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Det är ungefär 10-15% av alla graviditeter som slutar i missfall. Många av kvinnorna som 
genomgått ett missfall lider av depression och/eller ångest. Syftet med den här studien är 
att beskriva vilka omvårdnadsbehov kvinnor som erfarit missfall har, för att de ska kunna 
få den vård de behöver när de kommer för att träffa en sjuksköterska. Metoden som 
användes var en kvalitativ litteraturstudie där tio artiklar var kvalitativa, en var kvantitvativ 
och en var både och. Resultat visas i två huvudkategorier: behov i det offentliga rummet 
samt behov i det privata rummet. Till varje huvudrubrik finns fyra underrubriker. 
Resultatet visar att sjuksköterskor och annan personal inom vården behöver bli mer 
empatiska och sympatiska. Kvinnorna har ett behov av att prata och alla kvinnor borde få 
ett erbjudande om att komma på ett återbesök på sjukhuset för att träffa adekvat personal 
som kan hjälpa dem i det sorgearbete som det innebär att ha erfarit ett missfall. Kvinnorna 
har även ett behov att få sörja på sitt eget sätt. Om de får rätt form av vård och stöd från 
professionella, familj och vänner har de störst chans att återhämta sig snabbt.
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There are about 10-15% of all pregnancies which ends up in a miscarriage. Many of those 
women who go through a miscarriage suffer from depression and anxiety. The aim of this 
study is to describe the need of care and support women that have gone through a 
miscarriage have, so that they can receive better suited help when they see a nurse
regarding the miscarriage. The method which was used was a qualitative literature study 
with ten qualitative articles, one quantitative and one who was both. The result is built on 
two major themes: needs in the public room and needs in the private room and four 
subthemes for every major theme that were identified in the analysis. The result shows that 
nurses and other hospital staff need to be more empathic and sympathetic. The women 
have a need of having someone to talk to and every woman should get an opportunity to go 
to a follow-up meeting at the hospital. The women also need to mourn in their own way 
and if they have the right kind of caring and support from professionals, families and 
friends they can recover more quickly.
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INLEDNING

”Ett missfall,
en overklig blodklump
och bröst som inte längre ömmar.

En förlust av liv,
en sorg så stor,
en liten mage som rann bort.

Flera chanser,
nya chanser
men aldrig desamma.
Varför ville inte
just du födas?”

(Söderberg, 1998, s.78)

Att bli gravid innebär oftast en stor lycka för föräldrarna. En väntetid följer med 
förväntningar och längtan med känslor som stolthet och ansvar. Hela kroppen reagerar, 
mer hormoner sänds ut vilket leder till väldiga känslostormar. Ibland blir det inte som det 
är tänkt, lyckan och förväntningarna mynnar plötsligt ut i sorg. Många som väntar barn får 
missfall och får själva, utan professionell hjälp, gå igenom sorgen efter det (Bergman & 
Normelli, 2000).

Det är ungefär 10-15 % av alla graviditeter som slutar i missfall (Bergman, et.al., 2000).
Missfall innebär att ett foster som inte är livsdugliga stöts ut ur livmodern relativt tidigt 
under havandeskapet (Nationalencyklopedin, 2007). Enligt svensk lag räknas det till 
missfall om fostret föds död före utgången av den 28: e graviditetsveckan. Även foster som 
föds döda och som är mindre än 35 cm, oavsett ålder räknas som missfall, de innefattas för 
att även foster som legat döda i livmodern en tid ska räknas med, men som inte stötts ut 
förrän efter vecka 28. Om barnet dör efter vecka 28 räknas fostret som ett barn och skall
enligt lag begravas som en individ. Foster som förlorat livet innan vecka 28 kremeras och 
sprids i en minneslund, i samråd med föräldrarna (Bergman, et.al., 2000).

Många sjuksköterskor träffar kvinnor som haft eller har ett pågående missfall till exempel 
på gynekologi- och akutmottagningar. I mötet mellan patient och sjuksköterska är det 
oerhört viktigt att vara professionell och tillkännage att det som hörts och sagts är uppfattat 
och att förmedla till kvinnan att hon får tala ut om det som känns jobbigt. Utmaningen är 
att fånga upp det som upptar den enskilda individen, vad hon för in i samtalet och att gå 
vidare utifrån det utan att lägga in egna värderingar och åsikter (Thornquist, 2001).

Den här litteraturstudien vänder sig till blivande och yrkesverksamma sjuksköterskor, men 
även till övrig sjukvårdspersonal. För att förlusten skall kunna tas på allvar behövs mer 
kunskap om de psykiska, fysiska och känslomässiga påfrestningar kvinnor som haft ett 
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missfall går igenom, för att sjuksköterskor och sjukvårdspersonal på bästa möjliga sätt ska 
kunna tillgodose kvinnornas behov. Litteraturstudien avser därför att beskriva kvinnors 
upplevelser vid missfall och framförallt vilken vård de har behov av.

BAKGRUND

Tidigare forskning

1998 gjordes en studie på 393 kvinnliga och manliga studenter i USA. De fick alla besvara 
frågan om de kände någon som fått missfall. 82 % av de tillfrågade kände någon som haft 
missfall vilket tyder på att det är en känd och omtalad företeelse. Informationen från den
här frågeställningen är viktig då den demonstrerar på att missfall faktiskt sker (Hackett, 
Renner, Verdekal, Brier, & Fallucca, 2000). 

Enligt artiklarna nedan påvisas det att kvinnor som genomgått missfall löper stor risk att 
drabbas av både depression, ångest och borderline.

Magee, Macleod, Tata och Regan (2003) gjorde en studie kring psykisk oro efter 
upprepade missfall som visar att kvinnor som fått flera missfall ofta känner psykisk oro. 
Det var dock stor variation bland kvinnorna. Variationen på den psykiska oron hos 
kvinnorna kunde inte relateras direkt till själva missfallet, så som antal missfall eller tid 
sedan det senaste missfallet. Variationen förklarades istället med att kvinnor som hade satt 
sig mer in i föräldrarollen i jämförelse med andra roller kände mer psykisk oro. Den högsta 
nivån av psykisk oro uppvisades hos de kvinnor vars tankar dominerades av negativa 
tankar relaterade till barn och en frånvaro av positiva tankar om andra icke-barn-relaterade 
erfarenheter. Forskarnas upptäckt föreslår att den pågående oron som kvinnor upplever 
efter missfall kan förstås bättre om den relateras till andra aspekter i deras liv än bara som 
ett direkt resultat till det upplevda missfallet.

Vad det gäller depression efter missfall menar Swanson (2000) att det är de kvinnor som 
snabbt blir gravida igen eller som har barn sedan tidigare, som löper mindre risk att bli 
deprimerade. Författaren föreslår även att den person som har hand om kvinnan inom 
vården borde, förutom att ta reda på om hon är fysiskt redo att bli gravid igen, undersöka 
om hennes förmåga att ta emot den information, stöd och vård som vore bäst för henne för 
att bearbeta oro som förmodligen kommer att komma i hennes nästa graviditet. 
Informationen som finns tillgänglig när missfallet sker, så som kvinnans ålder, inkomst, 
antal barn och om hon förlorat några barn tidigare, kan vara faktorer som leder till en högre 
risk för depression. Det beskrivs även att den viktigaste informationen är den som fås i ett 
samtal med kvinnan kring missfallet och vad hon själv och människor hon har runt 
omkring sig kan göra för att hjälpa henne att hantera sina erfarenheter. Direkt när en 
kvinna som fått missfall, eller har ett pågående missfall, kommer till en akutmottagning 
bör en sjuksköterska ge henne vård i form av stöd. I en annan forskning kring depression 
relaterat till missfall som gjordes i juli 2007 kom Cumming, Klein, Bolsover, Lee, 
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Alexander, MacLean och Jurgens fram till att kvinnor efter ett missfall är mer deprimerade 
och har oftare ångest än män i samma situation. Forskarna studerade kvinnorna i upp till 13 
månader efter missfallet och deras studie bekräftar att kvinnorna bär på en stor emotionell 
börda. Magee et.al., (2003) kommer även fram till att flera av kvinnorna som haft missfall 
har kriterierna för borderline, antalet är olika högt beroende på vilken kriteringsskala de 
använde sig utav. Bordeline är en personlighetsstörning och de typiska dragen för 
sjukdomen är bland annat impulsivitet, en instabil självbild och självdestruktivitet 
(Allgulander, 2005).

Forskningen är mer inriktad på kvinnor och deras upplevelser kring missfall än männens 
upplevelser. Fiona och Murphy (1998) har tittat på upplevelser av missfall utifrån ett 
manligt perspektiv. Hos männen har känslor som förslut, upprördhet, hjälplöshet, skuld, 
förvirring och misstro identifierats.

Vidare har Georgsson-Öhman, Grundewald och Waldenstöm (2003) studerat kvinnors 
orolighet i relation till längden av graviditeten, de kom fram till att kvinnor i den tidiga 
graviditeten känner en stor oro över risken att få missfall. Kvinnorna upplever även en stor 
oro över barnets hälsa i följd med oro över den kommande födseln. Enligt Kiessling och 
Kjellgren (2004) borde hon få så stor möjlighet som går att samtala kring sin situation, då 
det har en stor betydelse för känslan av att vara delaktig. Genom samtal och framförallt 
genom att lyssna kan vårdpersonal visa att de bryr sig om kvinnan. 

Omvårdnadsteoretiska perspektiv

Sjuksköterskor har under årens lopp byggt upp ett antal idéer om omvårdnad, patienter, 
hälsa och lidande i avsikt att förstå och förklara omvårdnadens praktik. Det finns i dagens 
samhälle en medvetenhet om att den medicinska förklaringsmodellen för människan är 
otillräcklig när det gäller kunskapsområdet omvårdnad och det blir vanligare med teorier 
som utgår från ett helhetsperspektiv på människan (Nationalencyklopedin, 2007). År 1971 
utkom den andra utgåvan av omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbees bok ”Interpersonal 
Aspects of Nursing”. I framväxten av de ”nutida” omvårdnadsteorierna är Travelbees 
omvårdnadsteorier väldigt intressanta för alla som arbetar inom sjukvården med 
omvårdnad på människor. Teorierna fokuserar på patientens upplevelser och erfarenheter 
(Kirkevold, 2000).

Travelbees (1971) omvårdnadsteori bygger på att omvårdanden är en mellanmänsklig 
process där sjuksköterskan medverkar i arbetet med att hjälpa en individ att förebygga eller 
bemästra upplevelser av sjukdom, lidande och även vid behov finna en mening i dessa 
upplevelser. Travelbee hävdar vidare att för att förstå vad omvårdnad är måste man förstå 
vad som sker mellan patient och sjuksköterska och hur deras interaktion kan upplevas och 
vilka konsekvenser detta kan ha för patienten och dennes tillstånd. Travelbee beskriver att 
varje form av sjukdom eller skada innebär ett hot mot individen själv. När patienterna 
söker hjälp upplevs ett problem och patienten är i behov av omvårdnad. Patientens sätt att 
uppfatta sitt eget problem/sjukdom är viktigare än någon vårdgivares 
klassificeringssystem. Vidare menar Travelbee att sjuksköterskan inte kan veta hur 
individen upplever sin sjukdom utan att tala med vederbörande och av henne få höra vilken 
mening hon själv lägger in i sitt tillstånd. Dock anser Travelbee att kommunikation är en 
svår process och en process som inkluderar en rad olika kompetensområden hos 
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sjuksköterskan. Hon menar att kommunikation är en ömsesidig process där man delar eller 
förmedlar tankar och känslor med varandra. Sjuksköterskan måste kunna behärska olika 
kommunikationstekniker och tillämpa kunskap, sensitivitet och sinne för ”timing”.  
Kommunikationen är en målinriktad process för att nå omvårdandens mål, att hjälpa 
patienten att bemästra sitt lidande eller sjukdom och att finna en mening i sin upplevelse. 
Syftet med kommunikationen menar Travelbee är att lära känna patienten och utforska och 
tillgodose individens behov. 

Travelbee (1971) ser det som en viktig egenskap hos sjuksköterskan att hon kan förhålla 
sig till individens upplevelse av sjukdom och lidande, framför sin egen eller andra 
personers diagnoser eller objektiva bedömningar. Det viktigaste syftet med omvårdnad 
menar Travelbee är att hjälpa en individ att finna mening i sina olika livserfarenheter. Man 
uppnår syftet med omvårdnaden genom att etablera en mellanmänsklig relation. Denna 
relation är en process och ett medel för att tillgodose den sjukes behov. Det är 
sjuksköterskans ansvar att en sådan relation etableras och upprätthålls, men det kräver 
delaktighet från den andre, relationen måste vara ömsesidig. Travelbee (1971) menar att 
den mellanmänskliga relationen är ett mål som uppnås efter att man har gått igenom fem
interaktionsfaser.

Fas ett, mötet, kännetecknas av att människor är främmande för varandra, vilket leder till 
att vi har generaliserade uppfattningar och förväntningar om varandra. Genom 
observationer, intryck och bedömningar fås ett första intryck och känsla av den andra 
individens personlighet. Travelbee anser att det för sjuksköterskan gäller att se bortom den 
generaliserade bilden av patienten och i stället se själva individen. När vi människor börjar 
se varandras unikhet utvecklas interaktionsfasen ytterliggare och leder oss in till fas två, 
framväxt av identiteter. I den här fasen får sjuksköterskan en inledande förståelse av 
patientens upplevelse av sin situation och patienten börjar betrakta sjuksköterskan som en 
individ i stället för en yrkesroll. Fas tre, empati, är en upplevelse som äger rum mellan 
minst två individer. Travelbee menar att om berörd personal kan känna empati så skulle det
leda till en förmåga att förutse handlingar. Det är en förmåga att gå in i, eller dela och 
förstå en individs psykologiska tillstånd i ett visst ögonblick. Vidare anser Travelbee att 
empati är något neutralt, något som varken är bra eller dålig och som kräver förmåga att 
kunna förutse eller förstå den andres handlingar. Sympati som är den fjärde fasen är ett 
resultat av empatifasen och kännetecknas av medkänsla, sjuksköterskan tar del av den 
andres lidande vilket förutsätter att han/hon är nära den andre. I den femte och sista fasen 
uppstår en nära, ömsesidig kontakt och förståelse mellan sjuksköterska och patient. När 
dessa personer delar samma upplevelse blir det hela meningsfullt och framförallt 
betydelsefullt för båda. Travelbee (1971) menar att relationen blir ett resultat av att 
sjuksköterskan har lindrat patientens plågor. 

Med empati menas i detta arbete förmågan att kunna leva sig in i en annan människas 
känsloläge och behov. Sjukvårdspersonal kan förmedla sin empatiska förståelse genom en 
bekräftande handling till exempel genom minspel eller kommentar. Med sympati menas att 
en person kan visa upp olika egenskaper som vänlighet, pålitlighet och hjälpsamhet.
(Nationalencyklopedin)
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Det naturliga krisförloppet

Krisförloppet har beskrivits inom psykiatrin där fyra olika faser berörs som är 
karakteristiska för krisbearbetning (Cullberg, 2003; Ottoson 2000).  

Chockfasen är en akut fas vilket kan drabba någon vid en häftig och oväntad dramatisk 
händelse, i det här fallet är det kvinnan som drabbas efter ett missfall. Det är i den här
fasen sjukvårdspersonalen ofta kommer i kontakt med den krisdrabbade. All energi går åt 
till att orientera sig i tillvaron; på ytan kan personen verka oberörd men inombords råder 
kaos. Andra kan reagera precis tvärtemot – med skrik och panik som inte går att undgå 
(Cullberg, 2003). Förmågan att ta till sig ny information är nedsatt och besked och 
förklaringar missuppfattas lätt (Ottosson, 2000).

Reaktionsfasen heter fasen som bryter fram några timmar upp till någon dag efter 
chockfasen. Här bryter den smärta fram som händelsen orsakat. Fasen varar några veckor 
till månader och är mindre kaotisk än chockfasen. Sömn-, aptit-, och kroppsstörningar är 
vanligt. Många känner behov av att fly och tar till alkohol och lugnande mediciner för att 
uppleva någon sorts verklighetsflykt (Cullberg, 2003). 

Bearbetningsfasen även kallad sorgearbetet är en inlärningsprocess då förlusten tas in steg 
för steg och den sörjande lär in ett nytt förhållningssätt till omvärlden. Känslor och sorg 
kan bearbetas tillsammans med sjukvårdspersonal genom samtal (Ottosson, 2000).

Nyorienteringsfasen är en fas som varar livet ut eftersom många sorger aldrig avslutas. 
Under nyorienteringsfasen är smärtan kontrollerad. Hur den enskilde hanterar en kris beror 
bland annat på vilken praktisk hjälp och vilket stöd från närstående och vänner som är 
tillgänglig. En välbearbetad kris är viktig för ökad styrka och mognad (Cullberg, 2003). 
Förlusten stannar kvar hos den enskilde som ett minne och behöver inte störa engagemang 
i andra personer och aktiviteter (Ottosson, 2000).

Hälso- och sjukvårdslagen

Inom hälso- och sjukvårdslagen finns det många regler, förordningar och lagar som skall 
följas. Nedan följer ett utdrag med olika mål och krav ur hälso- och sjukvårdslagen. 

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 
befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilda människans värdighet. Den som har störst behov av hälso- och sjukvård skall ges 
företräde till vården. Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en 
god vård. Det kan till exempel vara att vården skall vara av god kvalitet och tillgodose 
patientens behov av trygghet i vården och att behandlingen ska vara lätttillgänglig. 
Patienten skall även visas respekt för sitt självbestämmande och sin integritet. Ett annat 
oerhört viktigt krav inom vården är att kontakter skall främjas mellan patienter och olika 
hälso- och sjukvårdspersonal. När någon har avlidit, skall hälso- och sjukvårdens uppgifter 
fullgöras med respekt för den avlidne. De efterlevande skall visas hänsyn och omtanke. 
Vården och behandlingen skall så långt som det är möjligt utformas och genomföras i 
samråd med patienten och det enklaste sättet att samråda med patienten är att ha god 
kunskap om dennes behov.  (Hälso- och sjukvårdslagen, 1982:763).
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PROBLEMFORMULERING
Tidigare studier visar att behoven som uppkommer efter ett missfall kan variera samt att 
många kvinnor upplever en stark psykisk ohälsa. Om kunskapen kring vilka behov 
kvinnorna har blir belyst kan omvårdnaden vid missfall förbättras för den enskilde 
individen och den psykiska ohälsan kan bli mindre. Sjuksköterskan kommer lättare att 
kunna förstå kvinnans behov och veta vad hon skall göra för henne rent 
omvårdnadsmässigt för att hon ska må så bra som möjligt.

SYFTE
Att beskriva vilka omvårdnadsbehov kvinnor har som erfarit missfall.

Frågeställning

1. Vilka är kvinnans behov i mötet med sjuksköterskan?

METOD
Studien är en kvalitativ litteraturstudie, vilket innebär att resultatet bygger på beskrivande 
data från informanter som de givit med sina egna ord. I en kvalitativ studie söks kategorier, 
beskrivningar eller modeller som bäst beskriver ett fenomen eller sammanhang i 
omvärlden/individens livsvärld (Olsson & Sörensen, 2004). Arbetsgången som efterföljs 
grundar sig på den modell som beskrivs i Friberg (2006). Steg ett handlar om att anlägga 
ett helikopterperspektiv, vilket innebär att övergripande undersöka vad som finns 
publicerat på området. Fokus riktas mot sådant som är mest utmärkande för det studerande 
området, inte mot detaljer i de enskilda studierna. I det andra steget handlar det om att 
avgränsa till ett urval av studier samt att granska kvaliteten. Ett måste i det här steget är att 
titta på vad som skall exkluderas och vad som skall inkluderas. Steget har sin utgångspunkt 
från problemformuleringen och vad som hittats i litteratursökningen. I det tredje steget 
analyseras studierna, de utvalda artiklarna läses igenom för att få en förståelse för vad de 
handlar om, en sammanställning görs för att se vad fokus ligger på. Det fjärde och sista 
steget är att presentera det som framkommit i analysen under ett antal lämpliga rubriker. 

Datainsamlings metod

Sökningen av vetenskapliga artiklar gjordes i tidskriften British Journal of General Practice 
och i databaserna CINHAL, Academic searchelite och Elin@Skovde. Två av artiklarna 
hittades i British Journal of General Practice sökmotor, där artiklarna sorterades efter 
publiceringsår och sökordet miscarriage användes (3312 träffar). Databaserna som 
användes är av bibliografiska referenser och relevanta för omvårdnadsforskning. Sökorden
(tabell 1) som användes var: Miscarriage, nurse, care, experience, women, pain, 
depressive, anxiety, pregnancy loss, health, antenatal care, emotion och ordet emotional. 
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Tabell 1. Sammanställning av sökning i databaserna. 

Sökord CINAHL Academic 
Search

Elin@Skovde Antal utvalda 
artiklar

Miscarriage 506 1539 2294 0
Miscarriage AND 
nurse

29 28 17 0

Miscarriage AND care 111 144 164 1
Miscarriage AND 
experience

63 96 124 6

Miscarriage AND 
women

232 752 1155 0

Miscarriage AND 
women AND 
experience

41 62 87 1

Miscarriage AND 
anxiety

20 26 42 1

Pregnancy loss 215 354 1247 0
Pregnancy loss AND 
miscarriage

44 145 242 1

Antenatal care 431 384 914 0
Antenatal care AND 
emotion

0 0 0 0

Antenatal care AND 
emotional

8 5 12 1

Urval

Tolv vetenskapliga artiklar valdes ut till resultatet där inklusionskriterierna var att 
artiklarna i studien skulle vara mellan år 2000 och fram till år 2007, de skulle även vara 
empiriskt vetenskapliga artiklar och innehålla information om kvinnors erfarenhet och 
upplevelser i samband med missfall. Då forskningen är begränsad inom området ändrades 
inklusionskriterierna och kravet var nu att artiklarna skulle vara mellan år 1999 och fram 
till år 2007. Artiklarna valdes ut efter att ha blivit kritiskt granskade bland annat genom att
ha tittat på de ur olika synvinklar. Tio av artiklarna som valdes ut var kvalitativa, en var 
kvantitativ och en artikel var både kvalitativ och kvantitativ.

Analys

Artiklarna som ingår i studien presenteras i bilaga 1. Artiklarna lästes först igenom var för 
sig för att få en fördjupad känsla av innehållet. Sedan bearbetades resultatet i artiklarna
mening för mening och analyserades för att notera innebörden av varje mening. 
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Innebörden av varje mening noterades i marginalen med ett ord eller flera. Artikelresultatet 
diskuterades och de ord som hittats sammanställdes och kategoriserades, efter vilka ord 
som var mest förekommande. Två huvudkategorier bildades och i varje huvudrubrik 
bildades fyra underrubriker för att lättare kunna läsa och förstå varje del av resultatet.
Kategorierna redovisas under rubriken resultat. Genom att kontrollera de slutgiltiga 
kategorierna mot de ursprungliga texterna bekräftades validiteten då överensstämmelsen 
föreligger mellan ursprunglig data och de teman som identifierades i analysen.

Etiska aspekter

Vid en litteraturstudie är det viktigt att referenser och citat anges på ett korrekt sätt och att 
ingenting plagieras (Olsson et.al., 2004). I uppsatsen strävas det efter att göra gott på ett 
effektivt och tillförlitligt sätt och arbetsmaterialet används med respekt för författarna. 
Materialet är översatt och behandlat så korrekt och objektivt som möjligt. Artiklarna är 
byggda på tidigare publicerat material vilka redan har granskats av en etisk kommitté. 
Källor som använts återfinns i referenslistan med fullständiga uppgifter. Då 
litteraturstudien baseras på tidigare material som publicerats behöver inte studien genomgå 
granskning av etisk kommitté (Willman & Stoltz, 2002).
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RESULTAT
De omvårdnadsbehov kvinnor har som erfarit missfall, som framkom i analysen, beskrivs i 
två huvudteman med fyra underteman vardera. Huvudtemana består av ordet rummet, 
ordet syftar till att visa att det finns två olika miljöer, sjukhusmiljö och hemmiljö där 
behoven är olika. I resultatet används citat på orginalspråk för att förtydliga innebörderna.

1. Behov i det offentliga rummet
Behov av professionellt bemötande   
Behov av enskilda väntrum
Behovet av att få reda på orsaken till missfallet
Behov av uppföljning

2. Behov i det privata rummet
Behov av att bli accepterade
Behov av förståelse
Behov av att få känna känslor och uttrycka sina känslor 
Behov av stöd från närstående

Behov i det offentliga rummet skall knyta samman kvinnans möte med sjuksköterskan
under sin vistelse på sjukhus när hon genomgått eller genomgår ett missfall. 

Behov i det privata rummet skall knyta samman kvinnans möte med sig själv och 
närstående i det egna hemmet. Vilket behov har kvinnan i mötet med sina närstående, 
mötet med mannen, barnen, far- och morföräldrar och vänner.

Behov i det offentliga rummet

Kvinnor som erfarit missfall känner ofta att något är fel med graviditeten och söker sig till 
sjukvården. Bemötandet blir många gånger inte som kvinnorna förväntat sig utan de 
känner sig misstrodda och förbisedda. Kvinnorna beskriver att det finns brister på 
informationen från sjukhuset och att de inte fick några råd, annat än att de skulle fortsätta 
som vanligt (Simmons, Singh, Maconochie, Doyle & Green, 2006). 

Behov av professionellt bemötande  
Harvey, Creedy och Moyle (2001) har forskat kring kvinnornas erfarenhet kring missfall. I 
studien beskrivs att kvinnorna upplevde missfallet som något negativt och att de kände 
rädsla och panik associerat med brist av förståelse om vad som hade hänt dem. När 
kvinnorna sökte förklaring på missfallet från sjukvårdspersonal upplevdes en besvikelse 
när de upptäckte att deras förväntningar på förklaring och försäkran inte erbjöds, denna 
brist ledde till frustration hos kvinnorna. När professionell personal inte kunde hjälpa dem
när de kände oro efter att ha genomgått ett missfall blev de mer oroliga. Framförallt 
skapades en oro, som blev genererad när den professionella sjukvårdspersonalen behöll sin 
distans till kvinnorna som patienter och undvek att konfrontera situationen. Upplevelsen av 
sjukvårdspersonalen var att de inte brydde sig om kvinnorna och att de inte kände någon 
empati. De uppfattade att personalen enbart var intresserad av hur de mådde rent fysiskt 
och att de höll en distans till kvinnorna för att slippa lyssna och försöka förstå sig på dem. 
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När den professionella sjukvårdspersonalen höll den här distansen till kvinnorna 
uppfattades den som en demonstration på brist av förståelse och omvårdnad för deras 
välmående. 

”Most people treat miscarriage as not very important” 
everybody has them” etc. but it was very traumatic for me” 
                                                        Simmons et.al., (2006) s. 1942

Adolfsson, Larsson, Wimja, och Berterö (2004) beskriver vidare i sin forskning att 
kvinnornas sorg måste bli tagen på allvar av andra människor runt omkring dem. De 
behöver få prata ut. Kvinnorna tycker att det allra viktigaste är att de får lov att prata ut 
med någon som kan besvara deras frågor, någon som har kunskap. Hildingsson och 
Rådestad (2004) studie tyder på att missnöjet inom den emotionella vården rörde sig mest 
om tid, att vårdpersonalen inte har en riktig tid att ägna sig åt att prata med kvinnan, 
uppmuntra henne och svara på frågor. Kvinnorna i Adolfsson et.al., (2004) nämner att 
sjuksköterskor inte alltid förstår deras känslor vid ett missfall, det är viktigt att kvinnorna 
uppmärksammas och blir behandlade på ett professionellt humant sätt och med både 
sympati ochempati. 

”I thought; well now I’ve had a miscarriage and then they went 
out the nurses and the physicians too. I was lying there and they 
wrote in the papers and so on. I felt the tears coming: I got warm 
inside and was affected. At the preoperative ward. I had to wait 
for a long time too.” 
                                                            Tsartsara och Johnson (2002) 

Simmons et.al., (2006) har kommit fram till att de kvinnor som tidigare haft missfall och 
fått det igen, undvek kontakten med sjukvården. Kvinnorna fick en distinkt känsla av att 
sjukvårdspersonalen inte visste hur de skulle kunna ge det stöd som behövdes. Sjukvården 
visade brist på sympati kring vad kvinnorna gick igenom. De fick vård som om de haft 
vilken medicinsk åkomma som helst och ingen medkänsla i den förslut de kände. Även 
Corbet-Owen och Kruger (2001) har kommit fram till att kvinnorna upplever att 
sjukvårdspersonal har brist på sympati, de beskriver även att personalen upplevs som 
okänslig och kall. Simmons et.al., (2006) beskriver vidare att kvinnorna i studien kände sig 
misstrodda och förbisedda utav sjukvården och personalen. Corbet-Owen och Kruger 
(2001) har kommit fram till att oavsett hur missfallet fick kvinnorna att känna sig så var 
alla i behov av att få sina känslor och tankar utvärderade. Kvinnorna har ett behov att prata 
och att få förståelse och bli trodda.

”I can’t really punt any blame – other than the insensitivity from 
that nurse and maybe the doctor… he was so offhand… it would 
have helped to have a caring doctor… Nurses need to be VERY 
sensitive”.    
                                           Corbet-Owen och Kruger (2001) s. 421

Att kvinnorna upplever problem inom sjukvården stärks ytterligare genom Abboud och 
Liamputtongs (2005) forskning. En kvinna som deltog i studien beskriver en upplevelse 
där hon ställdes mellan sjuksköterskans och doktorns olika besked. 
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”… When we went outside we were very shocked because she 
[nurse] said something but the [doctor] said something else; 
different opinions. So we were confused who to believe, you 
know. I started saying, ‘My God, maybe the baby is good and the 
doctor grave me Panadeine Forte to kill my pain, but at the same 
time it might kill the baby too’. So I don’t know. Even till now I 
don’t know. I don’t know what happened. Either I’m going to 
believe the doctor who told me it’s abnormal or her. I don’t 
know.”
                                         Abboud och Liamputtongs (2005) s. 11

Smith, Frost, Levitas, Bradley och Garcia (2006) nämner att oavsett vad kvinnan vill så 
måste sjukvårdspersonalen ta reda på vad hon vill och vara lyhörda gentemot hennes egna 
önskningar. Även Harvey et.al., (2001) nämner att sjukvårdspersonal skall visa ömhet för 
kvinnornas behov, personalen skall även uppmuntra kvinnorna att prata om sina känslor 
för att lättare förstå vad de själva har gått igenom. För att det ska kunna ske krävs en 
ändring i sjuksköterskeutbildningen. Mer fokus skall ligga på att tillgodose emotionellt 
stöd, visa empati och användning av terapeutiska metoder så som beröring och massage för 
att hjälpa patienterna att läka emotionellt och psykiskt.

Behov av enskilda väntrum
Tsartsara och Johnson, (2002) samt Simmons et.al., (2006) har kommit fram till att 
kvinnornas negativa upplevelser när de kommer till sjukhuset för att få sitt missfall 
bekräftat grundar sig mycket i att de får dela väntrum med de kvinnor som är gravida och 
snart skall bli mammor. Simmons et.al., (2006) beskriver att kvinnorna ansåg det
opassande och okänsligt att bli placerade med de kvinnor som snart skulle föda. Kvinnorna 
kände sig chockade, sårbara och ensamma under väntetiden. De kände att de hade ett 
behov av att få känslomässigt stöd från sjukvårdspersonal eller att de behövde ett enskilt 
rum där de kunde få sörja ifred. Kvinnorna i Tsartsara och Johnson, (2002) forskning ville 
ha ett erkännande och en förståelse från sjukvården då de ansåg sig behöva bli behandlade 
med mer försiktighet och känsla. De uttrycker negativa känslor då de blir hänvisade till de 
väntrum med gravida kvinnor som nämns ovan. 

”I was very, very tearful and I think it’s because you go down (to 
the antenatal clinic) and you go through all these seats of women 
who are about 8 months pregnant, 5 months pregnant. And you 
know that you’ve lost the baby, and you have to wait there… And 
it seemed, it seemed very very upsetting, a very poor system to 
me… And I don’t like jumping queues, but I think that is a very 
good cause to go straight to the front of the queue”.
                                                         Tsartsara och Johnson, (2002)

Abboud och Liamputtong (2005) beskriver att kvinnor som befunnit sig i ett väntrum med 
andra kvinnor som skall få besked att ett missfall har skett har kunnat stötta varandra och 
de har förstått att de inte är ensamma i den här situationen. Att sitta i samma väntrum som 
en kvinna i samma situation tyder på en positiv upplevelse medan de kvinnor som fått sitta 
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i ett väntrum med kvinnor som inte är i samma situation utan skall föda inom kort tyder på 
en negativ upplevelse. 

Behovet av att få reda på orsaken till missfallet
Adolfsson et.al., (2004) har kommit fram till att kvinnor som råkat ut för missfall vill ha 
en orsak till att det har hänt. De vill kunna återta kontrollen över sina egna liv igen och de 
kvinnor som inte fick en orsak till att missfallet skett fastslog en egen anledning till det
som hänt. De lade skulden på sig själva och trodde att det berodde på rökning, stress eller 
oro, innan något annat blev bekräftat av en doktor. Även Harvey et.al., (2001) har kommit 
fram till att kvinnor beskyller sig själva för det som skett om de inte får reda på orsaken 
till sitt missfall. De får många en dålig syn på sig själva och deras självförtroende sjunker. 

”There’s no purpose in it. I don’t understand why I lost my child. 
It was mine and It´s my body that took it from me. I can’t blame 
anybody else. It´s in me; my body did expel my child. I have been 
unsuccessful in something great, something important. It´s I, 
myself, who caused this.” 
                                                         Adolfsson et.al., (2004) s. 550

Det som Adolfsson et.al., (2004) och Harvey et.al., (2001) tar upp i sin forskning, som 
beskrivs här ovanför, är även något som nämns i Tsartsara och Jonson (2002). 
Kvinnorna i studien nämner att behovet av att få reda på orsaken till missfallet är stort. 
Kvinnorna accepterar inte ett svar som att ”det händer så många”, svaret tillfredsställer 
inte kvinnornas behov utan i stället försöker de, som även beskrivs här ovanför, komma 
på fram till orsaken kring missfallet själva. Vilket leder till att kvinnorna ofta beskyller 
sig själva och sin livsstil för att missfallet inträffade. Anledningen till att de ville veta 
varför de fått missfall var inte enbart för att få veta vad som orsakade det hela utan även 
för att förstå vad som hade hänt rent fysiskt i kroppen. Adolfsson et.al., (2004) beskriver 
vidare att kvinnornas känslor behövde bli bekräftade eftersom ingen kan se hur dåligt de 
mår på insidan. De vill veta orsaken till missfallet för att återta kontrollen över livet. 
Ingen kvinna vill höra;

” It´s not important for you. It´s only a miscarriage”
                                    Adolfsson et.al., (2004) s. 550

Simmons et.al., (2006) menar att kvinnorna försöker hitta egna förklaringar till missfallen, 
så som stress, övervikt och alkoholintag. Kvinnorna i studien poängterar vikten av att veta 
varför graviditeten slutade i missfall. Att bara få höra ”det var inte ditt fel” räckte inte som 
förklaring och en vidareutveckling behövdes för att verkligen försäkra kvinnan om att det 
faktiskt inte var hennes fel. Enligt forskarna uttrycker kvinnorna att det är en rättighet att 
bli mamma, en personlig rättighet att om du verkligen vill ha ett barn så ska du ha 
möjligheten att få det.

Behov av uppföljning
En stor del av forskningen som är gjord på kvinnor som genomgått missfall tyder på att 
kvinnorna är i behov av ett återbesök. I Simmons et.al., (2006) beskrivs vikten av 
känslomässigt stöd och forskarna har kommit fram till att ett återbesök är det som 
kvinnorna behöver. Ett besök där sjuksköterskan ser till att allt är okej, kvinnorna ger 
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förslaget att skapa en missfallsgrupp eller vanlig rådgivning från en professionell, inom 
området missfall, dit kvinnan kan vända sig. Även Wong Crawford, Gask och Grinyer 
(2003) har föreslagit att ett återbesök vore bra för kvinnorna. Forskarna vill att ett 
obligatoriskt återbesök skall införas 6-8 veckor efter missfallet. Informanterna i Adolfsson 
et.al., (2004) forskning är även dem i behov av en uppföljning, ett återbesök för att kunna 
gå vidare i livet. En av kvinnorna beskriver att hon har ett behov av uppföljning: 

“Perhaps It´s not sufficient with a second check-up: Well, It´s 
okay with the miscarriage, you do not need an operation. It´s not 
that it physically went well, no complications, no infections, etc. 
But I need a mental follow-up.” 
                                                        Adolfsson et.al., (2004) s. 554 

Enligt Wong et.al., (2003) låter oftast läkare och sjuksköterskor det vara upp till patienten 
att söka vidare konsultation eller medicinsk vård om de önskar det eller om ett nytt 
problem utvecklas. De flesta kvinnorna i studien såg det som en hög prioritering att 
sjukhuset skulle sköta återbesök efter att de blivit utskrivna. Kvinnorna beskrev även att 
anledningen till att de själva valde att inte uppsöka sjukvården var att de kände sig i vägen 
eftersom de inte hade något ”riktigt” problem utan mest behövde stöd och någon att prata 
med. En kvinna beskriver i Tsartsara och Johnson, (2002) studie att hon var i stort behov 
av ett återbesök men då hon själv var tvungen att ringa och boka tid gick hon inte på något, 
kvinnan förmådde helt enkelt inte att ringa eftersom hon mådde mycket dåligt. En annan 
kvinna i studien nämner att hon varit på ett återbesök och upplevde det som väldigt 
positivt. Sjuksköterskan hon fick prata med tog sig verkligen tid och lyssnade på kvinnan.
Nikcevic, Kuczmierczyk, Tunkel och Nicoladies (2000) gjorde i sin forskning en 
undersökning kring känslor före och efter ett återbesök efter det att kvinnorna har erfarit ett 
missfall. Forskarna kom fram till att både oro och negativa känslor var lägre efter 
återbesöket i jämförelse med innan samt att de positiva känslorna hade ökat efter 
återbesöket

Harvey et.al., (2001) beskriver vidare inom ämnet uppföljning att de kvinnor som 
genomgått ett missfall borde bli uppringda av en sjuksköterska för stöd, samtidigt som de 
erbjuder ett tillfälle att lyssna på kvinnan och hjälpa henne att komma över sin tragedi. 
Kvinnorna anser att när missfallet precis har skett borde de få med sig en broschyr hem 
med viktig information kring vad som kan hända efter ett missfall samt att de kan få 
rådgivning från sjukhuset eller kommunen. De ansåg att de då i lugn och ro kunde smälta 
vad som hänt och på nytt få den information de fick på sjukhuset fast genom en broschyr.
Vissa av kvinnorna som deltog i Jacobs och Harvey (1999) studie hade mottagit ett paket
med information, broschyrer och dikter om missfall från mödravårdscentralen. De kvinnor 
som mottog paketet reagerade positivt och uppskattade materialet, de beskriver att de läst 
materialet om och om igen. I paketet ingick även en broschyr om en själv-hjälps-grupp 
som även det var mycket uppskattat, kvinnorna ansåg att det var skönt att kunna prata med 
någon annan och kunna känna att det är normalt med missfall. 
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Behov i det privata rummet

Efter att kvinnan varit på sjukhus kommer hon hem, det hem som det var tänkt att hon 
skulle ta med sig ett barn till. På något sätt måste hon få chansen att infinna sig i den nya 
situation som hon befinner sig i. Nedan redogörs olika behov som kvinnan har i det privata 
livet samt förväntningar som ställs på henne som kvinna, både från henne själv, sin partner 
samt krav ifrån samhället.

Behov av att bli accepterade
Enligt Simmons et.al., (2006) uttrycker kvinnorna att det är en rättighet att bli mamma, en 
personlig rättighet att om du verkligen vill ha ett barn ska du ha möjligheten att få det. 
Efter missfallet var några väldigt arga, speciellt de kvinnor som hade gjort speciella 
förberedelser inför graviditeten och de som inte haft någon bra förlossning tidigare.

En stor del av den tidiga graviditeten är att planera för framtiden. Kvinnorna gör 
exempelvis upp planer om hur den nya familjen skall leva, kanske flyttar de till en ny 
lägenhet mer anpassad för barn, tar tjänstledigt från jobbet för att uppsöka BB eller 
planerar för vem som skall ersätta kvinnan på arbetet när hon går på barnledighet 
(Adolfsson et.al., 2004).

Många kvinnor beskriver mammarollen som den ultimata rollen i att vara kvinna, att 
mammarollen på något sätt gör de till hela människor och gör att de kan fullfölja sitt syfte 
som kvinnor. Att få barn innebär att både kvinnorna och deras män kommer att bli mer 
accepterade i samhället. 

”I felt like a whole person… it was my mission in life… It was just    
something that´s normal, it´s supposed to be. It´s the way you´re
married now and you have have to… you´re going to have 
children”.

                                                                     Corbet-Owen och Kruger (2001) s. 416

Att förlora moderskapet gjorde att kvinnorna kände sig förvirrade och att det var svårt att 
förstå sig på världen, en värld som berövade dem deras mammaroll. Kvinnorna kände att 
omvärlden hade glömt bort dem som potentiella mödrar (Harvey et.al., 2001). 

Deltagarna i studien Corbet-Owen et.al., (2001) uttrycker att vara gravid är något normalt, 
naturligt och en del av att vara en kvinna i samhället. Kvinnorna beskriver vidare att bli 
gravid är specifikt anknutet till att vara en bra och plikttrogen fru/partner. Missfallet 
beskrivs som en personlig förlust men även som ett misslyckande att fungera korrekt som 
kvinna genom att inte uppfylla de krav som samhället och deras partner ställer på dem. 

Adolfsson et.al., (2004) har i sin studie beskrivit att det svenska idealet är att få några barn 
efter det att kvinnorna köpt villa och varit gift i några år eller för att fullfölja mor- och 
föräldrars och vänners förväntningar. Kvinnan beskriver att det är ett nöje att ge sin man ett 
barn och sina barn en syster eller bror. Även Corbet-Owen och Kruger (2001) menar att 
kvinnorna känner att deras status höjs när de är gravida och att deras roll som kvinnor blir 
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förstärkt. De blir mer framgångsrika och kan nu fullfölja sina plikter som fruar/partner. Att 
få barn skulle innebära så mycket glädje för familjen och förväntningarna på hur livet 
skulle förändras var höga.

”Then my whole life would have been different… marriage would 
have recovered…family bonds would have been stronger”.
                                           Corbet-Owen och Kruger (2001) s. 416

Behov av förståelse
Enligt Adolfsson et.al., (2004) accepterar vissa kvinnor som fått missfall att skulden läggs 
på dem själva. Precis som Adolfson et.al., (2004) kommer både Simmons et.al., (2006) och 
Maker och Ogden (2003) fram till att kvinnorna tar på sig skulden för missfallet då de 
kanske har rökt innan, eller känner att de stressat för mycket och att de därför fått missfall. 
En kvinna väljer att lägga skulden på sig själv då hon gjort två aborter tidigare, hon tror att 
gud nu väljer att straffa henne för det hon tidigare har gjort. En annan kvinna beskriver i 
Harvey et.al., (2001) att hon började tro att hon inte var en bra människa och använde det 
som orsak till varför hon fått missfall. Hon kände sig förvirrad och försökte förstå varför 
just hon fått missfall. Oförmögen att förstå erfarenheten gav hon sig själv skulden för att 
det skett. Känslan av skuld gjorde att kvinnornas självförtroende sänktes och de hade inte 
tillit till sig själva att någonsin kunna föda ett barn. Harvey et.al., (2001) beskriver vidare 
att kvinnorna upplevde att ingen förstod vad de gick igenom. Tanken på att bli gravid igen 
var skrämmande samtidigt som tankar på ett annat barn ofta upptog deras tankar. 

En kvinna beskriver att den äldre generationen lade skulden för missfallet på henne 
(Abboud och Liamputtong, 2005).

”Old people, actually it was my parents-in-law, who would say 
it’s my fault. They would blame me. The closest person to me was 
my husband. He was always there encouraging me that I have 
another chance.” 
                                              Abboud och Liamputtong (2005) s. 9

För många kvinnor var känslan av skuld anknuten till en djup känsla av att de var förlorare 
och att de hade svikit andra (Wong et.al., 2003).

Behov av att få känna känslor och uttrycka sina känslor
Enligt Harvey et.al., (2001) har kvinnorna ett behov av att få känna alla de känslor som 
kommer efter förlusten av ett barn, så som smärta, sorg och nedstämdhet. Att få utrymme 
att känna alla dessa känslor gör att kvinnorna lättare kan försöka förstå vad som har hänt 
dem.

Som en del av återhämtningen menar Corbet-Owen och Kruger (2001) att kvinnorna har 
ett behov av att förstå vad de har förlorat och att de behöver tid till att få sörja förlusten.

Kvinnorna har ett behov av att sörja och sörjer missfallet på olika sätt, en del vill vara 
ensamma och slippa det vardagliga livet med sina andra barn och sin man. Medan andra 
ligger vakna på nätterna och sörjer när de andra familjemedlemmarna sover. Kvinnornas 
mentala hälsa efter ett missfall upplevs som väldigt dålig. De känner sig klena och att allt 
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är så tungt, de är slöa, orkar inte göra något utan vilar på sina sängar under dagarna. 
Kvinnornas fysiska/kroppsliga hälsa är även den sämre, de har smärtor i nedre delen av 
buken och känner sig väldigt yra (Adolfsson et.al., 2004). En del kvinnor har behov av att 
knyta an till andra och dela sina erfarenheter med dem, medan andra ansåg att det var 
bättre att bearbeta sina tankar för sig själv (Corbet-Owen & Kruger, 2001). 

Kvinnor som tidigare fått missfall och som blir gravida igen har svårt att känna något för 
det nya barnet då deras oro för ett nytt missfall finns i huvudet hela tiden. Kvinnorna 
känner sig kluvna mellan lycka och oro (Adolfsson et.al., 2004).

Behov av stöd från närstående
Abboud och Liamputtong (2005) menar att det ”lilla” som vänner och familj faktiskt kan 
göra för kvinnan, så som att komma med kakor/blommor och andra småsaker som visar att 
de bryr sig, är väldigt betydelsefullt för att kvinnorna ska orka gå igenom missfallet. 

I hemmet känner sig kvinnorna isolerade, när de försöker prata om sina erfarenheter möts 
de med tystnad från sina vänner. Kvinnans behov av stöd och förståelse gavs delvis utav 
deras partner, men inte fullt ut eftersom deras partner inte helt kunde förstå vad de gick 
igenom. Kvinnornas återhämtning kunde försvåras när erbjuden hjälp från 
familjemedlemmar misslyckades. Misslyckandet gjorde att kvinnorna kände sig ännu mer 
ensamma och isolerade (Harvey et.al., 2001). För att kunna anpassa sig till situationen 
menar Maker och Ogden (2003) att kvinnorna behöver prata med någon. Informanterna 
uppfattade att anledning till brist på stöd utav sina medmänniskor grundade sig i den 
generella förklaringen till missfallet, att det var något fel på barnet och att en kvinna som 
haft missfall lätt kan bli gravid igen. Kvinnorna kände att människorna runt omkring dem 
såg på missfallet ur en medicinsk aspekt och inte som förlusten av ett efterlängtat barn. 
Kvinnorna menar att endast de som genomgått samma sak fullt kan förstå deras känslor 
och vad de går igenom (Harvey et.al., 2001).
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METOD DISKUSSION
Metoden som valdes var kvalitativ litteraturstudie där syftet var att beskriva vilket behov 
kvinnor som erfarit missfall har. Om vi fått hade ett alternativ varit att dela ut enkäter med 
öppna frågor, till de kvinnor som genomgått missfall för att på detta vis kunna få ta del av 
deras omvårdnadsbehov. Ett annat förslag som dock inte är något alternativ på den här 
forskningsnivån är att göra en intervjustudie med kvinnorna. Genom att genomföra 
intervjuer direkt med kvinnor som fått missfall kan ett mer relevant resultat fås fram med 
kvinnornas egna ord genom att låta dem berätta om sina behov i samband med missfall.

Artikelsökningen gjordes i tre olika databaser och i en tidskrift. Målet var från början att 
finna artiklar från år 2000 och framåt. Tyvärr är forskningen på kvinnor och sjuksköterskor 
inom området missfall begränsad och att finna artiklar som svarade gentemot syftet blev ett 
problem och begränsningen på 2000 gick inte att hålla vilket innebar att gränsen sänktes 
till år 1999. Frågan är hur stark denna studie blir när referenserna är så gamla som åtta år 
för att få ett resultat som svarar till syftet. Från första början låg intresset att inrikta sig på 
mannen och hans upplevelse vid missfall. Då en kvalitativ litteraturmetod valdes blev det 
svårt att inrikta sig på mannen, då det var otroligt ont om vetenskapliga artiklar. De flesta 
var gjorda ur ett kvinnligt perspektiv. 

Det slutgiltiga antalet användbara artiklar blev tolv stycken. Tio kvalitativa artiklar: 
Abboud och Liamputtong (2005), Adolfsson et.al., (2004), Corbet-Owen och Kruger
(2001), Harvey et.al., (2001), Jacobs och Harvey (1999), Maker och Ogden (2003), 
Nikcevic et.al., (2000), Smith et.al., (2006), Tsartsara och Johnson (2002) och Wong et.al., 
(2003). En kvantitativ artikel: Hildingsson och Rådestad (2004) och en artikel som var
både kvantitativ och kvalitativ: Simmons et.al., (2006). Till en början hade vi fått ihop ett 
20 tal artiklar. När kvalitetsgranskningen gjordes föll åtta av dem bort, dessa åtta borde 
från första början inte ha blivit utskrivna utan onödig tid lades ner på artiklarna då de inte 
kunde besvara vårt syfte, vilket vi skulle ha upptäckt direkt om vi varit mer 
uppmärksamma på vad forkarna var inriktade på och vilken metod de använt sig av, en del 
som vi läste var till exempel inte empiriska. En av artiklarna, Tsartsara och Johnson
(2002), saknade sidnumrering och då många citat är tagna ur den forskningsstudien saknas 
det sidnumreringar under rubriken resultat.

De tolv artiklarna är gjorda i länderna: Sverige, Sydafrika, Australien och Storbritanien.
Det ultimata hade i den här studien varit om man enbart kunde få fram forskning från ett 
och samma land då helst Sverige med tanke på att det är svenska sjuksköterskor vi kommer 
att bli, resultat skulle då bli mer trovärdigt. Att ha forskning från olika länder och kulturer 
kan ha påverkat resultatet då de från början lever olika liv och har olika förutsättningar 
inom sjukvård och i hemmet.



22

RESULTAT DISKUSSION
Resultatet visar att kvinnor som haft missfall upplever att de får för lite förståelse och 
empati i mötet med sjukvården. När deras förväntningar på vården inte uppfylls blir de 
ännu mer besvikna, oroliga och arga. De kände att det fanns en brist på förståelse och 
omvårdnad för deras välmående (Harvey et.al., 2001) (Simonson et.al., 2006) (Corbet-
Owen & Kruger, 2001). Travelbee (1971) menar att en viktig del i att vara sjuksköterska är 
att betrakta patienten som en individ. Sjuksköterskan kan inte veta hur individen upplever 
sitt tillstånd utan att tala med henne och få höra hennes egen berättelse. Behovet av att 
prata finns, kvinnorna behöver förståelse de behöver bli trodda och få sina känslor och 
tankar utvärderade (Simmons et.al., 2006). Travelbee beskriver att i det första mötet med
sjuksköterskan är det viktigt att låta patienten visa sin identitet för att empati och sympati 
skall kunna växa fram så att det sedan sker en ömsesidig förståelse mellan sjuksköterska 
och patient. Det är inte meningen att kvinnorna i Harvey et.al., (2001) forskning skulle 
behöva uppfatta sin sjukhusvistelse som att personalen inte brydde sig om dem och de ska 
heller inte behöva känna att den sjukvårdspersonal de mötte saknade empati. Enligt hälso-
och sjukvårdslagen skall vården vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av 
trygghet och behandlingen ska vara lättillgänglig för patienterna. Som sjuksköterska måste 
arbetssättet följa hälso- och sjukvårdslagen, om den följs behöver inte kvinnorna i den här 
situationen känna att de vid nästa missfall kommer att undvika all kontakt med sjukvården 
för att de känner att sjukvårdspersonalen hade brist på empati och sympati Simmons et.al., 
(2006).

I tre av de tolv artiklarna nämns att de kvinnor som tror sig fått ett missfall och skall få en 
bekräftelse av sjuksköterskan får sitta i ett väntrum med de kvinnor som är gravida och 
snart skall föda. Två av artiklarna Simonson et.al., (2006) och Tsartsara och Johnson
(2002) tar upp de negativa känslorna dessa kvinnor upplever i väntrummet, medan 
kvinnorna i den tredje artikeln, Abboud och Liamputtong (2005), från början har blivit 
hänvisade till ett väntrum för de kvinnor som enbart fått missfall. Dessa kvinnor berättar 
om sina positiva erfarenheter kring att få dela väntrum med en människa i samma situation. 
Artiklarna stärker varandra och de pekar klart och tydligt på att kvinnor i den här 
situationen bör få ett väntrum där de kan stötta varandra och inse att de inte är själva i sitt 
missfall. Kvinnorna skulle även här kunna få det stöd som beskrivs i Abboud och 
Liamputtong (2005) där det framkommer att kvinnor på sjukhus ofta får med sig den mest 
positiva upplevelsen från sjukhusvistelsen från andra medpatienter. Införs gemensamma 
väntrum för kvinnor i missfallssituationer kan de hjälpa varandra, känna stöd, ge varandra 
råd och även få hjälp med att inte ge sig själva skulden för missfallet.

Förmågan att ta till sig ny information, efter att ett missfall blivit bekräftat, är nedsatt och 
besked och förklaringar från sjuksköterskan missuppfattas lätt (Ottosson, 2000). Enligt 
Kiessling et.al., (2004) måste patienten få så stor möjlighet som går att samtala kring sin 
situation, då det har en stor betydelse för känslan av att vara delaktig. Genom samtal och 
framförallt genom att lyssna kan vårdpersonal visa att de bryr sig om patienten. Kvinnorna 
i Harvey et.al., (2001) forskning önskar att de skulle bli uppringda av en sjuksköterska som 
ger stöd och lyssnar på dem. Kvinnorna tror att de kommer att må bättre om de får en 
professionell person att prata med. De anser även att de bör få med sig en broschyr hem 
med information om missfallet då de som Ottosson (2002) beskriver här ovan att deras 
förmåga att ta till sig ny information är nedsatt precis när de får reda på att ett missfall 
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skett. Även kvinnorna i Adolfsson et.al., (2004) forskning bekräftar att när de får veta att 
det inte finns något foster längre har de svårt att förstå vad som sägs och kvinnorna hamnar 
ofta i en chockfas och förstår inte vad som sägs till dem. När en kvinna hamnar i chock går 
all energi åt till att orientera sig i tillvaron, på ytan kan personen verka oberörd men 
inombords råder kaos (Cullberg, 2003).

Att kvinnorna i Wong et.al., (2003), Tsartsara och Johnson (2002), Simmons et.al (2006), 
Adolfsson et.al., (2004) och Nikcevic et.al., (2000) forskning har ett stort behov av 
återbesök är det ingen tvekan om. Nikcevic et.al., (2000) är den enda forskningsstudien av 
de tolv utvalda som har undersökt känslor före och efter ett återbesök hos de kvinnor som 
erfarit missfall. De övriga forskningsstudierna som nämns ovan visar på att kvinnorna 
saknar ett återbesök. Då resultatet i Nikcevic et.al., (2000) forskning visar på att både oro 
och negativa känslor var lägre efter återbesöket och i de övriga studierna då tyder på att 
kvinnorna saknar ett återbesök är detta något som borde införas för de kvinnor som erfarit
ett missfall. Men även med tanke på att Swanson (2000) Cumming et.al., (2007) och 
Magee et.al., (2003) har kommit fram till att kvinnor som erfarit ett missfall är en 
patientgrupp som löper stor risk för depression och ångest är det extra viktigt att verkligen 
fånga upp dessa kvinnor och hjälpa de att få den vård som de behöver, till exempel samtal. 
Att främja kontakter mellan patienter och olika hälso- och sjukvårdspersonal är även ett 
krav som Hälso- och sjukvårdslagen kräver.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen skall patienten visas respekt för sitt självbestämmande 
och sin integritet. Både Adolfsson et.al., (2004) och Harvey et.al., (2001) poängterar vikten 
av att låta kvinnorna känna alla de känslor som kommer efter ett missfall. Att ge kvinnan 
utrymme att känna alla känslor gör att kvinnan lättare kan försöka förstå vad som hänt 
henne. Enligt Adolfsson et.al., (2004) riktas en stor frustration mot vården när de inte får 
sina behov tillfredsställda. Många vill till exempel få en förklaring till varför de fått 
missfall, men lämnas att själva sitta och grunna över det vilket leder till att de lägger en 
stor skuld på sig själva.

Behov finns även i kvinnans privata relationer och det kan sjuksköterskor som träffar dessa 
kvinnor ha i åtanke när mötet sker. Abboud och Liamputtong (2004) beskriver i sin artikel 
att kvinnorna känner sig skuldbelagda utav äldre släktingar. För många kvinnor var 
känslan av skuld anknuten till en djup känsla av att de var förlorare och att de hade svikit 
andra (Wong et.al., 2003). Kvinnorna kände att omvärlden hade glömt bort dem som 
potentiella mödrar (Harvey et.al., 2001). Sjuksköterskan kan ställa frågor kring hur 
privatalivet fungerar, om de känner sig skuldbelagda på något sätt eller hur de uppfattar att 
blivit berövrade sin mammaroll. Enligt Cullberg (2003) är nyorienteringsfasen en fas som 
varar livet ut och det är den sista fasen i krisförloppet. Nu har det gått så långt att smärtan 
efter en dramatisk händelse är kontrollerad och hanteringen av krisen beror på vilken 
praktisk hjälp och stöd kvinnan får från närstående och anhöriga. Här kan sjuksköterskan 
fånga upp de kvinnor som inte har ett bra fungerande socialt nätverk runt omkring sig med 
vänner och familj för att ge dem möjligheten att träffa varandra och prata om sina 
upplevelser.
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IMPLIKATIONER I SJUKVÅRDEN
Utifrån studiens syfte och resultat vill vi uppmärksamma sjukvårdspersonal och anhöriga 
om kvinnornas behov. Det är viktigt att sjuksköterskor inser behovet av omvårdnad och 
väljer att lyssna på denna grupp kvinnor som finns överallt i Sverige. Det behövs en 
förbättrad omvårdnad för kvinnor som genomgått missfall. Vi anser att sjuksköterskor 
framförallt behöver tänka på:

 Att låta kvinnorna få tala ut – Ge kvinnan tid.
 Att inte lämna för mycket information i chockstadiet utan skicka med en 

broschyr och gör ett uppföljande telefonsamtal efter ungefär två veckor. Erbjud 
återbesök och uppmuntra kvinnan att komma på det. Enligt Wong et.al., (2003) 
är det lämpligast med ett återbesök 6-8 veckor efter ett missfall. 

 Att bekräfta kvinnans känslor. 
 Att ta bort skulden kvinnan lägger på sig själv – Kvinnan behöver en förklaring 

till det som hänt.  
 Att, om möjligheten finns, låta kvinnor i den här situationen få ett eget väntrum. 

Där hon i lugn och ro kan släppa ut sin sorg. 

Efter att ha läst vår studie hoppas vi att all sjukvårdspersonal ska få en större inblick i 
varför kvinnorna har de behov som de har efter ett missfall. Det handlar inte bara om 
förlusten av ett liv utan även en berövning av mammarollen. En skuld gentemot maken och 
samhället och en skamkänsla över att inte kunnat fullfölja sina ”plikter” som kvinna. 

IMPLIKATIONER TILL FORTSATT FORSKNING
Följande fråga ställdes i frågeställningen:

1. Vilka är kvinnans behov i mötet med sjuksköterskan?
Kvinnans behov är att få empati, att sjuksköterskan skall kunna förstå att ett 
missfall är något som måste få sörjas. Kvinnan har ett starkt behov av att få 
prata om det som hänt och att få någon sorts förklaring till händelsen så att hon 
inte skuldbelägger sig själv. 

Efter att fått svaret på frågorna växer nya frågor fram. Ett förslag till vidare forskning är att 
ta reda på hur behov till eftervård uppstår hos kvinnor boende i Sverige som haft missfall. 
Det vore även intressant att ta reda på vad männen har för behov, samt om det är någon 
skillnad i behoven hos kvinnor som lever i heterosexuella relationer jämfört med kvinnor 
som lever i homosexuella relationer. Det är allmänt accepterat att kvinnor i samkönade 
relationer skaffar barn och för dem är det inte alls en lika enkel procedur som för par i 
heterosexuella relationer att försöka bli gravida igen, därför tror vi att omvårdnadsbehoven 
hos dessa kvinnor är ännu större och det skulle vara mycket intressant att forska vidare 
kring det.
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fysiska strategier så 
som att vila, hålla 
igång – se till att vara 
upptagna, hålla 
ordning på de andra 
barnen, för att klara 
sig. 

       Adolfsson, A., 
Larsson, PG., 
Wimja, B. & 
Berterö, C. 
2004

Health Care for 
Women 
International

Guilt and 
emptiness: 
Women’s 
experience of 
miscarriage.

Att identifiera och 
beskriva kvinnors 
erfarenheter av 
missfall.

Kvalitativ metod, en 
fenomenologisk 
studie, 13 kvinnor 
deltog, medelåldern 
30 år. Missfallet 
skulle ha inträffat 
innan vecka 16. 
Intervjuerna utfördes 
8-20 veckor efter 
missfallet. Urvalet 
gjordes från en 
akutvårdavdelning.  

Resultatet delas in i 
ett huvudtema och 
fem underteman. Där 
de framkommer att 
kvinnorna känner 
skuld, tomhet och 
sorg efter missfallet. 
Kvinnorna beskriver 
hur de saknar kontroll 
över vad som händer 
i kroppen. 

Corbet-Owen, C.,
Kruger, L-M., 
2001.

Families, System 
& Health

The Health 
System and 
Emotional Care: 
Validating the 
Many Meanings 
of Spontaneous 
Pregnancy loss.

Att dokumentera 
upplevelsen hos 
kvinnor som 
genomgått ett missfall 
eller förlöst ett dött 
barn.  

Kvalitativ studie. 
Individuella intervjuer 
där kvinnan i egna ord 
fick beskriva 
erfarenheter av att 
erfarit ett missfall.

Resultatet byggs på 
citat från kvinnorna. 
Forskarna kom fram 
till att oavsett om 
missfallet uppfattades 
som förkrossande eller 
befriande så var 
deltagarnas 
omedelbara behov av
sjukvårdspersonal 
anmärkningsvärt lika. 
Däremot var behovet 
av långtidsvård 
varierande.



B

Författare, 
årtal och 
tidskrift

Titel Syfte Metod Resultat

Harvey, J., 
Creedy, D.,
Moyle, W.
2001

Australian Journal 
of Advanced 
Nursing

Women’s 
experience of 
early 
miscarriage: a 
phenomenologic
al study. 

Utforska kvinnors 
erfarenhet kring tidigt 
missfall.

Kvalitativ studie.
Tre kvinnor 
intervjuades.

Fem huvudteman 
identifierades; 
förlust, osäkerhet, 
skuld, klisk 
omvårdnad och 
behovet av 
känslomässigt stöd.

Hildingsson, I., 
Rådestad, I.,
2004

Journal of 
Advanced Nursing 

Swedish 
women’s 
satisfaction with 
medical and 
emotional 
aspects of 
antenatal care.

Att beskriva de delar 
som den 
tillfredsställda 
kvinnan associeras 
till inom medicinsk 
och emotionella 
aspekter av vård före 
födseln och att 
identifiera faktorer 
som associeras med 
missnöje. 

Kvantitativ metod.
2746 svensktalande 
gravida kvinnor 
deltog i studien. Data 
samlades in genom 
två frågeformulär, ett 
tidigt i graviditeten 
och ett två månader 
efter födseln. 

82 % av kvinnorna 
var tillfredsställda 
med den medicinska 
aspekten av vården 
och 77 % var nöjda 
med den emotionella 
aspekten. 

Jacobs, J., Harvey, 
J. 
1999

British Journal of 
Nursing

Evaluation of an 
Australian 
miscarriage 
support 
programme. 

Att rapportera de 
kvalitativa svar från 
utvärderingen av 
telefonsamtal efter 
hemgång.

Kvalitativ studie med 
två olika 
undersökningar. En 
kategori som fick 
telefonsamtal som 
uppföljning och en 
kategori som fick ett 
paket med litteratur 
som innehöll 
information om 
missfall.

Forskarna kom fram 
till att kvinnorna 
tyckte att det var bra 
med information 
samt att kvinnorna 
efter missfallet 
upplevde både bra 
och dåliga dagar.



C

Författare, 
årtal och 
tidskrift

Titel Syfte Metod Resultat

Maker, C., Ogden, 
J., 
2003

Psychology and 
Health

The miscarriage 
experience: 
More than just a 
trigger to 
psychological 
morbidity?

Få en förståelse av 
erfarenheter vid 
missfall – ur 
kvinnans 
perspektiv.

Kvalitativ studie. 13 
kvinnor, 22-43 år 
gamla, som har blivit 
diagnostiserade med 
missfall under de 14 
första 
graviditetsveckorna. 
Majoriteten hade inte 
haft missfall tidigare.
3 veckor efter 
diagnosen blev de 
kontaktade via telefon 
och en tid för intervju 
bestämdes. 

Analysen av 
kvinnornas 
beskrivning kring 
sina erfarenheter 
resulterade i olika 
teman. 
Huvudsakligen var 
det negativa känslor 
som kom fram.

Nikcevic, A.V.,
Kuczmierczyk, 
A.R., Tunkel, 
S.A., Nicoladies. 
K.H,
2000

Journal of 
Reproductive and 
Infant Psychology

Distress after 
miscarriage: 
relation to the 
knowledge of 
the cause of 
pregnancy loss 
and coping 
style.

Att undersöka 
effekterna av att 
veta anledningen 
till missfallet.

Kvalitativ studie där 
tre stycken 
frågeformulär skulle 
besvaras. Kvinnor 
deltog som haft en 
”falsk” graviditet 
eller missat missfall.  
124 kvinnor slutförde 
studien.  

Orsaken till 
missfallet 
identifierades hos 78 
kvinnor. Det var en 
märkbar minskning 
av oro och negativt 
humör och en positiv 
ökning av positivt 
humör från före och 
efter återbesöket 
oavsett om orsaken 
till missfall blev 
identifierat eller inte.

Simmons, R., 
Singh, G., 
Maconochie, N., 
Doyle, P., Green, 
Judith. 
2006

Social Science & 
Medicine

Experience of 
miscarriage in 
the UK: 
Qualitative 
findings from 
the National 
Women’s 
Health Study.

Att kunna bidra och 
frambringa en 
förståelse för 
kvinnors 
erfarenheter av 
missfall genom att 
använda sig av 
kvalitativa 
upptäckter från 
National Women’s 
Health study.

Kvalitativ och 
kvantitativ studie som 
gjordes i två steg. 
Frågeformulär sändes 
ut till slumpmässigt 
valda kvinnor under 
55 år som hade varit 
gravida eller försökt 
att bli det. I steg ett 
svarade 26050 
kvinnor och i steg två 
som hade mer 
omfattande och mer 
djupgående frågor var 
det 7702 kvinnor som 
svarade.

Den viktigaste 
upptäckten från 
analysen var bristen 
på överenskommelse 
mellan den 
professionella och 
patientens 
prioritering efter 
missfallet. Kvinnan 
klagade på 
omständigheterna 
och nivån av 
omvårdnad som de 
mottog, och 
poängterade vikten 
av känslomässigt 
stöd 



D

Författare, 
årtal och 
tidskrift
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Smith, L. F., 
Frost, J., Levitas, 
R., Bradley, H., 
Garcia, J.
2006

British Journal 
of General 
Practice

Women’s 
experience of three 
early miscarriage 
management 
options. 

För att få tillgång till 
sociala och 
personliga metoder 
att hantera kvinnors 
erfarenheter av 
missfall

Kvalitativ metod. 
72 intervjuer som 
varade 0,5 – 2,5
timme.

Fem huvudteman 
identifierades i 
analysen; ingripande, 
erfarenheter av 
omvårdnad, barnet, 
blödning och smärta.

Tsartsara, E., 
Johnson, M.
2002

Clinical 
Effectiveness in 
Nursing

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

Att belysa 
erfarenheter av 
omvårdnad som ett 
antal kvinnor med 
ett tidigt missfall vid 
ett General Hospital 
upplevt.

Kvalitativ metod.
Interpretive 
fenomenologisk 
analys. De 
medverkande var 
23-44 år gamla. 
Sex stycken 
kvinnor + fem 
partners, en av 
kvinnorna var 
ensamstående.
Intervjuerna tog 
mellan 45 och 120 
minuter.

Resultatet 
presenterades i fem 
huvudteman:
– På mödra-
vårdcentralen: 
jämförelse av sig 
själv och andra 
gravida kvinnor.
– EPAU: ett speciellt 
ställe att gå till.
– D & C: Varför är 
jag lämnad ensam?
– Behovet av 
förklaring
– Behovet av varsam 
eftervård

Wong, M. K. Y., 
Crawford. T. J., 
Gask, L., 
Grinyer, A.
2003

British Journal 
of General 
Practice

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

Att utforska 
kvinnors 
erfarenheter kring 
missfallsvård som 
kunde inverka på 
möjligheten att 
upptäcka psykisk 
sjukdom efter 
missfall av 
sjukvårdspersonalen. 

Kvalitativ metod. 
Det var patienter 
som erfarit missfall 
som deltog i 
intervjuer. 

Sju teman 
identifierades från 
intervjuerna; behov 
och önskan av 
formella återbesök, 
dålig förståelse av 
händelser, ett behov 
av mer information 
och svar, 
normalisation av 
missfall utav 
sjukvårdspersonalen, 
skuld och falska 
antaganden, olika 
standard av vård och 
förslag till 
förbättring.


