
 

EXAMENSARBETE 
Hösten 2012 

Sektionen för hälsa och samhälle 
                                                      Omvårdnad, 15 hp 

 
 

Kvinnors behov av 
stöd vid missfall 

- En litteraturstudie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Författare 

Angelina Hjalmarsson 

Emelie Jönsson 

 

Handledare 

Britta Lena Engström 

 

Examinator 

Inga-Britt Lindh 



 

Kvinnors behov av stöd vid missfall 
 

Författare: Angelina Hjalmarsson & Emelie Jönsson 

Handledare: Britta Lena Engström  

Litteraturstudie 

Datum: 2013-01-21 

 

Sammanfattning 

Bakgrund: Missfall är en vanlig komplikation till graviditet. Upplevelsen är individuell 

och kan innebära ett behov av stöd. Det finns olika typer av stöd, emotionellt och 

kognitivt stöd. I Sverige är det vanligt att kvinnor som fått missfall blir inlagda på en 

gynekologisk avdelning vilket gör att sjuksköterskan möter dessa kvinnor. Syfte: Syftet 

var att beskriva kvinnors behov av stöd från sjuksköterskan vid missfall. Metod: En 

litteraturstudie innehållande tio kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga 

originalartiklar gjordes. Artiklar söktes i databaserna Cinahl, PubMed och PsychInfo, 

därefter kvalitetsgranskades och analyserades de. Resultat: Ur analysen framkom det 

att kvinnor som vårdats för missfall hade behov av både emotionellt och kognitivt stöd. 

Några kvinnor fick behovet av stöd tillgodosett, andra var missnöjda med stödet. 

Slutsats: Sjuksköterskan bör se till att kvinnan känner sig sedd och förstådd i sin 

situation och vara medveten om att kvinnor upplever missfallet på olika sätt Därför kan 

stödet som kvinnorna behöver och efterfrågar vara olika. Sjuksköterskan bör bemöta 

med empati, detta för att kvinnan ska känna sig optimalt stöttad och återhämta sig 

bättre. 

 

Nyckelord: missfall, stöd, kvinnor, behov, upplevelser, sjuksköterska 

och litteraturöversikt 
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Abstract 

Background: Miscarriage is a common complication of pregnancy. The experience is 

individual and may imply a need for support. There are different types of support, 

emotional and cognitive support. In Sweden it is common that women who have had a 

miscarriage are admitted to a gynaecological ward which means that the nurse meets 

these women. Aim: The aim was to describe women's need of support from the nurse at 

miscarriage. Method: A literature review was made and was based on ten qualitative 

and quantitative original scientific articles. Articles were searched in the databases 

Cinahl, PubMed and PsychInfo. The articles were reviewed for quality and analyzed. 

Results: From the analysis it was found that women who received treatment for 

miscarriage had need of both emotional and cognitive support. Some women were 

satisfied with the support that was given to them others were dissatisfied with the 

support. Conclusion: Nurses should ensure that women feel seen and understood in 

their situation, and be aware that women experience miscarriage differently. Therefore, 

the support that women need and demand may vary. The nurse should respond with 

empathy, in order that the woman will feel optimally supported and recover better. 

 

Keywords: miscarriage, support, women, need, experience, nurse and 

literature review 
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BAKGRUND 
Graviditet och väntan på barn är för många blivande föräldrar en stor händelse och kan 

innebära en förändring i livet. Några par får kämpa för att bli gravida, för andra går det lättare 

och för vissa par är graviditeten inte planerad. Graviditeten kan vara fylld av förväntan men 

vid missfall bytas ut mot en tomhet (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2010). Av 

alla graviditeter i Sverige, slutar ca en fjärdedel i missfall (Faxelid, Hogg, Kaplan & Nissen, 

2001). Forskning visar att kvinnor som genomgått ett missfall är i behov av stöd och empati 

från vårdpersonal i den uppkomna situationen (da Fonseca Domingos, Merighi & Pinto de 

Jesus, 2011) men att stödet brister eller till och med uteblir (Ancker, Gebhardt, Andreassen & 

Botond, 2012). Det har framkommit att kvinnor som upplevt missfall löper ökad risk att 

drabbas av psykisk ohälsa när stödet varit otillräckligt (Maker & Ogden, 2003; Rowlands & 

Lee, 2010a). 

 

En graviditet varar vanligen 40 veckor. Missfall är en graviditet som går förlorad (Faxelid et 

al., 2001). I Sverige definieras missfall som ett dött foster som stöts ut före graviditetsvecka 

28, eller har en längd på högst 35 cm (SOSFS1996:29). Missfall klassificeras som tidiga eller 

sena, beroende vid vilken tidpunkt graviditeten går förlorad. Det finns flera olika orsaker till 

missfall och en orsak kan vara kroppens svar på att fostret inte är friskt. En annan orsak kan 

vara en infektion hos kvinnan (Faxelid et al., 2001).   

 

Ett missfall börjar vanligtvis med en blödning, med eller utan smärtor. Smärtorna kan 

upplevas som menstruationssmärtor eller förlossningsvärkar och de kommer oftast i 

intervaller. Missfall delas in i fullständigt missfall, ofullständigt missfall samt kvarhållet 

missfall (Faxelid et al., 2001). Vid ett fullständigt missfall stöts foster, moderkaka och hinnor 

ut samtidigt, ett ofullständigt missfall innebär att foster, moderkaka och hinnor stöts ut i delar 

under flera dagar (Borgfeldt et al., 2010). Kvarhållet missfall innebär att fostret dör i 

livmodern utan blödning, men moderkaka och hinnor kan överleva upp till några månader. 

Efter en tid uppmärksammas det kvarhållna missfallet då livmodern slutat att växa, kvinnan 

känner sig inte längre gravid och det går inte att höra några fosterljud (Faxelid et al., 2001).  
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Upplevelsen i samband med missfall är individuell (Cullberg, 2006). Upplevelser är en 

persons individuella tankar och känslor (Birkler, 2007). Upplevelser kan leda till förändring i 

livet, förändring som kan innebära behov av stöd (Lennéer Axelsson, 2010). Behovet av stöd 

kan vara av olika emotionellt stöd och kognitivt stöd. Det är situationen som avgör vilket stöd 

som behövs. Emotionellt stöd är det vanligaste stödet och inriktar sig på det känslomässiga 

planet. Stöd behövs vid alla slags kriser och sorger och innebär samtal med någon man är 

trygg med, både inom och utanför familjen, vilket gör att den drabbade får möjlighet att känna 

engagemang, omsorg och förståelse i sin situation. Kognitivt stöd är information, kunskap och 

vägledning i den nya situationen (Lennéer Axelsson, 2010). Emotionellt och kognitivt stöd är 

delar av socialt stöd och anses påverka den mentala hälsan (Finfgeld-Connett, 2005).  

 

Det ingår i sjuksköterskans profession att tillgodose behovet av stöd (Socialstyrelsen, 2005) 

för att kunna hjälpa kvinnan att förstå och acceptera missfallet (Borgfeldt et al., 2010). I 

Sverige räknas missfall till kvinnosjukdomar och kvinnan läggs oftast in på kvinnoklinik för 

eftervård, vilket gör att allmänsjuksköterskan kan träffa på dessa kvinnor i sitt 

omvårdnadsarbete (Borgfeldt et al., 2010). Omvårdnad sammankopplas ofta med 

välbefinnande, medkänsla, omsorg, stöd och delaktighet (Norberg, Engström & Nilsson, 

1994). I socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) för legitimerade sjuksköterskor 

framkommer att sjuksköterskans värdegrund bör utgå ifrån en humanistisk människosyn . 

Sjuksköterskan bör tillgodose patientens individuella omvårdnadsbehov såväl de fysiska som 

psykiska behoven samt i möjligaste mån åtgärda dessa. Hon eller han bör även ha förmåga att 

kommunicera med patienter på ett lyhört och empatiskt sätt samt ge information, stöd och 

vägledning (Socialstyrelsen, 2005). Samtidigt poängterar sjuksköterskor att de upplever det 

svårt att möta kvinnor som fått missfall för att de själva blir känslomässigt involverade. De 

betonar att de behöver mer utbildning för att kunna ge optimalt stöd (Evans, 2012).  

 

Då tidigare forskning visat brister i stödet till kvinnor som upplevt missfall är det viktigt att 

sammanställa aktuell forskning inom ämnet, för att kunna tillgodose det stöd som kvinnor 

både efterfrågar och behöver. Denna studie kan bidra med kunskap som kan leda till 

förståelse för sjuksköterskan om hur kvinnorna vill bli stöttade i omvårdnadssituationen.  
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SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors behov av stöd från sjuksköterskan vid 

missfall. 

METOD  
För att få svar på syftet gjordes en allmän litteraturstudie. Litteraturstudiens design var en 

litteraturöversikt (Friberg, 2006; Polit & Beck, 2012) som presenterade kunskapsläget 

gällande kvinnors behov av stöd vid missfall.  

Urval 

Resultatet i studien baserades på kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga originalartiklar, 

som söktes i databaserna Cinahl, Pubmed och PsycInfo. En sökning gjordes i Cinahl 

Headings, ett sökverktyg i databasen Cinahl. Sökorden som användes var abortion; 

spontaneous, care, experience, miscarriage, nursing, pregnancy loss, support och women och 

boolesk operator AND användes. På ordet experience användes trunkering vid några av 

sökningarna för att få träffar på ordets olika böjningsformer (Östlundh, 2006). Sökningarna i 

databaserna gjordes i artiklarnas titel och, eller abstract. Sökningarna begränsades till artiklar 

skrivna på engelska, peer-reviewed och publicerade år 2000- 2012 (se Bilaga 1). 

Inklusionskriterier var kvinnor mellan 19-44 år, samt artiklar vars studier var från länder med 

liknande levnadsvillkor som Sverige, för att resultatet skulle vara överförbart till sjukvården i 

Sverige. Studier som handlade om inducerad abort och studier som handlade om den nya 

graviditeten efter missfall, exkluderades då dessa inte svarade till syftet. Artiklarnas abstract 

och syfte lästes igenom. De som svarade till syftet valdes ut, vilket resulterade i 13 artiklar 

och de artiklar som inte fanns i fulltext, beställdes via biblioteket på högskolans hemsida. 

Även manuella sökningar gjordes via valda artiklars referenslistor, vilket resulterade i två 

artiklar. Totalt inkluderades 15 artiklar. 

Undersökningens genomförande 

De 15 originalartiklar som svarade till syftet granskades med Röda Korsets granskningsmall 

(2005) för att få en inledande och tydlig inblick av artiklarna, samt för att bedöma om 

artiklarna hade god kvalitet. Artiklarna lästes och granskades av författarna var för sig och 

sedan jämfördes och diskuterades författarnas granskningar. Kvaliteten bedömdes med hjälp 

av granskningsmallen och graderades utifrån hög, medel och låg kvalitet. För att uppnå hög 
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kvalitet krävdes det att artiklarna innehöll det som efterfrågades i granskningsmallen gällande 

syfte, metod och resultat. Vilket innabar, ett väldefinierat syfte, en välbeskriven metod 

innehållande urval, datainsamlingsmetod, att studien erhållit etiskt godkännande samt ett 

relevant resultat till studiens syfte. Medel kvalitet innebar att artiklarna inte uppfyllde alla 

krav men ansågs ändå uppnå tillräckligt god kvalitet för att inkluderas. Vid låg kvalitet 

uppfyllde inte artiklarna kraven såsom ett tydligt definierat syfte eller tillräcklig information 

om deras tillvägagångssätt, vilket innebar att fem artiklar exkluderades.  I samband med 

granskningen av artiklarna sammanställdes en artikelöversikt (se Bilaga 2). 

 

Analys 

Efter granskningen analyserades resterande tio artiklar. Dessa artiklar kom från Australien, 

Frankrike, Nordirland, Storbritannien och Sverige. Analysen av artiklarnas resultatdel gjordes 

tillsammans och inspiration hämtades från Polit och Becks (2012) beskrivning av 

innehållsanalys. Artiklarna lästes igenom flera gånger för att lära känna materialet, samt för 

att urskilja likheter respektive skillnader i artiklarna. De kvantitativa artiklarna, två stycken, 

analyserades på samma sätt som de kvalitativa artiklarna, då det i studierna fanns kvalitativ 

data bestående av berättelser där kvinnorna beskrev sina egna upplevelser. De innehöll även 

tabeller som beskrevs och förklarades i text. Tabellerna användes av författarna, för att bilda 

sig en uppfattning om hur många kvinnor som ingick samt svarsfrekvens på frågorna. 

Artiklarna organiserades med numrering, vilket enligt Polit & Beck (2012) är en förutsättning 

för fortsatt analys. Meningsbärande enheter i artiklarna som svarade till syftet identifierades, 

bröts ner och kodades. Tio koder utkristalliserades och innehöll både skillnader och likheter, 

som speglade kvinnors upplevda behov av stöd. Därefter sorterades koderna utefter 

tillfredsställt och otillfredsställt stöd. Koderna sorterades sedan in under emotionellt och 

kognitivt stöd varpå det skapades två huvudkategorier ”emotionellt stöd” och ”kognitivt 

stöd”. Till huvudkategorin ”emotionellt stöd” skapades två underkategorier ” det 

tillfredsställda behovet av stöd” och ”det otillfredsställda behovet av stöd”.  

Etiska överväganden  

Författarna ansträngde sig för att finna all relevant litteratur till området som 

undersöktes genom att sökningarna i databaserna gjordes så tillförlitliga som möjligt, 
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flera databaser och flera sökord i olika kombinationer användes (Östlundh, 2006). Alla 

artiklar som svarade till syftet inkluderades, även de som inte fanns i fulltext. De 

artiklar som inkluderades i studien innehöll forskningsetiska ställningstaganden, såsom 

anonymitet och frivillighet att ingå i studien samt att studien var godkänd av en etisk 

kommité (Polit & Beck, 2012). 

 

För att framställa ett resultat som visade det aktuella kunskapsläget inom området, 

ingick artiklar vars resultat både bekräftade och motbevisade den egna förförståelsen. 

Vid analys och resultatframställning medvetandegjordes förförståelsen genom 

kontinuerlig diskussion författarna emellan, detta för att undvika ett vinklat resultat. 

Förförståelsen grundade sig i att missfall kan påverka kvinnan på ett negativt sätt om 

hon inte får stöd och omsorg i sin situation. För vårdpersonal som arbetar med detta 

varje dag kan det kanske vara något som de kommer i kontakt med dagligen, varpå 

bemötandet går på rutin, och kvinnorna får bearbeta och återhämta sig på egen hand. 

Det finns möjligen inte tid över för sjuksköterskan att sätta sig ner och lyssna och stötta 

kvinnorna.  

RESULTAT 

I analysen framkom att kvinnor hade behov av både emotionellt och kognitivt stöd från 

sjuksköterskan vid missfall. Ur analysen framträdde positiva och negativa upplevelser 

av stöd. Det skapades två huvudkategorier och från huvudkategorin emotionellt stöd 

skapades två underkategorier. Kategorierna var: 

o Emotionellt stöd 

 Det tillfredsställda behovet av stöd 

 Det otillfredsställda behovet av stöd 

o Kognitivt stöd 

Emotionellt stöd 

I kategorin emotionellt stöd var det de känslomässiga behoven som var i centrum. Denna 

kategori innefattade två underkategorier, det tillfredsställda behovet av stöd och det 

otillfredsställda behovet av stöd.  
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Det tillfredsställda behovet av stöd 

Denna underkategori, det tillfredsställda behovet av stöd, innefattade positiva upplevelser av 

stöd från sjuksköterskan, vilket ledde till att kvinnornas behov av stöd blev tillgodosett. Flera 

studier visade att bli väl omhändertagen var ett viktigt emotionellt stöd (Abboud & 

Liamputtong, 2005; Adolfsson, Larsson, Wijma & Berterö, 2004; Tsartsara & Johnson, 

2002). Det visade sig att det var främst kvinnor med vård i privat sektor som upplevde att alla 

deras behov blev tillgodosedda, såsom tröst, trygghet och att sjuksköterskan fanns tillgänglig 

vid behov av stöd (Abboud & Liamputtong, 2005).  

 

I en annan studie uttryckte kvinnor som vårdades på en speciell avdelning för kvinnor med 

missfall, att de blev väl omhändertagna och att deras känslor gällande missfallet blev 

bekräftade. De var nöjda med sjuksköterskorna och deras förmåga att hantera missfallet med 

känslighet och erkännande. Sjuksköterskorna i samma studie visade sympati för deras behov, 

förstod hur de mådde och relaterade till den enskilde individen och dess behov (Tsartsara & 

Johnson, 2002). Vikten av att känna sig väl behandlad vid vistelsen på sjukhuset, upplevdes 

av många kvinnor som ett tillfredsställande stöd (Adolfsson et al., 2004). Det framkom i 

denna studie att ett väl omhändertagande påskyndade kvinnornas återhämtning. 

Vidare poängterades att kvinnorna som vårdades på speciell avdelning för kvinnor med 

missfall, upplevde att de hade tillgång till sjuksköterskor när de behövde psykisk eller fysisk 

hjälp. Kvinnorna i studien uttryckte att det var särskilt värdefullt att få spendera mycket tid 

med sjuksköterskan (Tsartsara & Johnson, 2002). Att få prata med en sjuksköterska som 

förstod kvinnans situation var ett uppskattat stöd som framkom i flertalet studier (Abboud & 

Liamputtong, 2005; Adolfsson et al., 2004; Rowlands & Lee, 2010b; Tsartsara & Johnson, 

2002; Wong, Crawford, Gask & Grinyer, 2003). Tsartsara och Johnson (2002) beskrev i sin 

studie att en kvinna berättade att hennes sjuksköterska lät henne förstå att om hon behövde 

prata kunde hon ringa när hon ville. I en annan studie uppskattade istället kvinnorna att själva 

bli uppringda av sjuksköterskan en tid efter missfallet, då sjuksköterskan kunde förvissa sig 

om att kvinnan mådde väl (Abboud & Liamputtong, 2005). 
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Det otillfredsställda behovet av stöd  

I underkategorin det otillfredsställda behovet av stöd var det bristen på kvinnornas behov av 

stöd från sjuksköterskan som stod i fokus. Kvinnornas behov av emotionellt stöd blev inte 

tillfredsställt.  Något som återkom i många studier var bristande emotionellt stöd (Abboud & 

Liamputtong, 2005; Murphy & Merrell, 2009; Rowlands & Lee, 2010b Simmons, Singh, 

Maconochie, Doyle & Green, 2006; Tsartsara & Johnson, 2002; Wong et al., 2003). Det 

påvisades att de flesta kvinnorna med vård i offentlig sektor var missnöjda och 

otillfredsställda med stödet. De ansåg inte att de blev väl omhändertagna eller sedda av 

personalen (Abboud & Liamputtong, 2005). De kvinnor i Tsartsara och Johnsons (2002) 

studie som vårdades på gynekologisk avdelning var missnöjda med stödet de fick där, de 

upplevde att de inte blev behandlade på ett känsligt sätt. Det framkom i samma studie att 

kvinnorna upplevde att personalen inte förstod hur de kände samt inte var medvetna om 

kvinnornas upplevelser och individuella behov av emotionellt stöd. Det poängterades 

dessutom att bli placerad tillsammans med de kvinnor som valde att göra abort eller kvinnor 

som var nyförlösta var negativt. Det uttrycktes att en sådan placering var fel miljö för de som 

sörjde ett förlorat barn (Tsartsara & Johnson, 2002). I Murphy och Merrells (2009) studie 

framfördes att en placering tillsammans med nyförlösta kvinnor även innebar att deras behov 

av emotionellt stöd inte tillgodosågs. Vidare uppmärksammades i andra studier att vården 

tenderade att fokusera på kvinnornas fysiska mående, det känslomässiga måendet glömdes 

bort (Harvey, Moyle & Creedy, 2001; Rowlands & Lee, 2010b; Simmons et al., 2006). Att 

inte få det stöd och individuella behov som kvinnorna efterfrågade resulterade i missnöje 

(Abboud & Liamputtong, 2005). 

 

Simmons et al. (2006) beskrev att några kvinnor upplevde att personalen inte visste hur de 

skulle ge stöd efter missfall vilket innebar att deras behov av stöd blev otillfredsställt. I en 

annan studie trodde några kvinnor att sjukvårdspersonalen tog avstånd från dem för att slippa 

lyssna eller försöka förstå deras situation (Harvey et al., 2001). Att få ett enkelrum upplevdes 

av vissa kvinnor negativt och det resulterade i att de kände sig ensamma, samtidigt fick de 

frihet att sörja för sig själva (Murphy & Merrell, 2009; Simmons et al., 2006). Ett enkelrum 

medförde att kvinnorna inte kände sig sedda av personalen, det var ingen som lyssnade eller 

pratade med dem (Murphy & Merrell, 2009). Att få prata med en sjuksköterska var 

återkommande i flera studier. Exempelvis uttryckte kvinnorna i Tsartsara och Johnsons 
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(2002) studie att detta behov inte tillgodosågs. Samtidigt påvisades det i andra studier att 

kvinnorna inte kände sig redo att prata med direkt efter beskedet om missfallet, det gjorde för 

ont (Adolfsson et al., 2004; Wong et al., 2003).   

 

Det visade sig att kvinnor hade behov av att bli sedda och bekräftade av sjuksköterskan, 

exempelvis uttryckte kvinnorna i Adolfssons et al. (2004) studie att deras behov av att få sina 

känslor gällande sorgen och förlusten de upplevde uteblev. Det framkom dessutom att 

kvinnornas behov av stöd i form av medkänsla och sympati inte tillgodosågs av 

sjuksköterskan (Adolfsson et al., 2004; Simmons et al., 2006). Återkommande i flera studier 

var även bristande omtanke och empati (Rowlands & Lee, 2010b; Simmons et al., 2006; 

Tsartsara & Johnson, 2002; Wong et al., 2003). I en annan studie poängterades missnöje 

gällande sjuksköterskans förmåga att ge tröst och trygghet. I samma studie uttrycktes ett 

behov av att få bli omhändertagen av en sjuksköterska de kunde känna sig trygga och 

avslappnade med (Abboud & Liamputtong, 2005).  

 

Kvinnorna i Séjourné, Callahan och Chabrol (2010) och Adolfssons et al. (2004) studier 

betonade att de behövde stöd en tid efter missfallet men att detta stöd uteblev. De ville ha 

uppföljning i form av samtal och önskade att de fick kontakta vården när de hade behov av 

det (Séjourné et al., 2010). Även i en annan studie blev behovet av stöd i efterförloppet 

otillfredsställt.  Kvinnorna i studien ville ha ett möte med en grupp bestående av 

sjuksköterskor och andra kvinnor i samma situation, där behovet av emotionellt stöd såsom 

medkänsla och sympati kunde tillgodoses (Simmons et al., 2006). Kvinnorna i Séjournés et al. 

(2010) studie uttryckte att stöd behövdes direkt efter diagnostiserat missfall, kvinnor i andra 

studier framhöll att det även behövdes stöd efter några dagar, veckor och/eller månader 

(Séjourné et al., 2010; Tsartsara & Johnson, 2002; Wong et al., 2003). Det påvisades även att 

kvinnor behövde stöd från sjuksköterskan i andra situationer, exempelvis vid en ny graviditet 

och årsdagen för det inträffade (Rowlands & Lee, 2010b; Séjourné et al., 2010).  

Kognitivt stöd 

I kategorin kognitivt stöd var det behovet av information, kunskap och vägledning i den 

uppkomna situationen som stod i fokus. Behovet av att få en förklaring till varför missfallet 

skedde var återkommande i flera studier (McCreight, 2008; Simmons er al., 2006; Tsartsara & 
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Johnson, 2002; Wong et al., 2003). Bristen på information och förklaring till missfallet 

poängterades dessutom av kvinnor i andra studier (Abboud & Liamputtong, 2005; Harvey et 

al., 2001; Rowlands & Lee, 2010b; Séjourné et al., 2010). De ville ha information och 

specifika svar (Wong et al., 2003) samt förklaring för att förstå missfallet och dess förlopp 

(Tsartsara & Johnson, 2002). Samtidigt framhöll andra kvinnor att de inte kunde tillgodogöra 

sig informationen, som sjuksköterskorna gav i direkt anslutning till det diagnostiserade 

missfallet (Adolfsson et al., 2004). 

 

Det framkom i flera studier att utebliven förklaring ofta ledde till att kvinnorna skuldbelade 

sig själva för det inträffade (Adolfsson et al., 2004; Harvey et al., 2001; McCreight, 2008; 

Murphy & Merrell, 2009; Simmons et al., 2006; Tsartsara & Johnson, 2002). Ibland fick 

kvinnorna själva söka information om orsaker, då de inte fick någon anledning till missfallet 

förklarat från personalen (Abboud & Liamputtong, 2005; Rowlands & Lee, 2010b). De 

upplevde att informationen, gällande missfallets psykologiska och fysiska aspekter, var 

bristfällig, otillräcklig och minimal (Abboud & Liamputtong, 2005; Harvey et al., 2001; 

Rowlands & Lee, 2010b). Många av kvinnorna i en annan studie var frustrerade över den 

bristande informationen de fick angående psykologiska aspekter som exempelvis vanliga 

reaktioner och känslor tillhörande missfallet (Séjournés et al., 2010). Den bristfälliga 

informationen visade sig i sin tur påverka kvinnornas återhämtning (Harvey et al., 2001). Med 

en förklaring till missfallet ansåg kvinnorna i några studier att de troligtvis hade kunnat förstå 

det inträffade och återhämtat sig bättre (Adolfsson et al., 2004; Wong et al., 2003). Det var 

sjuksköterskan som hade kunskapen och som skulle kunna svara på deras frågor (Adolfsson et 

al., 2004).   

 

Kvinnor ville veta den riktiga anledningen till deras missfall. Att få missfallet benämnt som 

”naturens gång”, ”spontan abort” och ”bara ett missfall” uppmärksammades i flera studier och 

gjorde att kvinnorna inte fick sitt behov av kognitivt stöd tillfredsställt (Adolfsson et al., 2004; 

McCreight, 2008; Rowlands & Lee, 2010b; Simmons et al., 2006). Flera kvinnor i en studie 

blev upprörda när personalen jämförde deras missfall med spontan abort. De upplevde att 

personalen påstod att de själva hade valt att göra abort och därför fick de skylla sig själva 

(McCreight, 2008).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syfet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors behov av stöd från sjuksköterskan vid 

missfall, därför valdes en litteraturöversikt som enligt Polit och Beck (2012) är en bra metod 

för att sammanställa och presentera aktuell forskning och kunskap inom ett avgränsat område. 

Möjligen kunde en annan studiedesign gett ett annorlunda resultat. Studien baserades på tio 

artiklar, både kvalitativa och kvantitativa.  

 

De databaser som valdes ansågs relevanta eftersom de hade fokus mot omvårdnad som var 

lämpligt utifrån syftet (Polit & Beck, 2012). Antalet sökord, samt i vilken kombination de 

användes, kan ha påverkat resultatet (Östlundh, 2006) och hade möjligen vid andra 

kombinationer eller flera sökord, kunnat utöka studien. Däremot användes trunkering vid 

några sökningar för att på så sätt få med ordens olika böjningsformer och öka antalet träffar. 

Sökningar med andra sökord gjordes men detta resulterade i samma artiklar som redan hittats. 

Sökningarna begränsades till titel och, eller abstract, detta kan ha inneburit att värdefulla 

artiklar missats. Om denna begränsning inte hade gjorts, kanske fler artiklar som svarat till 

syftet upptäckts. En annan begränsning var att artiklarna skulle vara publicerade år 2000 eller 

senare för att få aktuell forskning. Detta kan vara en brist och kan ha medfört att artiklar som 

publicerats tidigare missats och som möjligen hade gett ett annorlunda resultat. Ett 

inklusionskriterium var artiklar från länder med liknande levnadsvillkor som Sverige, detta 

för att resultatet skulle kunna överföras till svensk sjukvård. Länder så som Brasilien, 

Sydafrika och Zambia genererade träffar men blev exkluderade då dessa inte ansågs ha 

liknande levnadsvillkor och sjukvård som Sverige. Om flera länder varit representerade hade 

resultatet möjligen visat större bredd eller att resultatet styrkts ytterligare.  

 

Artiklarna som ingick i studien skulle vara skrivna på engelska, detta kan ha inneburit 

att artiklar skrivna på andra språk inte kom med. Att artiklarna var skrivna på engelska 

kan i sin tur även detta påverkat analysen av artiklarnas resultat då engelska inte är 

modersmålet och vid översättning till svenska kanske kan ha misstolkats och på så sätt 

påverkat resultatet . Åldern på kvinnorna skulle vara mellan 19-44 år, av den orsaken att 

medelåldern på mödrarna år 2010 enligt Socialstyrelsen (2012) var 30,3 år. Därmed 
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anses åldersbegränsningen varit tillräcklig för att täcka in så många kvinnor som möjligt 

och visat ett tillförlitligt överförbart resultat. Trots det inkluderades en artikel där en 

kvinna i studien var äldre, men vid tidpunkten för missfallet uppfyllde hon 

ålderskriteriet. Några artiklar byggde på både kvinnan, mannen och 

sjukvårdspersonalens upplevelser av missfall, trots detta inkluderades dessa artiklar då 

det uttrycktes att de intervjuades var för sig, samt att det i resultatet gick att utläsa vem 

som sagt vad.     

 

Den valda granskningsmallen kan ha inneburit en svaghet då den saknar tydliga 

graderingar för att bedöma artiklars kvalitet. Författarna valde att bedöma kvaliteten på 

artiklarna utifrån mallens punkter med fokus på syfte, metod och om resultatet svarade 

till artikelns syfte. Eftersom författarna gjort egen bedömning kan det medföra 

svårigheter för andra att göra om studien med liknande resultat. Hade en annan 

granskningsmall med tydligare kvalitetsbedömning använts, hade studien möjligen varit 

lättare för någon annan att göra om.  Artiklarna granskades av författarna var för sig 

vilket inneburit att eventuell inverkan på varandra undveks. Dock jämfördes och 

diskuterades granskningarna författarna emellan vilket kan ha ökat trovärdigheten i 

studien. Innehållsanalys valdes då majoriteten av artiklarna var kvalitativa och är enligt 

Polit och Beck (2012) en bra metod för att analysera kvalitativa vetenskapliga artiklar. 

Trots detta valdes de två kvantitativa artiklarna att analyseras på samma sätt då de 

innehöll kvalitativ data i form av citat och berättelser från kvinnorna. Valet att inkludera 

kvantitativa artiklar diskuterades eftersom kvinnor som upplevt missfall kan tillhöra en 

sårbar grupp och en intervju skulle i vissa fall kunna orsaka kvinnor onödigt lidande 

(Olsson & Sörensen, 2011). Enkäter är enligt Polit och Beck (2012) en bra metod för att 

nå ut till en stor grupp människor och få kunskap om deras upplevelser och åsikter. Då 

några av artiklarnas resultat innehöll mer text än övriga som svarade till syftet, har de av 

den anledningen fått större plats i studiens resultat.  

 

Förförståelsen som vid studiens inledning var att kvinnor som upplevt missfall 

påverkades negativt, medvetandegjordes under arbetets gång för att undvika eventuell 

påverkan på resultatet. Detta gjordes genom att inkludera alla artiklar som svarade till 

syftet samt att i resultatframställningen redovisa både kvinnornas positiva och negativa 
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upplevelser av stöd vid missfall. Att stöd behövdes från vårdpersonal en lång tid efter 

missfallet var ett resultat som inte förväntades.   

 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att beskriva kvinnors behov av stöd från sjuksköterskan vid missfall. 

Resultatet visade att kvinnorna upplevde både tillfredsställt och otillfredsställt stöd från 

sjuksköterskan. Utifrån resultatet var det särskilt tre fynd som stod ut och som valdes att 

diskuteras. Det första fyndet handlar om att sjuksköterskor tar avstånd från kvinnorna. I andra 

fyndet diskuteras behovet av uppföljning en tid efter missfallet och i sista fyndet förs 

diskussion kring utebliven förklaring gällande missfallet.  

 

Sjuksköterskor tar avstånd från kvinnorna för att slippa förstå deras situation efter missfall. 

Det framkom i studien att sjuksköterskor på gynekologisk avdelning inte förstod kvinnan och 

tog hennes personliga upplevelser på allvar. Detta fynd styrks även i Corbet- Owen och 

Krugers (2001) studie där kvinnor som vårdades på gynekologisk avdelning framhöll att deras 

situation inte heller togs på allvar och att de inte kände sig förstådda av sjuksköterskan. Det 

betonades dessutom att det var viktigt att sjuksköterskan försökte förstå deras situation genom 

ett empatiskt bemötande, istället för att normalisera missfallet och endast se till det fysiska 

måendet (Corbet- Owen & Kruger, 2001), vilket även framkommer i många studier i 

resultatet. I studien var det de kvinnor som vårdades på speciell avdelning som var 

tillfredsställda med sjuksköterskans förmåga att visa förståelse för kvinnans situation. 

Möjligen kan det vara så att personal på en speciell avdelning för kvinnor som fått missfall 

har mer kunskap, tid och förståelse för kvinnan och hennes situation, eftersom de träffar på 

dessa kvinnor dagligen. Personal på en gynekologisk avdelning träffar inte endast dessa 

kvinnor och har kanske därför inte lika mycket kunskap. Kan det vara därför kvinnorna 

upplever bristande förståelse?  Om inte kvinnan känner sig betrodd eller får förståelse för sin 

situation kan möjligen detta påverka självkänslan negativt, detta påvisas även i Adolfsson 

(2010) och i Wojnar, Swanson och Adolfssons (2011) studier. Schuster (2006) menar att en 

professionell sjuksköterska bör fokusera på patientens behov, såväl medicinska som 

psykologiska. Det är sjuksköterskans uppgift att möta dessa behov (Socialstyrelsen, 2005). 

Sjuksköterskan bör närma sig patienten med empati, vilket innebär att kunna sätta sig in i en 
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annan människas känsla och situation (Birkler, 2007). Ett empatiskt bemötande från 

sjuksköterskan kan innebära att kvinnornas självkänsla inte påverkas negativt. Möjligen kan 

det istället leda till att kvinnorna hanterar missfallet bättre och återhämtar sig fortare, något 

som även framkom i studien. Omvårdnadsteoretikerna Benner och Wrubel (1989) poängterar 

i sin teori att sjuksköterskans arbete bör utgå ifrån patientens upplevelser och situation. 

Sjuksköterskan bör i omvårdnaden hjälpa patienten att bemästra sina upplevelser genom 

förhållningssättet att bry sig om (Benner & Wrubel, 1989). Kunskapen från denna studie kan 

användas av sjuksköterskor i omvårdnaden av kvinnor som upplevt missfall. Kunskapen kan 

leda till att kvinnornas självkänsla inte påverkas negativt utan att de istället känner sig stöttade 

och tillfredsställda. 

 

Kvinnor har behov av uppföljning efter missfall. I resultatet framkom att kvinnorna 

poängterade vikten av uppföljning för att kunna återhämta sig efter missfallet. Uppföljning 

visade sig behövas både i direkt anslutning till missfallet såväl som en tid efteråt. Om inte 

kvinnorna får uppföljning efter missfallet kan det finnas risk för depression, oro och ångest. 

Det framkommer i en norsk studie att många kvinnor drabbades av psykisk ohälsa efter 

upplevt missfall (Nordal Broen, Moum, Sejersted Bödtker & Ekeberg, 2005). Oro och ångest 

förekom i högre utsträckning hos dessa kvinnor, jämfört med kvinnor som inte upplevt 

missfall. Adolfsson (2010) poängterar att uppföljning bör ges till alla kvinnor som upplevt 

missfall, för att minska sorg, oro och ångest. Det konstaterades i Nikčević, (2003) och i 

Wojnar et al. (2011) studier att kvinnor som fick uppföljning tenderade att uppleva mindre 

oro och ångest. Dessa kvinnor fick uppföljning i form av både information gällande 

psykologiska aspekter och emotionellt stöd från vårdpersonal (Nikčević, 2003; Wojnar et al., 

2011). Pearce och Easton (2005) framhåller att all personal ska vara medvetna om missfallets 

psykologiska aspekter och kunna ge stöd och uppföljning när det kan tänkas behövas. Det 

poängteras även i en annan studie att uppföljning bör ges rutinmässigt till alla kvinnor som 

upplevt missfall (Walker & Davidson, 2001) eftersom studier visar att missfall är en 

traumatisk händelse för kvinnan och representerar förlust av: en gravididet, ett barn, 

moderskap, självförtroende och tvivel på förmågan att bli mamma (Lee & Slade, 1996; 

Wojnar et al., 2011).  
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Utebliven förklaring till missfall kan leda till skuldbeläggning hos kvinnorna. Det framkom i 

resultatet att utebliven förklaring gällande orsaken till missfallet, ofta ledde till att kvinnorna 

skuldbelade sig själva . Det faktum att kvinnor känner skuld efter missfall är vanligt och 

diskuteras av både Adolfsson (2010), Corbet-Owen och Kruger (2001). Vikten av förklaring 

stöds dessutom av Adolfsson (2010) som menar att skuldkänslorna kan minskas om 

kvinnorna får en förklaring till varför missfallet inträffat. I Nikčević (2003) studie framgår det 

att de kvinnor som får en orsak till missfallet förklarat för sig, upplever mindre skuld fyra 

månader efter det inträffade, än de som inte får någon förklaring. Skuldkänslor i samband 

med missfall kan innebära att kvinnan tvivlar på sig själv och kan leda till att kvinnan isolerar 

sig och inte får det stöd hon kan tänkas behöva. För att kvinnorna ska ges möjlighet till 

optimal återhämtning bör sjuksköterskan ge information som kvinnan kan förstå (Corbet-

Owen & Kruger, 2001; Socialstyrelsen, 2005). Trots att det påvisas i resultatet att 

förklaringen till missfallet var bristande och att kvinnorna var missnöjda med detta diskuterar 

Stratton och Lloyd (2008) att någon orsak inte alltid kan påvisas och därmed kan inte 

förklaring till missfallet ges. Vidare poängteras att sjuksköterskan bör meddela att det inte 

alltid går att finna någon orsak till missfallet. Även Corbet-Owen och Kruger (2001) menar 

att sjuksköterskan ska kunna låta kvinnan förstå att det inte är hennes fel, när missfallet har 

okänd orsak. Detta har visat sig minska kvinnornas känslor av skuld (Corbet-Owen & Kruger, 

2001; Nikčević, 2003).  

 

Sett ur ett samhällsperspektiv kan uteblivet stöd från sjuksköterskan orsaka onödigt lidande 

som kan medföra sjukskrivningar, eventuell medicinering som på lång sikt kan innebära 

ökade kostnader, både för individen och för samhället (Socialstyrelsen, 2009). Det är därför 

av stor vikt att sjuksköterskor får utbildning så att de kan minimera onödigt lidande och risken 

för psykisk ohälsa hos kvinnor som upplevt missfall då det framkommer i McCreights (2005) 

studie att sjuksköterskor upplever svårigheter i mötet med dessa kvinnor.  

 

Slutsats 

Det är viktigt att sjuksköterskan ser, lyssnar och förstår kvinnan och hennes situation vid 

missfall. Stöd från sjuksköterskan i form av empatiskt bemötande, förståelse, förklaring och 

uppföljning är av stor vikt. Sjuksköterskans mest betydande omvårdnadshandling för kvinnor 

som upplevt missfall är att ge stöd och finnas till hands när helst kvinnan behöver. 
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Sjuksköterskor behöver få utbildning och kunskap gällande mötet med kvinnor som fått 

missfall, detta för att kunna möta patienterna professionellt. Samtidigt behöver 

sjuksköterskorna få tid att reflektera, tillsammans med kollegor, om sina egna känslor som 

väcks i mötet med kvinnan. Förhoppningen med litteraturstudien är att sjuksköterskor ska få 

kunskap och förståelse för hur dessa kvinnor upplever sin situation och att riktlinjer kan 

utarbetas för att alla kvinnor som upplevt missfall ska få optimal omvårdnad.  

 

 

 



 

20 

 

 

REFERENSER 

Referenser markerade med * ingår i resultatet 

 

* Abboud, L. & Liamputtong, P. (2005). When pregnancy fails: coping strategies, support 

networks and experiences with health care of ethnic women and their partners. Journal of 

Reproductive and Infant Psychology, 23(1), 3-18.  

Adolfsson, A. (2010). Women’s well-being improves after missed miscarriage with more 

active support and application of Swanson’s Caring Theory. Psychology Research and 

Behavior Management 

 

* Adolfsson, A., Larsson, P. G., Wijma, B & Berterö, C. (2004). Guilt and emptiness: 

women´s experiences of miscarriage. Health Care for Women International, 25, 543-560.  

Ancker, T., Gebhardt, A., Andreassen, S. & Botond, A. (2012). Tidig förlust. Kvinnors 

upplevelse av missfall. Vård i Norden, 32 (1), 32-36. 

Benner, P.E. & Wrubel, J. (1989). The primacy of caring: stress and coping in health and 

illness. Menlo Park, Calif: Addison Wesley. 

Birkler, J. (2007). Filosofi och omvårdnad: etik och människosyn.  Stockholm: Liber. 

Borgfeldt, C. (2010). Obstetrik och gynekologi. Lund: Studentlitteratur AB. 

Corbet- Owen, C. & Kruger, L-M. (2001). The health system and emotional care: validating 

the many meanings of spontaneous pregnancy loss. Families, Systems & Health 19(4), 411-

427. 

Cullberg, J. (2006). Kris och utveckling. Stockholm: Natur och kultur. 

Evans, R. (2012). Emotional care for women who experience miscarriage. Art & Science, 26, 

35-41. 



 

21 

 

Faxelid, E., Hogg, B., Kaplan, A. & Nissen, E. (2001). Lärobok för barnmorskor. Lund: 

Studentlitteratur. 

Finfgeld- Connett, D . (2005). Clarification of social support. Journal nursing of scholarship, 

37(1), 4-9. 

da Fonseca Domingos, S. R., Merighi, M. A. B. & Pinto de Jesus, M. C. (2011). Experience 

and care for spontaneous abortion: phenomenological study. Online Brazilian Journal of 

Nursing, 10(2). 

Friberg, F. (2006). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 115-124). Lund: Studentlitteratur 

* Harvey, J., Moyle, W & Creedy, D. (2001). Women´s experience of early miscarriage: a 

phenomenological study. Australian Journal of Advanced Nursing, 19(1), 8-14.  

Lennéer-Axelson, B. (2010). Förluster: om sorg och livsomställning. Stockholm: Natur & 

Kultur. 

Maker, C. & Ogden, J. (2003). The miscarriage experience: more than just a trigger to 

psychological morbidity? Psychology and Health, 18(3), 403-415.  

McCreight, B. S. (2005). Perinatal grief and emotional labour: a study of nurses´ experiences 

in gynae wards. International Journal of Nursing Studies, 42, 439-448. 

* McCreight, B. S. (2008). Perinatal loss: a qualitative study in Northern Ireland. Omega, 

57(1), 1-19.  

* Murphy, F. & Merrell, J. (2009). Negotiating the transition: caring for women through the 

experience of early miscarriage. Journal of Clinical Nursing, 18, 1583-1591.  

Nikčević, A.V. (2003). Development and evaluation of a miscarriage follow-up clinic. 

Journal of Reproducitve and Infant Psycology, 21(3), 207-217. 

Norberg, A., Engström, B & Nilsson, L. (1994). God omvårdnad: grundvärderingar. 

Stockholm: Bonnier utbildning AB. 



 

22 

 

Nordal Broen, N., Moum, T., Sejersted Bödtker, A & Ekeberg, Ö. (2005). The course of 

mental health after miscarriage and induced abortion: a longitudinal, five-year follow-up 

study. BMC Medicine, 3(18). 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm: Liber. 

Pearce, C. & Easton, K. (2005). Management of complications in early pregnancy. Nursing 

Standard, 19 (34), 56-64. 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 

Rowlands, I. J & Lee, C. (2010a). Adjustment after miscarriage: Predicting positive mental 

health trajectories among young Australian women. Psychology, Health & Medicine, 15(1), 

34-49.  

* Rowlands, I. J. & Lee, C. (2010b). ”The silence was deafening”: social and health service 

support after miscarriage. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 28(3), 274-286.  

Röda Korsets Högskola. (2005). Mall för granskning av vetenskapliga artiklar. Hämtad 20 

september, 2012, från Röda Korsets Högskola, http://dev.rkh.se/wp-

content/uploads/2010/11/mall_granskning.pdf  

 

Schuster, M. (2006). Profession och existens. Göteborg: Daidalos AB 

 

* Séjourné, N., Callahan, S. & Chabrol, H. (2010). Support following miscarriage: what 

women want. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 28(4), 403-411.  

 

* Simmons, R. K, Singh, G., Maconochie, N., Doyle, P & Green, J. (2006). Experience of 

miscarriage in the UK: qualitative findings from the National Women´s Health Study. Social 

Science & Medicine, 63, 1934-1946.  



 

23 

 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005-105-1). 

Stockholm: Socialstyrelsen. Från http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2005/2005-105-

1 

Socialstyrelsen. (2009).  Folkhälsorapport 2009 (2009-126-71). Stockholm: Socialstyrelsen. 

Från http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-

71/Documents/6_Psykosociala.pdf 

Socialstyrelsen. (2012). Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn- Medicinska 

födelseregistret 1973-2010 (2012-4-2) Stockholm: Socialstyrelsen. Från: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18669/2012-4-2_Bilaga1.pdf 

SOSFS 1996:29. Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder inom 

hälso- och sjukvården vid dödsfall. Hämtad 26 september, 2012, från Socialstyrelsen, 

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/1996-29 

Stratton, K & Lloyd, L. (2008). Hospital-based interventions at and following miscarriage: 

literature to inform a research-practice initiative. Australian and New Zealand Journal of 

Obstetrics and Gynaecology, 48,s. 5-11. 

* Tsartsara, E. & Johnson, M. P. (2002). Women´s experience of care at a specialized 

miscarriage unit: an interpretative phenomenological study. Clinical Effectiveness in Nursing, 

6, 55-65.  

Walker, T. M. & Davidson, K. M. (2001). A preliminary investigation of psychological 

distress following surgical management of early pregnancy loss detected at initial ultrasound 

scanning: a trauma perspective. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 19(1) s. 7-16. 

Wojnar, D., Swanson, K. & Adolfsson, A. (2011). Confronting the inevitable: A conceptual model 

of miscarriage for use in clinical practice and research.  Death Studies, 35, 536–558.  

* Wong, M. K. Y., Crawford, T.J., Gask, L & Grinyer, A. (2003). A qualitative investigation 

into women´s experiences after a miscarriage: implications for the primary healthcare team. 

British Journal of General Practice, 53, 697-702.  

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2005/2005-105-1
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2005/2005-105-1
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-71/Documents/6_Psykosociala.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-71/Documents/6_Psykosociala.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/1996-29


 

24 

 

Östlundh, L. (2006). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: Vägledning 

för litteraturbaserade examensarbeten (s. 45-70). Lund: Studentlitteratur 



 

25 

 

Bilaga 1 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning 

Datum Databas Sökord och boolesk 
operator (and, or, not) 

Begränsningar Typ av sökning 
(tex. fritext, ab-

stract, nyckelord, 

MESH-term) 

Antal 

träffar 

Motiv till 

exklusion av 

artiklar 

Utvalda artiklar  

 

121023 

Cinahl Miscarriage AND support English language, 2000-

2012, peer reviewed, 

abstract available, 19-44 

year 

abstract 22 Svarar ej till 

syftet. Ej från 

länder med 

liknande 

levnadsvillkor 

som Sverige. 

Artiklar som 

handlade om 

missfall på grund 
av behandling 

med ett specifikt 

läkemedel. 

Support following 

miscarriage: what 

women want 

 

The silence was 

deafening’: social and 

health service support 

after 

Miscarriage 
 

Experience of 

miscarriage in the 

UK: Qualitative 

findings from the 

National Women's 

Health Study 

 

Adjustment after 

miscarriage: 

Predicting positive 

mental health 
trajectories among 

young Australian 

women 

 

Development and 

evaluation of a 

miscarriage 

follow-up clinic 
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Perinatal loss: a 

qualitative study in 

Northern Ireland 
121023 

 

Cinahl Miscarriage AND care English language, 2000-

2012, peer reviewed, 

abstract available, 19-44 

year 

Abstract 39 Svarar ej till 

syftet. Artiklar 

som handlade om 

riskfaktorer till 

missfall, ej från 

länder som ingick 

i 

inklusionskriterier
na 

Early miscarriage as 

‘matter out of place’: 

An ethnographic 

study of 

nursing practice in a 

hospital 

gynaecological unit 

 
Negotiating the 

transition: caring for 

women through the 

experience of 

early miscarriage 

 

Women´s experience 

of early miscarriage: a 

phenomenological 

study 

121023 PubMed Pregnancy loss AND 

experience AND care 

English language, senaste 

10 åren, peer reviewed, 
abstract available, 19+ 

Title/ abstract 9 Redan valda 

artiklar, svarar ej 
till syftet 

Pregnancy loss in 

lesbian and bisexual 
women: an online 

survey of experiences 

121113 

 

Cinahl Abortion;spontaneous, 

Nursing 

Abstract available, 2000-

2012 

Cinahl headings 12 Svarar ej till 

syftet, redan valda 

artiklar. Artiklar 

om attityder från 

sjuksköterskan. 

Our first child was 

incompatible with 

life: understanding 

miscarriage as a lived 

experience, 

 

 

121113 

PsycInfo Pregnancy loss AND care 

AND support AND women 

English language, 2000-

2012, peer reviewed, 18 

yrs and older 

Abstract 46 Redan valda 

artiklar, svarar ej 

till syftet 

(inducerad abort, 

rewiev artiklar) 

When pregnancy 

fails: coping 

strategies, support 

networks and 

experiences with 
health care of ethnic 

women and their 

partners 



 

27 

 

121114 

 

Cinahl Miscarriage AND 

experience*  

Peer reviewed, 2000-

2010, english language, 

abstract available, adult 

19-44 years 

abstract 47 Svarar ej till syftet 

Redan valda 

artiklar, ej från 

länder med 

liknande 

levnadsvillkor 

som Sverige 

Guilt and emptiness: 

women's experiences 

of miscarriage 
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Bilaga 2 

Artikelöversikt      

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Abboud, L 

& 

Liamputtong

, P 

Australien 

2005 
 

 

 

 

 

 

 

When 

pregnancy 

fails: coping 

strategies, 

support 

networks and 
experiences 

with health 

care of ethnic 

women 

 

Att utreda hur 

kvinnor och 

män hanterar 

missfall och 

ska utforska 

deltagarnas 
upplevelser 

och 

tillfredsställels

e av 

sjukvården. 

6 kvinnor och deras 

partner, 22-45 år med 

etnisk bakgrund, bor i 

Melbourne. 

Snöbollsurval.  

Ostrukturerad intervju 
med öppna frågor. 

Kvinnorna och männen 

intervjuades separat.  

Intervjuerna spelades in, 

transkriberades och 

temaanalyserades för att 

identifiera framväxande teman 

genom noggrann läsning. Datan 

kategoriserades och bildade 
teman. 

Kvinnorna har olika strategier 

för att hantera missfallet. Det 

bästa stödet kvinnorna upplevde 

kom ifrån deras partner. 

Sjukhuspersonal upplevdes 

obekväm i missfallssituationen. 
Det var brist på information, den 

var otillräcklig. Det fanns 

skillnad på offentlig och privat 

vård. Inom privat vård fanns 

personalen till för dem och de 

kände sig omhändertagna. 

Medel  

Adolfsson, 

A., Larsson, 

P G., 

Wijma, B & 

Berterö, C 
Sverige, 

2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guilt and 

emptiness: 

women´s 

experiences of 

miscarriage 

Att identifiera 

och beskriva 

kvinnors 

upplevelser av 

missfall 

13 kvinnor över 18 år 

som talade svenska. De 

skulle ha vårdats för ett 

missfall före vecka 16. 

Alla kvinnor från ett 
sjukhus i södra Sverige 

fick erbjudande om att 

vara med. Intervju med 

tre frågor.  

 Intervjuerna bandades, 

transkriberades, lästes gånger 

flera. Meningsbärande enheter 

identifierades, subkategorier, 

kategorier och essens trädde 
fram. 

Kvinnorna upplevde skuld och 

tomhet för det förlorade barnet. 

Alla hamnade i sorg, men sörjde 

på olika vis. Gemensamt var att 

de alla skuldbelade sig själva för 
missfallet. De önskade en 

förklaring från vårdpersonal. De 

ville ha sina känslor bekräftade. 

Väntetiden på sjukhuset 

uppfattades som nedvärderande. 

De ville bli sedda av vården, 

stöttade empatiskt och proffsigt. 

 Hög 
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Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Harvey, J., 

Moyle, W & 

Creedy, D 

Australien 

2001 

 

 
 

 

 

Women´s 

experience of 

early 

miscarriage: a 

phenomenolog

ical study 

Att utreda 

kvinnors 

upplevelser av 

fenomenet 

tidigt missfall 

3 kvinnor som upplevt 

missfall inom de 

senaste 12 månaderna. 

Deltagande i studien 

annonserades i 

lokaltidningen. 

Ostrukturerad intervju 
med öppna frågor. 

Författarna läste intervjuerna för 

att få förståelse och klarhet av 

signifikanta ting. Därefter 

bildades meningar som sedan 

blev teman. 

Tidigt missfall är en stor 

händelse i kvinnornas liv och det 

var ingen som förstod deras 

känslomässiga upplevelser. De 

upplevde att deras känslor fick 

sättas åt sidan. Kvinnorna 

upplevde brist på stöd och brist 
på att bli tagna på allvar. De fick 

inte tillräcklig och adekvat 

information. 

Hög 

McCreight, 

B S 

Nordirland 

2008 

 

 

 

 

 

 
 

Perinatal loss: 

a qualitative 

study in 

northern 

Ireland 

Att presentera 

kvinnornas 

uttalande 

gällande den 

känslomässiga 

påverkan från 

en förlorad 

graviditet och 

vården de fick. 

23 kvinnor, 19-60 år 

som förlorat sina barn 

för mellan 2 mån- 34 år 

sedan. 

Rekrytering från 

självhjälpsgrupper inom 

områden av missfall.  

Intervjufrågorna syftade 

till att få fram 

berättelser om vad 
kvinnorna tyckte var 

viktigt och satte värde 

på. De togs fram efter 

observationer i dessa 

grupper.  

 Berättelserna analyserades med 

narrativt tillvägagångssätt där 

både det individuella och 

gemensamma för berättelserna 

trätt fram. Teman framträdde. 

Kvinnorna upplevde att 

missfallet var en negativ 

händelse. Det primära för dessa 

kvinnor var att få utrymme för 

sina känslor, acceptera och 

känna igen sorg. De behöver 

stöd och att sjukvården ska se till 

hur kvinnorna upplever förlusten 

och ge stöd utifrån detta.  

Kvinnorna upplevde skuld och 
skam och att sjukvården inte 

tillskrev missfallet som något 

som gått förlorat.  

Medel  

 Murphy, F 

& Merrell, J 

Storbritanni

en 

2008 

 

 

 

Negotiating 

the transition: 

caring for 

women trough 

the experience 

of early 

miscarriage 

Att utforska 

kvinnors 

erfarenheter av 

tidigt missfall 

på en 

gynekologisk 

avdelning. 

8 kvinnor i ålder 30-59, 

majoriteten var 30-39 

år, som genomgått ett 

tidigt missfall och som 

besökt en gynekologisk 

avdelning i 

Storbritannien. Även 16 

st vårdpersonal ingick i 

Intervjuerna analyserades med 

hjälp av tema analys. 

Nyckelfynd identifierades som 

grupperades i kategorier och 

teman. Även observationerna 

analyserades genom etnografisk 

tolkning. 

Resultatet visade att ultraljudet 

är det som bekräftar för kvinnan 

att graviditeten är avslutad. Att 

missfall gav upphov till olika 

slags känslor så som sorg, skuld. 

Att de kände sig ensamma på 

avdelningen när de fick ett eget 

rum att gråta i. De kände inte sig 

Hög 
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studien. Genom en 20 

månader lång 

deltagande observation 

identifierades deltagare 

som sedan erbjöds vara 

med i en intervju.  

sedda och lyssnade sig till. De 

kände sig nedprioriterade. 

Kvinnorna uttryckte vikten av att 

sjuksköterskan ger en känslig, 

engagerad vård som möter 

kvinnornas känslomässiga och 

fysiska behov. 

Rowlands, I 

J & Lee, C 

Australien 

2010 
 

 

 

 

 

 

 

The silence 

was deafening: 

social and 

health service 
support after 

miscarriage 

Syftet är att 

identifiera sätt 

att stötta 

australiensiska 
kvinnor efter 

missfall 

9 kvinnor i ålder 35-42  

som genomgått missfall 

de senaste två åren. 

Semistrukturerad 
intervju, via 

onlineinbjudan. 

Intervjuerna var GT inspirerade.  

Temaanalys. Intervjuerna lästes 

flera gånger, materialet kodades 

manuellt med syfte att hitta 
liknande teman i datan.  

Socialt stöd var viktigt för 

kvinnorna. Alla sakande 

erkännande från samhället, 

vården och anhöriga för sin 
förlust. Att sörja sitt barn var till 

hjälp. De upplevde att de fick 

dålig vård, personalen var inte 

tillräckligt tränade för att möta 

dessa kvinnor. Det var bristande 

information i kombination med 

okänsliga kommentarer och brist 

på empati. 

Medel 

Séjourné, 

N., 

Callahan, S 

& Chabrol, 
H 

Frankrike 

2009 

 

 

 

 

 

Support 

following 

miscarriage: 

what women 
want 

Att ta reda på 

om kvinnor 

behöver stöd 

efter missfall 

305 kvinnor, 18-43 år 

som haft missfall det 

senaste året. 

En enkätundersökning 
med rekrytering via 

olika internetforum som 

fokuserade på missfall. 

. 

Metoden var deskriptiv statistik. 

Tre grupper jämfördes. 

Grupp 1: Om deltagarna fått 

medicinsk behandling efter 
missfallet eller ej. 

Grupp2: Om deltagarna varit 

inlagda på sjukhus eller ej. 

Grupp 3: om de har haft 

upprepade missfall.  

 

Någon form av support i 

efterförloppet behövdes, många 

ville ha personligt stöd. 

De ville kunna kontakta 
sjukvården när de ville.  

Att få denna hjälp direkt i 

anslutning till missfallet hade 

varit det bästa. 

Kvinnorna var frustrerade över 

den bristande informationen 

gällande det psykiska 

välbefinnandet efter missfall 

Medel 

Simmons, R, 

Singh, G, 

Maconochie, 

N Doyle, P 
Storbritanni

en 

2006 

 

Experience of 

miscarriage in 

the UK: 

Qualitative 
findings from 

national 

women´s 

health study 

Beskriva 

kvinnors 

personliga 

upplevelser av 
missfall och 

utreda 

framtida 

forskningsfråg

172 kvinnor 55år och 

yngre som varit eller 

velat bli gravida. 

Slumpmässigt urval 
med elektronisk 

enkätundersökning som 

genomfördes i tre steg. 

Två författare läste materialet 

flera gånger. Teman 

identifierades, kodades och blev 

kategorier och subkategorier.  

Missfallupplevelsen är 

individuell och varierar mellan 

individerna. De sökte en orsak 

till varför de drabbades och 
klagade på den omvårdnad de 

fick efteråt, de tyckte det var 

viktigt med känslomässigt stöd. 

Många ville ha mer stöd, 

Medel 
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or som kan 

bidra 

planerandet av 

lämplig 

behandling 

och eftervård. 

information och förklaring till 

det inträffade. Det behövs mer 

omvårdnad och personal som 

kan prata och förklara missfallet. 

De tyckte att det var brist på 

sympati från sjukvården. De 

villa ha stöd och uppföljning. De 

upplevde att sjukvården 

behandlade missfall som vilken 

sjukdom som helst. 

Tsartsara, E 
& Johnsson,  

M P 

Storbritanni

en 

2002 

 

 

 

 

 

 
 

 

Women´s 
experience of 

care at a 

specialised 

miscarriage 

unit: an 

interpretative 

phenomenolog

ical study 

Att klargöra 
kvinnors egna 

upplevelser av 

vården vid 

tidigt missfall 

på en 

gynekologisk 

avdelning. 

6 kvinnor i åldern 23-
44 år som genomgått 

tidigt missfall och som 

besökt en gynekologisk 

avdelning på ett stort 

sjukhus i mellersta 

Storbritannien. Dessa 

valdes slumpmässigt ut 

av 40 st som besökt 

avdelningen under 3 

månader. Semi 

strukturerade intervjuer. 

Fenomenologisk studie som 
syftade till att förstå hur 

kvinnorna tillskrev upplevelsen. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades, meningsbärande 

enheter identifierades som 

kategoriserades och teman 

skapades. Alla intervjuer 

jämfördes med varandra för att 

hitta underliggande psykologiska 

processer. 

Kvinnorna tyckte att det var 
jobbigt att beblandas med 

kvinnor som var gravida. De 

ville bli benadlade mer känsligt. 

Att bli omhändertagen på en 

mottagning för kvinnor som 

genomgått missfall uppskattades. 

Där fick de det stöd och den vård 

de behövde. De blev sedda och 

lyssnade till. Alla önskade de 

förklaringar till det inträffade, 

men det fick de inte alltid. 
Deltagarna uttryckte ett behov 

av uppföljning/eftervård.  

Hög 

Wong, 

MKY., 

Crawford, 

T., Gask L 

& Grinyer, 

A 

Storbritanni

en 

2003 

 
 

 

 

A qualiitative 

investigation 

into women´s 

experiences 

after a 

miscarriage: 

implications 

for the primary 

healthcare 

team 

Att utforska 

kvinnors 

upplevelser av 

missfalls 

omvårdnad 

som kan ha 

betydelse för 

sjukvårdsperso

nal att 

upptäcka 
psykisk 

sjukdom efter 

missfall 

Kvinnor med 

missfallsdiagnos, över 

18 år och förmåga att 

tala engelska. 

Elektronisk enkät 

undersökning till 100 

kvinnor. Efter 

slumpmässigt urval 

gjordes 

semistrukturerad 
intervju med 22 kvinnor 

i åldern 16-44.  

Den kvalitativa datan 

analyserades med GT inspiration 

där endast första ramen för 

undersökningen var 

förutbestämd, processen kunde 

därmed ändras under tiden.  

Texten kodades och jämfördes, 

meningsbärande enheter togs ut, 

kategoriserades och bildade sju 

teman. 

Det framkom behov av 

uppföljning, någon form av 

fortsatt stöd. De upplevde att de 

blev dåligt förstådda och ville ha 

mer information och svar om 

varför missfallet hände.  

De upplevde att missfallet 

normaliserades, 

sjukvårdspersonalen negligerade 

det inträffade och menade att det 
är sådant som händer. 

Medel 

 


