H. 2010 

CINAHL Plus 
with Full Text 

Miscarriage 
women experience 

43 21 McCreight, B-S. 2008 
 
Ancker, T., Gebhardt, A., 
Andreassen, S. & Botond, A. 
2012 
 

Pubmed Experience after a 
miscarriage 

23 7 Wong, M., Crawford, T., 
Gask, L. & Grinyer, A. 2003 
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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 

Abboud, L & 
Laimputtong, 
P 

 

Artikel nr: 2 

 

When pregnancy 
fails: coping 
strategies, support 
networks and 
experiences with 
health care of ethnic 
woman and their 
partners 

2005, Journal 
of 
reproductive 
and infant 
pshychology. 

Australien 

 

Att undersöka kvinnor 
och deras partners 
copingstrategier efter 
missfall, samt deras 
upplevelser, 
erfarenheter och 
tillfredställelse av 
vården. 

Metod: Fenomenlogisk 
kvalitativ studie. 

Urval: Sex kvinnor som 
fått missfall med etnisk 
bakgrund tillsammans 
med sina partners blev 
intervjuade. 

Datainsamling: 
Ingående intervjuer, ej 
fast strukturerade. 

 

Behandling av vårdpersonal, familj 
och vänner var identifierade som 
faktorer som påverkade kvinnan 
både positivt och negativt. Ett bra 
nätverk och positiva kontakter med 
hälso- och vårdpersonal inverkar på 
hur väl kvinnan och hennes partner 
kan hantera sin förlust. 
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Ancker, T., 
Gebhardt, A., 
Andreassen, S. 
& Botond, A. 
 
Artikel nr: 12 
 

Tidig förlust. 
Kvinnors upplevelse 
av missfall 

2012, Vård I 
norden.  

Sverige 

Beskriva den sörjande 
kvinnans upplevelse 
av missfall 

Metod: Kvalitativ 
metod genom 
fenomenologiska 
intervjuer. 

Urval: Sex kvinnor som 
genomgått tidiga 
missfall. 

Datanalys: Intervjuerna 
kodades och blev 
teman. Resultatet 
diskuterades mellan 
författarna. 

Missfall har en stor inverkan på 
kvinnornas liv och flera olika 
psykologiska behov var 
identifierade. Sju teman framkom: 
att få vara moder, oväntat trauma, 
reaktion och konfrontation, att hitta 
förklaringar, att möta förståelse, att 
genomgå en livskris och att få sörja 
som förälder. 

Cecil, R. 

 

Artikel nr: 4 

Miscarriage: women’s 
views of care. 

1994, Journal 
of 
reproductive 
and infant 
psychology. 

England 

Att undersöka 
kvinnors upplevelser 
av vården och 
vårdpersonalen på 
sjukhus efter att ha 
genomgått kirurgisk 
behandling efter 
missfall. 

Metod: Kvalitativ studie 

Urval: Femtio kvinnor 
som fått tidigt missfall 
och behandlas med 
kirurgi valdes ut från 
två olika sjukhus. De 
genomgick tre 
intervjuer under sex 
månader. 

Hur kvinnorna upplevde sitt 
missfall varierade men majoriteten 
var missnöjda med vården de fått, i 
synnerhet avsaknad av erkännande 
och förståelse från vårdpersonalen. 
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Corbet-Owen, 
C. & Kruger, 
L-M. 

 

Artikel nr: 3 

The health system and 
emotional care: 
validaditng the many 
meanings of 
spontanus pregnancy 
loss. 

2001, 
Families, 
systems & 
health. 

Sydafrika 

Hur kvinnor med 
olika social bakgrund 
påverkades av sitt 
missfall och vilka 
emotionella behov de 
hade efter deras 
förlust. Det 
undersöktes även hur 
vårdpersonal kunde 
möta deras behov. 

Metod: Kvalitativ studie 

Urval: Åtta kvinnor 
med olika social 
bakgrund som 
genomgått missfall eller 
fött fram ett dött barn. 

Dataanalys: Intervjuer 
med öppna frågor som 
analyserades efter 
Charmaz’s teori. 
Studien är en del av en 
större kvalitativ studie. 

Betydelsen av graviditeten 
varierade mellan de olika kvinnorna 
i olika samhällsklasser, detta 
avgjorde hur de hanterade sitt 
missfall och vilka emotionella 
behov de hade vid förlusten.  

Ett tydligt resultat var att oavsett 
hur de kände så hade de liknande 
behov; att få sin unika upplevelse 
synliggjord och att bli lyssnad på. 
 
 

Harvey, J., 
Moyle, W. & 
Creedy, D.  

 

Artikel nr 12 

Women’s experience 
of early miscarriage: a 
phenomenological 
study 

2001, 
Australian 
journal of 
advanced 
nursing.  

Australien 

Beskriva tre kvinnors 
upplevelse av tidigt 
missfall.  

Metod: Kvalitativ 
fenomenologisk studie 
genom intervjuer. 

Urval: Tre kvinnor som 
genomgått tidigt 
missfall de senaste 12 
månaderna.  

Dataanalys: Intervjuer 
transkriberades och 
jämfördes enligt 
Colaizzi’s metod till 
teman. 

Tre stora teman framkom: förlusten 
av ett barn, förlusten av rollen som 
mamma och förlust av hopp och 
drömmar. Dessa förluster 
påverkades av kvinnornas negativa 
upplevelse av vården.  
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McCreight, S 

 

Artikel: 5 

Perinatal loss: a 
qualitative study in 
Northern Ireland 

2008, Omega: 
The 
international 
journal of 
management 
science.  

Irland 

Kvinnor erfarenheter 
av att drabbats av 
missfall eller 
dödsfödsel, deras 
reaktion av förlusten 
samt upplevelse av 
vården de fick. 

Metod: Kvalitativ 
studie, djupgående 
intervjuer. 

Urval: Tjugotre kvinnor 
som deltagit i en 
stödgrupp för kvinnor 
som upplevt förlust av 
graviditet. 

Dataanalys: Liknande 
svar från kvinnorna 
bildades till teman. 

Tre teman framkom: känslor i 
samband med förlust av graviditet, 
medikalisering av perinatal sorg och 
begravningsarrangemang. 
Kvinnorna kände att de hade 
subjektifierats av vården och inte 
fått sina emotionella behov 
tillgodosedda. Detta gjorde att deras 
vårdupplevelse blev negativ. 

Murphy, F. & 
Merrell, J. 

 

Artikel nr: 7 

Negotiating the 
transition: caring for 
women through the 
experience of early 
miscarriage. 

2009, Journal 
of clinical 
nursing. 

England 

Att undersöka 
upplevelsen av tidigt 
missfall hos kvinnor 
som vårdas på en 
gynekologisk 
avdelning på ett 
sjukhus. 

Metod: Kvalitativ studie 

Urval: Slumpmässigt 
urval av sexton 
vårdpersonal som var 
involverade i vård av 
kvinnor som genomgått 
missfall. Och ett 
slumpmässigt urval av 
åtta kvinnor som fått 
tidigt missfall. 

Dataanalys: Intervjuer 
som analyserats och 
kategoriserats till 
teman. 

Tre klara teman framkom: första 
tecknen och bekräftelse, förlusten 
av ett barn och följden av ett 
missfall. Vårdpersonal visade sig 
vara en stor del i dessa teman, 
betydelsen av att sjuksköterskor och 
annan personal var engagerad och 
kunde möta emotionella samt 
fysiska behov var stor. 
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Paton, F., 
Wood, R., 
Bor, R. & 
Nitsun, M. 

 

Artikel nr: 9 

Grief in miscarriage 
patients and 
satisfaction with care 
in a London hospital. 

1999, Journal 
of 
reproductive 
and infant 
pshychology. 

England 

Undersökning av 
kvinnors 
tillfredställelse av 
vården de fick på ett 
sjukhus i London 
samt graden av sorg. 

Metod: Kvalitativ 
metod genom intervjuer 
och frågeformulär med 
öppna frågor, samt 
användande av skalor 
för insamling av 
kvantitativ data. 

Urval: Kvinnor som 
genomgått kirurgisk 
behandling efter 
missfall blev tillfrågade 
att delta. 

Dataanalys: Kvantitativ 
data skedde genom 
användning av 
Perinatal grief scale, 
Hospital anxiety and 
depression scale samt 
Study of support and 
counselling for 
pragnancy loss 
questionnaire. 

De flesta kvinnorna hade överlag 
bra erfarenheter av vården. 
Områden som behövdes förbättras 
är: sättet dåliga nyheter förmedlas, 
förklaring av orsaken till missfall 
och uppföljning efter missfall. 
Graden av sorg var hög hos 
deltagarna men berodde inte på hur 
nöjda kvinnorna var med vården. 
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Rowlands, I. J. 
& Lee, C. 

 

Artikel nr: 8 

”The silence was 
deafening: social and 
health service support 
after miscarriage. 

2010, Journal 
of 
reproductive 
and infant 
pshychology. 

Australien 

Att belysa faktorer 
som hjälper eller 
försvårar för kvinnor 
att hantera sitt 
missfall. 

Metod: Kvalitativ studie 
genom 
semistrukturerade 
intevjuer. 

Urval: Nio kvinnor som 
upplevt missfall de 
senaste två åren och 
som såg sig själva som 
Australienare. 

Dataanalys: Resultatet 
av intervjuerna 
transkriberades och 
delades upp i teman. 

 

Faktorer som påverkade kvinnan 
var engagemang, kunskap samt stöd 
från familjen och vårdpersonal. Det 
visade sig att många kvinnor var 
missnöjda med vårdpersonalen, 
framförallt bristen på information i 
kombination med okänsliga 
kommentarer samt brist på empati 
under tiden de vårdades på sjukhus. 
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Séjourné, N., 
Callahan, S. & 
Chabrol, H. 

 

Artikel nr: 6 

Support following 
miscarriage: what 
women want. 

2010, Journal 
of 
reproductive 
and infant 
pshychology. 

Frankrike 

Att undersöka 
kvinnors behov av 
stöd efter missfall. 

Metod: Kvantitativ 
metod genom 
frågeformulär. 

Urval: 305 kvinnor 
deltog genom ett 
internetforum för 
kvinnor som genomgått 
missfall. 

Dataanalys: Analys 
skedde genom Chi-
square analys. 

Majoriteten av kvinnorna angav att 
de önskade stöd efter missfallet, de 
gjorde tydligt att de kände sig dåligt 
informerade efter missfallet och 
hade svårt att hantera den 
emotionella påverkan av deras 
missfall. 

St John, A., 
Cooke, M. & 
Goopy, S. 
 
Artikel nr: 13 
 

Shrouds of silence: 
three women’s  
stories of prenatal 
loss. 

2006, 
Australian 
journal of 
advanced 
nursing. 

Australien 

Kvinnors upplevelse 
av att drabbats av 
prenatal förlust innan 
de genomgått en 
fulltalig graviditet.  

Metod: Kvalitativ studie 
med djupgående 
intevjuer. 

Urval: Tre kvinnor som 
genomgått missfall.  

Dataanalys: 
Intervjuerna 
transkriberades och 
teman identifierades. 

Fyra teman framkom: sorg, 
isolering, ilska och att skuldbelägga 
sig själv.  
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Wiebe, E & 
Janssen, P. 

 

Artikel nr: 1 

Conservative 
management of 
spontanous abortions. 

1999, 
Canadian 
family 
physician. 

Kanada 

Att beskriva kvinnors 
förväntningar av vård 
efter missfall. 

Metod: Kvalitativ 
metod, frågeformulär 
med öppna frågor. 

Urval: 59 kvinnor som 
genomgått missfall utan 
att behandlats med 
kirurgi deltog i studien. 

Dataanalys: Svaren på 
de öppna frågorna 
kategoriserades till 
teman, svaren på de 
specifika frågorna 
sorterades i en tabell. 

Kvinnorna förklarade de 
emotionella reaktionerna av 
missfall och gav förslag på hur 
vården kan förbättras. Främst 
handlade förslagen om stöd och 
information. 
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Wong, M., 
Crawford, T., 
Gask, L. & 
Grinyer, A. 

 

Artikel nr: 10 

A qualitative 
investigation into 
women’s experiences 
after a miscarriage: 
implications for the 
primary healthcare 
team. 

2003, British 
journal of 
general 
practice.  

England 

Att undersöka 
kvinnors erfarenheter 
av missfall som kan 
ha betydelse för 
primärvårdens 
förmåga att upptäcka 
psykisk sjukdom efter 
missfall 

 

Metod: Kvalitativ 
studie. Frågeformulär 
och semistrukturerade 
intervjuer med patienter 
och vårdpersonal. 

Urval: Kvinnor som fått 
diagnosen missfall och 
varit inskrivna på 
gynekologisk avdelning 
på ett sjukhus i 
Lanchester samt 
vårdpersonal från olika 
sjukhus. 

Dataanalys: 
Intervjuerna 
transkriberades och 
kategoriserades till 
teman. 

 

 

Sju teman framkom: Behov och 
önskan av uppföljning, dålig 
förståelse av den betydelsefulla 
händelsen, behov av mer 
information och svar, normalisering 
av missfallet, skuld och falska 
antaganden, kompetensbrist och 
flexibilitet i vården, förslag på 
förbättringar. 
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