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Sammanfattning    
 
Intrauterin fosterdöd (IUFD) definieras som ett barn som, efter 22 fullgångna 
graviditetsveckor, efter framfödandet inte visar några livstecken. Det drabbar drygt 400 
barn i Sverige årligen. Enligt tidigare forskning har barnmorskan en viktig roll i att 
förbereda föräldrarna samt underlätta deras första möte med sitt döda barn. Ofta 
beskrivs barnmorskans arbete som glädjefyllt, men känslor som kan vara svåra att 
hantera väcks samtidigt som barnmorskan i sin vårdande roll skall arbeta stödjande och 
stärkande. Begränsat med studier finns på hur barnmorskan upplever denna situation. 
 Syftet med studien är att belysa barnmorskans upplevelser i mötet med intrauterin 
fosterdöd. Studien utgår från en kvalitativ metod med induktiv ansats där åtta 
barnmorskor intervjuades. Datamaterialet analyserades med innehållsanalys, vilket 
ledde till fem kategorier och ett övergripande tema; Berikande möten skapas genom att 
våga vårda i sorg. De fem kategorierna var; Att vårda med en djupare relation, Att 
vårda innebär att ge det bästa, Att vårda med struktur är stödjande, Att vårda med egna 
känslor samt Att känna sig trygg underlättar vårdandet. Att möta IUFD och de 
föräldrapar som drabbats av detta ses av barnmorskorna i studien som ett värdefullt och 
berikande möte, vilket leder till fina och djupa relationer. I mötet önskar barnmorskan 
använda sin fulla potential som barnmorska och människa för att kunna ge föräldraparen 
en fin upplevelse och ett vackert första möte med sitt döda barn. Det mest centrala i 
mötet med IUFD är enligt barnmorskorna att vara ett stöd för det blivande föräldraparet 
genom att få möjligheten att skapa en miljö där föräldraparet kan känna sig trygga, 
omhändertagna och bekräftade. Att kunna finnas där för paret genom kontinuitet och 
närvaro i kropp och sinne, är enligt barnmorskorna oerhört betydelsefullt. I resultatet 
framkommer att det är föräldrarnas sorg som är i centrum och att barnmorskans egna 
känslor snarare handlar om deras förmåga att känna empati som medmänniska.  

 
Nyckelord:  Intrauterin fosterdöd, barnmorska, upplevelse, möten, känslor, vårdande, 
relation  



Abstract 
Intrauterine Fetal Death (IUFD) - the clinical term for stillbirth - is defined as the 
premature termination of a fetus after more than 22 full weeks of pregnancy and occurs 
in Sweden over 400 times per year. Prior research indicates that midwives play an 
important role in assisting births and preparing new parents. Midwifery is often 
described as satisfying and joyful work, however certain occurrences also raise difficult 
and painful feelings. While stillbirths are known to have a traumatic impact on mothers, 
there is only a limited number of studies to better understand the impact of IUFD on 
midwives. As such, the purpose of the study is to illuminate the experience of midwives 
exposed to IUFD. The study pursues a qualitative method, aiming to draw inductive 
conclusions based on interview with eight midwives. The data were analyzed using 
content analysis, which lead to five categories and one overarching theme. The broad 
theme was Enriching encounters are created by daring to care in grief. The five 
categories were: Providing care with a deeper relationship, Providing care entails 
giving the best, Providing care with structure is supportive, Providing care with one’s 
own feelings, Feeling secure aids providing care. The midwives interviewed saw 
encountering IUFD and parents affected by it as a valuable and enriching experience, 
which leads to deep and meaningful relationships. Midwives interviewed wish to 
exercise their full potential and help ensure the best possible experience for parents. The 
central concern when encountering IUFD is to support the parents by creating an 
environment where the parents can feel safe, cared for, and validated. To provide 
consistent, continuous, and present care is highly significant according to the midwives. 
Among the results, it is apparent that the grief of parents is central and that the 
midwife’s own feelings are more closely tied to their ability to empathize.  
 
Keywords: Intrauterine Fetal Death, midwife, experience, meetings, feelings, caring, 
relation 
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INLEDNING 

Andelen dödfödda är i snitt ett barn per dag i Sverige och i förhållande till andelen 
levande barn ganska liten. Trots detta var det 456 föräldrapar som år 2014 miste sitt 
väntade barn och där första mötet med den nya familjemedlemmen skett kantat med 
sorg (Socialstyrelsen 2015, s. 57). För dessa föräldrapar innebär förlusten av sitt barn en 
katastrof och livet ställs på sin spets. 

Föräldrar till ett dödfött barn behöver vägledning för att lindra rädsla kring första mötet 
och för att kunna ta farväl av sitt barn. Det finns inget sätt för dem att förbereda sig för 
en tragedi som denna. Under dessa omständigheter faller detta på personalen, vilket kan 
vara en omskakande upplevelse för den som möter, förlöser och vårdar dessa föräldrar. 

Intresset för ämnet har funnits hos författarna under en tid och grundar sig i upplevelsen 
av att det är ett ämne som det pratas i tysthet kring. Första tanken under tidig utbildning 
var att skriva om sena missfall, men under höstens gång växte intresset för intrauterin 
fosterdöd fram då vi anser att det är ett viktigt ämne att ha kännedom om, trots att det 
sker såpass sällan. Att som barnmorskestudent, och sedan barnmorska, vara väl 
förberedd i mötet med intrauterin fosterdöd och de familjer som drabbas, känns av 
största vikt för att kunna möta familjens behov och möta den egna upplevelsen och de 
känslor som kommer att uppstå. Att dessa föräldrapar får rätt vård, ett bra minne av ett 
mycket tragiskt och livsomvälvande ögonblick, tror vi är viktigt för kommande 
sorgeprocess. Det är därför viktigt att ta fram mer evidens kring detta ämne. 

BAKGRUND 

Barnmorskans profession 
Barnmorska, eller då kallat jordemor, är världens äldsta kvinnoyrke. Från att ha varit ett 
yrke baserat på särskilda förmågor, klokskap och gemenskap kvinnor emellan har 
barnmorskeyrket genom århundraden utvecklats till den idag rådande situationen 
(Höjeberg, 2009, ss. 1-3). Enligt International Confederation of Midwifes [ICM] (2011) 
är barnmorskan erkänd som en ansvarsfull och ansvarig professionell yrkesperson, 
vilken samarbetar med kvinnor för att ge nödvändigt stöd, vård och rådgivning under 
graviditet, förlossning samt tiden efter förlossningen. Barnmorskan ansvarar även för att 
bistå vid förlossning samt ta hand om det nyfödda barnet. Denna vård omfattar 
förebyggande åtgärder, främjande av normal förlossning, upptäckt av komplikationer 
hos mor och barn, nyttjande av medicinsk vård samt genomförande av nödåtgärder. 
Enligt ICM har barnmorskan även en viktig uppgift i hälsorådgivning och utbildning, 
inte bara för kvinnan, men också inom familjen och samhället. 
 
Barnmorskans profession ligger grundat i sexuell- och reproduktiv hälsa och är det 
huvudområde varpå barnmorskeprofessionen vilar. Förutom sexuell- och reproduktiv 
hälsa är även forskning, utveckling och utbildning samt ledning och organisation de 
områden som ligger till grund för barnmorskans kompetensområde, vilka genomsyrar 
barnmorskans arbete oberoende av verksamhet eller vårdform (Svenska 
Barnmorskeforbundet, 2015). På Sveriges Regerings hemsida för mänskliga rättigheter 
finns följande definition på området Sexuell och reproduktiv hälsa: “…..och därtill 
hörande rättigheter omfattar varje människas lika möjligheter, rättigheter och 
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förutsättningar att utan tvång, våld eller diskriminering kunna bestämma över sin egen 
kropp och ha ett säkert och tillfredställande sexualliv.” (Utrikesdepartementet, 2010). 
Enligt Socialstyrelsen & Folkhälsomyndigheten (2014) används dock vanligtvis 
begreppen sexuell hälsa och reproduktiv hälsa separerade, där sexuell hälsa innebär ett 
tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande relaterat till 
sexualitet, inte endast frånvaro av sjukdom, dysfunktion eller svaghet. Reproduktiv 
hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande kring det 
reproduktiva systemet och alla dess funktioner och inte bara frånvaro av sjukdom.  
 
Förutom kompetensbeskrivningen ligger även värdegrund som bas för barnmorskans 
arbete. Enligt Berg (2010, ss. 29-30) baseras denna på etiska ställningstaganden och 
personliga ideologier. Människosyn, helhetssyn, hälsofrämjande arbete samt att ha en 
vårdande relation är områden som inkluderas. Den etiska kod som styr barnmorskans 
yrkesutövande är ICMs etiska kod vilken tar upp fyra huvudområden inom 
barnmorskans verksamhetsområde och ger vidare riktlinjer inom dessa: Barnmorskors 
professionella relation, Barnmorskans verksamhetsområde, Barnmorskans 
professionella ansvar samt Utveckling av barnmorskans kunskap- och arbetsområde. 
Dessa etiska riktlinjer finns som stöd för barnmorskans förhållande gentemot kvinnan, 
partnern, barnet, kollegor, sig själv samt för utveckling av yrket (ICM, 2014).   
 

Vårdande möten 
Barnmorskan möter kvinnor, och även ibland hennes partner, under hela livscykeln, från 
den unga blivande kvinnan till den åldrande kvinnan. Mötet med kvinnan genomsyrar 
hela barnmorskans yrke (Svenska Barnmorskeförbundet, 2016). Halldórsdóttir (1996, 
ss. 30, 33-36) har i sin avhandling utformat en teori för vårdande respektive icke 
vårdande möten i omvårdnad och hälso- och sjukvård. Teorin beskriver de komponenter 
som påverkar den subjektiva upplevelsen av mötet i vården och hur mötets karaktär 
påverkar patenten. I teorin konstrueras två huvudmetaforer, bron och väggen, vilka 
syftar till att beskriva de komponenter som medför att patienter upplever mötet som 
vårdande respektive icke vårdande. Vårdande möten beskrivs när patienten upplever 
egenmakt. Vilket innebär att vården bygger på en relation mellan personal och patient 
som präglas av öppen kommunikation, anknytning, medkänsla och ett professionellt 
avstånd. Halldórsdóttir (ibid.) beskriver denna relation i form av metaforen bron. Icke-
vårdande möten beskrivs ske när patienten uppfattat inkompetens och likgiltighet i 
personalens hållning, när vårdpersonal visar dålig förståelse av patientens situation och 
upplevs som obetänksam, respektlös och ointresserad. Dessa komponenter resulterar i 
att relationen mellan patient och personal saknar tillit och anknytning vilket beskrivs i 
metaforen vägg. 

Som en del i sin avhandling har Halldórsdóttir (ibid. s. 27) studerat kvinnors upplevelse 
av vårdande och icke vårdande möten under värkarbete och förlossning. Resultatet visar 
att barnmorskan upplevs som en oumbärlig följeslagare med god kompetens och genuin 
omtanke och respekt för den fertila kvinnan och hennes partner. Hon fann också att vid 
positiva vårdande möten med kvinnan innebar det att kvinnan upplevde sig stärkt och 
att kvinnan känner förtroende och upplever en god relation till barnmorskan. Positiva 
möten upplevdes även då kvinnorna upplevde trygghet, tillfredsställelse och fick 
känslan av en lyckad progress i födelsearbetet. I studien lyfter författaren även att mötet 
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med barnmorskan upplevdes som icke-vårdande i de fall där barnmorskan upplevdes 
som inkompetent, likgiltig eller saknade respekt för kvinnan som person. Upplevda 
negativa effekter av dessa icke-vårdande möten kan beskrivas leda till missmod. I 
samband med detta uppträdde känslor som ensamhet, rädsla, att vara utom kontroll samt 
misslyckande som födande kvinna. Icke-vårdande möten menar författaren kan medföra 
att kvinnan inte väljer att genomgå en ny förlossning i framtiden. 

Lyckestam Thelin, Lundgren & Hermansson (2014, s. 114) menar att barnmorskors 
vård kan beskrivas som att vara den guidande guiden, vilket innebär att barnmorskorna 
anpassar sin vård efter kvinnan och hennes partners unika situation. Genom en vårdande 
attityd visar barnmorskan på genom att dela ansvar och hennes samlade förkroppsligade 
kunskap av förlossningen tillsammans med kvinnan och hennes partner. För att kunna 
vårda upplevde barnmorskorna i studien att det var nödvändigt att skapa ett ömsesidigt 
förhållande som genomsyrar hela processen att föda. Genom att skapa en atmosfär av 
lugn och säkerhet och hjälpa kvinnan att känna rytmen i kroppen samt förbereda henne 
på att föda och bli mor fungerar barnmorskan som en medresenär för kvinnan och 
hennes partner i övergången till föräldraskapet. 

Intrauterin fosterdöd (IUFD) 
Socialstyrelsen (2013) definierar intrauterin fosterdöd (IUFD) som ett barn som, efter 
22 fullgångna graviditetsveckor, efter framfödandet inte visar några livstecken. Denna 
definition ändrades 2008 från tidigare 28 graviditetsveckor, för att bättre stämma 
överens med World Health Organisations (WHO) definition. Då graviditetslängden är 
osäker bör definitionen baseras på en födelsevikt mer än 500g eller födelselängd mer än 
25cm. Internationellt varierar denna definition, vilket Lawn, Blencowe, Pattinson, 
Cousens, Kumar, Ibiebele, Gardosi, Day, och Stanton (2011, ss. 1449-1450) menar kan 
vara en bidragande orsak till problem att få till en gemensam internationell aktion för att 
förhindra IUFD. 
 
Lawn et al (2011, ss. 1449-1451) framhäver i en artikel i tidskriften the Lancet från 
2011 att det årligen dör mellan 2 och 3.8 miljoner barn intrauterint världen över, varav 
98 % i låginkomstländer. De menar vidare att dödfödda barn fortfarande är en grupp 
som är osynliga i dagens samhälle. Genom olika åtgärder har mödra- och 
barnadödlighet prioriterats genom uppmärksamhet i bland annat Milleniemålen. Barn 
som dör intrauterint finns trots det inte med i statistiska beräkningar över 
barnadödlighet och prioriteras inte heller i någon resolution inom FN (Lawn et al, 2011, 
ss. 1450-1451).  
 
Under 2014 rapporterades 456 dödfödda barn i Sverige (Statistiska centralbyrån, 2015-
12-15), vilket enligt Socialstyrelsen (2013) ger en andel av 3-4 per 1000 födda barn. 
Prevalensen av dödföddhet minskade kraftigt under senare delen av 70-talet fram till 
första halvan av 80-talet, men har därefter stannat av på en relativt konstant nivå. Denna 
minskning beror enligt Cnattingius och Stephansson (2002, ss. 7-11) med största 
sannolikhet på den ökade antenatala fosterövervakningen av tillväxt och övriga risker.  
De beskriver vidare att det finns flertalet svårigheter med att fastställa dödsorsak vid 
IUFD. Detta trots att vikt, längd, kromosomprover osv studeras. Det finns många 
faktorer som kan påverka dessa variabler och i de flesta fall kan ingen säker dödsorsak 
fastställas. Pettersson och Stephansson (2008, ss. 465-466) beskriver riskfaktorerna 
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kring IUFD som är hög maternell ålder, tobak-, alkohol- och koffeinkonsumtion, 
övervikt, låg socialgrupp samt tidigare IUFD. I grupper med låg social status 
förekommer mer ofta rökning och även övervikt, vilket även bidrar som ökade 
riskfaktorer. I en studie av Stacey, Thompson, Mitchell, Ekeroma, Zuccollo & 
McCowan (2010, ss. 5-6) som har undersökt riskfaktorer kring IUFD framkommer att i 
38 % av de undersökta fallen kunde ingen dödsorsak fastställas. Vidare framkom att i de 
fall där dödsorsak konstaterats var tillväxthämning den största bidragande faktorn.  
 
Flenady, Koopmans, Middleton, Frøen, Smith, Gibbons, Coory, Gordon, Ellwood, 
McIntyre, Fretts och Ezzati (2011, ss. 1334-1336) har genom en metaanalys på 98 
inkluderade studier utförda i fem höginkomstländer kommit fram till att moderns vikt, 
ålder, rökning, förstagångsföderska, barnet litet för tiden, placenta ablatio och redan 
innan graviditeten existerande diabetes och högt blodtryck hos modern var de viktigaste 
och mest manifesta riskfaktorerna för IUFD i höginkomstländer. Frøen, Cacciatore, 
McClure, Kuti, Hakeem Jokhio, Islam och Shiffman (2011, s. 1353) framhåller att om 
IUFD skulle räknas med som dödsorsak skulle det vara den femte vanligaste 
dödsorsaken i världen. 
 

IUFD genom tiderna 
Historiskt sett har synen på IUFD förändrats och möjligheten att diagnostisera ett barns 
död likaså. För mindre än 100 år sedan var det ofta kvinnans egna upplevelser om 
minskade fosterrörelser, viktminskning, minskad bröstvolym samt tyngdkänslor i 
magen som gav upphov till misstankar om att barnet dött intrauterint. Denna misstanke 
bekräftades med hjälp av avsaknad av hjärtljud via tratt eller stetoskop. Att barnets död 
konstaterats först efter förlossningen var också vanligt. Sedan början av 1970-talet 
används ultraljud som den viktigaste metoden för att bekräfta IUFD, innan dess 
användes röntgen. Att aktivt starta en förlossning fanns det inga verktyg för, utan 
kvinnorna kom spontant igång med värkarbetet, vanligen flera veckor efter att barnet 
dött. Mot mitten av 1900-talet började metoder för induktion komma och ofta kunde 
kvinnorna förlösas efter fyra dagars behandling. Först under slutet av 1970-talet och 
början av 1980-talet ändrades behandlingsstrategin från att vara ett avvaktande 
förhållningssätt till en aktiv intervention, och ungefär samtidigt förändrades synen på 
omvårdnaden i dessa situationer. Från att ha betraktats som en icke-händelse där 
föräldrarna skyndsammast möjligt skulle glömma av sitt barn och inte se eller röra vid 
det, har utvecklingen förändrats till att främja anknytning och tillåtelse för föräldrarna 
att sörja sitt döda barn (Rådestad, 1998, ss. 17-20). 

Vården i samband med IUFD 
Cacciatore (2013, ss. 76-82) beskriver en aktiv vård som omfattar en medveten närvaro, 
lyhördhet och service. Personalen bör vara villig att underlätta och normalisera 
kontakten med ett dödfött barn och detta kan mest sannolikt ge långsiktiga fördelar för 
föräldrarna och kan hjälpa dem minimera de negativa riskerna för traumatiska 
reaktioner och långvarig sorg. 

I en systematisk review bestående av 24 kvalitativa studier fann Peters, Lisy, Riitano, 
Jordan & Aromataris (2015, s. 274) att föräldrar behöver en känslig och genuint 
empatisk vård från barnmorskan, samt tydlig och omsorgsfullt formulerad information 
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och vägledning. Författarna nämner även att barnmorskor kan dra nytta av utbildning i 
ämnet för att utveckla färdigheter i att ge vård till föräldrar som drabbats av IUFD.. 
Inför induktion uppskattade mödrarna tydlig steg-för-steg-information om 
födelseprocessen där såväl verbal, elektronisk samt skriftlig information uppskattades. 
Vidare tar studien upp hur mer specifik information kring hur man förbereder för 
födelsen kan vara användbar, såsom att informera föräldrar om att de kan ta med en 
kamera eller kläder för barnet till förlossningen. Det beskrivs som viktigt att 
barnmorskan tolkar föräldraparets signaler gällande omständigheterna kring induktion 
(Peters et al., 2015, s. 275). Detta styrks även av Rådestad (1998, s. 22) som beskriver 
att det är viktigt att involvera föräldrarna i valet av tidpunkt för induktion. Peters et al. 
(2015, ss. 275-276) belyser födelsemiljöns betydelse för upplevelsen. Många 
föräldrapar uppskattar inte att exponeras för barnskrik, levande barn eller gravid 
personal kring tiden för förlossningen, vilket även belyses av Rådestad (1998, s. 72). 

Flertalet studier berör vården under och i direkt anslutning till förlossningen. 
Barnmorskan har en viktig roll i att förbereda föräldrarna för barnets ankomst. Detta kan 
innefatta hur barnet kan förväntas se ut i förhållande till gestationsålder och utveckling, 
kända fysiska avvikelser eller potentiella skador såsom flagnande hud. Centralt i 
studierna är att föräldrarna själva bör få fatta beslut i huruvida de vill se eller hålla i sitt 
barn. Många föräldrar har även uppgett ett behov av att få stöd i hur de kan få tillbringa 
mer tid tillsammans med sitt barn, kring minnen att samla och praktiskt skötsel av sitt 
barn. Det nämns även att barnmorskan i dessa situationer behöver vara lyhörd och aktiv 
(Rådestad 1998, ss. 31-34; Peters et al., 2015, ss. 275-276). Att barnmorskan bemöter 
barnet med respekt, behandlar det som vid ett levande och friskt barn och normal 
förlossning är av betydelse för föräldrarna och kan hjälpa dem att normalisera kontakten 
med sitt barn. Liknande gäller även syskon eller andra betydelsefulla familjemedlemmar 
(ibid.). Barnmorskan har även en viktig roll i att informera föräldrarna om, i de fall där 
det är aktuellt, kan ta med sitt barn hem, spendera mer tid med sitt barn men även ge 
tydlig och enkel information i vad som händer med barnet de kommande dagarna, 
oavsett om barnet följer med föräldrarna hem eller blir kvar på sjukhuset (Peters et al., 
2015, s. 276). 

Enligt Cacciatore (2013, ss. 76-82) känner mödrar ofta rädsla, chock och beskriver en 
känsla av att vilja fly under förlossningen, när barnet dött. Kvinnorna i studien uttryckte 
hur viktigt det är att barnmorskan har en god kunskap kring IUFD.. Många mödrar 
kände uppskattning när barnmorskan tog initiativ till att inleda meningsfulla handlingar 
som att ta bilder, hålla i barnet och samla minnen (ibid.). Rådestad (1998, s. 40) tar upp 
liknande önskningar i sin avhandling. Hela 54 % av mödrarna i avhandlingen uttryckte 
önskemål om hjälp från personalen att låta dem se och hålla i sitt barn, att få klä det med 
egna kläder, ge dem möjlighet att tillbringa mer tid tillsammans med sitt döda barn och 
att samla minnen (ibid.). Rådestad, Surkan, Steineck, Cnattingius, Onelöv & Dickman 
(2009, ss. 422–429) fann att attityden hos personalen påverkade moderns anknytning till 
det dödfödda barnet.  

Om föräldrarna som drabbats av IUFD haft kontroll över, och känt sig delaktiga i 
vården och besluten kring sitt barns födelse och första tiden efteråt menar Rådestad 
(1998, s. 30) ökar deras chans till positiva minnen.  
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Vårdpersonalens upplevelser av IUFD 
Cacciatore (2013, ss. 76-82) menar att det inte bara är föräldrarna till dödfödda barn 
drabbas, utan att ett barns död, eller annat plötsligt dödsfall, även kan generera höga 
nivåer av ångest hos personalen. Det framkommer att personal som ofta möter 
traumatiska dödsfall är sårbara för depressiva symptom, ångest, ilska samt hjälplöshet. 
Det beskrivs också vanligt med påträngande tankar och mardrömmar. En studie av 
Nuzum, Meaney och O’Donoghue (2014, ss. 1022-1025) har undersökt hur mötet med 
intrauterin fosterdöd påverkar obstetrikern eller gynekologen. I studien framkommer att 
alla informanter upplevde sig personligt påverkade i mötet med familjer som drabbats 
av IUFD. Det medförde känslor av förlust, rädsla, ånger, ledsamhet, obehag och ilska. 
Obstetrikern/gynekologen kände ett starkt ansvarstagande och ofta en undran över om 
något hade blivit missat eller kunde gjorts annorlunda. Alla informanter i studien 
framhävde vikten av att vårda föräldrar med försiktighet och medlidande samt att 
behandla barnet med samma respekt som om det hade varit ett levande barn. Obstetriker 
och gynekologer som medverkat i en studie av Kelley och Trinidad (2012, ss. 3-4) 
framhäver att de inte känner sig tillräckligt förberedda på att möta föräldrar som får veta 
att barnet i magen inte lever. Gynekologen/obstetriken berättar om känslan av att vilja 
hitta en orsak till fosterdöden. De upplevde sig slitna mellan att vilja stötta föräldrarna 
och sina egna känslor av att inte vara tillräckligt förberedda för att kunna hantera 
situationen. Flera var även oroliga över att få skulden för dödsfallet och kände en 
frustration över att inte kunna ge en definitiv orsak till dödsfallet. 
Obstetrikerna/gynekologerna i studien upplevde det som en stor utmaning att möta 
dessa föräldrapar och att kunna kommunicera på ett lämpligt sätt. 
 
Att som barnmorska, eller vårdpersonal, möta föräldrar i kris kan upplevas som en 
övermäktig uppgift. Personal kan även själva bära på egna erfarenheter av förlust som 
kan framhävas i ett sådant möte. Det är heller inte ovanligt att personalen känner skuld, 
trots att utfallet inte har kunnat påverkas. Känslan av skuld är vanlig efter svåra 
händelser, trots att personen ej kunnat påverka händelseförloppet, menar Hedenius & 
Johansson (2013, s. 82). Att förvärva kunskap, delge sina egna känslor med en kollega 
eller vän samt att organisationen har en tydlig modell för debriefing kan vara metoder 
som underlättar mötet med IUFD (Rådestad, 2005, s. 260). Att möta föräldrapar i kris 
kan påverka vårdpersonal som bär på egna erfarenheter och där de egna erfarenheterna 
inte räcker till för att hantera situationen. En kris drabbar den som är direkt drabbad, 
men även människor runt omkring den drabbade och i dess närhet (Hedrenius & 
Johansson, 2013, s. 24). 
 
PROBLEMFORMULERING 

Barnmorskans arbete är i mångt och mycket glädjefullt, kantat med förväntningar inför 
den kommande förlossningen och den nya familjemedlemmen. När föräldrarnas 
förväntningar istället byts mot kris och sorgereaktioner blir barnmorskans arbete 
svårare. Känslor som kan vara svåra att hantera väcks samtidigt som barnmorskan i sin 
vårdande roll skall arbeta stödjande och stärkande. Författarna till denna studie menar 
att detta område är en viktig del att fördjupa sig i och skapa förståelse för, då vi tror att 
även barnmorskan påverkas av situationen. Men på vilket sätt? Hur mår hon? Vad 
känner hon att hon behöver för att bemöta och vårda familjen? Vad behöver hon för att 
hantera vårdsituationen? Vid sökning efter studier kring barnmorskans upplevelser av 
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IUFD noteras en bristfällig forskning inom ämnet som beskriver hur just barnmorskan 
påverkas av mötet.  
 
SYFTE 

Syftet är att belysa barnmorskans upplevelser i mötet med intrauterin fosterdöd.  
 
METOD 

Enligt Ejvegård (2003, s. 31) avses metod som ett vetenskapligt sätt att närma sig valt 
ämne samt hur forskarna ämnar behandla ämnet. Studien baseras på en kvalitativ 
induktiv ansats som syftar enligt Olsson och Sörensen (2011, s. 131) till att skapa en 
förståelse för en persons verkliga upplevelser av det fenomen som önskas undersökas.  
 
Författarna har valt att använda sig av ostrukturerade intervjuer. Enligt Gillham (2008, 
s. 73) har den ostrukturerade intervjun som viktigaste uppgift att få fram berättelser om 
upplevelser av vad människan känner och tänker kring dessa. I intervjun lämnas 
ansvaret för strukturen till intervjupersonen och som därmed leder vägen eller berättar 
historien. Forskaren är ovetande och kan därmed inte bedöma på förhand vad innehållet 
kommer att mynna ut i. Den ostrukturerade intervjun används främst för att beskriva 
individens livserfarenhet genom att personen själv får berätta utifrån sin erfarenhet utan 
påverkan av styrda frågor.  
 

Urval  
Två verksamhetschefer på två förlossningskliniker i västra Sverige kontaktades via 
mail. Syfte och tillvägagångssätt beskrevs, samt Bilagor II och Bilaga IV bifogades. 
Efter godkännande samlades informanter in på de båda klinikerna som svarade mot de 
bestämda inklusionskriterierna. Då inte tillräckligt med informanter kunde rekryteras 
söktes informanter via det sociala mediet Facebook i en sluten grupp för barnmorskor. 
Informationsbrev (Bilaga III) lades upp där syfte och metod presenterades. Efter 
uppvisat intresse skickades samma informationsbrev till samtliga informanter 
tillsammans med samtycke till deltagande (Bilaga III samt IV).  
 
Inklusionskriterierna till studien var yrkesverksamma legitimerade barnmorskor där 
samtliga vid minst ett tillfälle skall ha mött, förlöst eller vårdat föräldrar där IUFD 
förekommit. Barnmorskorna som valde att delta i studien hade arbetat som barnmorskor 
mellan 5-31 år och var samtliga kvinnor. De är, eller har varit, yrkesverksamma på fyra 
olika förlossningskliniker i tre större regioner i Sverige.  
 

Datainsamling 
Datainsamlingen skedde genom totalt åtta intervjuer. Sex av dessa hölls per telefon och 
två via ett personligt möte efter informantens önskemål. Tid och plats för samtliga 
intervjuer bestämdes av informanterna. Intervjuerna utfördes av intervjuarna enskilt 
under loppet av 10 veckor under våren 2016. Samtliga intervjuer inleddes med en öppen 
fråga: Vilka är dina upplevelser i mötet med IUFD?  Informanterna fick fritt berätta 
utifrån frågan, men följdfrågor ställdes vid behov av förtydligande enligt Bilaga I. 
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Intervjuerna spelades in för att senare kunna transkriberas ordagrant. Intervjuerna 
varade mellan 20 och 54 minuter, med en mediantid på 33 minuter. 
 

Analys 
Kvalitativ innehållsanalys fokuserar enligt Lundman och Hellgren Graneheim (2012, ss. 
187-201) på tolkning av en text. En innehållsanalys med induktiv ansats innebär att en 
förutsättningslös analys av önskad text genomförs, där texten exempelvis utgörs av 
berättelser av människors upplevelse av ett fenomen. Fokus är att beskriva variationer i 
texten och via analys identifiera likheter och skillnader.  
I analysprocessen byggs sedan en teori upp, vilka uttrycks i centrala begrepp. Dessa 
begrepp är: Analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, abstaktion, kod, kategori 
och tema. Där analysenhet betraktas som det dokument som skall analyseras (ibid.). 
Intervjuerna spelades in och var och en transkriberades i sin helhet av författarna. 
Samtliga intervjuer bildade analysenheten, som sedan genomlästes upprepade gånger av 
författarna för att få en helhet av materialet.  
 
Vidare analysprocess genomfördes gemensamt av författarna. Vid genomläsning 
urskildes större områden i analysenheten, domäner, varifrån meningsbärande enheter 
sedan framträdde. Meningsbärande enheter kunde bestå i meningar eller stycken som 
tangerar i innehåll. Dessa kondenserades för att bli mer lätthanterliga genom att texten 
kortades ner och överflödig text togs bort, utan att påverka kärnan i meningarna, i 
enlighet med Lundman och Hellgren Graneheim (2012, ss. 189-191). Genom 
abstraherande har författarna försökt lyfta meningsenheterna till en mer logisk nivå där 
kodning gjordes genom att beskriva enheterna med enstaka ord eller kortare meningar. 
Genom att sedan gå igenom och jämföra texten och det centrala innehållet kunde koder 
skapas utifrån likheter i innehåll. Koderna har därefter jämförts med varandra i syfte att 
urskilja likheter och olikheter. Utifrån denna jämförelse framkom grupper av koder som 
hörde samman och utefter detta har underkategorier bildats. En vidare gruppering av 
underkategorierna bildade sedan fem huvudkategorier utifrån innehållets centrala 
budskap. Temat växte fram under hela analysprocessen och baseras på helheten i 
resultatet och har kontrollerats mot innehållet i kategorierna. Enligt Lundman och 
Hellgren Graneheim (2012, ss. 191) definieras tema som ett övergripande ämne vilket 
kan identifieras i samtliga kategorier. Citat har valts ut för att styrka brödtexten.  
 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 189) beskriver att fokus vid kvalitativ 
innehållsanalys är att beskriva variationer genom att identifiera skillnader och likheter i 
textinnehållet. Dessa uttrycks i kategorier och teman på olika tolkningsnivåer. 
Författarna beskriver vidare att varje text innehåller manifest såväl som latent budskap, 
där det manifesta budskapet handlar om det textnära, konkreta och uppenbara innehållet 
som uttrycks på en beskrivande nivå i kategorier. Det latenta budskapet handlar till 
skillnad från det manifesta om den underliggande budskapet i en text, dvs. det som 
nämns mellan raderna, vilken uttrycks på en tolkande nivå i form av teman (ibid.). 
Författarna till föreliggande studie menar att vi närmat oss det latenta budskapet genom 
att finna ett övergripande tema för uppsatsen och att genom analysprocessens gång 
abstrahera och tolka innehållet i våra texter.  
 
Ett exempel utifrån studiens analysprocess visas i Figur 1.  
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Figur 1 
Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 
Kod Underkategori Kategori 

“...man liksom inte 
behöver klyva sig och 
kliva från ett rum till ett 
annat. Utan att man kan 
också själv hinna med 
och liksom landa i vad 
som har hänt.” 

Inte behöva gå emellan 
rummen. Att själv hinna 
med att landa i situationen, 
inte bli så kluven 

Bara ha ett par. 
 
Slippa vara 
kluven 

Möjligheten att få 
finnas där för paret 

Att vårda 
med egna 
känslor 

”Och att man fäller en 
tår eller två det hör ju 
till… medmänsklighet 
eller någonting. Men det 
får ändå inte bli så att 
dem måste trösta dig 
mitt upp i alltihop… 
Utan lite sympatigråt 
eller stilla tårar…men 
inte mer. Det är inte min 
sorg.” 

Fäller en tår, visar 
medmänsklighet. Dem 
skall inte trösta mig. 
Sympatigråta. Inte min 
sorg 

Medmänskliga 
tårar.  
 
Inte min sorg 

Tårar utan sorg 

”Jag måste nog säga att 
jag har gråtit många 
gånger när jag åkt hem. 
Men ingen besvärlig 
gråt, utan mer den där 
som liksom är någon 
slags rens…tårarna 
rinner.” 

Gråtit många gånger under 
hemresan. Ingen besvärlig 
gråt. Rensande tårar.  

Rensande tårar Tårar utan sorg 

”Men det är självklart 
att man känner sig 
orolig och lite rädd för 
vad som ska komma… 
Eh, hur det ska se ut och 
hur föräldrarna ska 
reagera så. ”  
 

Rädd och orolig för vad 
som skall komma. Hur det 
skall se ut och hur 
föräldrarna reagerar 

Oro över egen 
reaktion 
 
Oro över 
föräldrarnas 
reaktion 

En genomgående oro 

 
Etiska överväganden 
Författarna till denna uppsats har tagit del av Högskolan i Borås riktlinjer för 
uppsatsskrivning på avancerad nivå samt Helsingforsdeklarationen (2013), vilka togs i 
beaktande och kom att följas.  
 
Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) får forskning som innefattar människor endast 
genomföras då nyttan och fördelarna av forskningen väger tyngre än konsekvenserna 
för deltagarna. Författarna bör vara väl insatta i ämnet och erhållit god kunskap inom 
sitt ämne via vetenskap och litteratur (ibid.). Före intervjuerna genomförts har 
författarna sökt information i databaser samt granskat publicerad litteratur i ämnet. 
Deltagarna i studien skall vara kapabla att ge ett informerat samtycke. De skall erhålla 
information om studiens syfte, metod och genomförande, vilka fördelar författarna har 
förväntat sig samt potentiella risker eller obehag. Detta samtycke bör ske i skriftlig form 
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(ibid.). Innan datainsamling till uppsatsen påbörjas erhöll informanterna ett 
informationsbrev med information enligt ovan samt att konfidentialitet råder och att 
deltagandet är frivilligt och går att avbryta när som helst under processen utan 
förpliktelser gentemot författarna, i enlighet med Helsingforsdeklarationen (2013). 
Innan varje intervju lämnades muntligt samtycke av varje informant samt informerades 
om att de när som under processens gång kunde välja att avbryta sitt deltagande. 
 
Familjer som drabbats av intrauterin fosterdöd är en liten grupp bland alla de familjer 
som föder barn på en förlossningsavdelning. Detta är en grupp som drabbats av en 
enorm förlust och sorg och de etiska övervägandena kring studier på denna grupp måste 
göras noggrant och är på magisternivå diskutabla. Att som barnmorskestudent intervjua 
barnmorskor kring deras upplevelser av intrauterin fosterdöd känns dock etiskt 
försvarbart. Författarna menar att en del av barnmorskans profession innebär att möta 
och vårda par som drabbats av IUFD, därav bör informanterna inte påverkas negativt av 
medverkan i studien.  
 
Vidare berör Helsingforsdeklarationen (2013) även att forskning skall granskas av etisk 
kommitté, men i enlighet med svensk lagstiftning är forskning som bedrivs inom regi 
för högskolor på grund- eller avancerad nivå undantagen denna granskning (Svensk 
författningssamling, 2003:460). Författarna bedömer därmed att ansökan till etisk 
kommitté inte är nödvändig. Handledaren för uppsatsen lämnar godkännande för 
genomförandet.   
 

Förförståelse 
Förförståelse, dvs. teoretiska kunskap, tidigare erfarenheter samt förutfattade meningar, 
handlar om den bild forskaren har av det fenomen som studeras (Lundman & Hällgren 
Graneheim 2012, s. 197). Författarna till föreliggande studie har inga tidigare 
erfarenheter av IUFD. En av oss har varit verksam på neonatalavdelning och på så sätt 
kommit i kontakt med svårt sjuka barn och barn som inte överlevt förlossning. Genom 
detta har författarna på så sätt ofta funderat över hur barnmorskan hanterar svåra 
situationer och därmed framkom intresset för intrauterin fosterdöd. Utöver detta fanns 
ingen tidigare kunskap kring ämnet, förutom den information som tillgodosetts via 
litteratursökningen. Vår förutfattade mening inför barnmorskans möte med intrauterin 
fosterdöd var att det är ett svårt och jobbigt möte. Ett möte som leder till starka känslor 
och mycket sorg.   
 
RESULTAT 

Under denna rubrik presenteras studiens resultat, med huvudtemat ”Berikande möten 
skapas genom att våga vårda i sorg” som framkom ur analysen. Temat upplevs stärka 
den underliggande innebörden i barnmorskornas berättelser som byggdes upp av fem 
kategorier och elva underkategorier. Kategorierna beskriver barnmorskornas känslor 
och upplevelser i mötet med IUFD och i den vårdsituation mötet sker. De beskriver det 
som att vårda med en djupare relation. Att ge det bästa tänkbara är centralt i mötet med 
föräldrar som drabbats av IUFD. Barnmorskorna beskriver att vårda med egna känslor 
är en utmaning och att vårda med struktur är stödjande och de upplever att känna 
trygghet underlättar vårdandet i dessa svåra situationer. Centralt i alla kategorierna är en 
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önskan hos barnmorskorna att möta föräldrapar och situationen med en trygghet och 
känsla av att våga möta. Att våga möta sin egen person, att våga möta föräldraparen, att 
våga möta barnet, att våga möta föräldrarnas känslor och sina egna. Genom att våga just 
detta kommer barnmorskan föräldraparet nära i en djup och utvecklande relation som 
bidrar till berikande möten.   
 
Resultatet presenteras utifrån de fem kategorierna som leder fram till temat ”Berikande 
möten skapas genom att våga vårda i sorg”. Dessa presenteras i figur 2.  
 
 
Figur 2 
Tema Kategori Underkategori 
Berikande möten 
skapas genom att 
våga vårda i sorg 

Att vårda med en djupare relation - Ett närande möte 
- Ett möte kantat av 

ära 
 

Att vårda innebär att ge det bästa - Ett stödjande 
förhållningssätt 

- En tillåtande 
atmosfär 

- En utmanande 
uppgift 

 
Att vårda med struktur är stödjande - Teoretiska 

hjälpmedel 
- Praktiska 

hjälpmedel 
 

Att vårda med egna känslor - Möjligheten att få 
finnas där för paret 

- Tårar utan sorg 
- En genomgående 

oro 
 

Att känna sig trygg underlättar 
vårdandet 

- Erfarenhet föder 
trygghet 

- Stöd föder trygghet 
 
 
 

Att vårda med en djupare relation 
Relationen med föräldraparen som drabbats av IUFD beskrivs av barnmorskorna som 
ett närande möte, där barnmorskan och föräldraparet möts i en utsatt situation som kan 
leda till fördjupade relationer. I denna kategori lyfter barnmorskorna mötet som ett 
starkt och vackert möte i positiva termer. Kategorin växte fram under analysens gång då 
flera av barnmorskorna påtalade skillnader i mötet och vårdsituationen samt relationen 
med föräldrapar som drabbats av IUFD och föräldrapar som väntar ett levande barn.  
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Ett närande möte 
I mötet med IUFD beskriver barnmorskorna att de upplever att deras arbetsuppgift är 
betydelsefull och medför en möjlighet att göra stor skillnad genom att skapa en så bra 
upplevelse som möjligt för föräldraparen. Mötet upplevs som ett positivt möte som ofta 
blir en stark, vacker och positiv upplevelse för barnmorskorna. 
 
 “Och det jag kan känna är att det är väldigt roligt och väldigt… givande. 
Och det känns starkt att kunna göra skillnad, genom att göra bra saker, att underlätta 
så mycket för dem. Man gör skillnad helt enkelt.” (6) 
 
Barnmorskorna påtalar också att till skillnad från föräldrapar med levande barn i magen, 
får barnmorskan en annan relation med föräldraparen som drabbats av IUFD. I den 
djupare relationen sker ett utbyte där barnmorskan upplever att de ger sitt yttersta av sin 
yrkesroll och person, men att det också ger mycket tillbaka. Att möta personer i en extra 
utsatt situation innebär att barnmorskan behöver möta sina egna känslor och rädslor för 
att kunna ge det bästa möjliga till föräldrarna. Både barnmorskan och föräldrarna är i en 
unik situation som behöver bemästras genom att de möts på ett emotionellt plan. 
Barnmorskorna beskriver ett unikt möte där både föräldrarnas och barnmorskans 
tidigare erfarenheter har stor betydelse för hur mötet blir. Tillsammans behöver de hitta 
ett samarbete där de förstår varandra och kan ge varandra det som behövs för att 
tillsammans kunna komma igenom situationen. Mötet kan vara en tillgång som 
barnmorska, en gåva, att få möta föräldrapar med IUFD samt dela resan med dem. 
Upplevelsen är att mötet ger mer än vad det tar för barnmorskan. En barnmorska 
beskriver situationen vara närande istället för tärnade.  
 
 “Många av de här paren bär man ju med sig. Ibland hela livet. Och det 
blir tillslut väldigt positiva möten. Att man får en så otroligt fin kontakt, man blir 
väldigt nära varandra. Just därför att det är en så himla speciell situation. Och funkar 
det bra i det mötet och man vågar komma dom nära så då får man, då får man väldigt 
fina relationer” (7) 
 
Ett möte kantat av ära 

I mötet med föräldrapar som drabbats av IUFD beskriver barnmorskorna att de blir 
tydligt påverkade av sorgen i rummet. De menar dock att allt inte behöver vara sorgligt 
och genom att samtala om andra saker kan de komma föräldraparet närmare och hjälpa 
dem vidare i sin situation. Genom att interagera medmänskligt med föräldraparen bidrar 
det till att relationen når en djupare nivå och genom detta hjälper barnmorskan 
föräldraparen att närma sig sin situation och sorg.    
 
Det beskrivs som en ära att få vara en del av den resa som kan vara den svåraste ett 
föräldrapar kan gå igenom. I relationen till föräldraparen beskriver barnmorskorna att de 
upplever mötet som givande. Att de, genom att få ta del av och dela upplevelsen och 
resan mot mötet med barnet, handhar något ömtåligt. Barnmorskorna beskriver i denna 
relation ett förtroende de får från föräldrarna. Ett viktigt förtroende att förvalta en dyrbar 
och skör situation som genom ömtålig guidning från barnmorskan kan leda till fina 
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minnen. Några av barnmorskorna beskriver även en tillfredsställelse över att handha det 
i sin yrkesroll, då det även för barnmorskan kan leda till fina minnen. 
 
“Ja, det är någonting väldigt ömtåligt. Det känns ibland som en skatt som man bevarar, 
även om det är sorgligt och så, så är det ändå något fint i den situationen - den här 
tragiska situationen… när man är där så känns det betydelsefullt att vara nära dem och 
dela det..” (2) 
 

Att vårda innebär att ge det bästa    
Barnmorskorna beskriver en upplevelse av att deras yrkesroll ställs på sin spets i mötet 
med IUFD. Här beskriver de också att det kräver mycket av dem som barnmorskor att 
våga möta dessa föräldrapar I analysen fann vi att samtliga barnmorskor på olika sätt 
beskrev mötet med IUFD som ett utmanande möte där barnmorskan har en önskan och 
en intention att ge det bästa i situationen. Genom viljan att göra gott för en annan 
människa genom att stödja, känna in behov, våga vara nära och lyfta fram det goda ur 
situationen kan barnmorskan utveckla sitt förhållningssätt och skapa en tillåtande 
atmosfär. 
 

Ett stödjande förhållningssätt 
Det beskrivs som en utmaning i professionen att handha ett par med IUFD. Att 
barnmorskorna i mötet behöver stanna upp och reflektera över rutinmässiga uppgifter 
och att de behöver vara ännu bättre på att känna av föräldrarnas behov och vara lyhörda. 
Att som barnmorska våga ge sig hän i mötet, våga möta och lyssna på dessa föräldrapar 
men ändå vara professionell. Barnmorskorna beskriver att det är viktigt att inte vara 
rädd i situationen, att känna trygghet och våga ge av sin egen person. Upplevelsen är 
även att genom att vara den bästa tänkbara barnmorskan, kunna göra det bästa möjliga 
för föräldrarna. Att de ska få en positiv upplevelse av förlossning, mötet med sitt barn 
och ett så bra omhändertagande som möjligt.  
 
 “Att våga göra det… så bra som möjligt, eller liksom känna att det här är 
en uppgift som är väldigt viktig. “ (1) 
 
Barnmorskans stödjande roll är något annorlunda i mötet med IUFD jämfört med vid 
okomplicerade förlossningar. Den stödjande rollen bygger mer på att stärka och stötta 
paren och att det trots deras totala sorg så kommer första mötet med deras barn ändå bli 
något fint. Upplevelsen är också att barnmorskan stärker föräldrarna genom att vara 
närvarande, att inte ta avstånd utan vara ett kvarvarande stöd. Genom sin närvaro 
bekräftar barnmorskan föräldrarnas reaktioner och upplevelser. Att känna av vad 
föräldraparen behöver av barnmorskan i sin situation beskrivs också som en utmaning 
och att barnmorskan behöver vara extra lyhörd för föräldrarnas behov. Ge stöd på varje 
föräldrapars individuella nivå upplevs vara svårare vid IUFD än vid en normal 
förlossning. Att vara delaktig men inte ta över, att ge tid och plats samt respektera parets 
önskemål beskrivs vara viktigt.  
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 “.. man utför sina handlingar på ett annat sätt kanske. Ehm.. man är lite 
mer, vad ska jag säga, man är alltid lyhörd för patienten, men på ett annat sätt är man 
lyhörd och kanske lite mer varsam nu..” (5) 
 
I mötet med IUFD upplever barnmorskan att de gör en viktig insats i att bekräfta paren 
som nyblivna föräldrar. Att bekräfta föräldraskapet upplever barnmorskorna ha en 
läkande effekt på sorgen och underlättar anknytningen till barnet. Att se barnet, ge det 
en identitet och om föräldrarna inte vill, tar istället barnmorskan till sig barnet och 
behandlar det med respekt och vördnad. Att bekräfta det som är positivt i situationen 
upplevs också vara viktigt. Att lyfta kvinnans kropp som klarat av att föda fram sitt barn 
eller säga positiva saker om barnet upplever barnmorskorna stärker kvinnan och paret 
och underlättar första kontakten med barnet. 
  
 “Det är viktigt att man bekräftar dem i sitt föräldraskap, och bekräftar 
barnet. Att man tittar på det, ser vem det är likt… Och behandla det som ett barn. Så det 
är ju väldigt viktigt hur vi behandlar och håller i det. Respekt. Och det kanske bara är 
vi sjukhuspersonal som kommer säga att det här barnet var sött. Och det kommer dem 
att komma ihåg hela sitt liv.” (6) 
 

En tillåtande atmosfär 
Att skapa ett tillåtande klimat med en ärlig atmosfär med föräldraparet upplevs vara 
viktigt. Mötet med dessa föräldrapar innebär också att vårda under annorlunda 
förhållanden. Att som personal inte bara prata, utan våga vara där i tystnad samt att 
tillåta tystnaden som blir i och med utebliven fosterövervakning och uteblivet skrik vid 
födelseögonblicket. Vid okomplicerade förlossningar beskrivs arbetet ganska intensivt, 
men att barnmorskorna i dessa fall har möjlighet att stanna upp. Att få arbeta utan ljud 
och med färre involverade personer beskrivs både som en svårighet men även som 
positivt. Barnmorskorna beskriver att vårdandet här inte handlar om ord utan om att 
våga finnas där.  
 
För att kunna ge föräldraparen ett optimalt omhändertagande i den svåra situation de 
befinner sig i upplever barnmorskorna att det inte är lämpat för alla. Mötet med IUFD 
väcker mycket känslor och beroende på sin egna livserfarenhet och situation upplevs det 
inte är lämpligt i alla skeden av livet att handha detta. Att barnmorskan är reflekterande 
över sin egen person och situation för att kunna göra omhändertagandet till det bästa 
beskrivs som centralt. En annan central del i mötet är att det i arbetsgruppen finns en 
tillåtande kommunikation om vilken barnmorska som är bäst lämpad att vårda paret. 
Under perioder i det privata livet upplever barnmorskorna att känslan att inte kunna ge 
paret allt de behöver förekommer, och att det därför är viktigt med dialog i arbetslaget. 
En barnmorska upplever att det är något som barnmorskan har i sin personlighet, om 
hon är lämpad att ha hand om IUFD eller inte.  
 
 “Jag tycker inte att man som barnmorska ska kunna säga nej till att 
hjälpa en kvinna, men jag tycker ändå någonstans att jag tycker att känner jag inte att 
jag kan vara hundraprocentigt professionell i detta, jag kan inte lägga mina egna 
känslor eller min egen sorg åt sidan, jag kan inte säga rätt saker till det här paret, då är 
det bättre att man kliver åt sidan.” (4) 
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En utmanande uppgift  
Att möta föräldrapar som drabbats av IUFD beskrivs som en utmaning i sin yrkesroll 
som barnmorska. En svår utmaning på grund av att det är en ovan situation som 
inträffar såpass sällan. Någon barnmorska påtalar att det inte är någonting de önskar sig 
som arbetsuppgift, utan att det tillhör yrket. De gör det för föräldrarna, men att 
upplevelsen i slutändan ändå kan vara tillfredsställelse i att arbetsuppgiften är slutförd. 
Det kan ge barnmorskan en trygghet i att ha gjort sitt bästa och att föräldrarna fått en bra 
upplevelse. Vidare beskrivs utmaningen i termer av att lotsa föräldrarna genom deras 
situation, kris, genom förlossning och fram till det som blir både ett möte och ett 
avsked. Upplevelsen är att det är en utmaning som är spännande, ärofylld och 
berikande.  
 
 “... för det handlar om livet, det är on the edge, det är liksom så avskalat. 
På ett sätt och vis kan det vara, hur jättekonstigt det än låter, så kan det vara skönt 
ändå. Det är inga masker eller så utan det är helt avskalat…” (2) 
 
Kulturella och religiösa skillnader upplever barnmorska som en utmaning i mötet med 
par som drabbats av IUFD. Förutom att hantera sorg också bemöta och tillåta känslor 
som hör parens kultur eller religion till. Utmaningen är att samhället i Sverige är 
mångkulturellt och att den forskning som idag ligger till grund för vårdprogram och PM 
inom vården inte alltid står i relation till parets kultur. Detta upplevs svårt att bemöta 
och en vidare utmaning att förhålla sig till de olika synsätten.  
 

Att vårda med struktur är stödjande 
Den stöttning barnmorskorna belyser och påtalar att de har i våren och mötet med IUFD 
är genom olika hjälpmedel. Vilket i sig bidrar till en ökad trygghet för barnmorskan, då 
hon har verktyg att luta sig mot i form av riktlinjer och handlingsplaner. Denna kategori 
beskriver såväl teoretiska hjälpmedel så som praktiska hjälpmedel som barnmorskorna i 
studien upplever tryggt att luta sig tillbaka på i ett möte som annars beskrivs som svårt. 
Samtliga barnmorskor påtalade under olika tillfällen i intervjuerna att ha riktlinjer och 
hjälpmedel underlättar vårdsituationen och medför att föräldrarnas första möte med sitt 
barn känns värdigt.  
 

Teoretiska hjälpmedel 
Att ha verktyg för att hantera situationen beskrivs av flera av barnmorskorna i studien 
som viktigt. De upplevde det som en trygghet att veta att det finns utarbetade och väl 
genomtänkta riktlinjer och handlingsplaner att luta sig på i mötet. Det underlättade för 
dem att ha det tydligt vad och hur de skulle göra i olika situationer.  
 
 “Men alltså, jag måste säga att jag är så, jag är så glad över den 
handlingsplan som vi har just nu och att det, ja på något vis så mognar man själv i det 
också och att detta är också en del av livet.” (3) 
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Barnmorskorna beskriver speciellt vikten av uppföljning efter förlossningen där en 
kontaktperson eller patientansvarig barnmorska utses som paret kan ta kontakt med vid 
behov, även efter de gått hem. Men även vikten av uppföljning med paret för 
barnmorskan eller barnmorskorna som var med under förlossningen beskrivs som av 
stor betydelse.  
 
Barnmorskorna beskriver att IUFD fortfarande är ett tabubelagt ämne, detta trots att 
vården har utvecklats. De menar att det behövs ett mer öppet klimat i frågan, både i 
samhället och runt om på arbetsplatserna. Synsättet på IUFD behöver förändras genom 
att ha ett öppet förhållningssätt till IUFD med tydliga riktlinjer i vården gällande mötet 
med dessa föräldrapar. Att ha verktyg som underlättar för barnmorskans arbete kan 
underlätta för familjemedlemmar att ta till sig det barnet de förlorat.  
 
 “Det känns fortfarande som ett ämne som vi inte pratar om. Alldeles för 
mycket sopat under mattan! Det tycker jag. Jag tycker vi skulle diskutera det här mer, 
att det skulle bli mer öppet på något vis. Det skulle vara gott för alla.” (6)  
 

Praktiska hjälpmedel 
Samtliga barnmorskor upplever att det på arbetsplatsen finns verktyg eller hjälpmedel 
som underlättar att mötet mellan förälder och barn blir värdigt. Hjälpmedel såsom ett 
speciellt ställe, speciell kyl, att förvara barnet om det inte är inne hos föräldrarna. Ett 
litet kit för de allra minsta barnen med en liten korg och filt eller täcke. Ljusstake om de 
vill döpa barnet och även en kylsäng så att föräldrarna kan ha barnet hos sig under en 
längre tid.  
 

Att vårda med egna känslor 
Barnmorskorna beskriver hur de själva påverkas i mötet och vad de har för behov och 
önskemål. I analysen var det tydligt hur barnmorskorna inte kunde undgå att bli 
påverkade av situationen men inte på det sätt man först kunde tro. I denna kategori 
beskriver de en stark önskan om att kunna ge sig hän i mötet med paret utan att behöva 
känna sig otillräckliga då de även har andra patienter att ta hand om. De beskriver en 
empati och medkänsla inför föräldraparet och förmågan att känna in den sorg som finns 
i mötet genom att själva bli berörda. Det finns även en oro inför situationen, inför 
barnets ankomst och inför föräldrarnas reaktioner.  
 
Möjligheten att få finnas där för paret 

Barnmorskorna beskriver en arbetsmiljö där intentionen är kontinuitet, men att 
arbetssituationen idag inte fullt ut tillåter detta. Att situationen i förlossningsvården idag 
inte alltid har resurser nog att hantera denna situationen på det sätt som det kräver och 
som är önskvärt. Barnmorskorna beskriver alla svårigheten med att gå från en vanlig 
förlossning med ett levande barn till en förlossning med IUFD och tvärt om.  

                 ”Det är en svår omställning. Man får stanna till utanför nästa dörr och 
andas någon minut så att man hinner rätta till anletsdragen (skratt) lite grann, så att 
man ställer om från glädje och inte.” (7)  
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Barnmorskorna beskriver ett stort behov och en stor önskan om att få finnas där fullt 
och kontinuerligt för föräldrarna. Att slippa gå emellan rummen, mellan det döda och 
det levande. Att slippa klyva sig, känna sig splittrad och behöva kasta sig mellan 
rummen. De upplever att det är viktigt att själv mentalt hinna med i omställningen 
mellan liv och död, glädje och sorg. Att möjlighet ges till att hinna möta och hantera 
sina egna känslor är av stor betydelse. Flera barnmorskor menar ändå att detta tillhör 
professionen. Arbetet handlar om liv och död hela tiden, som allt arbete inom vården, 
människor lever och de dör. Det är en professionalitet de måste anamma och allt 
eftersom lära sig att kunna växla emellan.  

 “...man liksom inte behöver klyva sig och kliva från ett rum till ett annat. 
Utan att man kan också själv hinna med och liksom landa i vad som har hänt.” (8) 

 
Tårar utan sorg  

Barnmorskorna berättar om erfarenheten de fått av att vara med om dessa möten. Första 
gångerna är det ofta, även för barnmorskan, en svår upplevelse som kan leda till en 
krisreaktion även för henne eller honom. Det kan vara mycket känslosamt och många 
känslor som kan stärkas av den egna känslan av otrygghet och osäkerhet.  
 
 “Alltså det är ju en kris för barnmorskan också och särskilt om man inte 
är van. Det blir ju en krisreaktion på sätt och vis, för det är ju inte detta vi är utbildade 
för.” (4) 
 
Alla barnmorskor beskriver att de blir berörda vid varje möte med föräldrar och IUFD. 
Det kan vara en chockartad upplevelse att inte finna hjärtljud. För både barnmorskan 
och föräldrarna är graviditet en förhoppning om ett nytt liv. Att istället möta döden i ett 
litet barn beskriver barnmorskorna som något de påverkas av och blir väldigt berörda. 
Det upplevs som lätt att sätta sig in i föräldrarnas situation. Att förstå deras ångest och 
bottenlösa sorg. Barnmorskorna beskriver att de blir ledsna och ibland gråter 
tillsammans med föräldrarna efter födelsen. De upplever inte detta som något negativt, 
utan det är en styrka att kunna visa att man är ledsen och på så vis även visa föräldrarna 
att man är berörd och att man bryr sig. Däremot är det viktigt att behålla sin 
professionalitet och sitt förhållningssätt menar barnmorskorna. Att vara personlig, men 
inte privat. Det är viktigt att bekräfta föräldrarnas sorg, respektera och ha empati att 
förstå den. Men att inte göra det till sin egen sorg. Föräldrarnas sorg kommer i första 
hand. Barnmorskans sorg kommer i andra hand och får inte dominera rummet. 

                 ”Och att man fäller en tår eller två det hör ju till… medmänsklighet eller 
någonting. Men det får ändå inte bli så att dem måste trösta dig mitt upp i alltihop… 
Utan lite sympatigråt eller stilla tårar…men inte mer. Det är inte min sorg.” (4)  

Några av barnmorskorna beskriver svårigheter att släppa taget om familjen och 
situationen. De menar att så länge paret finns på avdelningen tar de med sig dem hem i 
sina tankar. Även efteråt berättar några av barnmorskorna att minnet sitter kvar, men att 
det bleknar bort med tiden. En barnmorska beskriver att det är något som hon bär med 
sig livet ut.  
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 ” Jag måste nog säga att jag har gråtit många gånger när jag åkt hem. 
Men ingen besvärlig gråt, utan mer den där som liksom är någon slags rens…tårarna 
rinner.” (2) 

 

En genomgående oro 
Flera av barnmorskorna tar upp den oro och det obehag de kan känna inför barnets 
födelse. Oron över hur barnet ska se ut och oro över själva förloppet vid födelsen. De 
har funderingar under förlossningen kring hur länge barnet varit dött i magen och 
därmed hur man kan tänka sig att det ser ut, eller om någon missbildning ligger bakom. 
Men även oron över hur föräldrarna ska reagera när barnet är här. Flera av 
barnmorskorna i studien beskriver att de känner en förhoppning och stark önskan att 
barnet ska se fint ut för att kunna ge föräldrarna bästa möjliga möte med sitt barn efter 
födseln. De menar att barnmorskans attityder och synsätt har stor betydelse för hur 
föräldrarna och anhöriga reagerar i frågan och inför mötet med sitt barn.   
 
 ”Men det är självklart att man känner sig orolig och lite rädd för vad som 
ska komma… Eh, hur det ska se ut och hur föräldrarna ska reagera så. ” (8) 
 

Att känna sig trygg underlättar vårdandet 
Att känna sig trygg upplevde barnmorskorna vara viktigt i mötet med IUFD. Här 
beskriver barnmorskorna det som ger dem en ökad trygghet i den situation de möter. 
Hur första mötet kan vara mycket svårt, men att det blir lättare att hantera med tiden. 
Genom erfarenhet tolkar vi i analysen att barnmorskorna upplever mötet lättare än som 
oerfaren. I kategorin beskrivs även det stora behovet av stöd och närhet till kollegor som 
en viktig del i utvecklande av trygghet, vilket var en central del när analysen var klar.  
 

Erfarenhet föder trygghet 
Betydelsen av att känna sig trygg i situationen och i sitt arbete belyser barnmorskorna 
som av största vikt. Något som underlättar situationen upplever de kan vara att inte 
behöva handha det själv om de känner sig osäkra. Det är en stor hjälp och trygghet att 
ha någon som är mer van med sig. Kanske en undersköterska som är van eller, om 
verksamheten tillåter, en barnmorska som kan stötta upp. En osäkerhet inför första 
mötet kan vara känslan av att inte veta hur man ska reagera i situationen eller sina egna 
känslor. Flera av barnmorskorna beskriver att första gången de är med om det är oftast 
den svåraste.  När de varit med en gång så vet de vad som väntar och även om det aldrig 
är lätt, så har de en känsla för vad de kommer att möta, hur de kan reagera och vad de 
kan komma att känna. Barnmorskans egna livserfarenhet kan vara en faktor som 
påverkar hur de kan handha situationen. Både privata erfarenheter sedan tidigare, men 
även vad de yrkesmässigt har varit med om. 
 
                 ”Att du vet inte själv hur du reagerar som barnmorska fören du har sett 
ett dött barn eller hur du ska ta i det så eller. Utan att du har någon som känner sig 
trygg i bakgrunden liksom, som kan hjälpa dig” (5)   
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En svårighet är en känsla av att vara oförberedd inför mötet. Att oavsett att de varit med 
flera gånger tidigare så är varje möte unikt, en ny situation med nya föräldrar och en 
känsla av att aldrig få rutin. Tryggheten beskrivs här som av största vikt. 
Barnmorskorna belyser även osäkerheten av att möta andra människor i kris. Detta är 
något som nya kollegor kan tycka är väldigt svårt och drar sig för. Erfarenheten spelar 
in och barnmorskorna beskriver att när de jobbat länge och mött dessa situationer så kan 
de få en viss trygghet i det. Erfarenheten är det som lär dem att handha situationen, att 
möta människan i kris. Att kunna ge föräldraparet av sig själv för att kunna möta deras 
sorg lär de sig genom erfarenheten. De beskriver att med erfarenhet kan de lära sig se 
vad människan behöver, vad som fungerar och vad de kan ge.   
 
Barnmorskorna i studien upplever sig inte tillräckligt rustade för att möta människan i 
sorg. De upplever att det ofta är lättare att bemöta sina egna reaktioner och tankar, att 
förlösa och möta ett dött barn, än att möta föräldrarnas gränslösa sorg. De kan önska att 
de genom utbildning i sorgebemötande skulle kunna möta dessa föräldrapar på ett ännu 
bättre sätt. 
 

Stöd föder trygghet 
Ett starkt kollegialt stöd påtalas av alla barnmorskor i studien. Behovet av reflektion, att 
få ventilera och få stöd av kollegor upplevs som av största vikt under och efter mötet 
med IUFD. Barnmorskorna beskriver att ett gott kollegialt stöd med en öppen miljö där 
de kan, och får, ventilera sina upplevelser och känslor är tillräckligt och de upplever inte 
något större behov av organiserad handledning eller debriefing. Ett par barnmorskor 
upplever att det har funnits tillfällen då de saknat ett forum för vidare diskussioner och 
reflektioner. På en arbetsplats fanns det en grupp barnmorskor som var utbildade i 
samtalsterapi. Där de provade att ha reflektionsgrupper som träffades vid bestämda 
tidpunkter och där personalen kunde ta upp ett sådant ämne som IUFD. Detta upplevdes 
som positivt i arbetsgruppen. 
 
Ofta har flera av kollegorna i arbetsgruppen varit med om mötet med IUFD och vet vad 
det innebär att möta dessa par.  Att få dela upplevelsen upplevs betydelsefullt för alla 
barnmorskor i studien. Att kunna tillsammans kunna diskutera och få stöd, tips och råd 
under själva förloppet är även det av stor betydelse och hjälp för barnmorskan som har 
hand om en IUFD. Det finns ett behov av att mötas som människa och inte bara 
barnmorska. Att få en kram eller några varma och stöttande ord från en kollega kan få 
stor betydelse. Att under förlossningen kunna lämna rummet för en kort stund och 
hämta andan och få stöd och kraft från sina kollegor beskrivs som nödvändigt. 
 
                 ”När jag går ut ur rummet så behöver jag liksom fylla på lite, så att jag 
orkar gå in igen och vara hyfsat stadig där inne.” (2) 

 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
I kvalitativ forskning används trovärdighet, giltighet och överförbarhet för att beskriva 
olika aspekter av en studies kvalitet och dess trovärdighet (Lundman & Hellgren 
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Granheim 2012, s. 197). Författarna har i sin metoddiskussion utgått ifrån dessa 
begrepp. 
 

Ansats och analys 
Författarna har valt att använda sig av kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 
Graneheim och Lundman (2004, ss. 109-112) menar att kvalitativ innehållsanalys är en 
värdefull metod för studenter på grund av möjligheten att utföra analysen på olika 
nivåer utefter grad av svårighet. Lundman och Hellgren Graneheim (2012, s. 199) 
menar att en fördel med innehållsanalys är att metoden är anpassningsbar till olika 
syften, datamaterial av varierande kvalitet samt efter forskarens erfarenhet och kunskap. 
Vi anser att det var en lämplig analysmetod då den lätt kunnat anpassas till en studie på 
magisternivå och till författarnas kunskap men även att den passar studiens syfte, då 
kvalitativ innehållsanalys inom vårdforskning har fokus på förutsättningslös tolkning av 
en given text och används för att beskriva variationer i texten.  För att trovärdigheten i 
analysprocessen skall kunna bedömas måste forskaren ha tydliggjort analytiska begrepp 
och redskap som använts (Dalen 2008, s. 121, Graneheim & Lundman 2004, ss. 105-
112). I figur 1 blir det tydligt för läsaren att följa författarnas analysprocess, vilket höjer 
trovärdigheten. I enlighet med Graneheim och Lundman (2004, ss. 105-112) har 
författarna genom analysprocessens gång kontinuerligt haft en öppen dialog i syfte att 
data inte skall ha gått förlorade eller förändrats för att bibehålla trovärdigheten samt 
giltigheten i datamaterialet. Genom att illustrera hur meningsbärande enhet blivit 
kondenserad och abstraherad underlättas bedömningen av resultatets trovärdighet (ibid.) 
 

Trovärdighet och giltighet 
En studies trovärdighet bedöms genom hur väl syftet är besvarat, val av metod, ansats 
och val av analys i relation till vald forskningsfråga (Graneheim och Lundman 2004, ss. 
105-112). Författarna anser att resultatet i studien svarar till studiens syfte. Studiens 
syfte, metod och val av analys och urval har tydligt redovisats, vilket vi anser stärker 
trovärdigheten. Då syftet var att undersöka hur barnmorskor upplever mötet med 
intrauterin fosterdöd, fann författarna att en kvalitativ metod var lämpligast. Detta 
eftersom kvalitativ metod syftar till att beskriva hur människor upplever eller uppfattar 
något, skapa förståelse för eller hitta ett mönster i ett undersökt fenomen (Trost 2010, s. 
32).  
 
Huruvida forskarnas förförståelse bör nyttjas eller ej kan diskuteras enligt Lundman och 
Hellgren Graneheim (2012, s. 197). De menar att om förförståelsen sätts inom parantes, 
kan risken att innebörden i data som grundar sig på igenkännande gå förlorad. Vidare 
menar de att det som i störst utsträckning påverkar våra tolkningar är omedvetet och 
därmed inte kan sättas åt sidan eller inom parantes. Kanske bör förförståelsen istället 
nyttjas under forskningsprocessen för att öppna för möjligheten att finna ny kunskap 
och få en djupare förståelse. Författarna till föreliggande studie anser att förförståelsen 
är låg och att den inte har påverkat varesig deltagarna, intervjuerna eller resultatet.  
 
Studiens urval, deltagare och hur datainsamling genomförts har tydligt redovisats, vilket 
vi anser stärker giltigheten. Graneheim och Lundman (2004, ss. 105-112) påtalar att 
genom att samla informanter med olika erfarenheter, ålder och kön ökas möjligheten att 
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belysa vald forskningsfråga från olika aspekter, vilket medför en större variation. 
Författarna anser att det stärker giltigheten då valet gjordes att inkludera informanter 
aktiva inom olika förlossningskliniker inom flera regioner. Detta gjordes för att nå en 
spridning över flera kliniker i syfte att utesluta att resultatet skulle färgas av 
arbetsplatsens kultur eller riktlinjer vid IUFD. Informanternas erfarenhet i yrket är också 
varierade med stor spridning, vilket vi anser stärker resultatets trovärdighet. Totalt åtta 
barnmorskor intervjuades och låg till grund för forskningsunderlaget.  
      
Författarna har valt att använda sig av ostrukturerade intervjuer per telefon eller via 
personligt möte, samt att genomföra intervjuerna var för sig.  Valet av ostrukturerade 
frågor är lämpligt då målet är att undersöka attityder, värderingar eller upplevelser, eller 
då en första överblick över ett nytt område önskas (Ekholm & Fransson 2002, s. 73). 
Författarna anser att vald metod är lämpligt utifrån studiens syfte. Lyssnandet är minst 
lika viktigt i intervjun som själva frågandet. Intervjuaren behöver kunna lyssna på vad 
svaren verkligen säger och kunna avgöra om eller när ett ofullständigt eller bristfälligt 
svar uppkommer och då kunna följa upp frågan i syfte att erhålla ett fullständigt svar 
(ibid., s. 75). Genom att genomföra en pilotintervju och därefter gemensamt gå igenom 
denna innan vidare intervjuer genomfördes anser författarna bidrar till att stärka att rätt 
fråga med efterföljande följdfrågor använts för att få ett så äkta och fylligt resultat som 
möjligt utifrån studiens syfte. Enligt Dalen (2008, s. 118) kan användningen av flera 
intervjuare försvaga studiens kvalitet i och med att utbildning och syn på 
genomförandet kan skilja. Författarna till denna studie menar dock att vi har likvärdig 
utbildning i ämnet från samma lärosäte, samt att syn och genomförande har diskuterats 
innan intervjuerna för att säkerställa intervjuernas kvalitet och därmed dess 
trovärdighet. Att inte genomföra intervjuerna tillsammans var ett väl avvägt beslut då vi 
tror att deltagarna hade påverkats negativt av maktförhållandet som det inneburit. Att 
intervjuerna dessutom genomfördes per telefon hade försvårat om intervjuerna 
genomförts tillsammans. Författarna valde även detta förfarande pga. den tidsaspekt 
som också föreligger magisteruppsatsens ramar, men tror dock inte att det har påverkat 
utfallet varesig i negativ eller positiv riktning. 
 
Telefonintervjuer är enligt Krag Jacobsen (1993, ss. 159-160) ett snabbt, billigt och 
kostnadseffektivt sätt att intervjua. Han menar att det har betydelse för intervjun att 
mötas i ett personligt möte eller per telefon. Den viktigaste skillnaden som tas upp är att 
via telefonintervju går intervjuaren miste om kroppsspråket, vilket kan säga annat än det 
som personen säger med ord (ibid.). Vidare menar han att ingen metod är bättre än den 
andra, utan endast att det är viktigt att ha i åtanke att metoderna skiljer sig åt. 
Majoriteten av våra intervjuer skedde telefonledes, två av intervjuerna skedde via ett 
personligt möte. Dock noterades skratt, suckar, perioder om tystnad etc. noggrant i 
transkriberingen, oberoende av telefonintervju eller personligt möte. Detta för att ändå 
tydliggöra den omedvetna kommunikationen, eftersom denna kan påverka den 
underliggande innebörden i enlighet med Graneheim och Lundman (2004, ss. 105-112). 
Två intervjuer skedde under personligt möte där kroppsspråket ändå tolkades in. Men 
författarna upplevde inte att det gav någon skillnad för resultatet. Vidare menar Krag 
Jacobsen (1993, ss. 159-160) att människor har olika lätt för att prata i telefon, varvid 
telefonintervjun kan innebära ett mindre material. Trost (2010, s. 65) påtalar vikten av 
att intervjun sker på en plats där den intervjuade känner sig trygg, samt att det bör vara 
upp till informanten att besluta om denna plats. Författarna anser att genom att 
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informanterna fått välja plats och därmed kunnat vara i en trygg miljö under intervjun 
har de vågat öppna upp sig och samtalat om sina erfarenheter i ett ämne som är känsligt. 
Detta trots att telefonintervjuer gjorts i majoriteten av fallen. Gillham (2008, s. 142) 
påtalar att om telefonintervju skall genomföras bör författaren använda sig av ett 
förberedande samtal och presentationsbrev så att informanterna blir tillfrågade om att 
medverka. Innan samtliga intervjuer genomfördes fick deltagarna information skriftligt 
och muntligt om studiens syfte samt förfrågan om medverkan. De informerades även 
tydligt om att de när som helst under processens gång kan välja att avbryta. I enlighet 
med Gilham (2008, s. 146) har informanterna som intervjuats telefonledes fått god 
information om när bandinspelningen startar och när den stängs av, vilket vi anser 
stärker vald metod. Dalen (2008, s. 118) menar att datamaterialets trovärdighet stärks 
genom att den tekniska utrustning som används vid intervjun är av god kvalitet. Enligt 
Ejvegård (2003, s. 50) finns det både fördelar och nackdelar med att använda 
ljudupptagning i samband med intervjun. Att i lugn och ro transkribera intervjun i 
efterhand menar han kan vara praktiskt, men att ljudupptagning i sig kan vara 
hämmande då vissa personer uttalar sig mer försiktigt när det registreras vad de berättar 
(ibid.). Författarna har spelat in samtliga intervjuer med god ljudkvalitet, vilket vi anser 
stärker datamaterialets trovärdighet, då transkriberingen skedde utan svårighet och 
innehållet i intervjuerna var tydligt.  
 
En pilotintervju genomfördes först, för att sedan utvärderas av båda författarna. 
Pilotintervjun valde författarna att sedan inkludera i studiens resultat, då den innehöll 
bra material. En större giltighet hade dock kunnat nåtts om fler barnmorskor intervjuats.  
Författarna valde att söka informanter både i klinik samt via en aktiv grupp för 
barnmorskor via ett socialt medie, då verksamheten inte gav tillräckligt många 
informanter. Vi anser inte att detta påverkar studiens resultat eller giltighet, då samtliga 
informanter fått samma informationsbrev samt blivit intervjuade på lika villkor. För att 
ytterligare stärka giltigheten i studien har författarna valt att styrka brödtexten med citat 
från intervjuerna. 
 
Överförbarhet 

Överförbarhet innebär i vilken grad studiens resultat kan överföras eller appliceras på 
andra grupper än den redan undersökta (Graneheim & Lundman 2004, ss. 105-112; 
Dalen 2008, s. 117). Enligt Graneheim & Lundman (2004, ss. 105-112) kan författarna 
endast ge förslag om överförbarhet, men att det är upp till läsaren att besluta huruvida 
resultatet kan överföras till ett annat sammanhang. För att underlätta överförbarheten är 
det av vikt att ge en tydlig beskrivning av urval och egenskap hos deltagarna, 
datainsamling samt processen för analys (Ibid.) All brödtext har styrkts med lämpliga 
citat i resultatet, vilket överensstämmer med Graneheim & Lundman (2004, ss. 105-
112) som menar att detta underlättar överförbarheten. En begränsning i vårt resultat är 
att barnmorskorna i vår studie talar om sina erfarenheter utifrån förlossningsvården och 
mötet där med IUFD. En större överförbarhet hade kunnat nås om barnmorskor 
verksamma under andra instanser, till exempel kvinnohälsovården/ 
barnmorskemottagningar som ibland är de som upptäcker/misstänker att IUFD inträffat 
vid sina kontroller. Resultatet i vår studie motsvarar dock vad andra forskare tangerat, 
vilket torde stärka överförbarheten till den grupp barnmorskor som vårdar föräldrapar 
med IUFD på förlossningskliniker runt om i Sverige. Granskär & Höglund-Nielsen 
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(2008, s. 170) menar att överförbarheten även kan stärkas genom ett varierat urval. 
Genom att inkludera informanter från spridda regioner i Sverige anser författarna att 
överförbarheten påverkats positivt. En annan aspekt som påverkar studiens 
överförbarhet är antalet informanter. Ett större antal informanter hade stärkt studiens 
överförbarhet ytterligare. 
 

Resultatdiskussion 
Att möta intrauterin fosterdöd och det blivande föräldraparet i denna situation upplevs 
av barnmorskorna i studien som en betydelsefull uppgift. Barnmorskorna berättar om 
starka och positiva möten med föräldrar i den utsatta situationen. Relationen mellan 
barnmorskan och föräldraparen upplevs ofta berikande. Barnmorskan tvingas även i 
dessa möten möta sina egna känslor och reaktioner och där hon ger av sitt yttersta som 
person och yrkesmässigt för att kunna ge föräldrarna en fin upplevelse. Genom att hitta 
ett fungerande samarbete, fullt av emotionellt stöd och med hjälp av vägledning kan 
barnmorskan på ett givande sätt guida och följa med de blivande föräldrarna på deras 
resa. Barnmorskorna beskriver mötet med varje blivande föräldrapar som unikt och 
närande istället för tärande. Detta framkommer även i en studie av Fenwick, Jennings, 
Downie, Butt och Okanaga (2007, s. 157) där barnmorskorna kände sig privilegade att 
få vara med om en sådan unik resa tillsammans med föräldrarna och att dela denna 
upplevelse kändes som ett sätt att bekräfta och respektera barnet. Att möta föräldrar som 
mist sitt barn redan innan födseln och ta hand om ett dött barn kan enligt Rådestad 
(1998b, s. 85) tyckas vara övermäktigt och något man inte vill komma i kontakt med. 
Men likt resultatet av vår studie beskriver även Rådestad (1998b, s. 85) hur 
barnmorskor istället vittnar om starka upplevelser som gett dem styrka och självinsikt 
och om möten som berikat både yrkesliv, som privatliv. Även Fenwick et al (2007, s. 
157) stärker vårt resultat då det i deras studie framkommer att barnmorskan önskar 
möjlighet att ge av sin absoluta skicklighet som barnmorska och person. De kände 
generellt en tillfredsställelse i att få göra skillnad och bidra till att ge föräldrarna en fin 
upplevelse.  

Att bidra till fina minnen 

Barnmorskorna beskriver att mötet tvingar dem att sätta sin kompetens på sin spets. Det 
kräver att de vågar möta de blivande föräldraparen genom att visa trygghet, våga lyssna, 
våga känna in vad föräldraparet behöver för att hantera situationen, våga ge information, 
våga stödja för att kunna vara den bästa tänkbara barnmorskan, för att bidra till att skapa 
en så bra positiv upplevelse för föräldrarna som möjligt. Genom att vara närvarande, 
lyhörd och bekräftande i sin roll upplevs barnmorskan kunna stötta och stödja 
föräldraparet till ett positivt möte med sitt döda barn. Barnmorskorna i studien av 
Fenwick et al (2007, ss. 156-157) beskriver att de genom att visa medmänsklighet, stöd, 
empati, vänlighet och bekräftelse kunde hjälpa familjerna genom den svåra situationen 
och förhoppningsvis göra upplevelsen till ett fint minne. Andra viktiga faktorer som 
barnmorskorna upplevde i mötet var möjligheten till att ge individuell vård, hjälpa 
föräldraparen att skapa minnen, lyssna till föräldrarna och dela deras sorg (ibid.), vilket 
även framkommer i föreliggande studie.  

Barnmorskan kan genom sin närvaro bidra till en naturlig anknytning mellan föräldrarna 
och det nyfödda barnet genom att skapa ett tillåtande klimat, där föräldrarna kan ta till 
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sig barnet på sitt eget sätt. Där barnmorskan genom att finnas till hands, visa respekt och 
bekräfta det som är positivt i situationen, kan hjälpa föräldraparet knyta an till sitt barn. 
Barnmorskorna i studien beskriver vikten av verktyg som hjälper dem i mötet med 
IUFD.  Verktyg som riktlinjer och handlingsplaner hjälper dem att, istället för att 
behöva fundera på vad som ska göras i situationen, kunna fokusera på föräldrarnas 
känslor och reaktioner och på barnet. Flenady, Boyle, Koopmans, Wilson, Stones och 
Cacciatore (2014, s. 139) har sammanfattat rekommendationer för personal som 
kommer i kontakt med föräldrar som drabbats av IUFD. Rekommendationerna består av 
fyra begrepp; Respekt, Information, Skapa minnen och Professionens utbildning och 
stöd. Tre av dessa begrepp; Respekt, Information och Skapa minnen, framhävs även av 
barnmorskorna i föreliggande studie som viktiga i mötet med intrauterin fosterdöd. 
Flenday et al (2014, s. 139) menar att familjerna bör mötas med en djup respekt inför 
den sorg och förtvivlan de drabbas av där barnet ska bekräftas som ett barn och 
värdesättas högt. De menar vidare att personalen bör ge tydlig information på ett lugnt 
och stödjande sätt och ge råd med föräldrarnas autonomi i åtanke. Viktig information 
bör upprepas och förtydligas även med tryckt material. Även detta framkommer i 
föreliggande studie där barnmorskorna tydligt berättat om vikten och stödet av att ha 
verktyg som hjälper dem, guidar dem och stöttar arbetet genom processen. Det innebär 
både ett stöd till barnmorskan i sitt arbete, men även ett stort stöd till föräldrarna som 
får ta emot information och stöd från barnmorskan som är väl insatt, påläst och har 
riktlinjer att utgå ifrån. Barnmorskorna beskriver att via handlingsplaner och verktyg på 
avdelningen kan föräldrarna stöttas till att våga ta hand om sitt barn och skapa minnen 
för framtiden. Vilket ytterligare stödjs av Flenday et al (2014, s. 139) som menar att 
personalen ska uppmuntra till aktiviteter som kan skapa minnen för familjen. Detta kan 
vara att hjälpa föräldrarna att hålla sitt barn, bada eller tvätta och klä barnet, prata med 
barnet och använda dess namn, introducera barnet för andra närstående eller uppmuntra 
till religiösa eller namngivningsceremonier. Föräldrarna bör även erbjudas och 
uppmuntras till att ta foton eller film, hand- och/eller fotavtryck och klä barnet i 
speciella kläder eller filt.  

Att ge och få stöd 
Att vara ett stöd för det blivande föräldraparet genom att få möjligheten att skapa en 
miljö där de kan känna sig trygga, omhändertagna och bekräftade upplevs av författarna 
i denna studie som av största vikt för barnmorskorna. Att kunna finnas där för paret 
genom kontinuitet och närvaro i kropp och sinne är enligt barnmorskorna oerhört 
betydelsefullt. Barnmorskorna i studien av Fenwick et al (2007, ss. 155-156) framhäver 
även de kontinuitet som ett viktigt element i vården med föräldraparen i mötet med 
IUFD. Där framkommer vikten av tid. Att ha tid och få möjligheten att vara med 
kvinnan och knyta an, vilket leder till djupare relationer med kvinnan och familjerna. 
Kontinuitet genom att följa kvinnan och familjen under vårdtiden och på så sätt kunna 
möta varje unik familj och dess individuella behov. Det framkommer även att 
barnmorskan på detta sätt skulle ha möjlighet att ge den bästa tänkbara vården. Det var 
viktigt för barnmorskorna att skapa en tillåtande atmosfär där ingen reaktion var rätt 
eller fel, utan där en stödjande miljö kunde ges till varje föräldrapars egna unika 
reaktioner och sorgeprocesser (ibid.). Att i dagens förlossningsvård inte kunna göra 
detta fullt ut kräver mer av barnmorskan, då hon kan tvingas gå mellan det levande och 
det döda och tvärtom, många gånger under ett pass. Detta ställer större krav på 
barnmorskan och hennes egna känslovärld, där hon snabbt tvingas mentalt ändra mellan 
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glädje och sorg som finns på de olika förlossningsrummen. Samtidigt menar 
barnmorskorna att detta är en naturlig del av livet, vården och professionaliteten, där det 
inom många delar av vården även där gäller att gå mellan livet och döden. Det är ett 
yrke vi valt och det ingår att klara av att jobba med dessa situationer. I en artikel av 
André (2000, ss. 39-43) som också studerat barnmorskans upplevelser när föräldrar 
mister barn i samband med födseln framkom att barnmorskorna upplever flertalet 
faktorer i denna situation som belastande. Att vårda föräldrapar vars barn dör innan eller 
i samband med födsel beskrivs som krävande och att personalen ofta fruktar detta möte, 
samt noterade en skillnad i upplevelsen om barnmorskorna visste om innan att det 
skulle komma ett par med IUFD eller om detta upptäcktes av barnmorskan. Vidare 
beskrivs det som kontrastfullt och belastande att behöva gå mellan föräldrapar med 
dödfött barn till normal förlossning, utan att ges tid till att smälta intrycken (ibid). 
Barnmorskorna i föreliggande studie menar att vårda dessa föräldrapar istället kan ses 
som en utmaning. Att det visserligen inte är någonting de önskar, men ändå ser som en 
betydelsefull och viktig arbetsuppgift som sedan resulterar i ett berikande möte. Någon 
skillnad i upplevelsen om mötet med IUFD sker förberett eller oförberett är inget 
informanterna i vår studie bekräftar. 

Att möta och känslomässigt stödja ett föräldrapar vars barn dött intrauterint beskriver 
Rådestad (1998b, s. 88) som en krävande uppgift. I hennes avhandling vittnar mer än en 
tredjedel av föräldraparen om att de känt sig kränkta eller ledsna över något 
barnmorskan sagt eller gjort. Att de upplevt ett okänsligt bemötande av dem eller deras 
barn (Rådestad 1998a). Att barnmorskan är accepterande och bejakar sina egna 
upplevda känslor istället för att vara och känna så som de förväntas bete sig är enligt 
Peters, Lisy, Riitano, Jordan och Aromataris (2015, ss. 275-276) uppskattat av 
mödrarna. Barnmorskor som är lyhörda till mödrarnas känslor, som är varma, 
uppmärksamma och omtänksamma beskrivs vara ett stort stöd vid tiden för födelsen 
(ibid). Vidare menar Rådestad (1998a) att ett okänsligt bemötande till viss del kan 
härledas till en tung arbetssituation på förlossningsavdelningen, men även till person på 
individnivå. Barnmorskorna i denna studie menade på att det inte passar alla att ha hand 
om dessa möten i alla faser eller dagar i livet. Det är av stor betydelse för ett lyckat 
möte att barnmorskan upplever att hon klarar av situationen, att hon känner sig trygg, 
mentalt förberedd och att hon har stöttning av sina kollegor. Likt det barnmorskorna i 
vår studie beskriver, samt enligt vad Rådestad (1998a) beskriver, fann även André 
(2000, ss. 39-43) i sin studie att flertalet barnmorskor påtalar att det inte är lämpat för 
alla att vårda dessa föräldrapar. Att alla inte kan vara en god hjälp i dessa situationer. En 
person som känner rädsla eller obehag inför IUFD inte är bäst lämpad att möta och 
vårda detta föräldrapar (ibid.). Hedrenius och Johansson (2013, ss. 221-222) lyfter att 
det kan vara professionellt utvecklande att ge stöd i kris efter en svår händelse. Det kan 
medföra nya erfarenheter samt ge en personlig tillfredsställelse. Dock påtalar författarna 
att det även kan vara fysiskt och psykiskt utmattande. Hur personalen påverkas står i 
relation till hur pass mycket grundstress som finns hos personalen innan en svår 
händelse uppstår. En ökad grundstress leder till en ökad känslighet och därmed en 
minskad motståndskraft. Här pratar de om stress i arbetslivet som en del, samt stress 
som är relaterad till en egen upplevd traumatisk händelse. De menar vidare att personal 
inför en eventuell insats bör rannsaka sig själv i hur mycket man själv är beredd att ge, 
se över sin egna hälsa och stressnivå samt förmåga till självhjälp. Även ledarskapet 
påverkar upplevelsen av stress hos personalen, och ett tydligt ledarskap med rutiner för 
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vilket behov av stöd personalen upplever under och efter insatsen är av vikt (ibid.). 
Barnmorskorna i föreliggande studie upplever att det, likt det Hedrenius och Johansson 
(2013, s. 121) beskriver, är utvecklande för den egna personen, såväl som för 
professionen att handha fall med IUFD. Även att det ger en personlig tillfredsställelse 
att i denna vårdsituation göra sitt yttersta för att skapa en bra relation och ett gott minne 
för föräldraparen.  

För att barnmorskan ska känna trygghet kan det underlätta att ha någon kollega hos sig, 
att inte vara själv i mötet utan kunna ha stöttning i en kollega, barnmorska eller 
undersköterska, som kan ha mer erfarenhet, om det är nytt. Men även att kunna dela 
upplevelsen med någon upplevs betydelsefullt, att få stöd, tips och råd och att mötas 
som mer än barnmorska i dessa situationer. Att mötas som medmänniskor för att stödja 
varandra och för att reflektera över sina handlingar och känslor när det är avslutat. Till 
skillnad från vårt resultat där många av barnmorskorna beskriver det som accepterat att 
dela sina upplevda känslor med kollegor samt dela sorgen med föräldraparet beskrivs 
det av André (2000, ss. 39-43) som en svår balans att vara professionell samtidigt som 
att vara nära. I studiens resultat framkommer att flera av barnmorskorna hanterar att 
vara nära, men att de inte är helt säker på om detta är professionellt eller accepterat 
bland andra kollegor. I vår studie upplevde barnmorskorna att de får en djupare relation 
till föräldrapar som drabbats av IUFD. I den fördjupade relationen beskriver 
barnmorskorna hur de tillsammans med föräldraparen hittar ett samarbete där de kan 
utbyta erfarenheter som behövs för att tillsammans komma igenom situationen. 
Barnmorskorna i föreliggande studie upplever att de agerar professionellt genom att 
våga vara föräldraparet nära och tillsammans bygga denna relation. Det kan diskuteras 
hur balansen mellan att vara professionell och att vara nära kan te sig. Cacciatore (2010, 
ss. 691-699) menar i sin studie att det råder en motstridighet forskning i hur vården 
kring IUFD bör bedrivas. I stället för att fokus skall vara på standardisering av denna 
vård menar hon att det bör ligga på att bygga en bra relation där det unika hos varje 
patient och deras familj och kultur skall uppmärksammas. Vården ska även uppmuntra 
till positiva, snarare än negativa, reaktioner hos vårdpersonalen. 

Att visa medmänsklighet 
Vård är enligt Berg (2002, ss. 39-40) en ömsesidig och interaktiv process mellan kvinna 
och barnmorska som bygger på en genuinitet mot varandra. Det genuina står för den 
autentiska, sanna, naturliga, giltiga och äkta. Vården bygger på en öppenhet gentemot 
varandra där båda parter bekräftar varandra i sin äkthet, personlighet och kompetens. 
Förtroende och respekt är kärnan i denna ömsesidiga relation. Barnmorskan är 
förmögen att skapa en sådan relation först när hon är öppen och äkta mot sig själv samt 
gentemot kvinnan. Det är först då hon lever ut sin person och sin förkroppsligade 
kunskap i mötet. I denna vårdrelation beskrivs barnmorskan vara närvarande, vilket 
innebär att vara med kvinnan såväl fysiskt som känslomässigt. Berg menar vidare att 
äkta omsorg är ett sätt att vara i vårdsituationen oberoende av vilka åtgärder som utförs 
(ibid.).  

Begrepp som empati och medkänsla används av barnmorskorna i föreliggande studie, 
då de upplever att barnmorskan behöver visa respekt och empati för situationen och den 
sorg föräldrarna upplever. Sinclair, Beamer, Hack, McClament, Raffin Bouchal, 
Chochinov och Hagen (2016, ss. 4-9) beskriver utifrån sin studie begreppen sympati, 
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empati och medkänsla. Sympati beskrivs som en oönskad reaktion på en påfrestande 
situation och kännetecknas av en brist på förståelse och självbevarelsedrift. Empati 
syftar istället till att försöka förstå individens lidande genom känslomässig resonans och 
medkänsla och beskrivs som en mer utvecklad nyans av empati där altruism och 
vänlighet föreligger vårdhandlingen. Författaren menar vidare att till skillnad från 
sympati och empati var medkänsla mer fördelaktig, föredragen och mest effektfull i 
patientvård (ibid.). Kneafsey, Brown, Sein, Chamley och Parsons (2015 , s. 74) menar 
också att medkänsla är en någonting större, vilket kan definieras som “..en kombination 
av underliggande känslor av tex empati, med altruistiska värderingar (framförallt en 
stark känsla av att vilja hjälpa andra) som i slutändan upplevs som vård av 
mottagaren “. Författarna påtalar också att genom att skapa en medkännande relation 
upplevs vården som mycket positiv. En medkännande relation bygger på ett personligt 
engagemang (ibid). I föreliggande studie upplever vi att barnmorskorna är noga att i 
varje nytt möte med IUFD sträva efter att etablera den djupare relation som vi i 
resultatet beskriver och därmed även se till varje föräldrapars unika behov. Utifrån 
denna definitionen på medkänsla menar vi att det är det barnmorskorna i föreliggande 
studie beskriver och utövar i den fördjupade relationen till föräldrapar med IUFD. 
Vilket vi också anser är stärkande/positivt för vårt resultat.   

Att möta sorg 

Barnmorskorna i studien belyser att det är föräldrarnas sorg som är den centrala känslan 
i mötet. De berättar att de alltid känner sig berörda och påverkade av situationen och av 
föräldrarnas sorg. De upplever en styrka i att kunna visa sig ledsna och gråta, men är 
tydliga med att belysa att det är föräldrarnas sorg, inte barnmorskans. I en studie av 
Mander (2009, s. 120) framkommer att gråt hos barnmorskor vid vård av IUFD ofta är 
något barnmorskorna är bekväma med. Att gråta med den sörjande kvinnan, men att de 
även har ett behov av att styra sin gråt så att denna inte påverkar vården negativt. Vidare 
beskriver Mander (2009, s. 119) att det i komplexa vårdsituationer existerar såväl bra 
som dålig gråt. Den bra gråten är den gråt som kan visas inför föräldrarna, vilket 
inkluderar sorg, den dåliga gråten sker då barnmorskan har ett behov av att uttrycka sin 
ledsamhet för sig själv (ibid.). Barnmorskorna i föreliggande studie upplever inte en 
egen sorg, utan deras tårar snarare speglar medmänsklighet, empati och att kunna sörja 
tillsammans med föräldrarna. Någon barnmorska har beskrivit att gråten är befriande 
snarare än jobbig. Vår tolkning är att trots att barnmorskorna känner sig påverkade av 
situationen och ofta gråter tillsammans med föräldraparet, att de inte har ett behov av att 
kontrollera sin gråt likt det Mander (2009, ss. 119-120) beskrivit. Ofta upplever 
barnmorskan istället en oro över själva födelsen och hur barnet ser ut. Oro över hur 
föräldrarna ska reagera när barnet är fött och oro över hur barnmorskan själv ska 
behärska situationen. I studien framkommer att barnmorskan upplever att föräldrarna 
påverkas mycket av barnmorskans sätt att hantera situationen och hennes förmåga att ta 
till sig barnet. Därmed är det för barnmorskan viktigt att vara trygg i sitt handlande och 
vara medveten om sin förförståelse för att kunna handla på ett stödjande sätt i 
föräldrarnas första möte med sitt barn. Rådestad (1998b, s. 30) beskriver att det är en 
svår uppgift som personal att medverka till att en tragisk händelse resulterar i ett 
värdefullt minne för den som mister sitt barn, men att många av dagens barnmorskor 
klarar den uppgiften bra. En för föräldrarna betydelsefull del är att de känt sig 
respekterade, och att personalen uppfattat och förstått deras sorg och förlust, att 
personalen har känslighet för deras individuella behov samt att de behandlar barnet med 



 28 

respekt (Rådestad 1998a). Ett sätt att bli mer förberedd är att våga berätta vilka känslor 
ett dött barn väcker. Genom fortbildning samt genom att få prata med sina kollegor och 
genom dem få stöd i aktuell situation. (Rådestad 1998b, s 85). Barnmorskan kan efter 
att ha varit med om omhändertagandet kring intrauterin fosterdöd reagera starkt, men 
dock är detta en process som barnmorskan i sitt yrke behöver ha kunskap om för att 
hantera på rätt sätt och för att ha förutsättningarna för att känslomässigt kunna hantera 
vården kring de drabbade familjerna. Hedrenius och Johansson (2013, s. 225) menar att 
det är professionellt att påverkas. De menar att människans förmåga att kunna hjälpa 
nära har ett nära sammanhang med förmågan att vara lyhörd och närvarande. När 
människan är lyhörd och närvarande är hon också sårbar. Att vara professionell handlar 
inte om att inte bli påverkad, utan det är en förutsättning för att inta en stödjande, 
hjälpande samt närvarande roll. En händelse där ett barn dör är en känd faktor till 
stressreaktion och en känd ökad belastning för de som stöttar. Förutom detta bär 
personalen på egna erfarenheter som gör att de blir extra känsliga för vissa situationer, 
vilket inte nödvändigtvis utgör en belastning, utan kan också ses som en resurs hos 
individen (ibid., s. 226). 

Konklusion 
Att möta IUFD och de föräldrapar som drabbats av detta ses av barnmorskorna i studien 
som ett värdefullt och berikande möte och som leder till fina och djupa relationer 
människor emellan. I mötet önskar barnmorskan använda sin fulla potential som 
barnmorska och människa för att kunna ge föräldraparen en fin upplevelse och ett 
vackert första möte med sitt barn. Till sin hjälp har barnmorskan riktlinjer och 
handlingsplaner som hjälper henne och tillsammans med stöd och uppbackning från 
sina kollegor kan hon ge varje unikt föräldrapar det stöd de behöver. Barnmorskorna 
upplever att det är av största vikt att känna sig trygg i situationen för att ha möjlighet att 
skapa en lugn och positiv atmosfär där föräldraparen kan känna sig trygga och 
omhändertagna. Barnmorskorna menar att de blir berörda i varje situation och kan 
visserligen känna oro inför barnets ankomst och kan gråta tillsammans med föräldrarna. 
De menar vidare att föräldrarnas sorg är central i mötet med IUFD och det är viktigt att 
kunna möta denna på ett värdigt sätt. Det är i dessa möten som närande och berikande 
relationer uppstår som ibland kan följa med i minnet livet ut.    
 

Implikation 
Med denna studie är vår förhoppning att barnmorskor verksamma i förlossningsvård får 
ökad förståelse och kunskap kring upplevda känslor och företeelser i mötet med IUFD, 
vilket kan medföra att de upplever sig mindre oroliga samt mindre dåligt rustade. 
Författarna till denna studie anser att fortbildning inom detta ämne för barnmorskan 
som arbetar med förlossningsvård kan vara av stor vikt för att förbereda henne inför 
dessa möten. För att ge henne en ökad trygghet och ge henne tilltro till sin förmåga att 
handha dessa situationer och dessa föräldrapar. En större studie med fler respondenter 
skulle ge ett säkrare resultat och en större förståelse för vad barnmorskorna upplever i 
mötet med IUFD och vad de upplever att de har för behov för att kunna känna sig 
trygga i mötet med dessa föräldrapar och för att kunna ge dem en fin upplevelse och ett 
fin första möte med sitt barn. Detta kan vara en första studie till framtida forskning där 
föräldrar och barnmorskor kan beskriva hur de vill bli stöttade i dessa situationer. 
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Bilaga I 

 
INTERVJUGUIDE 
Information om studien gives 
 
Vilka är dina upplevelser i mötet med IUFD?  
 
Hjälpfraser; 
Vad kände du då? 
Kan du berätta mer? 
Vad gjorde du då? 
 
Vad upplever du att du kan ge föräldrarna?  
Vad behöver du som barnmorska för att kunna hantera situationen på ett 
tillfredsställande sätt?  
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BILAGA II – INFORMATONSBREV TILL 
VERKSAMHETSCHEF 

Godkännande av verksamhetschef för datainsamling 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på barnmorskeutbildningen vid Högskolan i 
Borås. En del av utbildningen består av att skriva ett examensarbete. Vår 
magisteruppsats har som syfte att belysa barnmorskans upplevelser i mötet intrauterin 
fosterdöd. Vi önskar genom detta arbete kunna få större förståelse och kunskap kring 
kvinnors olika behov för att kunna bemöta och vårda på bästa sätt.   
 
I examensarbetet är det av intresse att intervjua sex till tio barnmorskor som varit med 
vid förlossning eller omhändertagande av familjer som drabbats av intrauterin 
fosterdöd. 
För att kunna genomföra detta önskar vi er tillåtelse och hjälp att rekrytera barnmorskor. 
 
Barnmorskorna kommer att få skriftlig information om studien och vid intervjutillfället 
muntlig information samt ett samtyckesformulär om de önskar delta. Intervjuerna 
kommer att spelas in och därefter transkriberas ordagrant. All insamlad data behandlas 
konfidentiellt och kommer i studien att presenteras på så sätt att ingen information kan 
knytas till enskilda individer. Deltagandet i studien är helt frivilligt och alla deltagare 
kan när helst de önskar välja att avsluta sitt deltagande utan att uppge orsak.  
 
Godkännande 
Härmed godkänner jag att Maria Berdén och Lovisa Englén får ta del av 
personuppgifter som efterfrågats ovan i syfte att genomföra studien.  
 
Namn                             ................................................................................ 
 
Namnförtydligande       ................................................................................ 
 
Datum och Ort              ................................................................................ 
 
Examensarbetet utförs under handledning av Marianne Johansson, Universitetslektor 
vid Institutionen för Vårdvetenskap på Högskolan i Borås. Vid eventuella frågor är ni 
välkomna att kontakta henne. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Maria Berdén   Lovisa Englén 
Tel: 070-7294232   Tel: 073-9873989 
Mail: mariahulten86@gmail.com                                  Mail: lovisa.englen@gmail.com 
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BILAGA III – INFORMATONSBREV TILL DELTAGARE 

 
Information om magisteruppsats gällande barnmorskans 
upplevelser i mötet med intrauterin fosterdöd. 

 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på barnmorskeutbildningen vid Högskolan i 
Borås. En del av utbildningen består av att skriva ett examensarbete. Med vårt 
examensarbete är syftet att belysa barnmorskans upplevelser i mötet med intrauterin 
fosterdöd och därigenom få större förståelse och kunskap kring vården.  
 
Vi frågar Dig om Du frivilligt vill bli intervjuad om Din upplevelse. 
Intervjuerna kommer göras utav en av oss två studenter. Du får själv välja önskad tid för 
intervjun som kommer ta ca 30 minuter. Den kommer att spelas in och ordagrant 
överföras till text. Allt material hanteras konfidentiellt och förvaras på så vis att ingen, 
utöver intervjuvarna, kan få tillgång till det. I arbetets resultat avidentifieras dina 
personuppgifter. Intervjun är helt frivillig och du kan när som helst välja att avbryta ditt 
deltagande utan att motivera varför. 
 
Om du önskar delta i studien, vänligen meddela oss via e-mail, telefon eller SMS före 
160630. Vi kommer därefter kontakta dig för att bestämma plats och tid för intervjun. 
Om du har frågor eller önskar ytterligare information kring studien är du välkommen att 
kontakta oss. Vi nås på telefon eller e-mail på nedanstående uppgifter. 
 
Examensarbetet utförs under handledning av Marianne Johansson, Universitetslektor 
vid Institutionen för Vårdvetenskap på Högskolan i Borås. Vid eventuella frågor är ni 
välkomna att kontakta henne på telefon. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Namn: Maria Berdén   Namn: Lovisa Englén 
Tel: 070-7294232   Tel: 073-9873989 
Mail: mariahulten86@gmail.com                                  Mail: lovisa.englen@gmail.com 
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BILAGA IV – SAMTYCKESFORMULÄR 

      
       Samtyckesformulär 

 
 

Jag har tagit del av medskickad information angående intervjustudien om barnmorskans 

upplevelser i mötet med intrauterin fosterdöd och är väl införstådd med informationen. 

Jag är även medveten om att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att 

behöva motivera mitt val. Jag har också fått information om vilka jag ska vända mig till 

för eventuella frågor kring studien.  

 
Jag samtycker till att delta i studien  
 
 
Namn                         ............................................................................... 
 
 
Namnförtydligande    .............................................................................. 
 
 
Ort och datum            .............................................................................. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Maria Berdén                Lovisa Englén 
Tel: 070-7294232   Tel: 073-9873989 
Mail: mariahulten@gmail.com                                      Mail: lovisa.englen@gmail.com 
 
 


