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Sammanfattning 

Bakgrund: 

 

Missfall räknas som den vanligaste graviditetskomplikationen. Kvinnors 

omvårdnadsbehov efter missfall består av både fysiska och psykiska aspekter. 

Känslor av skuld, förlust, tomhet och sorg uppkom och ofta kvarstod 

känslorna under en längre tid. Kvinnorna som fått missfall upplevde ofta att 

deras omvårdnadsbehov inte tillgodosetts adekvat. Sjuksköterskans 

kompetensområde innefattar tillgodoseende av både fysiska och psykiska 

omvårdnadsbehov. 

 

Syfte: Att beskriva kvinnors erfarenheter och omvårdnadsbehov vid missfall. 

 

Metod: En litteraturöversikt baserad på elva vetenskapliga artiklar som granskats med 

hjälp av innehållsanalys. 

 

Resultat: Resultatet av denna litteraturöversikt visar att erfarenheten av att genomgå ett 

missfall påverkar kvinnan psykiskt, fysiskt och socialt. Resultatet indelades i 

två huvudteman; Känslomässiga erfarenheter vid missfall och 

Vårderfarenheter vid missfall, med tre underkategorier; Behov av bekräftande 

bemötande, Behov av stöd och Behov av information.  

 

Diskussion: Diskussionen behandlade bland annat hur en god vård skall kunna uppnås 

genom exempelvis empatiskt bemötande, förståelse för sorg och skuld samt 

information. Vidare fördes diskussion kring hur den teoretiska modellen för 

bekräftande omvårdnad, SAUK, kan användas för att skapa en optimal 

omvårdnad efter missfall. Målet med att använda SAUK-modellen är att 

kvinnan ska kunna bearbeta missfallet och låta den händelsen bli en del av 

hennes liv. 

Nyckelord: missfall, erfarenheter, omvårdnadsbehov, bemötande, stöd, information, 

vårdande, bekräftande omvårdnad 

 



  
 
 

 

Abstract 

Background: 

Miscarriage is counted as the most common pregnancy complication. 

Women's nursing needs after miscarriage consists of both physical and mental 

aspects. Feelings of guilt, loss, emptiness and grief arose and the feelings 

often persisted for a long time. The women who miscarried often experienced 

that their nursing needs were not met adequately. The nurse's competence 

includes satisfying of both physical and psychological nursing needs. 

Aim: To describe women's experiences and needs of care after miscarriage.  

Methods: A literature study based on eleven scientific papers, which have been 

examined using a content analysis. 

Results: The result of this study shows that the experience of undergoing an abortion 

affects women psychologically, physically and socially. The results were 

divided into two main themes; Emotional experiences of miscarriage and 

Care experiences of miscarriage, with three sub-categories; Need of 

confirming nursing, Need of support and Need of information. 

Discussions: The discussion dealt with matters such as how good care is to be achieved 

through for example empathetic attitude, understanding of grief and guilt, and 

information. Further discussion of how the theoretical model for confirming 

nursing, SAUK, can be used to create optimal nursing after miscarriage. The 

goal of using the SAUK-model is to enable the woman to process the 

miscarriage and allow the incident to become part of her life. 

Keywords: miscarriage, experiences, nursing needs, treatment, support, information, 

nursing, confirming nursing 
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Inledning  

Under sjuksköterskeutbildningen har vårdvetenskapens konsensusbegrepp studerats, vilka 

innefattar människa, hälsa, miljö och vårdande. Enligt vårdvetenskapen är människan en 

helhet bestående av kropp, själ och ande. Som blivande sjuksköterskor har vi till uppgift att 

främja välbefinnande och skapa trygghet för våra patienter, lindra smärta och motverka 

vårdlidande. Sjuksköterskans omvårdnad spelar stor roll för kvinnors välbefinnande efter ett 

missfall, vilket inte alltid uttrycks på ett idealt sätt enligt vår mening. Vi har valt att i denna 

litteraturöversikt belysa kvinnors erfarenheter dels av ett missfall dels, erfarenheter av 

omvårdnad i samband med ett missfall. Problemområdet valdes på grund av olika upplevelser 

ifrån våra respektive verksamhetsförlagda utbildningar samt sommarjobb. Under dessa 

perioder har vi upplevt att vårdandet av kvinnor som genomgått missfall ofta sker under kort 

tid, det medicinska avklaras oftast under en dag och kvinnan går sedan hem. Det 

känslomässiga behovet, uppfattar vi, tillgodoses sällan adekvat. 

Kunskap om kvinnors erfarenheter av missfall och omvårdnadsbehov är viktigt för att vi 

som blivande sjuksköterskor ska kunna bistå med en god vård, lindra smärta och motverka 

vårdlidande.  

 

Bakgrund 

Definition missfall  

Missfall benämns i litteraturen även med den medicinska facktermen spontan abort. I denna 

litteraturöversikt används ordet missfall för att undvika sammanblandning med planerad, så 

kallad provocerad abort.  

Om fostret stöts ut före 22 fullgångna veckor räknas det som antingen tidigt missfall, det 

vill säga utstötning av embryot sker under graviditetsvecka 1-12, eller sent missfall, det vill 

säga att utstötning sker under graviditetsvecka 12-22 (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & 

Andersson, 2010, s. 183). Foster utstötta efter graviditetsvecka 22 definieras som dödfödda 

barn (Socialstyrelsen, 2013). I Sverige ska barn som dött efter graviditetsvecka 22 

folkbokföras hos Skatteverket enligt lag (SFS 2008:207).  

Olika typer av missfall definieras olika beroende på i vilket skede graviditeten är, samt hur 

missfallsförloppet ser ut. Om missfallet sker inom de första fyra veckorna av graviditeten 

definieras det preembryonalt, mellan femte och tionde veckan definieras missfallet 

embryonalt samt efter den tionde graviditetsveckan definieras missfallet fetalt. Graviditeten 

kan stötas ut direkt, ett så kallat komplett missfall. Vid ett inkomplett missfall stöts 
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graviditeten ut i omgångar. Ibland stannar graviditeten kvar i livmodern trots att fostret inte 

längre lever, och kallas då kvarhållet missfall. Missfall som sker mellan graviditetsvecka 8-14 

är ofta inkompletta, medan mycket tidiga missfall respektive sena missfall ofta är kompletta 

(Stjerndahl, 2010). Åttio till åttiofem procent av alla missfall är tidiga, det vill säga att de sker 

före graviditetsvecka tolv (Borgfeldt et al., 2010, s. 184).  

 

Förekomst och orsak 

I Sverige förs statistik på antal förlossningar men inte på antalet graviditeter totalt, och inte 

heller hur många missfall som sker (Socialstyrelsen, 2013). Adolfsson (2006) uppger att 25 

procent av de drygt två miljoner kvinnor som fött barn i Sverige mellan åren 1983-2003 har 

genomgått ett eller flera missfall tidigare. Geller, Psaros och Kornfield-Levine (2010) anger i 

en amerikansk översikt att 10-20 procent av alla kända graviditeter slutar i missfall. 

Missfall räknas som den vanligaste graviditetskomplikationen (Hui, Shun, Ho, Tan, Roslan 

& Ling, 2012). Cirka två tredjedelar av tidiga missfall beror på olika kromosomavvikelser 

eller andra defekter hos det befruktade ägget. Andra orsaker kan vara missbildningar i 

livmodern, infektioner eller sjukdomar hos modern, som till exempel autoimmuna sjukdomar 

eller hypo- och hypertyreos (Borgfeldt et al., 2010, s. 184-185). Även orsaker i miljön som 

exempelvis rökning, vissa läkemedel eller toxiner som organiska lösningsmedel, kan ha en 

skadlig effekt på graviditeten. Ytterligare en orsak till missfall är att kvinnor blir gravida i allt 

högre ålder. Risken för missfall är cirka 14-31 procent högre om en kvinna över 40 år när hon 

blir gravid än om hon är i åldern 20-29 (Stjerndahl, 2010). År 2010 var 22 procent av alla 

svenska förstföderskor över 35 år gamla (Europeristat, 2010). Mellan åren 1973 och 2011 har 

medelåldern för förstföderskor i Sverige ökat med drygt fyra år (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Symptom och behandling  

Missfallssymptom innefattar oftast vaginala blödningar och smärta av menstruationsliknande 

karaktär (Stjerndahl, 2010). Blödningen kan bli riklig, och ofta koagelblandad. Symptomen 

kan variera i intensitet och ju senare missfallet sker desto mer liknar det förloppet för en 

förlossning. Efter att hela graviditeten stöts ut försvinner smärtorna, livmoderhalsen stängs 

och blödningen slutar (Borgfeldt et al., s. 185-186). Tidigare var det svårt att diagnostisera ett 

tidigt missfall hos kvinnor om inte graviditetsrester kunde ses med blotta ögat. På senare tid, 

från början av 1980-talet, har man dock utvecklat diagnostiken väsentligt, med till exempel 

vaginala ultraljud och mätning av hjärtaktivitet hos fostret (Stjerndahl, 2010). Är missfallet 
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komplett behöver det oftast inte behandlas vidare efter konstaterandet (Borgfeldt et al., 2010, 

s. 187). Inkompletta missfall behandlas antingen kirurgiskt, medicinskt eller med avvaktande 

handläggning, det vill säga att man väntar på att kroppen själv sköter utstötandet, vilket 

brukar ske inom några dagar. Med kirurgisk behandling, exeres, menas att livmodern töms 

genom att skrapas eller sugas ren från graviditetsrester, vilket sker under narkos eller 

lokalbedövning. Medicinsk behandling sker med värkframkallande och 

livmoderkontraherande läkemedel (Stjerndahl, 2010). 

 

Upplevelser av missfall 

Tidigare forskning visar att många kvinnor som drabbas av ett missfall upplever ett starkt 

lidande av blandad karaktär. Känslor av skuld, förlust och tomhet är vanliga men även känslor 

av att vara onormal och defekt som kvinna förekommer (Adolfsson, 2006). Kvinnorna i 

Jackman, McGee och Turners studie (1991) menar att de negativa känslorna är som flest 

direkt efter missfallet och många upplevde att känslorna sen kom i vågor med samma eller 

mindre intensitet under en period. Sådana negativa känslor kan leda till negativ påverkan vid 

kommande graviditet (Hui et al., 2012). Studien av Hui et al (2012) påvisar även vikten av att 

uppmärksamma kvinnans känslor av skuld i ett tidigt skede för att på så sätt bidra till en mer 

positiv upplevelse av missfallet. Detta är även något som Startton och Lloyd (2008) nämner i 

sin studie. De menar att skuldbeläggande kan påverka kvinnornas självkänsla och 

känslomässiga mående negativt i framtiden.  

Förlusten av ett embryo visade sig kännas som förlusten av ett barn, ett barn som 

kvinnorna i studien hade förberett sig på och fantiserat om (Adolfsson, 2006). Även 

Morrissey (2007) menar att det inte är själva förlusten som gör ont, utan vad som kunde ha 

blivit, det vill säga förväntningar och förhoppningar om en framtid med barn. Sorgereaktionen 

vid missfall kan liknas de reaktioner som uppkommer vid annan typ av förlust. Även 

intensiteten i sorgen vid missfall följer den vid annan typ av förlust och avtar i de flesta fall 

efter sex månader (Brier, 2008). Att finna en mening med missfallet underlättades avsevärt 

när kvinnorna fick reda på orsaken till missfallet (Maker & Ogden, 2003). När kvinnorna till 

slut förlikade sig med missfallet så minskade de negativa känslorna och erfarenheten blev en 

del av kvinnans liv vilket Maker och Ogden (2003) förklarar som en justering tillbaka till 

livet. Justeringar involverade till exempel att dela med sig av sina erfarenheter samt att 

försöka finna en mening med missfallet.  
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Omvårdnadsbehov vid missfall  

För omvårdnadsbehov efter ett missfall gäller vanligtvis; omvårdnadsbehov i samband med 

medicinska behandlingen, i direkt anslutning till missfallet, emotionella/kognitiva efterföljder 

som kan uppstå samt aspekter som påverkar det sociala livet (Swanson, Connor, Jolley, 

Pettinato & Wang, 2007). En litteraturöversikt av Stratton och Lloyd (2008) tydliggör att 

kvinnans upplevelse av missfall är individuell och att vården som ges vid missfall påverkar 

kvinnans totala upplevelse av missfallet. Information anses här vara nyckelfaktorn för hur 

kvinnorna upplever sin vårdperiod i och med ett missfall.  

Missnöje med vården ansågs enligt en studie av Geller et al (2010) bestå av en oförstående, 

oengagerad och opersonlig vårdpersonal. Studien visade att även fast det endast är ett mindre 

antal kvinnor som upplever dessa negativa beteenden hos vårdpersonalen så kan förekomsten 

av ett enda dåligt beteende färga hela upplevelsen. Kong, Lok, Lam, Yip och Chung (2010) 

framför att vårdpersonalen inte är tillräckligt uppmärksamma på huruvida kvinnorna är i 

behov av tillfällig psykiatrisk vård när hon får missfall. Nikcevic, Kuczmierczyk och 

Nicolaides (2007) studie visar att psykiatrisk konsultation för de kvinnorna som fått missfall, 

kortare tid efter händelsen upplevde färre känslor av sorg och en mindre oro inför kommande 

graviditet, i jämförelse med kontrollgruppen. Sextiosju procent av kvinnorna i den studien 

uppgav att det skulle vara till en fördel om de fått diskutera upplevelsen av missfallet med en 

psykiatriker.  

 

Sjuksköterskans upplevelser och omvårdnadsroll vid missfall  

Evans (2012) tar upp att den starkt känslomässiga upplevelsen som ett missfall innebär för 

kvinnan kräver ett stort engagemang av sjuksköterskan. I sin vardag handskas sjuksköterskan 

dagligen med döda foster och svåra emotionella situationer som även kan få hen att känna 

förlust. Studien beskriver att detta kan innebära att sjuksköterskan ibland måste distansera sig 

för att inte överväldigas av dessa känslor. Det är ett krävande arbete där sjuksköterskan kan 

känna både stress och utmattning vilket ofta leder till utbrändhet.  

I en studie av Murphy och Merrell (2009) synliggör personalen på en gynekologisk 

avdelning hur kvinnor som genomgår ett missfall ofta prioriteras lågt. Sjuksköterskorna i den 

studien kände frustration över hur begränsade de var när det gällde att möta kvinnans 

känslomässiga behov. Vidare fastslogs det i samma studie att vårdpersonal skall sträva efter 

att vara beredda på att kvinnornas individuella reaktioner på missfallet, och dessutom försöka 

anpassa vården efter detta. Geller et al (2010) menar att vårdpersonal, om möjligt, bör komma 



  5 (31) 
 

med olika förslag på angreppsvinklar i vården, detta kan leda till att kvinnorna upplever sin 

vårdare som mer omtänksam.  

Evans (2012) visar att sjuksköterskor som i vårdandet ser till hela kvinnan som genomgått 

ett missfall ger många fördelar för kvinnornas återhämtning men att bristande resurser och 

kunskap samt kollegors attityder kan stå i vägen för ett sådant helhetsvårdande.  

Hui et al (2012) föreslår att sjuksköterskor i sin omvårdnad bland annat ska kunna ge 

information om missfallet samt också uppmuntra till och ge tid till kvinnorna att prata om sina 

känslor. Även studien av Geller et al (2010) tydliggör vikten av att vårdpersonal utbildas i 

samtalsträning för att främja en god och ömsesidig kommunikation.  

 

Sjuksköterskans kompetensområde 

Målet med Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är att alla människor ska få en god 

vård innefattande empati, respekt, likvärdighet och med företräde för de medborgare som har 

störst behov av vård. I International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor 

ingår bland annat att sjuksköterskor i sin profession är lyhörda, respektfulla, visar medkänsla 

och har en öppen dialog med sina patienter (Svensk sjuksköterskeförening, 2008) detta för att 

ständigt bidra till att yrket har allmänhetens förtroende och upprätthåller den värdegrund som 

omvårdnad står för. Sjuksköterskan förhåller sig därtill etiskt samt tar ställning emot oetiska 

förhållanden. Sjuksköterskors kompetens innefattar, förutom att utföra basal omvårdnad, även 

att tillgodose både fysiska och psykiska omvårdnadsbehov, med hänsyn till eventuell kultur, 

social eller spirituell tillhörighet (Socialstyrelsen, 2005). Kompetensbeskrivningen tar vidare 

upp hur sjuksköterskan skall ta vara på, både patienternas, men även arbetslagets, erfarenheter 

och kunskaper. 

Sjuksköterskan ansvarar för att ge patienten den information hen behöver, vid ett tillfälle 

som är lämplig, under rådande omständigheter. Sjuksköterskan måste även förvissa sig om att 

patienten förstår informationen och kan ta den till sig, samt undervisa patienten och göra 

uppföljningar (Socialstyrelsen, 2005). Att all information skall ges utefter individens egna 

förutsättningar liksom att respektera patientens integritet och autonomi är lagstadgat i Hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 

Ledord som följsamhet, trygghet och delaktighet beskriver sjuksköterskans yrkesutövande 

och den kompetens som ämnar säkerhetsställa att patienternas behov tillfredställs 

(Socialstyrelsen, 2005). Behovet av trygghet i vården och att sjuksköterskan måste tillgodose 

dessa för patienten är även det lagstadgat i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). ICN:s 

etiska kod omnämner i sin tur medkänsla, integritet och trovärdighet som ytterligare värden 
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inom sjuksköterskans yrkesskicklighet. Att vårda innefattar mycket mer än att sköta om 

patienters fysiska besvär och ”en god vård” innehåller lagstadgar, riktlinjer och föreskrifter 

som kräver livslångt lärande för att upprätthålla och utveckla kvaliteten på sjuksköterskans 

professionsutövande (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

 

Problemformulering  

De vetenskapliga artiklarna i denna litteraturöversikt kan belysa erfarenheter och 

omvårdnadsbehov som uppkommer vid ett missfall. Den initiala litteraturgenomgången visar 

att missfall oftast sker tidigt i graviditeten och att behov kan uppstå både i direktanslutning till 

den medicinska vården och vid senare tillfällen. Litteraturen antyder också att många av 

kvinnorna som fått missfall känner att vården är snabb och effektiv och att fokus då ligger på 

den medicinska omvårdnaden vid missfallet, det vill säga att snabbt avlägsna fostret och 

graviditetsrester från kvinnans livmoder. Patienterna upplever att för lite fokus och tid läggs 

på deras övriga omvårdnad efter missfallet och därför kan man anta att kvinnors 

omvårdnadsbehov inte tillgodoses adekvat efter ett missfall och att omvårdnadsbehoven kan 

kvarstå under en längre tid. Det är således en komplex vårdsituation och behoven som uppstår 

är högst individuella. Tidigare forskning visar även att sjuksköterskor ofta känner sig 

otillräckliga i vårdandet av kvinnorna. Därför önskar författarna med denna litteraturöversikt 

öka förståelsen för kvinnors erfarenheter av missfall och de specifika behov som kan uppstå. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva kvinnors erfarenheter och omvårdnadsbehov 

vid missfall. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

SAUK-modellen för bekräftande omvårdnad  

SAUK är en omvårdnadsteoretisk modell utvecklad av Barbro Gustafsson, professor i 

vårdvetenskap och denna text är helt och hållet baserad på hennes verk (Gustavsson, 2004). 

Faktorer som intresse, respekt, förståelse och kunskap kom att ligga till grund för det 

modellen står för idag: S- sympati, A- acceptens, U- upplevelse och K- kompetens (s. 128-

133). De olika faserna i SAUK-modellen innebär emotionellt, attitydsmässigt och 

kunskapsteoretiskt bekräftande (s. 134-135). SAUK-modellen är en handlingsteori, byggd på 
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en syn att alla människor, patienten och vårdaren, är handlande subjekt i samspel med 

varandra där syftet är att skapa en bekräftande omvårdnad (s. 70-71, 142).  

För att omvårdnaden ska vara bekräftande krävs att interaktionen mellan vårdaren och 

patienten är ömsesidig. Om vårdpersonalen lyckas bekräfta patienten så stärks dennes 

självbestämmande och potential att bättre klara av sin aktuella situation (s. 143-154). 

 

SAUK-modellens faser 

Sympatifasen (s. 167-180) är den första och emotionellt bekräftande fasen i SAUK, som syftar 

till att stärka patientens livskompetens genom att med sympati aktivt stödja personens 

upplevelse av sig själv. Den går ut på att förmedla faktorer som delaktighet, tillit och 

medkänsla. 

Acceptansfasen (s. 180-195) är den andra och attitydstärkande fasen i SAUK där dialogen 

mellan vårdare och patient står i centrum. Fasen syftar till att stärka patientens acceptans av 

sig själv och sin situation genom att med respekt lyssna på och stödja personens syn på sig 

själv som regissör av sitt eget liv. Den innefattar faktorer som självkontroll, öppenhet och 

kompanjonskap.  

Upplevelsefasen (s. 196-210) är den tredje och kunskapsmässiga fasen i SAUK, den syftar 

till att stärka patientens valideringskunskaper, det vill säga patientens förmåga att kunna 

bedöma, förstå och skapa mening, genom att förstå och tolka patientens självupplevelse. Den 

innefattar faktorer som medvetenhet, individualitet och meningsskapande.  

Kompetensfasen (s. 211-275) är huvuddelen i SAUK, det som de föregående faserna ska 

leda fram till och möjliggöra. Kompetensfasen går till exempel ut på patientens 

självförverkligande, mognad och förmåga och utgörs av fyra olika kompetenser; kompetens 

livsplaneomvårdnad (KL), kompetens repertoaromvårdnad (KR), kompetens inre 

miljöomvårdnad (KIM) samt kompetens yttre miljöomvårdnad (KYM). Dessa samverkar för 

att patienten ska kunna gå vidare i sitt självförverkligande.  

Målet med kompetens livsplaneomvårdnad är att synliggöra patientens livsplan, forma 

realistiska mål samt underlätta för uträttandet av mål- och projektplanen. Målet med 

kompetens repertoaromvårdnad är att öka kunskaperna, uppmärksamma informationen som 

finns, stödja för ökat ansvar och delaktighet samt medvetandegöra olika relevanta 

förhållningssätt. Målet med kompetens inre miljöomvårdnad är att stärka patientens resurser 

så hen vågar granska sina individuella attityder och värderingar. Patienten blir stärkt i sin 

självkompetens så att hen bättre kan bemästra sin situation. Detta resulterar i att patienten 
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vågar bryta en ond cirkel, och en känsla av att hen duger uppstår. Till sist, i kompetens yttre 

miljöomvårdnad, är målet att skapa en öppen relation till närstående samt att öka 

delaktigheten och miljöns betydelse för patienten.  

Kompetensfasen för på så vis samman kunskaperna från alla de andra tidigare faserna så 

både vårdarens och patientens speciella kompetens i relation till varandra och den aktuella 

situationen ska kunna skapa resurser för en bekräftande omvårdnad.  

 

Metod 

Metoden som använts i denna uppsats är en sammanställning av studier som behandlar 

kvinnors erfarenheter vid missfall, det vill säga en litteraturöversikt. En litteraturöversikt 

innebär att man systematiskt söker, kritiskt granskar samt sammanställer aktuell litteratur som 

finns inom det valda området. Författarna föreslår att resultatet av sökningen ska bearbetas, 

analyseras och sammanställas på ett systematiskt sätt (Forsberg & Wengström, 2013, s. 30, 

51). Den här översikten grundar sig på artiklar både med kvalitativ samt kvantitativ ansats. 

 

Datainsamling och urval 

I augusti-oktober 2013 genomfördes sökningar efter vetenskapliga artiklar i databaserna 

CINAHL och PubMed. Databaserna valdes på grund av att de har störst urval av artiklar 

relaterade till denna översikts syfte (Forsberg & Wengström, 2013, s. 75). Sökord som 

användes var (engelska); abortion spontaneous, nursing, miscarriage, grief, support (se 

bilaga 1). Avgränsningar i sökningarna bestod av engelska och svenska artiklar publicerade år 

2000-2013 samt att artiklarna var peer reviewed (granskade). 

Utifrån sökningarna valdes artiklar ut med hjälp av sammanfattning och rubrik som enligt 

författarna tycktes vara relevant för syftet i litteraturöversikten. Här inkluderades kriterier som 

patientperspektiv, kvinnors erfarenheter samt omvårdnadsbehov. Artiklar med medicinsk 

utgångspunkt eller fokus på vårdarens upplevelse exkluderades. Återstående artiklar 

granskades noggrant och några artiklar sorterades bort då de inte ansågs relevanta för 

översikten. Slutligen återstod artiklarna som användes i resultatet bestående av åtta stycken 

kvalitativa studier och tre stycken kvantitativa studier (se bilaga 2).  

 

Dataanalys 

Analysen av artiklarna i denna översikt baseras på en innehållsanalys enligt Forsberg och 

Wengström (2013, s. 167). En innehållsanalys innefattar fem steg. Steg ett; läs igenom 
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artiklarna många gånger för att bli bekant med materialet. Författarna läste igenom de valda 

artiklarna ett flertal gånger för att få en korrekt uppfattning av innehållet. Steg två; sortera ut 

vad artiklarna handlar om och skriv stödord. Artiklarna sammanfattades och inledningsvis 

skrevs stödorden individuellt för att sedan sammanföra de och se vilka ord som var centrala. 

Detta ökade det objektiva synsättet av artiklarna och minskade risken för förförståelse och 

feltolkning av artiklarna. Steg tre; ordna stödorden i de olika artiklarna till olika kategorier. 

Tillsammans skapade författarna här olika kategorier med hjälp av stödorden, genom att 

ordna upp artiklarna i grupper som hade liknande stödord. Steg fyra; skapa teman genom att 

sammanfatta de olika kategorierna. Utifrån de skapade kategorierna växte tankar om olika 

teman fram. Till slut framkom två huvudteman med tre underkategorier. Slutligen tolkades 

och diskuterades resultatet (steg fem). 

 

Forskningsetiska överväganden 

God forskningssed skall enligt Gustafsson, Hermerén och Petersson (2005) bland annat 

främja till att forskning av hög kvalitet bedrivs. Att bedriva forskning av hög kvalitet innebär 

till exempel att forskaren bör ifrågasätta sina invanda tankesätt samt rutiner för att inte alltid 

hålla sig till det säkra och konventionella. För att vidare säkerställa forskningens kvalitet bör 

vissa allmänna principer följas; förutsättningar och utgångspunkter för studien måste göras 

tydliga samt motiveras, studien bör ha ett syfte att besvara, metoder som används i studien ska 

tydligt förklaras, materialet som används i studien ska analyseras kritiskt, och studien får 

vidare aldrig citera andras studier i syftet att framstå att det är man själv som skrivit det. Man 

får heller inte förvränga eller försköna sitt resultat för att på så vis ge stöd till sin tes (s. 8-9). 

Författarna har i enlighet med Gustafsson et al (s. 15-16) följt kraven för god 

forskningssed. Det innebär att författarna har försökt beskriva varje steg i metoden så att man 

ska kunna göra en likadan översikt igen med samma resultat. Vidare har författarna redovisat 

alla resultat som framkommit, även om de inte alltid stöttat författarnas egna åsikter. Endast 

studier som fått tillstånd och godkännande av en etisk kommitté har granskats och 

presenterats i uppsatsen.  

Slutligen har författarna i och med arbetets gång haft sin egen förförståelse i åtanke och 

tillsammans reflekterat över detta vid behov. 
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Resultat 

Efter genomgång av artiklarna har två huvudteman sammanställts i relation till denna 

litteraturöversikts syfte; Känslomässiga erfarenheter vid missfall och Vårderfarenheter vid 

missfall. Vidare följer underkategorier; Behov av bekräftande bemötande, Behov av stöd och 

Behov av information. 

 

Känslomässiga erfarenheter vid missfall 

Ancker, Gebhardt, Andreassen & Botond (2009) visar i sin studie att deltagarna redan i ett 

tidigt skede av graviditeten skapar ett band till fostret samt att kvinnorna som genomgår ett 

missfall också genomgår en traumatisk krisreaktion med flera psykologiska 

omvårdnadsbehov. Deltagarna beskriver kraftig chock med följden att ångest och rädsla 

genomsyrar hela tillvaron under missfallet. Kvinnorna i samma studie beskriver sin idé om 

moderskap och hur hoppet om en framtid med barn raseras på ett ögonblick. Gerber-Epstein, 

Leichtentritt och Benyaminis (2009) studie redovisar att den lycka som först omger 

graviditeten snabbt tillintetgörs i och med vetskapen om att embryot har dött. Drömmar och 

fantasier om det växande embryot förstörs och lämnar kvinnan i djup smärta och stor sorg. 

Kvinnorna beskrev det som att ju större lycka i och med graviditeten, desto större smärta i och 

med missfallet. De uttryckte beskedet om missfallet som ett traumatiskt avbrott i livscykeln. 

Tiden fram till att en exeres skulle ske omgavs av rädsla, hjälplöshet och känslor av att förlora 

förståndet. Känslor av att bli förrådd av sin egen fysiska kropp uppkom också.  

I en studie av Tsartsara och Johnson (2002) tas även känslor av ensamhet upp. Dessa 

känslor uppkom på den gynekologiska mottagningen när ingreppet för att rensa livmodern 

från graviditetsrester skulle äga rum. Kvinnorna i studien efterfrågade förklaringar till varför 

missfallet skett och ansåg att detta kunde ge de en bättre chans till att sörja klart, tyvärr 

uppfylldes deras önskningar sällan, något som studien av Ancker et al (2009) även påvisar. 

Vidare i studien av Ancker et al (2009) beskriver kvinnorna en hopp- och meningslös tillvaro 

fylld av frustration och depression. Kvinnorna menade att de vid tidpunkten för missfallet 

befann sig i en livskris. De uppgav även känslor av avundsjuka gentemot andra gravida, och 

samtidigt en känsla av att själv vara misslyckad. 

Att återanpassa sig till vardagen efter ett missfall ansågs av många kvinnor som svårt och 

ibland omöjligt. Avsaknad av energi samt koncentrationssvårigheter hindrade de från att 

fungera som de gjort förr. Ibland uppkom även självmordstankar (Gerber-Epstein et al., 

2009). Studien fastslår att känslorna av förlust kvarstår i många år.  
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Vårderfarenheter vid missfall 

Goda vårderfarenheter vid missfall består till exempel av att kvinnan känner sig förstådd, 

respekterad och lyssnad på (Ancker et al, 2009). Abboud och Liamputtong (2005) visar på 

liknande resultat.  

Tsartsara och Johnsons (2002) studie tar upp olika faktorer som påverkade de 

medverkandes vårderfarenheter. Dessa faktorer bestod bland annat av, svårigheter för kvinnan 

som fått ett tidigt missfall att behöva vistas på en vårdavdelning där andra normala 

graviditeter omhändertogs samtidigt. Upplevelsen av ett tidigt missfall underlättades om man 

istället hade en klinik som specialiserat sig på tidig graviditet att vända sig till. Kvinnorna i 

samma studie uttryckte också ett behov av eftervård. Tillika visade studien på att 

sjuksköterskor på en avdelning, som specialiserats på tidig graviditet, var viktiga. Kvinnorna 

fastslog även att sjuksköterskornas kompetens och förmåga att relatera till kvinnorna 

individuellt och hantera missfallet de genomgått med sensitivitet bidrog till goda 

vårderfarenheter. På den gynekologiska avdelningen erfor kvinnorna dock osympatiska 

attityder från vårdpersonalen.  

Deltagarna i studien av Ancker et al (2009) angav att positiva erfarenheter av vården 

innefattades av vårdpersonal som var förstående, vårdande och hade tid till att lyssna. 

Kvinnorna i studien av Gerber-Epstein et al (2009) uppgav behov och önskemål av att låtas 

sörja i egen takt och en vilja att bli individuellt omhändertagna. Ett personcentrerat vårdande 

är också något som lyfts fram i Rowlands och Lees studie (2010a) som en viktig aspekt i 

vårdandet av kvinnor som fått missfall. Många kvinnor i studien upplevde att betydelsen av 

deras missfall förminskades då vårdpersonalen talade med de på ett okänsligt sätt. Författarna 

menar att det optimala stödet ifrån vården bör angripa många olika nivåer, de psykiska och 

fysiska behoven hos kvinnorna, men även sociala strukturer skall beaktas. Detta kan 

innefattas av till exempel påverkan från kvinnans familj och från vårdpersonal. Nedan följer 

en utförlig beskrivning av tre omvårdnadsbehov som framkommit som viktiga för kvinnorna 

som genomgått missfall. 

 

Behov av bekräftande bemötande 

Kvinnorna i studien av Adolfsson et al (2004) önskade att få sina känslor bekräftade av 

vårdpersonalen då de upplevde det som om ingen såg dem och hur de egentligen mådde 

inombords. Kvinnorna i samma studie framhävde att deras sorg borde tas på allvar och att 

samtal med kompetent vårdpersonal som kunde svara på frågor, var av yttersta vikt.  
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Deltagarna i McCreight (2008) uttrycker att erfarenheten av ett missfall är mer än en 

medicinsk upplevelse, de personliga och emotionella upplevelserna måste därför bemötas 

adekvat av sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Studien visar även att kvinnans sociala 

och kulturella miljö måste förstås av vårdpersonalen för att bemötandet skall bli idealt. 

Studierna av Murphy och Philpin (2010) samt Adolfsson et al (2004) visar att vårdpersonal 

upplever vården vid ett missfall som ett rutiningrepp, medan samma händelse upplevs 

skrämmande och oväntad för kvinnan som genomgår missfallet. Studien visar att detta gör 

henne extra känslig inför vårdpersonalens ord, kroppsspråk och gester.  

En humanistisk, alltså mänsklig, omvårdnad är den mest ideala typ av vård som kan 

erbjudas kvinnor som genomgått ett missfall (Tsatsara & Johnson, 2002). Detta innefattar att 

sjuksköterskan har färdigheter som förmåga att kunna lyssna och bemöta kvinnan empatiskt 

samt att bekräfta kvinnans behov av att sörja. 

Resultatet i Abboud och Liamputtongs (2005) studie visar att några deltagare i studien 

hade positiva erfarenheter av vården, medan andra hade negativa erfarenheter. Något som 

påverkade upplevelsen negativt var att vårdpersonalen ibland gav olika förklaringar till varför 

missfallet skett. Vissa kvinnor i studien hävdade att upplevelsen av missfallet blev värre på 

grund av den otillräckliga omvårdnad de fick.  

I en studie av Murphy och Philpin (2010) ansåg deltagarna däremot att fysiska upplevelser, 

som vaginalblödningar och smärta, var av stor betydelse men att de inte bemöttes adekvat av 

sjukvårdspersonalen. I stället upplevde de att fokus lades på deras psykologiska hälsa/ohälsa.   

 

Behov av stöd 

Att visa förståelse är ett bra sätt att stödja (Ancker et al., 2009). Kvinnorna i den studien 

menade att det hade räckt med att någon visat, att man fanns där för henne bara genom att 

lyssna och komma med några stödjande ord. Samma studie berättar att kvinnorna dock inte 

bemöttes med denna typ av stöd inom vården, utan kom att uppleva en otrygghet då de inte 

kände sig förstådda i sin situation. Författarna presenterar även mer ingående vem eller vilka i 

kvinnornas närhet som de tyckte gav bäst stöd. Det framkom att i den närmaste familjen så 

var det kvinnans mamma som bidrog med det mest omhändertagande stödet, enligt författarna 

ett grundläggande behov. Däremot visar studien att partnern och andra närstående istället ofta 

har en tendens att förvänta sig en snabb återgång till det normala. I studien av Ancker et al 

(2009) beskrev deltagarna att träffa kvinnor som också genomlevt ett missfall som det mest 

effektiva stödet. Möte med någon annan främmande person i samma sits kunde enligt 

deltagarna bäst bidra med det känslomässiga stöd som behövdes. Fakta som också styrks av 
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Rowland och Lees studie (2010a). Där visade det sig att några av deltagarna mest uppskattade 

stöd från vänner som också genomgått missfall. Séjourné, Callahan och Chabrol (2010) 

redovisar att 64 procent av de 305 deltagarna i den studien fann att gruppterapi med andra 

kvinnor, som också genomgått missfall, gav positivt stöd. Majoriteten av kvinnorna i den 

studien uppgav att olika typer av stöd skulle ges direkt i anslutning till att missfallet 

diagnostiserats för att på så vis vara mest hjälpsam. Minst hjälpsam var stödet om det gavs i 

anslutning till, eller direkt efter, en medicinsk eller kirurgisk behandling av missfallet. 

Rowlands och Lee (2010b) visar att kvinnor som tidigare i livet lidit av psykisk ohälsa, 

såsom depression, tenderar att försämras mentalt efter missfallet. Medan kvinnor utan tidigare 

känd mental ohälsa upplevde mindre depressiva symptom en tid efter missfallet. Författarna 

anser att detta faktum bör ges mer utrymme inom missfallsvården genom att vårdpersonalen 

skall ge ett mer målinriktat och personcentrerat stöd samt att större försök bör göras för att 

fånga upp de kvinnor som tidigare lidit av mental ohälsa. Woods-Giscombé, Lobel och 

Crandell (2010) poängterar detsamma, att oron för missfall har negativt inflytande på en 

graviditet. Dessa kvinnor visar på fler stressfaktorer än de gravida kvinnor som aldrig 

genomgått ett missfall. För att undvika onödig stress och oro under kommande graviditeter 

efter missfall bör de erbjudas särskilt stöd. 

 

Behov av information 

Kvinnorna i studien av Ancker et al (2009) menar att de ofta saknar information om både vad 

som händer fysisk såväl som psykisk efter missfallet under sitt möte med vården, ett faktum 

som även Rowlands och Lee (2010a) samt Abboud och Liamputtong (2005) bekräftar. 

Kvinnorna kände sig bland annat arga över att de vid beskedet av missfallet inte fick 

ordentlig information angående det fysiska förloppet under missfallet samt information om 

adekvat smärtlindring (Ancker et al., 2009). Deltagarna i Abboud och Liamputtongs (2005) 

studie, uttryckte att generell information ofta gavs, dock hände det att olika vårdpersonal gav 

olika information, vilket lämnade kvinnorna förvirrade. En majoritet av kvinnorna i den 

studien var missnöjda med vården de fick på grund av den minimala information som gavs 

samt att de var tvungna att på egen hand söka information om missfall. 

Deltagarna i studien av Adolfsson et al (2004) uttrycker att korrekt information ofta ges, 

men att de i det utsatta läget de befinner sig i när ett missfall skett, inte hade möjlighet att 

tillgodose sig informationen. Kvinnorna i studien var i behov av en förklaring till varför 

missfallet skett, en utebliven förklaring bidrog till ökade skuldkänslor hos kvinnorna. De 

funderade då ofta på om missfallet berodde på faktorer som hon själv kunnat påverka, till 
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exempel, stress, ångest, rökning, mat eller för lite/mycket fysisk aktivitet. I studien av 

Séjourné et al (2010) visas det att kvinnor som behandlats medicinskt på en gynekologisk 

avdelning i samband med missfallet, var mer nöjda med informationen de fick, än de kvinnor 

där missfallet varit komplett och ingen ytterligare vård på sjukhus krävdes. Sextiofyra procent 

av de 305 deltagarna i samma studie ansåg att en utökad medicinsk konsultation med till 

exempel en sjuksköterska var bra eftersom de då fick mer information angående missfallet.  

Avslutningsvis, om en möjlig individuell förklaring till missfallet kan ges åt patienten så 

ökar chanserna för en mer positiv upplevelse av och inställning till en eventuell framtida 

graviditet (Tsartara & Johnson, 2002). 

 

Diskussion 

Diskussionen inleds med en metoddiskussion kring översiktens styrkor och svagheter. Vidare 

diskuteras resultatet utifrån översiktens bakgrund, SAUK-modellen och nytillkomna studier. 

 

Metoddiskussion 

Denna litteraturöversikt bör ge en god och aktuell översikt över kunskapsläget i nutid, då 

samtliga artiklar är från 2000 talet. Vi har i denna översikt valt att granska både kvantitativa 

och kvalitativa studier. De kvantitativa studierna bidrar med information baserat på ett 

begränsat antal variabler men på ett stort antal individer medan de kvalitativa studierna bidrar 

med en mer djupgående information, ett större antal variabler, av ett litet antal individer 

(Olsson & Sörensen, 1999, s. 40). Till litteraturöversikten valdes åtta stycken artiklar med 

kvalitativ forskningsmetod och tre stycken artiklar med kvantitativ metod. Vi hoppas att detta 

ger en bred spridning av resultatet. I våra sökningar efter relevanta studier noterades det att i 

några av de kvalitativa studierna förekommer ett litet deltagarurval. Fyra stycken artiklar i 

denna översikt har ett relativt litet urval (6-13 stycken deltagare). Det kan diskuteras om 

resultatet i dessa studier är tillräckligt representativt för en större population. Vi har trots detta 

bedömt att kvinnors erfarenheter och behov vid ett missfall är relativt liknande, vilket gör att 

vi anser att även dessa studier varit relevanta.  

Vidare diskuterades vilka deltagare som är med i denna typ av studier och hur det kan ha 

påverkat resultatet. Är det deltagare, i detta fall kvinnor, som inte påverkats så mycket av 

missfallet, och som kanske inte anser det relevant att delta i en studie. Eller tvärtom, kvinnor 

som påverkats väldigt mycket av missfallet och som inte har lust och/eller ork att delta i en 

studie. Man kan anta att de som orkar och vill vara med i en studie ligger emellan dessa två 
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grupper och vars erfarenheter då liknar varandra. Detta kan då antas ha påverkat spridningen 

av resultatet.   

Det finns inte många svenska studier inom vårt valda problemområde. Detta kan medföra 

att resultatet kan bli svårt att överföra på svensk sjukvård eftersom omvårdnaden ser olika ut 

beroende på land. Detta faktum kan i sin tur leda till skillnader i kvinnornas erfarenheter av 

omvårdnad vid missfall inom svensk och utländsk sjukvård.  

Vi har i denna litteraturöversikt kritiskt granskat alla artiklar som vi arbetat med, dock bör 

man som författare till en litteraturöversikt reflektera över sin egen förförståelse. Majoriteten 

av de valda vetenskapliga artiklarna är skrivna på engelska vilket eventuellt kan leda till 

feltolkningar. 

Flera sökningar i databaserna gjordes innan vi kom fram till valda sökord. Trots olika 

sökord, så framkom samma vetenskapliga artiklar av relevans för oss. Detta tyder på att det 

inom vårt valda område inte finns obegränsat med genomförda studier. Våra sökord har därför 

varit få men centrala för att täcka hela utbudet. De manuella sökningarna gjordes efter 

granskningar av ett antal studier och uppsatser där vi påträffade intressanta referenser. Dessa 

söktes upp och analyserades. Tre stycken artiklar från de manuella sökningarna användes i 

resultatet.  

Samarbetet mellan författarna har fungerat mycket väl, och vi har båda varit lika mycket 

delaktiga i uppsatsskrivandet under hela processen.  

 

Resultatdiskussion 

De erfarenheter och specifika omvårdnadsbehov som den här litteraturöversikten ämnade 

belysa visade sig vara många och av blandad karaktär. Så hur kan man som sjuksköterska 

skapa en god vård för någon som upplevt missfall?  

Kvinnorna känner sig inte sällan som ett rutinärende och de upplever ofta att de har saknat 

det stöd de hade behövt få av vården efter sin förlust (Adolfsson et al., 2004). Både att lyhört 

stödja och vägleda patienten ingår i sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 

2005).  

En av de faktorer som är allra mest ogynnsam för kvinnor som genomgått ett missfall är 

när den medicinska informationen brister (Nikcevic, 2003). Frågor om orsaken till varför 

missfallet skedde och risken att det kan ske igen var frågor som ofta förblev obesvarade, 

vilket ledde till att kvinnan själv fick söka efter relevant information. Att inte få korrekt 
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information i samband med sitt missfall påverkar kvinnans återhämtning efter ett missfall 

negativt.  

Empatiskt bemötande är en annan viktig aspekt som sjuksköterskan bör uppmärksamma 

vid vårdandet av kvinnor som genomgått missfall (Tsatsara & Johnson, 2002). Morrissey 

(2007) menar att ett dåligt bemötande, som hård attityd och distanserande, från 

vårdpersonalen förvärrar kvinnans upplevelse av missfallet. Författaren menar att 

vårdpersonalen måste bemöta denna sorg med en förståelse för hur stor roll missfallet faktiskt 

har på kvinnan samt hennes partner. Ett ineffektivt bemötande kan alltså medföra mer 

komplicerade sorgereaktioner hos kvinnan och/eller partnern.  

Det anses även viktigt att sjuksköterskan beaktar hur de fysiska symptomen upplevs av 

kvinnan. Många kvinnor som genomgår ett missfall upplever blodet och smärtan som en 

skrämmande upplevelse, medan det för sjuksköterskorna på en gynekologisk avdelning är 

något man ser varje dag (Murphy & Philpin, 2010). Samma studie visade även, något 

förvånande och tvärtom från de andra studierna, att andra kvinnor kände att de fysiska 

symptomen fick stå undan för de psykiska symptomen. Detta bekräftar att känslorna vid ett 

missfall är komplexa och betonar vikten av att sjuksköterskan bör vara lyhörd för att kunna 

tillgodose behoven. 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att man inte kan skilja det kroppsliga från det 

själsliga. Detta helhetsperspektiv på vårdandet av kvinnan är att föredra och leder till en mer 

förstående syn på patientens relation till hälsa, ohälsa, lidande och välbefinnande. Ett 

patientfokuserat vårdande är en viktig utgångspunkt, det innebär att man vårdar med 

livsvärlden som grund. Sjuksköterskan bör försöka förstå hur lidandet upplevs av patienten 

och på detta sätt få en öppenhet inför hur tillståndet påverkar patientens liv. När kvinnan 

vårdas utifrån ett livsvärldsperspektiv, ska alltid de närstående inkluderas (Dahlberg & 

Segesten, 2010, s. 128-133).  

Ancker et al (2009) visar hur kvinnor kunde finna stöd hos anhöriga, men om ingen eller 

bara ett fåtal närstående finns, då är kanske vården det mest naturliga stället att vända sig till. 

Sjuksköterskan bör då bistå med stöd samt ge råd om var kvinnan kan vända sig för 

ytterligare stödjande insatser.  

Majoriteten av artiklarna i den här litteraturöversikten behandlar missfall generellt, medan 

några behandlar de tidiga missfallen. Förmodligen råder det en viss skillnad beroende på när i 

graviditeten missfallet sker. I Sverige etableras kontakt med mödravården vanligtvis kring 

graviditetsvecka tio-tolv.  Kvinnan saknar således en naturlig koppling till vården vid ett tidigt 

missfall. Vidare kan det komplicera upplevelsen ytterligare på grund av att det ofta endast är 
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kvinnan och hennes partner som vet om graviditeten. Vi resonerar om detta möjligen kan 

minska förståelsen för den sorg som upplevs i samband med ett missfall i kvinnans/partnerns 

omgivning.  

Flertalet studier har visat att de kvinnor som upplevt missfall känner oro när graviditetstest 

senare visar positivt. Oron gör att kvinnorna distanserar sig från graviditeten och glädjen som 

den annars kunde inneburit (Andersson, Nilsson & Adolfsson, 2011; Callander, Brown, Tata 

& Regan, 2007; Rosebrink, Zekaj & Adolfsson, 2012). Callander et al (2007) skriver om 

personlig kontroll över kommande graviditeter och att denna bör stödjas av vårdpersonal, 

trots att framtiden aldrig kan förutspås med säkerhet. Anderson et al (2011) menar att 

eftersom första besöket hos barnmorskan sker ungefär i graviditetsvecka tolv, kan det 

innebära en allt för lång väntan för de kvinnor som blivit gravida på nytt. Om kvinnan blir 

gravid igen kan behovet av information uppkomma. Hon söker sig till böcker och annan 

skriven information, men i vissa fall även till vården för samtal och extra ultraljud. Detta ger 

bekräftelse, men kanske tillfredställer det bara för stunden (Andersson et al., 2011; Rosebrink 

et al., 2012).  

För att minska oron efter ett missfall föreslår Stratton och Lloyd (2008) någon form av 

eftervård, då det visade sig ha en positiv effekt på den emotionella anpassningen. Rowlands 

och Lee (2010b) föreslår i sin tur rutinmässig screening av graviditetsoro inom mödravården, 

detta för att undvika onödig stress och oro i samband med den nya graviditeten.  

Samtidigt som de basala behoven ska tillgodoses, innefattas även de fysiska, psykiska, 

kulturella, sociala och andliga omvårdnadsbehoven i sjuksköterskans kompetensområde 

(Socialstyrelsen, 2005). För att uppnå goda erfarenheter av missfallsvård skall den troligen 

bäst hanteras av en empatisk, engagerad, påläst personal med gott om tid, som ger tydliga 

instruktioner samt dessutom skriftlig information.  

 

Diskussion av reslutatet utifrån SAUK-modellen 

Vi har i denna översikt valt SAUK-modellen (Gustavsson, 2004) som teoretisk utgångspunkt, 

detta eftersom vi anser att det är en konkret modell som enkelt kan användas i praktiken. 

Ytterligare ett motiv till varför vi valde SAUK-modellen är att metoden använder bekräftelse 

som en central aspekt inom omvårdnaden.  

De olika faserna i modellen innebär ett emotionellt, attitydsmässigt och kunskapsteoretiskt 

bekräftande. Målet med att använda modellen är att kvinnan ska kunna bearbeta missfallet 

och låta händelsen bli en del av hennes liv.  
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Sympatifasen (Gustafsson, 2004, s. 167-180). Målet i sympatifasen är att sjuksköterskan 

ska visa sympati, uttrycka omsorg samt jämlikhet. Detta uppnås genom att sjuksköterskan 

visar villighet att dela patientens oro, visar värme och engagemang. Resultatet av dessa 

handlingar blir att kvinnan delger sin oro, känner sig trygg och upplever värde. Resultatet 

visade också uttryckligen att kvinnorna önskar förståelse från vårdpersonalen i sin upplevelse 

(Ancker et al, 2009). Sjuksköterskan bör vidare sträva efter att skapa en delad värld med 

kvinnan, tillgodose hennes behov av att bli sedd samt dessutom ge henne stöd i att reflektera 

över sig själv och händelsen. Detta för att på så sätt stärka hennes motivation till delaktighet. 

Ett okänsligt bemötande påverkar kvinnan negativt, det kan till exempel innefattas av 

vårdpersonalens kroppsspråk, attityder, gester eller miljön på avdelningen, som visats i 

resultatet (Murphy & Philpin, 2010; Adolfsson et al, 2004; Tsatsara & Johnson, 2002). 

Kvinnorna i Rowland och Lees (2010a) studie berättade om okänslig vårdpersonal vilket 

ledde till att kvinnorna kände sig utstötta och arga. Slutligen bör information som ges i detta 

stadium vara anpassad till den fas där kvinnan befinner sig, så att hon orkar och kan bearbeta 

den.  

 Acceptansfasen (Gustafsson, 2004, s. 180-195). Sjuksköterskan ska lyssna lyhört så att 

kvinnan känner sig accepterad och hörd. Detta uppnås genom att det inte finns någon 

tidspress samt att sjuksköterskan är tillåtande och inte dömande. Forskning har visat att 

viktiga handlingar i denna fas är information om tid samt att låta patienten välja samtalsämne. 

Gustafsson menar att sjuksköterskan dessutom bör kunna läsa av patientens verbala och icke-

verbala uttryck. Om detta kan uppnås så känner sig patienten delaktig, förberedd och villig att 

berätta sin historia. Resultatet i denna litteraturöversikt tyder på att positiva erfarenheter 

innefattas av vårdpersonal som är förstående, vårdande samt hade tid att lyssna (Abboud & 

Liamputtong, 2005). Vidare visar resultatet på att vården ofta präglades av tidsbrist och stress 

(Murphy & Philpin, 2010). I denna fas kan det bli aktuellt att lyfta fram kvinnans eventuella 

skuldkänslor. Det innebär korrekt information till den drabbade kvinnan då hon, som 

resultatet visar, tenderar öka skuldbeläggandet om hon saknar förklaring till sitt missfall 

(Adolfsson et al., 2004). Kommunikationen mellan sjuksköterskan och kvinnan fördjupas i 

denna fas och ska genomsyras av en accepterande stämning. Ett ogenomtänkt svar kan 

påverka kvinnan negativt. Sjuksköterskan bör ha förmågan att både lyssna på tidigare 

erfarenheter av vård, såväl som reflektera över sin egen förförståelse. Inte döma kvinnan 

oavsett vilka känslor hon hyst för sitt ofödda barn. Känslor av misslyckande, sorg och skuld 

måste alla bemötas med öppenhet. Acceptansfasen står således för att sjuksköterskan ska 

stärka kvinnan i att berätta och sedan respektera kvinnans individuella reaktion på missfallet. 
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Sjuksköterskan kan slutligen komma med olika tolkningsförslag i syfte att stötta kvinnans 

delaktighet i omvårdnaden.  

Upplevelsefasen (Gustafsson, 2004, s. 196-210). I upplevelsefasen strävar man efter att 

sjuksköterskan ska stötta kvinnan i att validera sin situation. Sjuksköterskan kan genom att 

visa förståelse för situationen fånga upp olika påståenden, visa uppmärksamhet för 

konsekvenser, presentera tolkningsförslag samt uttrycka hur hen upplevt att kvinnan uppfattat 

sin situation. Patienten hjälper i sin tur sjuksköterskan att förvärva olika innebörder av sin 

situation. Kvinnans berättelse, alltså sanningen, leder fram till att sjuksköterskan får en ökad 

förståelse av kvinnans livsvärld, vilket underlättar personcentrerade interventioner och 

omvårdnad. Ancker et al (2009) visade att denna kommunikation inte uppfylldes vilket ledde 

till att kvinnorna kände sig otrygga istället för förstådda. För en ökad förståelse av kvinnans 

unika upplevelse kan sjuksköterskan tillsammans med patienten exempelvis reflektera över 

den sociala aspekten av händelsen, som exempelvis vilket stöd hon får från sina närstående.  

Sammanfattningsvis kan kvinnan i denna fas få en ökad medvetenhet om hennes egen 

individ, egna insikter samt en ökad självförståelse. Sjuksköterskan kan stötta henne genom att 

föra en öppen dialog kring kvinnans behov och önskemål. Om kvinnan, med hjälp av 

sjuksköterskan, kan finna en mening i det som hänt får hon möjlighet att gå vidare med sin 

sorg (Abboud & Liamputtong, 2005; Adolfsson et al, 2004). 

Kompetensfasen (Gustafsson, 2004, s. 211-275). I denna fas fastställs inriktningen på 

omvårdnaden, vilka områden den specifika omvårdnaden ska uppmärksamma. ”Kompetens 

livsplaneomvårdnad” kan uppnås genom att sjuksköterskan fångar upp olika mål och 

önskningar samt stödjer kvinnan i att skapa realistiska mål. Förhoppningen är att kvinnan 

uttrycker självrespekt och glädje på grund av en synliggjord livsplan där hon 

planerar/genomför sina mål. Majoriteten av kvinnorna i de studier som ingått i denna 

litteraturöversikt saknar en förklaring till varför missfallet skedde (Ancker et al., 2009; 

Rowlands & Lee, 2010a; Abboud & Liamputtong, 2005). Detta hindrade dem från att finna en 

mening med missfallet vilket i sin tur stoppade upp processen i att självreflektera och skapa 

en meningsfull livsplan. ”Kompetens repertoaromvårdnad” kan uppnås genom att 

sjuksköterskan undervisar kvinnan och diskuterar olika faktorer som påverkar 

konsekvenserna. Resultatet kan då bli att kvinnan får en ökad kompetens och upplever sig 

kunna bedöma sin situation adekvat. Dessa faktorer kan också leda till en stärkt självkontroll, 

självbestämmande och känsla av självförverkligande. Studier antyder att tidsbrist är orsaken 

till att kvinnor ofta känner sig bortglömda på en stressig avdelning (Murphy & Merrel, 2009), 

detta betyder förmodligen att tiden inte alltid räcker till för samtal kring missfallet vilket 
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således hindrar kvinnan i att finna sina resurser. Istället för att känna sig kapabel och stärkt så 

visar resultatet att skuldbeläggandet hos kvinnan ökar i och med bristande information 

(Adolfsson et al., 2004). Sjuksköterskan bör i fasen ”kompetens inre miljöomvårdnad” 

reflektera över samt fråga om kvinnans förhållningssätt till sin nuvarande situation. Om 

kvinnan döljer något för sina närstående så kan detta vara ett tecken på självbedrägeri. 

Gerber-Epstein et al (2006) visar att kvinnans partner ofta kunde glömma händelsen fortare, 

något som skulle kunna leda till att kvinnan döljer sina känslor. 

Sjuksköterskan kan hjälpa genom att fånga upp de kvinnor som behöver extra stöd 

(Rowlands & Lee, 2010b). Exempelvis kvinnor med tidigare mental ohälsa som kanske i 

högre grad saknar förmåga att se sin egen potential. I fasen ”kompetens yttre 

miljöomvårdnad” kan sjuksköterskan medverka till att patienten blir mer involverad, att 

patient och närstående delar samma insikt kring händelsen samt medverka till att patienten 

kan glädjas åt miljön och människorna runtomkring sig. Resultatet blir då att kvinnan känner 

glädje över att hon nu kan kommunicera öppet med närstående. Hon tar själv ett ökat ansvar 

för att anpassa sig, tar egna initiativ i hemmamiljön och uttrycker i högre grad självförtroende 

och välbefinnande.  

Sammanfattningsvis om en ökad mognad i förståelsen kring missfallet sker kan det stärka 

kvinnans självkompetens och leda till att hon kan gå vidare. Målet är ett meningsfullt liv, 

välbefinnande och lycka. Resultatet i denna litteraturöversikt visar på brister i den bekräftande 

omvårdnaden, främst på grund av tidsbrist. 

 

Kliniska implikationer  

Denna litteraturöversikt om kvinnors erfarenheter vid missfall visar att bemötandet är av stor 

betydelse. Vi anser således att det är nödvändigt att påminnas om vikten av ett professionellt 

bemötande och hur bemötandet påverkar patienten. Vårdpersonalens förmåga att bemöta 

patienter bör dessutom kontinuerligt utvärderas och uppdateras. För att uppfylla ovan kriterier 

tror vi att SAUK-modellen, som beskrivs i denna litteraturöversikt, är en bra arbetsmodell att 

följa.  

Kontinuerlig kompetensutveckling samt uppdatering av ny forskning är en förutsättning för 

framgångsrikt förbättringsarbete inom vårdyrket. Genom att vi som sjuksköterskor tar del av 

nytillkomna studier/översikter, som denna, samt varandras erfarenheter får vi möjlighet att 

fortsatt utveckla vårt livslånga lärande, vilket också är vår skyldighet enligt ICN:s etiska kod 

för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2008).  
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Förslag till fortsatt forskning 

Få studier är baserade på partnerns upplevelser om missfall. Det har tydligt framkommit att 

upplevelsen av ett missfall är en omvälvande händelse som påverkar kvinnan, men också 

hennes partner i hög grad. Vid litteratursökningarna framkom att det finns få studier utförda i 

Sverige. I denna litteraturöversikt har två svenska studier granskats. Det skulle därför vara 

intressant att studera hur missfallsvården fungerar i Sverige samt hur den påverkar kvinnan 

och hennes partner. Det behövs även forskning som visar hur partnern upplever ett missfall. 

Att implementera och utvärdera SAUK-modellens användbarhet inom missfallsvården vore 

även av intresse.  

Slutligen skulle det vara önskvärt om fortsatt forskning använde sig av ett större antal 

deltagare i både kvalitativa och kvantitativa studier. Det skulle bidra till en större bredd i 

resultatet. För att öka bredden ytterligare i kommande studier skulle de kvinnor som av olika 

anledningar inte kan eller vill delta i studierna studeras. Kanhända finns det exempelvis 

kvinnor som valt att inte delta i studier efter sitt missfall på grund av att de mått för dåligt vid 

tidpunkten då de erbjudits delta. Eller kvinnor som är så pass oberörda efter sitt missfall att de 

kanske inte tror de kan tillföra något till studier kring känslor efter missfall. Att ta reda på 

vilka de olika anledningarna är och varför kvinnorna känner så, skulle kunna hjälpa 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal till fler angreppsvinklar samt större förståelse. 

 

Slutsats 

Eftersom ett missfall ofta inträffar snabbt och de fysiska symptomen vanligtvis är över på kort 

tid, så är heller inte vårdtiden för kvinnorna särskilt lång. På den korta tiden behöver hon få 

bekräftelse i sin sorg men även det stöd hon behöver, inklusive rekommendationer till 

eventuella framtida stödbehov. Vården har idag inte alltid vad som krävs vad gäller tid och 

resurser för att kunna uppnå fullgott stöd åt de kvinnor som genomgått ett missfall. Resultatet 

av denna litteraturöversikt visar att bemötandet av kvinnan är av stor betydelse. Utan ett 

empatiskt bemötande och ett individanpassat stöd är risken stor att kvinnan inte återhämtar sig 

optimalt efter missfallet och behöver söka sig till olika vårdinstanser till följd av detta. Detta 

innebär ett ökat lidande för patienten. Tillräcklig och korrekt information är önskat av 

kvinnorna i de granskade studierna i denna litteraturöversikt, och ett krav på sjuksköterskans 

yrkesutövning (Socialstyrelsen, 2005). För att vi som blivande sjuksköterskor på djupet ska 

kunna förstå kvinnorna som genomgått ett missfall, deras erfarenheter och omvårdnadsbehov 

så behöver vi uppmärksamma, respektera och bekräfta deras förlust och känslor. 
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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 

1. Abboud, L., 
& Laimputtong, 
P. 
 

When 
pregnancy 
fails: coping 
strategies, 
support-
networks and 
experineces 
with health- 
care of ethnic 
women and 
their partners. 
 

2005 
 
Australien 
 
Journal of 
Reproductive and 
Infant Psychology. 
 
 

Att undersöka hur 
kvinnor och deras 
partners handskas med 
missfall, hur deras 
upplevelser ser ut samt 
hur de upplever vården. 

Kvalitativ översikt.  
 
Urval: Sex kvinnor 
mellan 22-45 år och deras 
partners. 
 
Data: Intervjuer. 
 
Analys: Induktiv tematisk 
analysmetod, det vill säga 
teman byggs upp baserat 
på insamlad data, efter att 
ha gått igenom materialet 
flera gånger. 
 

Delades in i kategorierna ”coping 
strategier”, ”stödnätverk & andra 
närstående: att hjälpa eller stjälpa”, 
”andra i samhället”, ”erfarenheter av 
vården”, ”tillfredställelse med vården” 
och ”brist på information”. Resultatet 
visar att huruvida kvinnor och deras 
partners hanterar missfall är 
individuellt men att stödnätverk och 
bra kontakt med vården har stor 
betydelse för hur väl de kan hantera 
sin sorg. 

2. Adolfsson, 
A., Larsson 
PG., Wijma, B., 
& Berterö, C. 
 

Guilt and 
emptiness: 
Women’s 
experiences of 
miscarriage. 

2004  
 
Sverige 
 
Health Care for 
Women 
International. 
 

Att identifiera och 
förklara kvinnors 
upplevelse av missfall. 

Kvalitativ översikt.  
 
Urval: 15 kvinnor över 18 
år.  
 
Data: Intervjuer. 
 
Analys: Intervjuerna 
transkriberades och 
delades in i ett 
övergripande tema och 
fem stycken 
underkategorier. 

Delades in i huvudtema: ”Skuld & 
tomhet”, underkategorier: ”Känslor av 
kluvenhet”, ”Kroppsliga upplevelser”, 
”Förlust”, ”Sorg” och ”Övergivenhet”. 
Resultatet visar att vårdpersonal bör ta 
reda på; orsaken till missfallet (och 
meddela detta till kvinnan), samt hur 
den sörjande kvinnan bäst bör vårdas. 
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3. Ancker, T., 
Gebhardt, A., 
Andreassen, S., 
& Botond, A. 

Tidig förlust. 
Kvinnors 
upplevelser av 
missfall. 

2009  
 
Sverige 
 
Nordic Journal of 
Nursing Research & 
Clinical Översikts. 

Att beskriva den 
sörjande kvinnans 
upplevelse av ett tidigt 
missfall. 

Kvalitativ översikt.  
 
Urval: Sex kvinnor.  
 
Data: Intervjuer.  
 
Analys: Kvalitativ 
innehållsanalys; 
intervjuerna 
transkriberades, delades 
in i meningsenheter och 
delades sen in i 
kategorier. 
 

Delades in i kategorierna ”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”. Resultatet visar 
att missfallet har stor betydelse för 
kvinnans fortsatta liv och flera 
psykologiska omvårdnadsbehov finns.  

4. Gerber-
Epstein, P., 
Leichtentritt, D. 
R., & 
Benyamini, Y.  
 

The 
experience of 
miscarriage in 
first 
pregnancy: the 
women’s 
voices.  

2009  
 
Israel 
 
Death Översikts.  

Att förstå och ge en röst 
åt kvinnornas 
upplevelse av missfall. 

Kvalitativ översikt.  
 
Urval: 19 kvinnor. 
 
Data: Intervjuer.  
 
Analys: Intervjuerna 
transkriberades, delades 
in i meningsenheter och 
delades sen in i 
kategorier. 

Delades in i kategorierna: ”ju större 
lycka desto större sorg”, ”förlustens 
natur och intensitet”, ”källor till stöd”, 
”livet efter missfallet” samt 
”rekommendationer till vårdpersonal”. 
Resultatet visar att det bör strävas efter 
en positiv social interaktion mellan 
kvinnor och vårdpersonal efter 
missfall. 

5. McCreight, 
S.  
 

Perinatal loss: 
a qualitative 
study in 
Northern 
Ireland  
 

2008 
 
Irland  
 
Omega: The 
international journal 
of management 

Att undersöka kvinnors 
upplevelser av missfall 
eller dödsfödsel, samt 
hur de reagerade på 
sorgen och 
omvårdnaden de fick av 
vårdpersonalen. 

Kvalitativ översikt.  
 
Urval: 23 kvinnor mellan 
19-60 år som deltog i en 
stödgrupp för 
missfallsdrabbade. 
 

Delades in i kategorierna, 
”känslomässiga reaktioner på 
graviditetsförlust”, ”medikalisering 
efter perinatal sorg” och 
”begravningsarrangemang”.  
Resultatet visade att kvinnorna kände 
sig marginaliserade och hyste negativa 
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6. Murphy, F & 
Philpin, S. 

Early miscarriage 
as ”a matter out of 
place”: An 
ethographic study 
of nursing 
practice in a 
hospital 
gynaecological 
unit 

2010  
 
Storbritannien 
 
International 
Journal of Nursing 
Översikts. 

Att undersöka vården 
och hanteringen av 
kvinnor som genomgått 
tidigt missfall på en 
gynekologisk 
avdelning på ett 
sjukhus. 

Kvalitativ etnografisk 
översikt.  
 
Urval: Två 
intervjugrupper, en med 
åtta kvinnor samt en med 
16 vårdgivare  
 
Data: Observation av 
arbetet på avdelningen 
under 20 månader, 
diverse 
dokumentanalyser samt 
intervjuer. 
 
Analys: Induktiv tematisk 
analysmetod, det vill säga 
teman byggs upp baserat 
på insamlad data, efter att 
ha gått igenom materialet 
flera gånger. 

Delades in i kategorierna, ”Första 
tecken på missfall och bekräftelse”, 
”Att förlora barnet” samt 
”Efterdyningarna”. Resultatet 
presenterar upplevelsen av ett 
missfall som tvetydig och en 
komplicerad händelse för både 
kvinnorna och vårdgivarna.  
 

science.  
 

Data: Intervjuer. 
 
Analys: Induktiv tematisk 
analysmetod, det vill säga 
teman byggs upp baserat 
på insamlad data, efter att 
ha gått igenom materialet 
flera gånger. 
 

känslor till sin eftervård. 

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

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

2010 
 
Australien 
 
Journal of 
Reproductive and 
Infant Psychology. 

Att identifiera hur man 
kan stödja 
Australiensiska kvinnor 
efter ett missfall. 

Kvalitativ översikt. 
 
Urval: Nio kvinnor i 
åldern 35-42.  
 
Data: Intervjuer.  
 
Analys: Intervjuerna 
transkriberades, kodades 
och två huvudteman 

Delades in i huvudteman: ”Andras 
engagemang” samt ” Jag-fokus”. 
Resultatet visar att engagemang, 
uppmärksamhet och stöd från 
familjer, vårdpersonal samt samhälle 
påverkar kvinnor som genomgått ett 
missfall positivt.  
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8. Rowlands, I. 
J. & Lee, C. 

Adjustment after 
miscarriage: 
Predicting 
positive mental 
health trajectories 
among young 
Australien 
women. 

2010 
 
Australien 
 
Psychology, Health 
& Medicine. 

Att undersöka 
prediktorer för positiv 
mental hälsa bland 
kvinnor som upplevt 
missfall. 

Kvantitativ översikt. 
 
Urval: 998 kvinnor från 
tidigare kohortstudier 
som undersökt antalet 
missfall. 
 
Data: Enkät (Mental 
Health Subscale, MHI-
5). 
 
Analys: En statistisk 
modell undersökte två 
nivåer av variabilitet för 
att på detta sätt få en bild 
av utvecklingen över tid.  

Resultatet visar att ett mer riktat stöd 
samt uppföljning för kvinnor som 
fått missfall och som har en historia 
av psykiska problem kan hjälpa 
dessa kvinnor bättre hantera tiden 
efter missfall. 

9. Séjourné, N., 
Callahan, S., & 
Chabrol, H.  
 

Support following 
miscarriage: what 
women want. 

2010 
 
Frankrike 
 
Journal 
Reproductive and 
Infant Psychology. 

Att utröna kvinnors 
behov av stöd efter ett 
missfall med specifika 
aspekter av innehåll, 
typ och timing. 

Kvantitativ översikt.  
 
Urval: 305 kvinnor 
mellan 18-43 år.  
 
Data: Enkät. 
 
Analys: En deskriptiv 
statistisk analys 
genomfördes med 
Statistica 9.0. 
Jämförelser gjordes med 
hjälp av Chi-2-analyser 

Resultatet visar att majoriteten av 
kvinnorna uppger att de skulle ha 
uppskattat stöd efter missfallet. 

10. Tsartsara, E 
& Johnson, P, 
M. 

Women’s 
experience of care 
at a specialised 

2002 
 
Storbritannien 

Att belysa erfarenheter 
av vården som gavs på 
ett sjukhus till ett antal 

Kvalitativ översikt.  
 
Urval: sex kvinnor 

Delades in i kategorier: ”På 
antenatalen: att jämföra sig själv med 
andra gravida”, ”EPAU: (Early 
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10. Tsartsara, E 
& Johnson, P, 
M. 

Women’s 
experience of care 
at a specialised 
miscarriage unit: 
an interpretative 
phenomenological 
study. 
 

2002 
 
Storbritannien 
 
Clinical 
Effectiveness in 
Nursing. 

Att belysa erfarenheter 
av vården som gavs på 
ett sjukhus till ett antal 
kvinnor efter ett tidigt 
missfall. 

Kvalitativ översikt.  
 
Urval: sex kvinnor 
mellan 23-44 år.  
 
Data: Intervjuer. 
 
Analys: Tolkande 
fenomenologisk analys 
av intervjuerna. 
Materialet 
transkriberades, 
validerades och delades 
in kategorier. 
 

Delades in i kategorier: ”På 
antenatalen: att jämföra sig själv med 
andra gravida”, ”EPAU: (Early 
Pregnancy Assessment Unit) ett 
särskilt ställe att gå till”, ”D&C 
(dialation och curettage): varför är 
jag lämnad övergiven?”, ”Behov av 
förklaring” och ”Behov av 
eftervård”. Resultatet visar att man 
bör sträva efter en mer 
individanpassad vård för kvinnor 
som genomgått ett missfall. 

11. Woods-
Giscombé, C 
L., Lobel, M., 
& Crandell, J L.  
 

The impact of 
miscarriage and 
parity on patterns 
of maternal 
distress in 
pregnancy. 

2010 
 
USA 
 
Research in Nursing 
& Health. 

Att undersöka nivåer av 
ångest och 
graviditetsspecifik oro 
hos kvinnor som 
tidigare genomgått ett 
missfall respektive 
kvinnor som inte 
tidigare genomgått ett 
missfall. 

Kvantitativ översikt. 
 
Urval: 363 kvinnor från 
en större longitudinell 
översikt. 
 
Data: Tre intervjuer 
gjordes per deltagare 
 
Analys: Linjär mixad 
modell med Chi-2-test, t-
test och Cochran-
Armitage Trend test. 

Resultatet visar att ångest och oro 
förekom oftast i första trimestern av 
graviditeten och minskade 
signifikant ju längre graviditeten 
fortlöpte.  


