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ABSTRAKT  

Bakgrund: Missfall är en av de vanligaste graviditetskomplikationerna, som kan medföra 

psykiska och emotionella påfrestningar, så som djup sorg och depression. Tidigare forskning 

har visat att sjuksköterskan har en viktig del i vårdandet, där attityder och bemötande har en 

direkt påverkan på kvinnas upplevelse. 

Syfte: Studiens syfte var att belysa kvinnans upplevelser av tidigt missfall.  

Metod: Syftet besvarades genom en allmän litteraturstudie av tio vetenskapliga artiklar med 

en kvalitativ design. 

Resultat: Vid tidpunkten för missfallet upplevde kvinnorna en mängd känslor, vilket en del 

kvinnor utryckte som psykisk kris. En del kvinnor identifierade missfallet som förlusten av ett 

barn men uttryckte att vårdpersonalen endast såg det ur ett medicinskt perspektiv. Majoriteten 

av kvinnorna upplevde brister i vårdpersonalens attityder och bemötande, vilket påverkade 

vårdupplevelsen och resulterade i känslor av att vara övergiven och ensam. Även upplevelsen 

av bristande information var framträdande.  

Slutsats: Denna litteraturstudie påvisade att missfall hade en stor påverkan på den psykiska 

och emotionella hälsan. Vidare hade vården en signifikant betydelse för kvinnans upplevelse 

där faktorer som attityder, bemötande samt information var framträdande. Sjuksköterskan bör 

vara medveten om de psykiska och emotionella påfrestningarna missfall skapar, visa 

tillgänglighet och ge adekvat information samt besvara kvinnornas frågor.   

Klinisk betydelse: Denna litteraturstudie kan bidra med kunskap om kvinnors upplevelse av 

vården i samband med tidigt missfall, således skapa en medvetenhet kring hur attityd, 

bemötande samt information påverkar kvinnans upplevelse av vården.  

 

Nyckelord: Missfall, upplevelse, vård, attityd, information  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Miscarriage is one of the most common complications of pregnancy. 

Miscarriage can cause psychological and emotional stress, such as deep sadness and 

depression. Previous research has shown that nurses has an important part in the care of the 

woman, where attitudes and approach has a direct impact on the woman's experience. 

Aim: The aim of this study was to elucidate the woman's experience of early miscarriage. 

Method: The aim was answered with a general literature review of ten scientific qualitative 

articles. 

Result: At the time of the miscarriage some women experienced a variety of emotions, which 

some women expressed as a psychological crisis. The women identified the miscarriage as the 

loss of a child and felt that healthcare professionals saw it from a medical perspective. They 

experienced gaps in healthcare professionals’ attitudes and approach which affected the health 

care experience and resulted in feelings of being abandoned and alone. Even the perception of 

lack of information was prominent. 

Conclusion: This literature review demonstrated that miscarriages had a major impact on 

psychological and emotional health. The treatment had a significant effect on the woman's 

experience when factors such as attitude, healthcare approach, and information were 

prominent. Nurses should be aware of the psychological and emotional stress miscarriage can 

create. Being available, providing adequate information and answering women's individual 

questions. 

Clinical significance: This literature review can contribute to knowledge about women's 

experience of care associated with early miscarriage and create awareness of how attitudes, 

approach and information can affect the woman's experience of care. 

 

Keywords: Miscarriage, experience, care, attitude, information 
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INLEDNING  

Tidigt missfall är en vanlig graviditetskomplikation där varje upplevelse är unik och medför 

specifika omvårdnadsbehov, där sjuksköterskan har en betydelsefull roll. Sjuksköterskan 

kommer att möta och vårda denna grupp kvinnor på flera olika arbetsplatser, både inom 

primärvården, akutsjukvården samt inom den obstetriska och gynekologiska vården. Syftet 

med att studera detta ämne är att skapa en medvetenhet för sjuksköterskor om hur kvinnor 

upplever ett missfall och vården som gavs, eller inte gavs. Detta för att kunna bemöta 

kvinnorna både under missfallet och vid senare vårdtillfällen. Vi valde detta ämne eftersom 

det är en vanlig företeelse och påverkar kvinnor på olika sätt. Vår nyfikenhet väcktes av 

bekantas berättelser om vårdens påverkan på upplevelsen i samband med ett missfall. Således 

har det varit centralt i valet av ämne, att lyfta andras berättelser och ta reda på mer om 

kunskapsläget.  

 

BAKGRUND   

 

Missfall  

Missfall definieras som ett spontant avbrytande av en graviditet innan fostret är livsdugligt 

(Rosebrink, Zekaj, Adolfsson, 2012). Fostrets vikt ska inte överstiga 500 gram eller 22 

veckor, utan räknas då istället som perinatal förlust (WHO, 2001). Hela 15-20 procent av alla 

kända graviditeter slutar i missfall, men sannolikheten minskar med antalet passerade 

graviditetsveckor (M.Chara, Montvilo & P. Chara, 2013). Missfall delas in i två olika förlopp, 

tidiga och sena missfall. Tidiga missfall, definieras som missfall före 13:e graviditetsveckan. 

Sena missfall, definieras som missfall mellan 13:e - 22 graviditetsveckan (Rosebrink m.fl., 

2012). Denna litteraturstudie kommer definiera tidiga missfall fram till vecka 16, då 

graviditeten enligt Rosebrink m.fl. (2012) först då dateras med rutin ultraljud. Spontan abort 

kommer benämnas som missfall, för att tydliggöra för läsaren att missfallet var ofrivilligt 

samt minska risken för att förväxla med innebörden av ordet abort.  
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Etiologi 

Flera faktorer kan ligga till grund för missfall. Kromosomavvikelser står för 60 procent och är 

den vanligaste orsaken. Livmoderfaktorer som missbildningar står för 10-15 procent M.Chara 

m.fl., 2013. Myom är en av de livmoderfaktorerna som ökar risken för missfall, risken ökar 

dessutom ytterligare om det finns flera myom, eller om placentan fäster nära ett myom 

(Jacobsson & Hagberg, 2014). Även hormonella faktorer (låga halter av Progesteron/ 

Thyroxin), infektioner, immunologiska faktorer (sjukdomar i immunförsvaret) kan vara en 

bidragande faktor.  Slutligen kan livsstilsfaktorer (bruk av nikotin, koffein, droger, alkohol) 

samt faktorer som till exempel sexuellt överförbara sjukdomar (STD), Endometrios, tidigare 

missfall eller hög ålder var bakomliggande faktorer (M.Chara m.fl., 2013). 

 

Symtom   

Missfall kan delas in i fem stadium med varierande symtom. Hotande missfall vilket medför 

symtom som vaginala blödningar, kramper och ryggont vid tidig graviditet, utan cervikal 

dilatation (Bryant, 2008). Blödning är vanligt i första trimestern, varav hälften övergår till 

missfall (Bryant, 2008; Marquardt, 2011). Oundvikligt missfall som medför vaginala 

blödningar med cervikal dilatation och tilltagande kramper och blödningar. Inkomplett 

missfall medför symtom av vaginala blödningar samt flytningar med delar av graviditeten 

(placenta, fostervatten, vävnad), med cervikal dilatation. Med komplett missfall menas att hela 

graviditeten stöts ut komplett med en tidigare historia av blödning, smärta och avgång av hela 

graviditeten. (Bryant, 2008). Det sker även en förändring av graviditetsymtom som 

illamående och bröstömhet (M. Chara m.fl., 2013). Slutligen definieras upprepade missfall 

som tre eller fler missfall i rad (Liqin, 2013). 

 

Diagnos  

Humant koriongonadotropin [HCG], är ett hormon som bildas i det befruktade äggets celler 

(Nationalencyklopedin, 2015). Sjunkande HCG är ett tecken på ett hotande missfall, då det 

vanligtvis dubblas varannan dag vid tidig graviditet (M. Chara m.fl., 2013). Vid inkomplett 

missfall kan delar av graviditeten ses via ultraljud eller kännas via cervix som kan vara både 

öppen och stängd. Diagnosen komplett missfall kan ställas när antingen fostret eller delar av 

graviditeten har setts, med en historia av blödning och smärta. Cervix ska vara stängd och 
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livmodern ska vara liten och sammandragen. Diagnosen kan bekräftas via blodprov för att 

följa HCG-halten samt via ultraljud (Marquardt, 2011). 

    

Behandling   

Preventiva åtgärder kan vidtas för att minimera riskerna för missfall, behandling av eventuella 

risksjukdomar och ändring av livsstil. Det finns däremot ingen behandling för att förhindra ett 

redan påbörjat missfall (M. Cara m.fl., 2013). Med vid ett missfall finns tre behandlingar, att 

avvakta, medicinsk eller kirurgisk behandling (Gariepy & Stanwood, 2013).  

Att avvakta innebär att ingen speciell behandling utförs utan graviditeten stöts naturligt ut från 

livmorden (Gariepy & Stanwood, 2013). Fördelarna med denna behandling är undvikandet av 

kirurgi, anestesi och läkemedel, uppfattningen av att ha större kontroll och avskildhet då 

denna behandling kan ske i hemmet. För det mesta är detta ett säkert alternativ. Nackdelarna 

är dock att det är oförutsägbart när graviditeten stöts ut, vilket kan medföra oro och ångest. 

Risken finns att kirurgi kan behövas samt ökad blödning (Gariepy & Stanwood, 2013). 

Vid medicinsk behandling sker utrymning ur livmodern genom att prostaglandin ges för att 

skapa livmoderkontraktioner så att resterna av graviditeten stöts ut, detta utförs utan anestesi 

(Evans, 2012). Graviditeten stöts för det mesta ut från livmodern inom 24 timmar (Oliver & 

Overton, 2014) Fördelarna med denna behandling är undvikandet av kirurgi, anestesi men 

även en uppfattning av att ha ökad kontroll och avskildhet då denna behandling kan ske både i 

hemmet och på vårdavdelning. Nackdelarna vid denna behandling är illamående, kräkningar, 

diarré och kramper (Gariepy & Stanwood, 2013).  

 Kirurgisk behandling definieras som mekaniskt avlägsnande av graviditeten från livmodern 

(Gariepy & Stanwood, 2013). Denna behandling kan även benämnas som skrapning (M. 

Chara m.fl., 2013), och vidtas vid stor blödning, hotande infektion eller sepsis (Marquardt, 

2011). Fördelarna är att det blir en bestämd start och avslut samt att möjligheten till anestesi 

finns. Nackdelarna är väntan inför behandlingen, biverkningar av anestesin samt riskerna av 

kirurgin (Gariepy & Stanwood,  2013). 
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Känslomässig kris   

Missfall kan vara en traumatisk upplevelse och kan innebära djup sorg med psykiska följder 

som depression samt känslor av skuld och skam (Evans, 2012). Tidigare studier har visat att 

hela 40 procent av kvinnorna som genomgått missfall lider av intensiv sorg, 20-40 procent 

lider av ångestsymtom och 20-55 procent visar symtom på depression (Séjourné, Callahan, 

Chabrol, 2010).  

 

Depression 

Depression kan definieras som nedstämdhet samt sänkt grundstämning. Begreppet depression 

benämns som ett symtom men även ett syndrom, då depression samt andra symtom ingår. 

Depression kan ha olika nivåer, från okomplicerad och hastigt övergående nedstämdhet till 

kraftig och långvarig dysterhet (Nationalencyklopedin, 2015). Begreppet depression används i 

vardagliga språket på många olika sätt och med egentlig depression menas att symtomen ska 

uppträda under en två veckorsperiod. Minst fem symtom ska uppfyllas av till exempel, att 

vara deprimerad eller irriterad större delen av dagen, viktförlust eller viktuppgång, 

energilöshet, känsla av att vara värdelös eller skuld. En signifikant skillnad från personens 

normala funktion ska kunna identifieras (Oyama & Piotrowski, 2014).  

 

Skuld  

I samband med missfall kan kvinnan uppleva skuld och besvikelse på den egna kroppen över 

att inte kunna fullfölja graviditeten (Andersson, Nilsson, Adolfsson, 2012). Begreppet skuld 

beskrivs uppkomma i lägen när en person bryter ett löfte eller regler som kan resultera i ett 

straff eller ogillande från andra. Men även när en person agerar mot sitt ideal 

(Nationalencyklopedin, 2015).  

 

Mötet med vården 

För en del vårdpersonal är missfall en vanlig företeelse som medför små komplikationer. 

Vidare beskrivs dock att psykiska påverkan är stor med konsekvenser som kan leda till 

depression, känslor av skuld, skam och stor sorg för dessa kvinnor, detta upplevde kvinnorna 

förbisågs av vårdpersonalen. Vidare beskrivs det att ett tidigt missfall kan påverka lika 
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mycket som ett sent missfall, även denna aspekt upplevde kvinnorna i vissa fall glömdes bort 

då de fysiska aspekterna stod i fokus för vårdpersonalen. En del kvinnor beskrev upplevelsen 

av att vården objektifierade dem vilket resulterade känslan av maktlöshet och ledde till att 

kvinnorna höll tankar och känslor inom sig (Evans, 2012). 

Hela 95 procent utryckte att något sorts stöd vid missfallet var av stor betydelse, och hela 91 

procent utryckte att de önskade stöd av vårdpersonalen. Kvinnorna beskrev att stöd direkt 

efter diagnosen ställts skulle ha varit till störst hjälp för hanteringen av missfallet (Séjourné 

m.fl., 2010). Generellt beskrevs dock missnöjde kring det givna stödet och kvinnorna utryckte 

en önskan om bättre vård (Robinson, 2014; Séjourné m.fl., 2010). Vidare beskrivs behovet av 

mer specifik information angående följderna då informationen vid tidpunkten för missfallet 

upplevdes otillräcklig, frustration utrycktes speciellt kring den bristande informationen om de 

psykiska aspekterna. Information visade sig även vara av stor vikt i kvinnornas hantering av 

missfallet (Séjourné m.fl., 2010). 

 

Sjuksköterskans roll 

Enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) skall sjuksköterskan ha förmåga att 

tillgodose patientens basala och individuella behov utifrån både fysiska, psykiska, sociala, 

kulturella och andliga aspekter. Sjuksköterskan skall i sin profession kunna föra ett samtal 

med patienten på ett respektfullt, uppmärksamt och empatiskt sätt. På ett förståeligt sätt kunna 

förmedla information med hänsyn till tidpunkt och informationsinnehåll samt försäkra sig om 

att patienten förstår den givna informationen. Sjuksköterskan ska visa förmåga att i mötet med 

patienten kunna uppmärksamma och möta dennes sjukdomsupplevelse och lidande samt 

lindra detta genom relevanta åtgärder.   

En studie som studerat kvinnors upplevelser av missfall tyder på att sjuksköterskan hade en 

betydelsefull roll i vårdandet och vårdpersonalens attityder har en direkt påverkan på 

kvinnornas återhämtning efter missfallet. Vidare beskrivs det att finkänsligt omhändertagande 

från vårdpersonalen var av betydelse (Evans, 2012). En del kvinnor beskriver dock att det 

fanns otillräckligt med tid att diskutera den personliga förlusten med sjuksköterskan, vidare 

beskrivs även vikten av att sjuksköterskan avlägger denna tid för att diskutera detta (Bryant, 

2008).  
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 Vårdtiderna för kvinnorna som genomgick missfall var för det mesta korta och skedde ibland 

på kirurgiska avdelningar. Detta resulterade i att sjuksköterskorna fick mindre tid att utveckla 

vårdande relationer med kvinnorna. Kvinnorna vårdades ibland med andra patienter som 

genomgick större operationer, detta medförde att de emotionella och psykologiska behoven 

hos kvinnorna som genomgick tidigt missfall hade lägre prioritet. Vidare beskrivs det att 

sjuksköterskorna var medvetna om kvinnornas behov men att förutsättningar som tid, 

finansiella omständigheter, kollegors attityder och brist på kunskap upplevdes som 

begränsningar och påverkade den vård sjuksköterskorna gav (Evans, 2012).  

 

PROBLEMFORMULERING  

En stor grupp kvinnor genomgår missfall varje år. Forskning beskriver missfall som en vanlig 

graviditetskomplikation med inte bara fysiska, utan även psykiska följder där depression och 

känslan av skuld är vanligt förekommande. Det finns dock inte alltid resurser för att bemöta 

dessa kvinnor inom vården, utan kvinnorna lämnas ibland utan stöd, förståelse och tillräckligt 

med information. Då missfall ibland har låg prioritet samt bristande kunskap hos vårdpersonal 

är detta område av betydelse att belysa. 

 

SYFTE 

Att belysa kvinnors upplevelser i samband med tidigt missfall. 

 

METOD 

 

Design 

Metoden som valdes var en allmän litteraturstudie, då det syftar till att skapa en översikt av 

forskning i valt ämne och sammanfattar den befintliga kunskapen (Friberg, 2012). För att 

kunna fånga upplevelsen av vården och missfallet valdes kvalitativ design, som syftar till att 

studera personers levda erfarenheter (Henricson & Billhult, 2013) 
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Urval 

Inklusionskriterierna till litteraturstudien var att samtliga artiklar skulle vara peer reviewed, 

finnas i fulltext eller via linksource. Publicerade mellan åren 2000- 2014, för att kunna 

presentera den mest väsentliga forskningen inom ämnet. Artiklarna skulle vara skrivna på 

språket svenska eller engelska och publicerade i en akademisk tidskrift med godkännande av 

etisk kommitté.  

Sökningsresultatet granskandes via systematisk genomläsning. Rubrikerna lästes först, stämde 

rubriken överens med syftet lästes abstraktet. Abstraktet avgjorde sedan om hela artikeln 

skulle läsas, för att sedan gå vidare till granskning och inkluderas i studien. Artiklarna 

granskades först individuellt av författarna till anfört arbete och sedan gemensamt. Mallen 

som användes var från Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2012), Mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser, se 

bilaga 1. Denna mall innehåller nivåerna, låg, medium och hög som betygssättning. Vid 

samma tillfälle sammanställdes artiklarna i en artikelmatris. Se bilaga 2. Av de 14 uttagna 

artiklar exkluderades fyra från studien relaterat till, avsaknad av etiskt godkännande, noggrant 

etiskt övervägande, tydlig metod eller irrelevans för studiens syfte.  

 

Datainsamlingsmetod 

Till datainsamlingen användes EBSCO Discovery Service med databaserna CINAHL och 

MEDLINE. Det är två breda databaser som innehåller artiklar inom huvudområdet 

omvårdnad (Karlsson, 2013). Inklusionskriterierna användes för att begränsa antalet 

sökträffar. Även MeSH termer och sökord användes, detta bidrar enligt Karlsson (2012) till 

att hitta relevanta artiklar för litteraturstudiens syfte. Första steget i sökningen gjordes genom 

bred sökning med MeSHtermen: ”abortion, spontanius” för att få en överblick av 

kunskapsläget. Även fritexten: ”miscarriage”, ”experience”, ”support”, ”nurs*”, ”attitude” 

och ”experience of care” användes för att ytterligare rikta sökningarna mot syftet då MeSH 

termer upplevdes bristfälliga. 

Sökorden ”miscarriage” och ”experience” valdes genom identifiering av nyckelorden i 

litteraturstudies syfte. MeSHtermen ”abortion, spontanius” framkom genom sökning på 

Karolinska Institutets hemsida i sökverktyget för MeSHtermer på begreppet ”miscarriage”. I 

artiklarna har ”abortion, spontanius” och ”miscarriage” synonym innebörd. Resterande sökord 
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identifierades genom redan valda artiklars nyckelord. Med hjälp av Booleska Operatorn AND 

som fungerar avgränsande och specificerar sökningen (Karlsson, 2013), samt med 

inklusionskriterierna skapades sökningar med relevans för litteraturstudies syfte. De 

inkluderade artiklarna uppkom i flera sökresultat, men placerades i matrisen på det 

sökresultatet där de först påträffades, se tabell 1. 

 

 

Tabell 1. Sökmatris 

Begränsningar: CINAHL och MEDLINE, fulltext, årtal: 2000-2014, peer reviewed, svenska 

och engelska.                    

Sökord  Träffar  Lästa 

abstrakt 

Urval för 

genomläsning  

Utvalda 

artiklar 

CINAHL 

(Artikel 

nummer)  

Utvalda 

artiklar 

MEDLINE  

(Artikel 

nummer) 

Abortion, 

spontanius 

7529 - - - - 

Abortion, 

spontanius 

AND 

attitude  

66 30 8 2 (Art nr; 2, 

9) 

2 (Art nr; 5, 

6) 

Abortion, 

spontanius 

AND 

support 

AND nurs* 

32 11 3 1 (Art nr; 4) - 

Miscarriage 

AND 

support 

426 50 8 3 (Art nr; 1, 

7, 10) 

- 

Abortion 

spontanius 

AND nurs* 

140 17 6 1 (Art nr; 8) - 
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Miscarriage 

AND 

experience 

2318 40 14 1 (Art nr; 3) - 

Miscarriage 

AND 

experience 

of care 

523 25 15 - - 

 

 

Dataanalys 

Artiklarna analyserades efter Fribergs beskrivning av att göra en litteraturöversikt (Friberg, 

2012). Med hjälp av färgkodning markerades texten med relevans för denna studies syfte och 

problemformulering, vilket skapade en uppfattning och en helhetsbild över artiklarna samt 

resulterade i tre huvudkategorier.  

Vid nästa steg sammanställde författarna individuellt varje artikel i en artikelmatris, se bilaga 

2. Sedan sammanställdes det färgkodade artiklarnas resultat i ett separat dokument. Under 

detta steg fördes en diskussion angående jämförelsen av färgkodning av artiklarna och 

artikelmatrisen. Vilket gjordes för att få båda författarnas perspektiv av artiklarnas innehåll 

samt för att utesluta att relevant information för studiens syfte exkluderats.   

I nästa steg printades sammanfattningen av artiklarnas resultat ut och klipptes isär. Sedan 

lades remsorna i högar som berörde de olika huvudkategorierna. I detta steg skapades 

subkategorier. Slutligen kunde likheter och skillnader i studiernas resultat och i respektive 

kategori och subkategori identifieras. De olika huvudkategorierna och subkategorierna 

presenteras i en kategorimatris, se bilaga 3, samt i resultatet.  

 

Etiska aspekter 

Två artiklar saknade tydligt etiskt godkännande. Således mejlades en författare till respektive 

artikel. Även tidskrifterna mejlades angående acceptans av artiklar som saknar etiskt 

godkännande eller tar etisk hänsyn. Detta enligt rekommendationer från Wallengren & 

Henricson (2013). Svar från tidskrifterna samt författarna erhölls med bekräftelse av etiskt 

godkännande där av har samtliga artiklar har etiskt godkännande, vilket ökar det 

vetenskapliga värdet (Wallengren & Henricson, 2013). Författarna till anfört arbete är 
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medvetna om att feltolkning samt fel vid översättning kan ha förekommit då engelska inte 

tillhör modersmålet. För att minimera riskerna för feltolkning vid översättning har Norstedts 

(2000) engelsk- svenska ordbok använts. Valet av lexikon anser Östlundh (2012) vara till god 

hjälp då språkliga utmaningar kan förekomma.   

 

RESULTAT  

Denna litteraturstudie bygger på tio vetenskapliga artiklar varav alla hade kvalitativ design. 

Resultatet presenteras i löpande text under representativa kategorier och underkategorier, se 

figur 1 samt bilaga 3. Huvudkategorin psykiska och emotionella aspekter, beskriver kvinnans 

psykiska och emotionella upplevelser i samband med missfallet samt upplevelsen av att 

förlora ett barn. Huvudkategorin attityder och bemötande, beskriver hur vården och 

vårdpersonalens attityder och bemötande uppfattades utifrån kvinnans perspektiv. Slutligen 

beskriver huvudkategorin informationens betydelse, beskriver hur den givna informationen 

uppfattades av kvinnan samt hur det påverkade vården.  

 

  

Figur 1. Kategoriöversikt 

Psykiska och emotionella 
aspekter

Upplevelsen att förlora ett 
barn 

Attityder och bemötande 
Att vara närvarande
Att förstå de emotionella behoven 

Informationens betydelse 
Information i samband med behandling 
Sökandet efter orsak till missfallet 

Kvinnans upplevelse av 
vården i samband med tidigt 

missfall. 
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Psykiska och emotionella aspekter 

Att genomgå ett missfall framkallade en stor mängd känslor, känslan av chock, sorg, skuld, 

tomhet och förlust var vanligt förekommande (Adolfsson, Larsson, Wijma & Berterö, 2004). 

Det har framkommit att kvinnorna upplevde att missfallet kom som en chock, relaterat till den 

plötsliga händelsen. Detta sågs främst hos de kvinnor som inte upplevt ett missfall tidigare 

(Ancker, Gebhardt, Andreassen & Botond, 2012; Maker & Ogden, 2003).  

Missfallet yttrade sig inte bara i chock utan även i känslor av sorg och besvikelse hos ett stort 

antal kvinnor (Adolfsson m.fl., 2004; Ancker m.fl., 2003; Harvey, Moyle & Creedy, 2001; 

Murphy & Merrell, 2009). Kvinnorna uttryckte att det var av stor vikt att deras sorg togs på 

allvar av allmänheten (Adolfsson m.fl., 2004). Sorg och smärta beskrevs uppkomma när 

kvinnorna försökte förstå vad som hände i deras liv vid tidpunkten för missfallet. Vilket 

skapade tumult i kvinnans liv, orsakad av övervälvande sorg och ångest (Harvey m.fl., 

2001). I en intervjustudie redovisade kvinnorna att sorg var en symbol för hela händelsen 

(Ancker m.fl., 2012).  

Känslan av skuld var vanligt förekommande (Adolfsson m.fl., 2004; Marker & Oden, 2003; 

Harvey m.fl., 2001; Wong, Crawford, Gask & Grinyer, 2003). Skuldkänslor yttrade sig i 

samband med att kvinnorna upplevde missfallet som ett personligt misslyckande (Adolfsson 

m.fl., 2004; Wong m.fl., 2003). De upplevde att de gjort människor i sin närhet besvikna 

genom att inte leva upp till de förväntningar som ställts av familj och vänner (Wong m.fl., 

2003). 

En del kvinnor uttryckte att den psykiska krisen missfallet orsakade, skapade en stor livskris 

och tomhet vilket genererade i upplevelsen av att vara deprimerad (Ancker m.fl., 2012). Alla 

kvinnor upplevde sig dock inte deprimerade, och ville inte sätta etiketten deprimerad på sättet 

att beskriva sina känslor. Kvinnorna pratade istället om känslor av djup sorg och smärtsam 

förlust, vilket gav en känsla av tomhet (Murphy & Merrell, 2009).   

 

Upplevelsen att förlora ett barn 

I samband med missfall var förlust ett återkommande tema. Gemensamt var att kvinnorna 

definierade att förlusten innehöll känslor av att förlora rollen och identiteten som moder. 

Förlusten innehöll även känslan av att ha förlora ett barn och den framtid som barnet skulle 
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föra med sig (Adolfsson m.fl., 2004; Harvey m.fl., 2001). För en del av kvinnorna yttrade sig 

förlusten av att förlora sitt barn i känslor av tomhet, vilket beskrevs som att förlora något 

fysiskt eller en kroppsdel (Adolfsson m.fl., 2004). Kvinnorna beskrev även att förlusten av 

barnet skapade en känsla av förvirring över att inte längre vara gravid och att livet förlorade 

mening, då kvinnorna redan tidigt i graviditeten definierat sig som moder (Harvey m.fl., 

2001).  

Kvinnornas uppfattning om vad förlusten innebar och hur kvinnorna upplevde att 

vårdpersonalen såg på förlusten visades tydligt.  Kvinnorna berättade att deras uppfattning av 

missfallet var förlusten av ett barn (Ancker m.fl., 2012; Harvey m.fl., 2001; Adolfsson m.fl., 

2004; Smith, Frost, Levitas, Bradley & Garcia, 2006). Medan de upplevde att vårdpersonalen 

såg missfallet från ett medicinskt perspektiv (Ancker m.fl., 2012; Harvey m.fl., 2001). 

Känslomässigt betraktade kvinnorna embryot som ett barn men förstod samtidigt att det 

medicinskt klassades som ett embryo. Följaktligen upplevde kvinnorna att känslorna för 

barnet inte alltid bemöttes med respekt av vården (Ancker m.fl., 2012). 

 I en studie med 13 kvinnor, hade en del kvinnor oönskad och oplanerad graviditet. En av de 

13 kvinnorna beskrev att den fysiologiska upplevelsen var svår och smärtsam medan det 

emotionellt var lättare att hantera. En annan synvinkel bland dessa 13 kvinnor var de som 

hade ett filosofiskt synsätt, att det var ödet som bestämde. De accepterade att händelsen var 

utanför deras kontroll. Bland dessa 13 kvinnor fanns även en kvinna som upplevelse att 

missfallet inte var av lika stor betydelse och relaterade det till att hon redan hade en son sedan 

tidigare (Maker & Ogden, 2013). Andra intalade sig att förlusten inte var slutgiltig och att det 

inte var deras fel att missfallet inträffade. Inställningen var att det skulle komma fler chanser 

till att bli gravid (Abboud & Liamputtong, 2005).   

 

Attityder och bemötande 

Kvinnorna påpekade att vården hade stor betydelse för upplevelsen av missfallet. De upplevde 

flera kliniska problem. Kvinnorna uttryckte att problemen påverkade dem negativt och 

därigenom även deras återhämtning (Harvey m.fl., 2001). Majoriteten av kvinnorna upplevde 

att vård och information från vårdpersonalen var bristfällig. Okänsliga kommentarer, 

användandet av medicinska termer, brist på empati och bekräftelse av förlustens betydelse, 
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var några av de brister som nämndes (Rowlands & Lee, 2010). Vidare upplevde kvinnorna 

brister i medkänsla från vårdpersonalen. Detta beskrevs bero på att missfallet var ett vanligt 

medicinskt problem. Vilket kan ha påverkat kommunikationen och hindrat vårdpersonalen att 

sympatisera med kvinnorna (Wong m.fl., 2003). Kvinnorna i studien av Smith m.fl. (2006) 

kunde med enkelhet beskriva situationer när de upplevde dålig kvalité på akutsjukvården från 

omvårdnadspersonal och medicinsk personal. En del kvinnor beskrev det som att åka på ett 

transportband, brister i omvårdnaden, känslan av att bli lämnad för länge ensam och 

osympatiskt bemötande från vårdpersonalen men det upplevdes även svårt att komma med 

klagomål till sjuksköterska och läkare (Smith m.fl., 2006). 

 

Att vara närvarande 

I en artikel där både sjukvårdspersonal och kvinnor intervjuades, framkom det att kvinnorna 

som väntade på behandling för tidigt missfall betraktades av vårdpersonalen många gånger ha 

lägre prioritet, medan högre prioritet gavs till patienter med större fysiska behov. En 

konsekvens för de väntande kvinnorna var att de kände sig ensamma och övergivna. Vidare 

beskrevs det att under väntan av kirurgisk utrymning från livmodern, berättade en kvinna att 

det var positivt att bli vårdad i singelrum. Det gav avskildhet att gråta ifred, men det innebar 

även att vara ensam vilket bidrog till en känsla av ensamhet. (Murphy & Merrell, 2009). Att 

bli lämnad åt sig själv var en känsla kvinnorna beskrev när de genomgick missfall i hemmet. 

De upplevde sig inte få den medicinska hjälp de önskade och vården förmedlade att missfallet 

var ett i mängden, detta upplevdes främst i akutsjukvården. Kvinnorna kände besvikelse över 

att deras oro inte bemöttes, och när de önskade även uppföljning av missfallet, vilket 

avfärdades av vården (Ancker m.fl., 2012). I två studier där privat och offentlig sjukvård 

jämfördes framkom det att kvinnor som vårdades upplevde att den privata vården var mer 

personlig (Abbud & Liamputtong, 2005; Domingos, Merighi, De Jesus, 2011). 

Sjuksköterskorna var närvarande och försökte bibehålla kvinnornas värdighet samt vårdades 

utifrån en vårdplan. Vid den offentliga sjukvården assisterade endast sjuksköterskorna läkaren 

och delade medicin (Domingos m.fl., 2011). Kvinnorna upplevde den offentliga vården mer 

opersonlig (Abbud & Liampottong, 2005). 
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Att förstå de emotionella behoven 

Kvinnorna utryckte att det de var i stort behov av stöd och empati och att upplevelsen och att 

känslorna blev tagna på allvar (Ancker m.fl., 2012). Det fanns en stark önskan om att bli hörd 

och bekräftad (Ancker m.fl., 2012; Domingos, Merighi & De Jesus, 2011; Harvey m.fl., 

2001). Vidare beskrev en del kvinnor att vårdpersonalen endast brydde sig om de fysiska 

aspekterna av deras vård och höll sig undan för att slippa lyssna eller försöka förstå vad de 

gick igenom. Detta beskrev en del kvinnorna visade på vårdpersonalens brister i omvårdnaden 

och förståelsen för deras välmående (Harvey m.fl., 2001). Majoriteten kände ilska över 

vårdpersonalens kommentarer och kände att de förnekade betydelsen av missfallet, samt att 

vårdpersonalen inte tog hänsyn till kvinnornas individuella fysiska och emotionella behov. 

(Rowlands & Lee, 2010).  En del kvinnor kände sig ifrågasatta i sina behov och känslor. De 

önskade att personalen skulle stanna upp lyssna på dem. Kvinnorna menade även att äkta 

förståelse för deras situation endast uppkom när vårdpersonalen förstod att kvinnan sörjde 

mer än ett barn de aldrig fick träffa (Harvey m.fl., 2001). 

 

 

Informationens betydelse  

Bristen på information av vårdpersonalen nämndes av ett stort antal kvinnor. Den 

informationen som gavs upplevdes som inadekvat och otillräcklig (Abboud & Liamputtong, 

2005; Harvey. m.fl., 2001). Utöver information i skriftlig och muntlig form fanns ett stort 

behov av mer specifik information och svar, angående konsekvenserna av missfallet. Bristen 

på svar kunde i vissa berättelser redovisa för det höga antalet kvinnor som drabbades av 

ångest. Medan andra accepterade vårdens enkla förklaringar (Wong m.fl., 2003). Den 

generella informationen och de broschyrer som gavs utan uppföljande diskussion, resulterade 

i att kvinnorna på egen hand sökte ytterligare information om missfallet. Den nya kunskapen 

upplevdes ge styrka och kontroll över situationen, när orsak och följder av missfallet 

identifierats (Abboud & Liamputtong, 2005). En del kvinnor upplevde dock att de trots 

generell information och vårdpersonalen svarade på frågor, så erhölls olika förklaringar och 

svar vilket gjorde kvinnorna osäkra och förvirrade (Abboud & Liamputtong, 2005). Andra 

upplevdes bristen på adekvat information som ett hinder i återhämtningen då de inte visste 

vad de kunde förvänta av situationen. Detta resulterade även i att kvinnorna inte kände 

kontroll över sina liv. Bristande kontroll över situationen kunde en kvinna som genomgått nio 
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missfall redogöra för, då hon upplevde att information undanhölls från henne (Harvey m.fl., 

2001)  

 

Information i samband med behandling  

Det beskrevs även att tidpunkten för att ge information var underskattad av 

sjukvårdspersonalen, då kvinnorna kände sig förvirrade och oförmögna att ta upp 

informationen som gavs (Wong m.fl., 2003). Ett exempel när detta inträffade var de kvinnor 

som fick information om att fostret var dött när de satt i gynekologstolen. Beskedet kom som 

en chock, information gavs, men i efterhand förstod inte kvinnorna vad som sagts (Adolfsson 

m.fl., 2004). Kvinnorna som genomgick en påtaglig smärtupplevelse i samband med 

behandling uttryckte ilska och besvikelse över att inte fått information om vad som fysiskt 

kunde förväntas av missfallet. Samt avsaknaden av smärtlindring när den var som värst 

(Ancker m.fl., 2012). Vidare beskrev andra kvinnor som genomgått behandling att de inte 

visste den medicinska proceduren de skulle genomgå och fick vänta i timmar på vård 

(Rowlands & Lee., 2010). Även andra kvinnor berättade att de inte visste vad som kunde 

förväntas från behandlingsmetoderna. Vidare beskrev de bristen på information om hur 

smärtsam och stor blödning som behandlingen kunde orsaka (Smith m.fl., 2006).  

 

Sökandet efter orsaken till missfallet  

Det har visat sig vanligt att kvinnorna sökte efter en orsak eller förklaring till missfallet. När 

ingen tillfredställande orsak presenterades av sjukvården försvårade det för kvinnorna att 

förstå varför missfallet inträffade (Adolfsson m.fl., 2004; Maker & Ogden, 2003). Ett stort 

antal kvinnor tog själva på sig ansvaret för missfallet. I samband med att kvinnorna upplevde 

att det var deras fel förekom inte sällan en känsla av skuld (Adolfsson m.fl., 2004; Marker & 

Oden, 2003; Harvey m.fl., 2001; Wong m.fl., 2003). Genom kvinnornas egna förställningar 

av orsak utrycktes allt från handlingar till fysiska aspekter och tankar ligga till grund för 

missfallet. Några av de handlingar som kvinnorna pekade på var att; dricka alkohol, röka, och 

vara för mycket eller för lite fysiskt aktiv (Adolfsson m.fl., 2004; Maker & Ogden, 2003). För 

andra kvinnor var upplevelsen att det var något fysiskt fel som orsakat missfallet vilket 

resulterade i skuldkänslor. Skuld uppkom även när kvinnorna sökte svar hos personer i sin 
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omgivning som de trodde kunde bidra med en rimlig förklaring och trygghet. Istället upplevde 

kvinnorna besvikelse och frustration när förväntningarna inte uppfylldes, skuld och 

osäkerhetskänslor uppkom därav då kvinnorna själva sökte i sina egna föreställningar av vad 

som orsakat missfallet (Harvey m.fl., 2001). En del kvinnor trodde även att missfallet var ett 

resultat av deras tankar, att inte vilja ha barnet tillräckligt mycket. Medan andra uppfattade att 

de inte gjort tillräckligt för att skydda sin egen graviditet. Dessa kvinnor upplevde dock en 

lättnad när vårdpersonalen upprepade gånger bekräftade att det inte var deras fel (Ancker 

m.fl., 2012).   

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

Författarna till anfört arbete ville belysa kvinnors upplevelser av tidigt missfall. Således 

gjordes en allmän litteraturstudie med kvalitativ design då kvinnornas upplevelser stod i 

fokus, vilket överensstämmer med vad Henricson och Billhult (2013) anser att en kvalitativ 

design undersöker.   

Tidsavgränsning användes för att ta fram aktuell forskning inom ämnet. Artiklarna skulle vara 

publicerade mellan år 2000-2014. En artikel som användes i anfört arbete var skriven på 

svenska, resten var skrivna på engelska. Detta kan ha medfört feltolkningar eller 

informationsbortfall. En ordentlig genomläsning av artiklarna och användning av lexikon 

krävdes, lexikon anser Östlundh (2012) kan vara till arbetets fördel. Författarna till anfört 

arbete har hjälpts åt vid översättning och analysering av data, vilket Wallengren och 

Henricson, 2013 konstaterar kan bidra till färre feltolkningar i arbetet. Även begränsningen 

fulltext och linksource gjordes, därav kan artiklar uteslutits som är relevanta för studiens syfte 

och inklusionsktirerier. 

Varje artikel granskades med hjälp av granskningsmall, se bilaga 1, för att säkerställa att 

artiklarna höll en acceptabel standard och var vetenskapligt skrivna. En svaghet med denna 

granskningsmall var att den saknade siffervalidering, utan innehöll endast låg, medelhög och 

hög som betygsättning och gav stort tolkningsutrymme under betygsättningen. Om en 

granskningsmall med siffervalidering samt mindre tolkningsutrymme används i arbetet så 

hade valideringen och standarden på artiklarna kanske sett annorlunda ut eller upplevts 
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tydligare i litteraturmatrisen. Detta tas med som en lärdom inför eventuellt kommande 

vetenskapliga studier.   

En styrka i arbetet är att två breda databaser använts vid sökning av artiklar. Att söka i olika 

databaser kan öka litteraturstudiens trovärdighet, då möjligheten att hitta passande artiklar till 

ämnet ökar (Henricson, 2013). Sökorden ansågs vara relevanta då valda artiklar återkom 

under samtliga databaser.  

I arbetet gjordes ingen geografisk begränsning utan artiklar som ansågs svara mot syftet och 

inklusionskriterierna inkluderades, vilket författarna tyckte bidrog till ett mer globalt 

perspektiv. Detta resulterade i tre artiklar från Australien, tre från England, två från Sverige, 

en från Brasilien samt en från Wales. Alla studier kom från industrialiserade länder. Alla 

studier är överförbara till svensk sjukvård förutom studien från Brasilien, eftersom den 

offentliga sjukvården i Brasilien är överbelastad, lider av resursbrist men även korruption 

(Landguiden, 2014).  

Då endast tio vetenskapliga artiklar användes till litteraturstudien och att ett lågt antal 

deltagare finns i resultatartiklarnas studier anses inte detta arbete vara generaliserbart, vilket 

styrks av Priebe och Landström (2013) som menar att om resultat inte är allmängiltigt är det 

inte generaliserbart. Generaliserbarheten kan även ha påverkats då författarna till anfört arbete 

valde att göra en allmän litteraturstudie. En allmän litteraturstudie inte är lika omfattande som 

en systematisk litteraturstudie, samt att analysen inte är lika ingående (Friberg, 2012). Allmän 

litteraturstudie valdes som design då det i samband med en kandidatuppsats och den tiden 

som fanns till förfogande skulle göra det orimligt att genomföra en systematisk 

litteraturstudie. 

Den begränsade tiden som fanns till förfogande påverkades av att författarna till en början 

valde att fokusera på ett annat ämne. Med tiden upptäcktes att otillräckligt publicerat material 

inom ämnet fanns till förfogande, och detta kan enligt Henricson (2013) ha påverkat studiens 

validitet och kvalitet. Arbetet kan även ha påverkats då tidigare kunskap inom 

uppsatsskrivande på denna nivå är bristfällig. Enligt Friberg, (2012) finns risk för selektivt 

urval vid en litteraturstudie, således kan författarnas egen förförståelse påverkat urvalet till 

artiklarna och relevanta artiklar och fakta kan ha förbisetts. Författarna till anfört arbete har 

haft kompetensbeskrivningen i åtanke under arbetets gång och kritiskt förhållningssätt vid 

genomläsning av artiklar samt beaktning av förförståelsen har vidtagits, med hjälp av Fribergs 
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(2012) analysmetod samt andra hjälpmedel såsom kompetensbeskrivningen för att kunna få 

en så objektiv synvinkel som möjligt genom hela arbetet, vilket författarna till anfört arbete 

ser som en styrka i denna litteraturstudie.  

 

Resultatdiskussion 

Vid tidpunkten för missfallet upplevde kvinnorna en mängd känslor, vilket en del kvinnor 

uttryckte som en psykisk kris. Kvinnorna identifierade missfallet som förlusten av ett barn 

och upplevde att vårdpersonalen såg det från ett medicinskt perspektiv. De upplevde brister i 

vårdpersonalens attityder och bemötande, vilket påverkade vårdupplevelsen och resulterade i 

känslor av att vara övergiven och ensam. Även upplevelsen av bristande information var 

framträdande. 

 

Psykiska och emotionella aspekter   

Resultatet visade missfallets stora påverkan på kvinnornas emotionella hälsa, där sorg och 

chock förekom. Detta beskriver även andra kvinnor i studier som undersökt upplevelsen av 

tidigt missfall (Gerber-Epstein,  Leichtentritt & Benyamini, 2009; Sefton, 2007). I resultatet 

beskrev en del kvinnor att förlusten skapade en psykisk kris och depression. Gerber-Epstein 

m.fl., (2009) konstaterar att ju mer kvinnorna såg fram emot det förväntade barnet desto större 

blev den psykiska påverkan. Kvinnorna isolerade sig och ändrade sinnestillstånd vilket kunde 

påvisa tecken på depression (Sefton, 2007). I en studie sågs dock ett lägre samband mellan 

depression än med ångest och oro i samband med missfallet (Paton, Wood, Bor, Nitsun, 

1999). Begreppet depression används i vardagliga språket genom att beskriva nedstämdhet 

och behöver inte betyda den medicinska diagnosen, egentlig depression. Relaterat till 

ovanstående anser författarna att egentlig depression kan förväxlas med djup sorg i 

kvinnornas berättelser. Oavsett benämning bör sjuksköterskan vara medveten om de psykiska 

och emotionella påfrestningarna missfall skapar för att kunna anpassa vården efter kvinnan. 

Detta styrker sjuksköterskans kompetensbeskrivning (2005) som konstaterat att 

sjuksköterskan ska kunna tillgodose både de fysiska och psykiska aspekterna av kvinnans 

vård.    

 



19 

 

Upplevelsen att förlora ett barn  

Resultatet visade att kvinnorna såg sitt missfall som förlusten av ett barn. De upplevde att 

vårdpersonalen såg det ur ett medicinskt perspektiv, vilket även överensstämde med 

kvinnornas uppfattning i studien av Lee (2012). Medicinska termer som embryo och produkt 

av befruktning var vanligt förekommande bland vårdpersonalen (Gergett och Gillen, 2013; 

Lee 2012). Vårdpersonal gav inte alltid missfall samma bekräftelse som en perinatal förlust. 

Det framkom även att vårdpersonalens egen syn på missfallet kan ha påverkat deras förståelse 

för kvinnans upplevelse (Gergett & Gillen, 2013). Den skilda synen på missfallets innebörd 

anser författarna till anfört arbete kan skapa en missvisande bild över kvinnornas behov, samt 

medföra att viktiga aspekter av vården förbises. Detta antagande stödjer Lee (2012)  då vården 

genom den felaktiga bilden fokuserade på medicinska åtaganden mer än på de individuella 

behoven.  

 

Attityder och bemötande 

Resultatet visade att det fanns ett generellt missnöje angående vården, detta överensstämmer 

med de kvinnor som vårdades på en allmän gynekologisk avdelning där de upplevde 

ensamhet, bristande sympati och intresse från vårdpersonalen, men de kvinnor som vårdades 

på en avdelning speciellt avsedd för missfall hade dock en positiv vårdupplevelse (Tsartsara 

& Johnson, 2002). I studien av Paton m.fl. (1999) där åsikterna av 79 kvinnor som genomgått 

tidigt missfall undersöktes. Framkom det att hela 72 procent var nöjda med vården, relaterat 

till en vårdande attityd, gott stöd samt upplevelsen av att bli bekräftad av vårdpersonalen 

(Paton m.fl., 1999). Ovanstående tyder på att sjukvårdens attityder och bemötande påverkar 

kvinnornas upplevelse av vården. Detta kan även ses i resultatet då kvinnorna upplevde att 

återhämtningen och upplevelsen var relaterat till de kliniska problemen, däribland okänsliga 

kommentarer, brist på empati och bekräftelse från vårdpersonalen.  Resultatet visade att när 

vårdpersonalen och sjuksköterskan var närvarande och tog hänsyn till kvinnan, upplevdes 

vården mer tillfredställande. Detta styrks då hela 85 procent av kvinnorna i en studie var 

nöjda med sjuksköterskans insats, då sjuksköterskan var stöttande och spenderade tid med 

kvinnan (Paton m.fl., 1999). När vårdpersonalen handlade med humanitet och värme 

beskriver Corbet-Owen och Kruger (2001) att kvinnorna påverkades positivt. I studien där 85 

procent var nöjda upplevde den grupp kvinnor som var missnöjda, att det berodde på 

sjuksköterskans frånvaro och resulterade i känslan att vara övergiven (Paton m.fl., 1999). 
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Således speglas bemötandet och närvarons stora påverkan på kvinnornas upplevelse. Då 

behovet att bli sedd och bekräftad reflekteras i upplevelsen av god vård.  

Resultatet visade att kvinnorna upplevde att de fysiska aspekterna av vården prioriterades, 

vilket även sågs i en studie där missfall och perinatal förlust studerades (Corbet- Owen & 

Kruger, 2001). Oavsett orsak belyste kvinnorna att de mest akuta behoven var att 

vårdpersonalen skulle bekräfta och identifiera deras fysiska och emotionella upplevelse 

Corbet- Owen & Kruger, 2001). Enligt författarna bör vårdpersonalen vara medveten om de 

psykiska och emotionella påfrestningar som missfall orsakar däribland sorg, skuld, depression 

och ensamhet är vanligt förekommande. Detta för att kunna vårda utifrån bästa förutsättningar 

och möta individens behov. Vilket även Corbet-Owen och Kuger (2001)  menar, för att vara 

effektiv i sitt arbete måste förståelse finnas för kvinnans emotionella reaktioner och hur de 

upplever situationen. 

 

Informationens betydelse 

Resultatet visade att kvinnornas informationsbehov inte tillgodosågs. Enligt 

kompetensbeskrivningen (2005) ska sjuksköterskan genom ett förståeligt sätt kunna förmedla 

information samt ta hänsyn till tidpunkt och försäkra sig om att informationen blir förstådd. 

Detta sågs inte i resultatet eller i andra studier då missnöjet relaterades till bristande attityd 

hos vårdpersonalen, användandet av medicinska termer och bristande förklaringar (Paton m.fl. 

1999). Författarna till anfört arbete anser att sjuksköterskan bör avsätta tid och ge utrymme att 

ställa frågor och reflektera kring den givna informationen. Den grupp kvinnor som var nöjda 

med mängden information, relaterade det till att tillräckligt skriven information samt tid 

tillsammans med sjuksköterska som förklarade detaljerna (Paton m.fl. 1999).  

 

Sökandet efter orsaken till missfallet   

Resultatet visade att sökandet efter orsak var vanligt och att få en förklaring till missfallet var 

av stor signifikans (Paton m.fl., 1999; Tsartsara & Johnson, 2002). Utan en tillfredställande 

orsak skuldbelade många kvinnor sig själva, detta sågs även i studien av Tsartsara & Johnson 

(2002). Enligt kompetensbeskrivningen (2005) ska sjuksköterskan lindra lidande med 

relevanta åtgärder, i detta fall skulle en relevant åtgärd vara att som sjuksköterska bidra med 

utförlig information angående missfallet. Hela 51 procent av kvinnorna var missnöjda med 
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förklaringen till missfallet. Kvinnorna upplevde att ingen adekvat information angående 

missfallet presenterades av vården (Paton m.fl., 1999). Genom detta anser författarna med 

stöd av kompetensbeskrivningen (2005) att sjuksköterskan i vårdandet av denna grupp 

kvinnor bör lägga tid på att förklara förloppet, vilket kan underlätta i förståelsen, utan att en 

direkt orsak till missfallet är nödvändigt. Trots att 51 procent av kvinnorna var missnöjda med 

förklaringen till missfallet var hela 49 procent av kvinnorna nöjda med förklaringen att 

missfall är vanligt förekommande och att oturen varit framme (Paton m.fl., 1999) Det 

framkom även att kvinnorna som fått en förklaring till missfallet upplevde en ökad kontroll 

över situationen (Corbet-Owen och Kruger, 2001).  

 

SLUTSATS 

Denna litteraturstudie visar att kvinnor som genomgår tidigt missfall upplever psykiska och 

emotionella påfrestningar. Kvinnorna upplevde brister i vårdpersonalens bemötande och 

attityder vilket resulterade i känslor av att vara övergiven och ensam. Informationen 

upplevdes otillräcklig och hade betydelse för förståelsen av händelsen samt i undvikandet av 

skuldbeläggning. Sjuksköterskan bör vara medveten om de emotionella och psykiska 

påfrestningar ett missfall skapar och beakta sina medicinska föreställningar och bemöta 

utifrån kvinnans perspektiv, samt visa tillgänglighet i samband med vården. Sjuksköterskan 

bör prioritera att spendera tid med kvinnorna, ge adekvat information och finnas där vid 

frågor. Detta medför en vård som tar hänsyn till alla aspekter av kvinnans behov, inte bara 

fysiska, utan även de psykiska och emotionella behoven. 

 

KLINISK BETYDELSE  

Litteraturstudien kan bidra med ökad kunskap och förståelse hos vårdpersonal i arbetet med 

kvinnor som genomgår tidigt missfall, då det bidrar med en insyn i kvinnans vårdupplevelse 

samt emotionella och psykiska välbefinnande. Det kan även bidra med en medvetenhet kring 

vikten av ett gott bemötande, stöd, information och hur det påverkar kvinnornas upplevelse av 

vården. Förhoppningarna med denna litteraturstudie är att möjliggöra för sjuksköterskan att 
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med den samlade kunskapen kunna bemöta varje kvinnas individuella omvårdnadsbehov och 

informationsbehov samt kunna bidra med stöd i samband med tidigt missfall.  

 

FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING  

I denna litteraturstudie har det framkommit information om hur kvinnor som genomgått tidigt 

missfall upplever vården. Endast två artiklar kom från Sverige, med fokus på känslor, därför 

är det av betydelse att forska vidare på ämnet i Sverige, med vårdupplevelsen i fokus. Detta 

för att kunna identifiera hur kvinnor upplever den svenska vården, och om likvärdiga brister 

finns i den svenska vården som i denna litteraturstudie. Resultatet visade på stor 

informationsbrist, således vore det av intresse att undersöka vilket slags information 

kvinnorna önskar och hur informationen skall ges på bästa sätt och vid rätt tidpunkt. Slutligen 

fokuserar ett flertal artiklar inom ämnet på kvinnans upplevelser, på grund av detta vore det 

av betydelse att även studera partnerns och eventuella barns upplevelser, för att få en 

helhetsbild av missfallets påverkan på familjen.  

 

FÖRFATTARNAS INSATSER 

Författarna har följt överenskommelserna enligt kontraktet som skrevs i arbetets början, se 

bilaga 4. Genom hela processen har arbetet skett gemensamt på bestämd plats för att minska 

risken för snedfördelning av arbetsbördan. Arbetet har skett i nära samarbete men respektive 

författare har tilldelats huvudansvar för olika delar så som inledning, bakgrund, metod, 

metoddiskussion, klinisk betydelse och förslag på vidare forskning. Båda har varit insatta i 

vad den andra arbetar med samt gett respons, gjort tillägg och bearbetat texten. Abstrakt, 

syfte, problemformulering, resultatet, resultatdiskussionen och slutsats har skrivits gemensamt 

då stöd i skrivandet och åsikter från båda författarna har varit nödvändigt för att kunna 

redovisa ett så korrekt arbete som möjligt. 
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Bilaga 2. Artikelmatris.   

Art. 

nr 

Författare, 

titel, år, 

tidskrift, 

land.  

Syfte Metod- design, 

datainsamling, 

urval, antal 

deltagare, 

analys.   

     Resultat 

 

Kvalitet 

1. Abboud, L., 

& 

Liamputtong, 

P. 

When 

pregnancy 

fails: coping 

strategies, 

support 

network and 

experiences 

with health 

care of ethnic 

women and 

their 

partners. 

År: 2005 

Journal of 

reproductive 

and infant 

psychology, 

Australien. 

 

Undersöka 

kvinnor och 

deras partners 

copingstrategi

er vid ett 

missfall, samt 

undersöker 

upplevelsen 

av och 

tillfredställelse 

av vården.   

Design: 

Kvalitativ. 

Datainsamling: 

Djupintervju med 

fenomenologisk 

ansats  

Urval: 

Snöbollsteknik, 

en kvinna 

nominerar en vän 

som passar 

kriterierna. 

Kvinna mellan 

22-45 år med 

minst ett upplevt 

missfall.  

Antal deltagare: 

6 kvinnor 

inklusive deras 

partners.  

Analys: Tematisk 

analys.  

Teman: 

Coping 

strategier, 

stöttande 

nätverk: 

stöttande eller 

hindrande? 

Upplevelse av 

vården, 

tillfredställand

e vård, brist på 

information.  

Kvinnorna 

använde olika 

copingstrategie

r för att ta sig 

igenom 

upplevelsen. 

Stöd från 

partner och 

familj ansågs 

som det bästa 

stödet. 

Kvinnorna 

hade olika 

upplevelser av 

vården. Ett 

genomgående 

tema var brist 

på information 

eller felaktig 

information.  

Hög 

2. Adolfsson, 

A., 

Larsson,P.G., 

Wijma, B., & 

Berterö, C. 

 

Identifiera och 

beskriva 

kvinnans 

upplevelse av 

missfall.  

Design: 

Kvalitativ. 

Interpretativ 

fenomenologisk 

design.  

 

 Tema: skuld 

och tomhet.  

Även 5 mindre 

teman: känna 

sig 

känslomässigt 

delad, 

Hög  
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Guilt and 

emptiness: 

women's 

experiences 

of 

miscarriage. 

År: 2004 

Health care 

for women 

international, 

Sverige.  

Datainsamling: 

Intervjuer genom 

en generell 

intervju guide.  

Urval: Kvinnor 

som sökt för 

missfall inom 16 

veckors 

graviditet. Över 

18 år gamla.  

Antal deltagare: 

15 deltagare 

varav 13 

deltagare 

användes till 

resultat.  

 Analys: 

Ordagrann 

transkribering 

som sedan 

delades in i 

meningsenheter, 

kategorier och 

teman.  

kroppslig 

sensation, 

förlust, sorg 

och övergiven. 

3. Ancker, T., 

Gebhardt, A., 

Andreassen, 

S., & 

Botond, A. 

Early 

bereavement, 

women's´ 

experience of 

early 

miscarriage. 

År 2012 

Vård i 

norden, 

Sverige. 

 

Att beskriva 

den sörjande 

kvinnans 

upplevelse av 

tidiga missfall. 

Design: 

Kvalitativ.  

Datainsamling: 

Kvalitativa 

forskningsintervj

uer med 

fenomenologisk 

ansats.  

Urval: Kvinnor 

med upprepade 

missfall i vecka 

4-14 inom de två 

närmsta åren.  

Antal deltagare: 

6 deltagare.  

 

Teman: Att få 

vara moder, 

oväntat 

trauma, 

reaktion och 

konfrontation, 

att hitta 

förklaringar, 

att möta 

förståelse, att 

genomgå en 

livskris, att få 

sörja som 

förälder.  

Psykologiska 

behov 

identifierades 

ex. bli 

förstådd, ha 

folk runt 

omkring som 

Hög 
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Analys: 

Kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

lyssnar, inger 

trygghet och 

respekterar 

deras förlust 

vilket sällan 

gavs i vården. 

4. Domingos, 

S., Merighi, 

M., & De 

Jesus, P. 

Experience 

and care for 

spontanius 

abortion: 

phenomenolo

gical study. 

År: 2011 

Online 

brazilian 

journal of 

nursing,  

Brasilien 

Skapa 

förståelse för 

upplevelsen 

hos kvinnor 

som 

genomgått 

missfall i 

kontext med 

stödet från 

allmän och 

privat 

sjukvård och 

upplevelsen 

av vården 

givet av 

sjuksköterskor

na.  

Design: 

Kvalitativ. 

Datainsamling: 

Intervju med en 

social 

fenomenologisk 

ansats, öppen 

intervju.  

Urval: Kvinnor 

som genomgått 

missfall i vecka 

5-16, 18-38 år. 

Sjuksköterskor 

som assisterar, 

27-44 år.   

Antal deltagare: 

13 kvinnor och 7 

sjuksköterskor. 

Analys: 

Socialfenomenol

ogisk analys.  

Teman: Svårt 

och smärtsamt 

moment, 

välkommen 

(upplevelser av 

vården).   

Spontanaborter 

ses som något 

oväntat, en 

svår tid i livet 

följt av sorg, 

smärta i 

relation till 

förlusten och 

smärtan att inte 

genomgå 

graviditeten. 

Kvinnorna 

utryckte 

önskan om 

stöd, vård, 

information.   

Hög 

5. Harvey, J., 

Creedy, D., 

& Moyle, W. 

Women’s 

experience of 

early 

miscarriage: 

a 

phenomenolo

gical study. 

År: 2001 

Australian 

journal of 

advanced 

Utforska 

kvinnors 

upplevelser av 

tidigt missfall.  

Design: 

Kvalitativ 

design. 

Data insamling: 

Beskrivande 

fenomenologiska 

intervjuer. 

Urval: Kvinnor 

som genomgått 

tidigt missfall 

inom de närmsta 

12 månaderna.  

 

Antal deltagare: 

Tre deltagare.  

Teman: 

Förlust, 

osäkerhet, 

skuld, klinisk 

vård, behov av 

emotionellt 

stöd.  

Händelsen 

sågs inte på 

samma sätt för 

vårdpersonalen 

som för kvinna 

som liknade 

händelsen med 

att förlora 

hopp, drömmar 

och rollen som 

Hög 
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nursing, 

Australien  

Analys: 

Colazzo´s metod 

för 

fenomenologisk 

dataanalys. 

moder och att 

fostret inte var 

ett barn i detta 

stadium. 

6. Maker, C & 

Ogden, J. 

Titel: The 

miscarriage 

experience: 

more than 

just a trigger 

to 

psychologica

l morbidity.  

År: 2003 

Psychology 

and health, 

England.  

Bidra med 

detaljerad 

insyn i 

upplevelsen 

av missfall 

med fokus på 

tidiga missfall 

i första 

trimetern. 

Design: 

kvalitativ. 

Datainsamling: 

Semistrukturerad 

intervjuer metod.  

Urval: Kvinnor 

diagnostiserade 

med missfall 

inom de första 14 

veckorna av 

graviditeten. 

Ålder 22-43. 

Antal deltagare: 

13 kvinnor.  

 

Analys: 

interpretativ 

fenomenologisk 

analysmetod 

(IPA, Smith 

1996).  

Identifierade 

teman: 

turbulensen av 

missfall, 

anpassning till 

missfall, 

försoning.  

Turbulensen 

av missfall: 

Känslor som 

chock, 

oförberedda 

och förnekelse. 

Anpassning: 

bygga upp 

självförtroende

, jämför sig 

med 

omgivningen, 

dela med sig 

av upplevelsen 

och försöka se 

en mening med 

det som hänt.  

Försoning: att 

gå vidare, 

återgå till 

vardagen.  

Hög 

7. Murphy, F., 

& Merrell, J. 

Negotiating 

the 

transition: 

caring for 

women 

through the 

experience of 

early 

miscarriage. 

Utforska 

kvinnors 

upplevelse av 

ett tidigt 

missfall på 

gynekologisk 

avdelning på 

ett sjukhus. 

Design: 

Kvalitativ 

etnografisk 

studie.   

Datainsamling: 

observationer 

och intervjuer.  

Urval: Kvinnor 

som genomgått 

missfall.  

 

Teman: 

Missfall och 

sjukhusinläggn

ing, förlora 

barnet, 

påföljder. 

Dessa tolkades 

som en process 

då det är 

viktigt att 

vårdpersonalen 

erbjuder 

omvårdnad 

som möter 

Hög 
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År: 2009 

Journal of 

clinical 

nursing, 

Wales.  

Antal deltagare: 

8 kvinnor och 16 

vårdpersonal.  

 

Analys: 

systematisk 

analys.  

kvinnans 

fysiska och 

emotionella 

behov.  

 

 

8. Rowlands, I., 

& Lee, C. 

The silence 

was 

deafening´: 

social and 

health 

service 

support after 

miscarriage. 

År: 2010 

Journal of 

reproductive 

and infant 

psychology, 

Australien.  

Identifiera sätt 

att stötta 

australienska 

kvinnor efter 

missfall. 

Design: 

Kvalitativ 

design. 

Datainsamling: 

Semistrukturerad 

intervjumetod.  

Urval: Kvinnor 

som genomgått 

missfall inom de 

närmsta 2 åren.  

Antal deltagare: 

9 kvinnor mellan 

35-42 år.  

Analys: Tematisk 

analys.  

Teman: 

Engagemang 

av andra, hur 

stor påverkan 

andra 

människor har 

på kvinnans 

upplevelse av 

sitt missfall. 

Fokus på 

kvinnan själv: 

hennes egen 

resa genom 

upplevelsen.   

Hög 

9. Smith, L., 

Frost, J., 

Levitas, R., 

Bradley, H., 

& Garcia, J. 

Women´s 

experience of 

three early 

miscarriage 

management 

options a 

qualitative 

study. 

År: 2006 

British 

journal of 

general 

practice, 

England. 

Att uppskatta 

den sociala 

och egna 

påverkan av 

olika 

behandlingssät

t hos kvinnor 

som 

genomgått 

tidigt missfall. 

Design: 

Kvalitativ studie, 

randomiserad 

kontrollerad 

studie.  

Datainsamling: 

Semistrukturerad 

intervjumetod.  

Urval: Missfall i 

första trimetern 

inom 13 veckors 

graviditet.  

Antal deltagare: 

72 deltagare.  

Analys: NUDIST 

kvalitativ analys 

paket. 

 Fem teman: 

Intervention, 

upplevelsen av 

vård, 

slutgiltighet, 

”barnet”, 

smärtan och 

blödningen. 

Medel 
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10. Wong, M., 

Crawford, T., 

Gask, L., & 

Grinyer, A. 

A qualitative 

investigation 

into women's 

experiences 

after a 

miscarriage: 

implications 

for the 

primary 

health care 

team. 

År: 2003 

British 

journal of 

general 

practice, 

England.  

Undersöka 

kvinnors 

erfarenhet av 

vård vid ett 

missfall som 

kan ha 

påverkat 

förmågan hos 

vårdpersonale

n att upptäcka 

psykiatrisk 

ohälsa efter 

missfall. 

Design: 

Kvalitativ 

design.  

 Datainsamling: 

Semistrukturerad

e intervjuer och 

frågeformulär. 

Urval: Kvinnor 

över 18 år som 

diagnostiserats 

med ett missfall 

och 

vårdpersonal. 

Antal deltagare: 

22 intervjuade.  

 

Analys: 

Kvalitativ data 

med en 

”growndet 

theory” 

approach.  

Transkribering, 

kodning delades 

in i 

meningsenheter 

och kategorier 

slutligen teman.  

Teman 

identifierades 

från intervjuer 

och 

fokusgruppern

a som 

karaktäriserar 

upplevelsen av 

patienter och 

sjukvårdsperso

nal efter 

missfall.  

Normalisering 

av 

vårdpersonalen

, skuld, falska 

antaganden, 

varierande 

kvalité på 

vården och 

brister i 

färdigheter hos 

personalen, 

förslag på 

förbättring.  

Hög 
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Bilaga 3. Kategorimatris 

    Huvudtema  

            

                       Subteman 

Författare  

År 

Psykiska och 

emotionella 

aspekter 

Upplevelsen att 

förlora ett barn 

Attityder och 

bemötande 

 

Att vara närvarande  

Förstå betydelsen  

Informationens 

betydelse 

 

Vid behandling 

Sökandet efter orsak  

Abboud, L., & 

Liamputtong, P. 2005. 

            X               X               X 

Adolfsson, A., Larsson, 

P. G., Wijma, B., & 

Berterö, C. 2004. 

           X 

           

                          X 

Ancker, T., Gebhardt, A., 

Andreassen, S., & 

Botond, A. 2012. 

          X               X            X 

Domingos, S., Merighi, 

M., & De Jesus, P. 2011. 

               X  

Harvey, J., Moyle, W., & 

Creedy, D. 2001. 

          X               X             X 

Maker, C., & Ogden, J. 

2003. 

          X                            X 

Murphy, F., & Merrell, J. 

2009 

          X               X              

Rowlands, I., & Lee, C. 

2010. 

               X             X 

Smith, L., Frost, J., 

Levitas, R., Bradley, H., 

& Garcia, J. 2006. 

          X               X             X 

Wong, M., Crawford, T., 

Gask, L., & Grinyer, A. 

2003. 

           X                X  
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Bilaga 4. Författarkontrakt.  

 

                                               Gruppkontrakt  

                                        Inför C-uppsats 19/1-30/3 

 Arbetet ska ske 8-16, Måndag- Fredag. 

 Resterande timmar ska läggas på om inlämning inte är klar eller måste revideras. 

 Vara påläst inför seminarium och träffar på skolan, vara införstådd med vad som ska 

göras ex: vad är ett PM. 

 Vid ogiltig frånvaro ska missade timmar tas igen. 

 Giltig frånvaro är sjukdom, dödsfall eller läkartid.  

 Arbetet ska i första hand ske tillsammans på Väsby bibliotek eller på skolan.   

 Arbetet ska fördelas lika över båda författarna.  

 Arbetsfördelningen ska kännas bra för båda, vi hjälper varandra för att nå resultatet 

godkänt på arbetet.  

 Meddelar varandra i god tid vidfrånvaro. 

 Kommunikation är obligatoriskt.  

 Bidra med positiv inställning. 

 

Datum:__________ 

 

Gustav Aspén:___________________                   Karin Grahn:____________________ 


