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Sammanfattning 

 

Alla gravida kvinnor i Sverige erbjuds idag ett rutinultraljud kring gestationsvecka 15-

20. Trots att teknik inom fosterdiagnostik har utvecklats upptäcks inte alla 

missbildningar. Cirka 20 % av alla missbildningar upptäcks först i samband med 

förlossningen. Forskning kring barnmorskors erfarenhet av att möta föräldrar vars barn 

fötts med synlig oväntad missbildning är knapphändig. Syftet med denna studie var att 

beskriva barnmorskors erfarenhet av vårdmöten med föräldrar vid förlossningen, när 

deras barn fötts med synlig oväntad missbildning. Metoden var en kvalitativ 

intervjustudie med semistrukturerade intervjuer. Sju intervjuer gjordes med 

barnmorskor på en förlossningsavdelning i västra Sverige. Textmaterialet analyserades 

med kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom tre huvudkategorier med 

tillhörande nio underkategorier. Huvudkategorierna är; Olika strategier hjälper 

barnmorskor att hantera en oväntad förlossningssituation, Föräldrar är oförberedda på 

att resultat från fosterdiagnostik inte stämmer och Barnmorskor har insikt om 

begränsningar i sin egen roll och att föräldrars feedback är utvecklande för dem. 

Barnmorskor använder sig av olika strategier för att bemöta olika människor och dess 

olika behov. De upplever att föräldrarna blir invaggade i falsk trygghet på grund av 

fosterdiagnostik och övriga kontroller. Föräldrars livserfarenhet har betydelse för hur de 

hanterar förlossningssituationen. Barnmorskor uttrycker en osäkerhet kring hanteringen 

av förlossningssituationerna då de inte vet om de agerat rätt eller fel. De önskar 

feedback och professionell handledning för att utvecklas inför kommande oväntade 

händelser. Erfarenhet ger dem insikter om sin profession som barnmorska. 

 

Nyckelord: Barnmorskor, föräldrar, oväntad missbildning, strategier, förväntningar, 

beredskap. 
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INLEDNING 

Barnmorskeyrket är en profession som innefattar många olika vårdsituationer och 

oväntade händelser inträffar. Ett exempel på det är när ett barn föds med en synlig 

oväntad missbildning. Att fördjupa sig inom detta område ansåg författarna vara en bra 

förberedelse inför kommande arbete som barnmorskor. Dels för att få ökad kunskap och 

beredskap, men också för att bidra till att ge drabbade föräldrar och barn en bra start och 

en positiv upplevelse.  

 

BAKGRUND 

Vanligaste missbildningarna 

De vanligaste medfödda missbildningarna hos nyfödda barn i Sverige är läpp-, käk-, 

och gomspalt, Downs syndrom samt ryggmärgsbråck (Socialstyrelsen, 2004). Mödrar 

uppger att det kändes som världens undergång att få ett barn med en 

funktionsnedsättning. Detta hindrade dem från att leva upp till deras egna och andras 

sociala förväntningar på att få ett friskt barn (Huang, Kellett & ST John, 2010). 

Nyblivna föräldrar till barn med Downs syndrom beskriver att den omedelbara 

reaktionen på deras barns födelse är en besvikelse och sorg över förlusten av det friska 

barn som de väntat. Samtidigt upplever föräldrar blandade känslor av lättnad och oro 

över osäkerheten kring sitt nyfödda barns fortsatta hälsa (Sooben, 2010). Även föräldrar 

till barn med läpp-, käk- och gomspalt upplever obehag av att se på sitt nyfödda barn. 

De upplever blandade känslor av glädje, förtvivlan och skuld över barnets missbildning 

(Johansson & Ringsberg, 2004; Rey-Bellet & Hohlfeld, 2004). Mödrar till barn med 

ryggmärgsbråck upplever till början oro över barnets diagnos och vilken svårighetsgrad 

den har (Macias, Saylor, Haire & Bell, 2007). 

Fosterdiagnostik 

Idag erbjuds alla gravida kvinnor i Sverige som besöker mödrahälsovården rutinmässigt 

ultraljud kring gestationsvecka 15 - 20, bland annat för att utesluta missbildningar 

(Weldner, 2009). Blivande föräldrar i Norden anser att rutinultraljud är en viktig 

undersökning och ett självklart val under graviditeten (Ekelin et al., 2009). Enligt 

Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik genomgår nästan alla kvinnor 

(96,6%) ett rutinultraljud i andra trimestern (SBU, 1998). Utöver rutinultraljud kan 

föräldrar genomgå mer avancerad fosterscreening såsom fostervattensprov, 

moderkaksprov och blodprover för att identifiera risker för bland annat Downs syndrom 

och neuralrörsdefekter, såsom ryggmärgsbråck (Aksoy, 2001). Genomsnittsåldern för 

barnafödande kvinnor har ökat och därmed också risken för att få ett barn med Downs 

syndrom. Samtidigt avbryts graviditeter på grund av att missbildningen upptäcks. Det 

gör att antalet födda barn med Downs syndrom är oförändrat. Antalet barn som föds 

med ryggmärgsbråck har minskat vilket beror på att dessa missbildningar oftast 
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diagnostiseras med ultraljud i tidig graviditet och därefter aborteras fostret 

(Socialstyrelsen, 2004). 

Möjlighet till informerat beslut 

Syftet med fosterdiagnostik är bland annat att ge föräldrar möjlighet till ett informerat 

beslut. De får möjlighet att ta ställning till selektiv abort eller att fortsätta sin graviditet. 

Genom att få besked om vilken missbildning det gäller kan den bästa behandlingen 

säkerställas för den nyfödde. Med en tidig diagnos, ges möjlighet till intrauterin 

behandling till fostret när så behövs. Vidare möjlighet att planera förlossningsklinik, 

med tillgång till de specialister/vård som barnet förväntas behöva extrauterint (Aksoy, 

2001). Att veta diagnos ger professionella tid att informera föräldrarna. Det innebär att 

de därmed får hjälp att förbereda sig inför födseln och att deras barn är missbildat 

(Aksoy, 2001; Ekelin et al., 2009). Vid ultraljudsundersökningen ges besked om att 

fostret antingen är friskt eller sjukt. Det är viktigt att föräldrar är medvetna om detta 

innan ultraljudsundersökningen görs och är förberedda på hur de kan hantera 

informationen om ett negativt besked (Aune & Möller, 2011). 

Tillförlitlighet 

Trots all teknisk utveckling inom området fosterdiagnostik är den inte hundraprocentig. 

De läkare eller barnmorskor som utför rutinscreeningen upptäcker inte alla 

missbildningar (Aksoy, 2001). Det är känt att upptäckten av olika missbildningar 

varierar och att det finns en liten risk för falskt positiva svar (Ekelin et al., 2009). Av 

alla missbildade foster identifieras cirka 80 % med hjälp av rutinultraljudet vilket 

betyder att resterande upptäcks vid förlossningen. De flesta barn (90 %) med medfödda 

missbildningar föds av friska mödrar utan identifierade risker (Stefos et al., 1999). 

Barnmorskors roll 

Graviditet och förlossning är viktiga livshändelser för kvinnor och deras partner och 

minnen kring dessa kan följa dem genom hela livet. Barnmorskor har en central roll 

kring vården av dessa kvinnor. Barnmorskors närvaro kring kvinnan skall 

individualiseras och varje kvinna skall mötas med respekt. Genom sin närvaro kan 

barnmorskor hjälpa kvinnor att möta det okända, utan rädsla och medverka i sin vård 

(Lundgren, 2004; Lundgren & Berg, 2007). I kompetensbeskrivning för legitimerad 

barnmorska står detta bland annat beskrivet som förmågor som barnmorskan bör ha 

(Socialstyrelsen, 2006). Förmågan till god kommunikation är ett viktigt verktyg för 

barnmorskan då det kan tillåta gravida kvinnor att känna sig unika i sin graviditet och 

samtidigt låta kvinnorna känna att allt är normalt (Earle, 2000). 

Mödrar till barn med neonatala problem eller barn som vårdas inom intensivvård har 

ofta sämre känslomässig förbindelse till sina barn, vilket förklaras genom att moder och 

barn har hållits separerade. Det är viktigt att kunna identifiera föräldrar som kan komma 

att få svårigheter med anknytningen till sitt barn samt att förbättra förhållanden och 

förutsättningar som kan bidra till anknytningen (Figueiredo, Costa, Pacheco & Pais, 

2009). Vårdsituationen på förlossningen har betydelse för föräldrars psykiska hälsa och 

därmed också effekt på övriga familjen. Därför är det viktigt att gå igenom händelser 
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under förlossningen med föräldrar innan utskrivningen och då identifiera och fånga upp 

riskpatienter. Desto tidigare åtgärder sätts in desto bättre. Dessutom kan tidiga åtgärder 

leda till att föräldrar med en negativ bild av förlossningssituationen kan omvända detta 

till en positiv upplevelse, vilket ses som en vinst (Jones, 2009). 

Kvinnors förväntningar inför förlossningen 

Gravida kvinnor har höga förväntningar på att få stöd av framförallt sin partner under 

förlossningen. Barnmorskor skall enligt kvinnors förväntningar inkludera partnern i 

planen för förlossningsarbetet och ge adekvat information och stöd för att kunna möta 

hennes förväntningar. Barnmorskors närvaro och stöd, att vara med kvinnan under 

förlossningsarbetet, är något som kvinnor förväntar sig eftersom de ger känslomässigt 

stöd, särskilt genom att ge trygghet och uppmuntran under förlossningen (Ip, Chien & 

Chan, 2003). 

Green, Kafetsios, Statham och Snowdon (2003) menar att det finns många saker att oroa 

sig över under graviditeten. Den största oron (90 %) för gravida kvinnor är att det skulle 

vara något fel på barnet de väntar. Svenska kvinnor uppger att den största oron under 

graviditeten kretsar kring barnets hälsa (Georgsen-Öhman, Grunewald & Waldenström, 

2003). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Omkring 20 % av alla missbildningar upptäcks inte vid rutinultraljud. Forskning kring 

barnmorskors möten med föräldrar vars barn fötts med synlig oväntad missbildning är 

knapphändig. När barnmorskan och föräldrarna ser missbildningen hos det nyfödda 

barnet väcks olika reaktioner som barnmorskor måste kunna hantera/bemöta på 

professionellt sätt. Barnmorskor har en central roll att skapa en relation och att hjälpa 

föräldrarna att hantera den nya situationen. Det är värdefullt att med hjälp av 

barnmorskors erfarenhet öka kunskapen om hur de beskriver att de hanterar dessa 

vårdsituationer. 

 

SYFTE 

Att beskriva barnmorskors erfarenhet av vårdmöten med föräldrar vid förlossningen, när 

deras barn fötts med synlig oväntad missbildning.  
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METOD 

Ansats  

En kvalitativ metod och en induktiv ansats har använts. Studien genomfördes med 

semistrukturerade intervjuer med barnmorskor. Det valdes för att ge deltagarna 

möjlighet att med egna ord berätta om sina erfarenheter av vårdmöten med föräldrar 

vars barn fötts med synlig oväntad missbildning. Metoden ansågs vara lämplig för att nå 

djupare förståelse för barnmorskors livsvärld och erfarenheter av sitt arbete på en 

förlossningsavdelning när barnet är missbildat. Enligt Olsson och Sörensen (2004) har 

kvalitativa studier ett inifrånperspektiv. Forskaren har närhet och en öppen interaktion 

med informanten. Forskaren deltar oftast själv i insamlingen av data. Det råder ett jag-

du förhållande mellan forskaren och informanten. I den kvalitativa studien är 

förutsättningen att man tar del av varandras inre världar och därigenom tolkar och 

beskriver den information som erhålls. Forskarens erfarenhet och värderingar är 

hjälpmedel och en förutsättning för att kunna tolka den information som hon får. 

Urval 

De sju barnmorskor som inkluderats i studien skulle ha erfarenhet av en eller flera 

vårdsituationer där de mött föräldrar vars barn fötts med oväntad missbildning. 

Missbildningarna skulle vara synliga utanpå barnets kropp. Barnmorskorna skulle också 

vara svensktalande för att undvika missuppfattningar. En variation i ålder och 

yrkeserfarenhet eftersträvades. 

Tabell 1. Bakgrundsfakta om informanterna. 

Ålder År som barnmorska År som förlösande barnmorska 

44 9 9 

50 22 22 

61 37 37 

56 22 22 

61 24 24 

51 18 16 

62 28 28 

 

Forskningsetiska överväganden 

Kontakt togs med verksamhetschefen på förlossningen på det aktuella sjukhuset för att 

få tillåtelse att utföra studien där. Författarna har tagit hänsyn till 

Helsingforsdeklarationen (WMA, 2008) som är ett dokument som skapades för att 

skydda etiska frågor inom forskning på människor samt lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (Rättsnätet, SFS 2003:460, § 16 & 17). De barnmorskor 

som var aktuella för studien fick muntlig och skriftlig information om studiens syfte, 
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tillvägagångssätt, metod och forskningshuvudman. Därefter fick de lämna svar om 

eventuellt deltagande. Deltagande barnmorskor skrev på ett samtyckesformulär och har 

haft möjlighet att lämna studien när som helst under studiens gång. Intervjuerna har vid 

transkriberingen kodats för att deltagarna ska kunna vara anonyma. Allt material, 

bandinspelningar och transkriberingar, har förvarats på ett sådant sätt att ingen obehörig 

har kunnat ta del av det. Likaså går information om deltagarna inte att spåra i resultatet. 

Datainsamling 

Den kvalitativa intervjun är enligt Kvale (1997) en kraftfull men samtidigt känslig 

metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur intervjupersonernas livsvärld. Polit 

och Beck (2003) menar att forskare kan försäkra sig om att informanterna berättar mesta 

möjliga om det valda ämnet genom att använda en halvstrukturerad intervjuguide som 

är förberedd i förväg. Alla intervjuer inleddes med en öppningsfråga: "Kan du berätta 

om en vårdsituation där du mött föräldrar vars barn fötts med en synlig oväntad 

missbildning?" För att fördjupa sig i svaren ställdes uppföljande frågor som: ”Hur 

menar du?” ”Kan du berätta mer?” Författarna valde att ställa ytterligare frågor såsom 

"Vilken erfarenhet kan du bära med dig inför kommande situationer?" och "Vad kan 

man ha för beredskap som barnmorska utan att ha erfarenhet av denna situation?". 

Genom att ställa en öppen fråga om en konkret situation och därefter följa upp svaret 

med uppföljande, sonderande eller specificerade frågor menar Kvale (1997) att 

forskarna kan framkalla intervjupersonernas spontana beskrivningar av situationen. 

Genomförande 

Innan intervjun började fick alla informanter lämna uppgifter om ålder, antal år som de 

arbetat som barnmorska samt antal år som de arbetat som förlösande barnmorska, detta 

presenteras i tabell 1. De fick också lämna sitt godkännande att delta i studien samt 

godkännande för att spela in intervjun, (Bilaga 1).  

Intervjuerna genomfördes under informanternas arbetstid på sjukhuset. Ett 

konferensrum utanför förlossningsavdelningen användes, vilket innebar att intervjuerna 

kunde pågå relativt ostört. Med det menas bland annat att larmsignaler av säkerhetsskäl 

inte fick stängas av. De första intervjuerna gjordes av båda författarna, där en förde 

samtalet, medan den andra satt med och lyssnade samt flikade in med fördjupande 

frågor. De övriga intervjuerna gjordes dels av båda författarna tillsammans och dels 

enskilt. Totalt gjordes åtta intervjuer, varav en var pilotintervju. Samtliga intervjuer 

spelades in. Dock gick en intervju förlorad på grund av tekniska problem.  

Analys 

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats har valts till analysen av 

intervjumaterialet. Induktiv ansats innebär att en förutsättningslös analys görs av texten, 

som bland annat kan vara baserad på människors berättelser (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). De inspelade intervjuerna har sedan lyssnats igenom av författarna 

och transkriberats ordagrant. De transkriberade intervjuerna har lästs igenom av båda 

författarna flertalet gånger för att göra sig bekant med forskningsmaterialet. 
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Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter. Inom 

omvårdnadsforskningen har analysmetoden använts för att granska och tolka texter 

såsom utskrifter av bandade intervjuer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

Författarna har tillsammans utfört analysen i dialog med varandra för att därigenom 

uppnå harmoni och trovärdighet i resultatet. För att bedöma hur trovärdigt resultatet är 

används begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. För att bedöma 

trovärdigheten i kvalitativa studier används reflekterande och resonerande metoder 

såsom konsensusförfarande. Vid konsensusförfarande sker reflektion och diskussion i 

forskningsgruppen i syfte att uppnå samstämmighet i tolkningen av materialet 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

När författarna fått en djupare förståelse av materialets innehåll, plockades 

meningsenheter ut som besvarade studiens syfte. En meningsenhet är en del av texten 

som är meningsbärande: Den utgörs av ord, meningar eller stycken av en text som hör 

ihop med innehåll och sammanhang i texten och utgör en grund för analysen (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2008). Meningsenheterna kondenserades och därefter fick varje 

meningsenhet en kod som beskrev det centrala budskapet i varje meningsenhet. Att 

kondensera en meningsenhet innebär enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) 

att förkorta en text så att den blir mer lätthanterlig och överskådlig samtidigt som 

textens innebörd bevaras och ingenting av vikt försvinner. Meningsenheter med koder 

av samma sort, delades in i olika underkategorier, som därefter indelades i övergripande 

kategorier. Syftet med analysmetoden är att beskriva variationer i form av likheter och 

skillnader. Detta beskrivs som kategorier på olika nivåer (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). 
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RESULTAT 

Analysen av de sju intervjuerna ledde fram till tre kategorier och nio underkategorier 

som presenteras i tabell 2. Resultatet avser förlossningsbarnmorskors beskrivningar av 

erfarenheter från vårdmöten med föräldrar, när deras barn fötts med synlig oväntad 

missbildning.  

Tabell 2, kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

Olika strategier hjälper barnmorskor att 

hantera en oväntad 

förlossningssituation 

Att känna osäkerhet på om och när de ska 

berätta om missbildningen för föräldrarna  

Verbal och skriftlig information kompletterar 

varandra 

Barnmorskor värnar om anknytningen till 

barnet och stödjer föräldrarna utifrån det 

Föräldrar är oförberedda på att resultat 

från fosterdiagnostik inte stämmer  

Föräldrar reagerar olika vid första mötet när 

barnet är missbildat  

Föräldrars förväntningar på ett friskt barn 

krossas  

Barnmorskor har insikt om 

begränsningar i sin egen roll och att 

föräldrars feedback är utvecklande för 

dem  

Känna sig osäker 

Viss beredskap finns inför handläggandet av 

oväntade händelser 

Få möjlighet att veta hur föräldrarna upplevde 

barnmorskors bemötande 

Erfarenhet ger insikt, men professionell 

handledning behövs 

 

Olika strategier hjälper barnmorskor att hantera en oväntad 

förlossningssituation 

Då människor är unika individer och förlossningssituationer är föränderliga bör 

barnmorskans omvårdnad vara individualiserad för att tillgodose föräldrars behov. 

Därför använder de sig av olika strategier beroende på den förlossningssituation som 

uppkommer. 

Att känna osäkerhet på om och när de ska berätta om missbildningen för 

föräldrarna 

Barnmorskorna i studien berättar om erfarenhet av osäkerhet. I den ingår att känna sig 

osäker på om och när de ska berätta för föräldrarna att barnet har en missbildning eller 

om de ska invänta att föräldrarna först själva upptäcker det. Ibland vet inte 

barnmorskorna hur de ska göra även om missbildningen syns tydligt. De gör på olika 

sätt när de själva har upptäckt barnets missbildning. Vissa av dem både visar och 

berättar vad de ser och genom det blir föräldrarna delaktiga i dialogen. Medan andra 

barnmorskor inte säger något till föräldrarna utan avvaktar lugnt att de själva ska 
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upptäcka missbildningen som barnet har. I väntan på att föräldrarna ska upptäcka 

missbildningen har barnmorskan kontroll på barnets hälsa genom att identifiera normala 

beteenden. 

”Sen om jag får ett barn som jag tycker ser lite avvikande ut, jag brukar inte riva upp 

himmel och jord för det, så länge dom sköter sig att dom suger och har fin temp och är 

rosiga och allting och ingenting verkar avvikande så kan jag ju inte riva upp himmel 

och jord ögonaböj för det” (4) 

Barnmorskorna i studien beskriver att det kan vara en fördel att de inte berättar om 

barnets missbildning direkt efter förlossningen utan att föräldrarna själva får upptäcka 

det. De förklarar det med att de vill gynna anknytningen och inte förstöra det första 

mötet mellan barn och föräldrar. Vidare beskriver barnmorskorna att situationen blir 

mer avspänd om föräldrarna får upptäcka och sätta ord på missbildningen själva 

eftersom de menar att människor kan säga och uppfatta saker på olika sätt. 

”Föräldrarna tog det bra och det som var så bra tycker jag att… de var att det var dom 

själva som fick upptäcka det… det tror jag kan ha en viss betydelse än att vi… nämen 

titta… hur är detta… eller… för man kan ju säga det på olika sätt… men det kändes bra 

att dom fick upptäcka det… Å det var ingen konstig situation… det blev… eh… det 

kändes som att dom hade fått ett helt vanligt barn… eller ett friskt normalt” (7) 

När föräldrarna blivit medvetna om att barnet är missbildat framhäver barnmorskorna 

det som är fint hos barnet. De utgår från något positivt som de kan förstärka för att ta 

fokus från missbildningen, med syfte att hjälpa föräldrarna att glädjas åt sitt barn. 

”Och att man ska påtala det som är friskt hos barnet det som är vackert, för 

föräldrarna ser bara det… ok hon har en läpp-, gomspalt men titta vilka fina fötter hon 

har och alla fingrarna finns ju på plats å… man poängterar det som är frisk” (5) 

Verbal och skriftlig information kompletterar varandra 

När föräldrar ställs inför det faktum att deras nyfödda barn har en oväntad missbildning 

uppkommer många frågor om barnets fortsatta hälsa och välbefinnande. Barnmorskorna 

informerar, lämnar ut broschyrer och upprepar information för att försäkra sig om att 

föräldrarna tar till sig det de berättar. 

”dom behöver höra… samma sak flera gånger” (1) 

Barnmorskorna i studien informerar på olika sätt vid olika typer av missbildningar. När 

de beskriver att de är osäkra eller inte vet vilken typ av missbildning det handlar om är 

det viktigt för dem att veta var informationen kan hittas. Likaså vart eller till vem de kan 

be om hjälp eftersom de beskriver att det inte går att lära sig allt om alla förekommande 

missbildningar. Barnmorskorna berättar att de inte kan svara på allt och att deras 

erfarenhet är att de inte heller behöver göra det. 
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”man behöver inte veta allt… men man måste ju veta vart man ska vända sig. Var det 

finns någon som vet… man behöver inte ha svar på allt. Man behöver inte ens låtsas att 

man har svar på allt” (5) 

Barnmorskor värnar om anknytningen till barnet och stödjer föräldrarna utifrån 

det 

När barnmorskorna förlöst ett barn med oväntad synlig missbildning vill de ge 

föräldrarna stöd och skapa gynnsamma förutsättningar för anknytning till barnet. De 

beskriver att det är viktigt att de inte ser förskräckta ut, utan att de bevarar lugnet i 

förlossningssituationer, även när missbildningen ser illa ut. Genom att visa lugn i den 

oväntade situationen, erfar barnmorskorna att de inger förtroende till föräldrarna om att 

de, som professionell personal, känner sig trygga att hantera en oväntad livssituation. 

Dessutom kan de genom ett sådant bemötande, indirekt ge föräldrarna stöd i 

anknytningen trots sin oförväntade roll, som föräldrar till ett barn med missbildning. 

Barnmorskorna menar att om de i sin professionella yrkesroll ser rädda ut, kan det 

skrämma föräldrar och därmed i förlängningen störa anknytningen till barnet. Därför är 

det viktigt att föräldrar i första hand får känna och glädjas åt att de blivit föräldrar och 

inte fokusera på att barnet är missbildat.  

”Att man inte ser förskräckt och rädd ut för det gör ju föräldrarna dom blir ju rädda 

dom ser ju bara detta och vet kanske inte ens vad slutresultatet kan bli, det kanske kan 

bli jättebra, men då är det nog bra att man kan det att man inte visar att man blir 

alldeles förskräckt, åh gud så stor missbildning hur ska detta bli, utan att man ändå på 

nått vis ska finnas där som ett stöd för föräldrarna” (6) 

Barnmorskorna i studien berättar att föräldrar kan skuldbelägga sig själva över sitt barns 

missbildning. Då beskriver barnmorskorna att de försöker hjälpa föräldrarna att förstå 

att de inte kan lastas för det organ eller utseende som är missbildat.  

”och direkt så tittade mamman upp liksom åh öhh… vad har jag gjort för att det skulle 

bli så såhär? Så hon var väl alldeles förskräckt och trodde att det var hennes fel… 

Haa… så att det var väl till att försöka förklara att de har inte du har väl inte orsakat 

de här” (1) 

När föräldrar i mötet med barnmorskorna i studien uttrycker sin situation som jobbig 

beskriver barnmorskorna att de endast kan bekräfta deras känslor. De säger att det kan 

vara skillnad om de själva har erfarenhet av ett eget barn som fötts missbildat. Eftersom 

det är föräldrarna som ska ta hand om sitt barn finns barnmorskorna till hands. De 

stödjer föräldrarna och värnar om att det är de själva som ska sköta barnet, våga ta i det, 

mata och göra sådant som hör till föräldraskapet. 

”att man stärker dom att våga ta till sig barnet… å göra det här normala inom 

citationstecken… som man gör med alla barn… våga mata en med läpp å gomspalt… 

eh… fast många tycker det är otäckt… men att man är med dom att man ändå… för 

liksom dom ska ju ta hem barnet” (7) 
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Barnmorskorna i studien har erfarenhet av att lyssna är helande. Därför finns de 

närvarande för att möta föräldrars tankar och att svara på de frågor som spontant 

uppkommer. Att själv säga något, i egenskap av barnmorska, anser de ha mindre 

betydelse, eftersom det viktigaste för dem är att vara närvarande och att finnas till 

hands. 

”mm… jag finns bara där för att… eh… möta deras tankar… och sen att… alltså jag 

tror inte att man behöver vara så klok egentligen… och veta så mycket om nån enstaka 

missbildningar… utan bara finnas till… å vara till hands å lyssna… det är nog de… eh 

min tanke är att min profession är till för just då” (3) 

Barnmorskorna beskriver att de har erfarenhet av att det är förtroendeingivande att 

uppvisa ett lugn och att känna in hur föräldrar vill ha det, till exempel om de vill vara 

ensamma med sitt barn eller inte. Det är viktigt att låta föräldrar styra utifrån sin egen 

åsikt så långt som det är möjligt. Barnmorskorna har erfarenhet av att det är viktigt att 

vara ärlig, närvarande och engagerad samt att inte vara rädd. De anser också att det är 

betydelsefullt att komma ihåg att det är föräldrarnas sorg och inte barnmorskans. 

Barnmorskorna menar att ett sådant bemötande skulle kunna bli ytterligare en börda för 

drabbade föräldrar. 

”jag tror att man ska vara ärlig och man ska vara närvarande och man ska vara 

engagerad det tror jag… å man inte ska bli rädd… och sen tror jag att man ska komma 

ihåg att det här är inte min sorg utan det är föräldrarnas sorg… Det är inte förbjudet 

att gråta men man… får ju inte sitta i patientens knä och gråta, det går ju inte… det blir 

ju för tung börda för patienten” (5) 

Föräldrar är oförberedda på att resultat från fosterdiagnostik inte 

stämmer 

Barnmorskorna i studien säger att föräldrar har en dröm om att få ett friskt och välskapt 

barn. I och med fosterdiagnostiken samt alla kontroller under graviditeten blir de stärkta 

i tron om att deras väntade barn är friskt. När denna drömbild krossas reagerar 

föräldrarna på olika sätt. Deras livserfarenhet har betydelse för hur de bemästrar 

förlossningssituationen när deras barn föds med en oväntad missbildning. 

Föräldrar reagerar olika vid första mötet när barnet är missbildat 

Föräldrar som precis fått vetskap om att deras barn är missbildat uppvisar olika 

reaktioner. De personer som är närmast intill barnet, barnmorskor och/eller 

pappor/partners, brukar vara de som ser barnets missbildning innan mamman ser den. 

Efter att missbildningen upptäckts beskriver barnmorskorna i studien att stämningen i 

förlossningsrummet förändras. Den blir tryckt och föräldrar visar att de blir chockerade. 

Barnmorskorna har erfarenhet av att föräldrars livserfarenhet och hur de själva är som 

personer, har betydelse för hur de hanterar situationen som nybliven förälder till ett 

missbildat barn. Föräldrar som i sitt arbete eller i sitt sociala nätverk mött personer med 

olika typer av missbildningar/handikapp visar större förståelse i förlossningssituationen 

och mindre oro inför framtiden med sitt nyfödda barn. 
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”En mamma som reagera minst av dom här… för det är ju inte så många per år som 

det händer tre fyra… fem kanske… det är ju väldigt olika… hon var sjuksköterska… och 

hon hade ju sett en del och… arbetade dessutom på neonatal… asså… detta var ju 

ingenting… ojå det löser sig” (2) 

Föräldrars förväntningar på ett friskt barn krossas 

I och med rutinultraljud och övrig fosterdiagnostik erfar barnmorskorna att nutidens 

blivande föräldrar invaggas i falsk trygghet under graviditeten. Alla kontroller ger 

någon sorts garanti för att det väntade barnet skall vara välskapt. Barnmorskorna 

beskriver att det är normalt att vara orolig till en viss del i kombination med att önska 

sig ett "friskt" barn. Dagens blivande föräldrar tar allting för givet och förväntar sig att 

barnet är friskt. 

”allting är ju inte givet… många unga föräldrar idag… känner att dom tar allting för 

givet… det är klart det ska va friskt… det ska inte va nånting… som kan hända… man 

har sett allting på ultraljud” (2) 

Barnmorskor har insikt om begränsningar i sin egen roll och att 

föräldrars feedback är utvecklande för dom 

Barnmorskorna i studien känner sig osäkra på hur de ska hantera förlossningssituationen 

när de möter föräldrar vars barn fötts med en synlig oväntad missbildning. Vilken typ av 

missbildning och graden av den, men även hur föräldrarna och övrig personal agerar har 

betydelse för barnmorskornas upplevelse. De vill lära sig mer om hur föräldrarna 

uppfattar situationen genom feedback för att sedan kunna utvecklas själva. Att ha 

erfarenhet av dessa situationer ger den insikter om den egna professionen som 

barnmorska och om livet. 

Känna sig osäker 

Barnmorskorna har erfarenhet av att det är lättare att, efter förlossningen, hantera 

situationen när de vet att barnets missbildning går att åtgärda med exempelvis kirurgi. 

På olika sätt kan de stärka föräldrarna i uppfattningen att barnet till slut kommer att bli 

bra. En sådan situation är till exempel att med hjälp av bilder, tagna av föräldrar som 

vart i liknande situation, påvisa hur fint anatomin återställs till exempel vid en läpp-, 

käk- och gomspalt. 

”Som läpp käk och gomspalt och sånt… det är lite lättare… för det är så påtagligt… det 

kommer att bli bra… det är ju bara åå visa bilderna om inte annat… och då blir dom ju 

stärkta i den uppfattningen… en sån missbildning… den är ju inte svår så” (2) 

Barnmorskorna beskriver det som svårt när de själva inte vet ordet på den missbildning 

som barnet drabbats av. Om barnmorskorna inte själva vet eller har otillräcklig kunskap 

känner de en osäkerhet inför vad de ska säga till föräldrarna. Det kan vara situationer 

när de har en rädsla eller föraning om att barnet kan ha flera missbildningar än vad som 

de kan se på utsidan av barnets kropp.  
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”För det är ju det att man aldrig vet… är det något annat?” (7) 

Barnmorskorna i studien säger att de har erfarenhet av att det har betydelse, för dem 

själva, hur barnets missbildning uppfattas av olika personer. Med det menas att hur både 

föräldrar och andra arbetskamrater i förlossningsrummet agerar, i relation till hur de 

som barnmorskor själv uppfattar situationen med ett missbildat barn. 

”Sen tycker jag det beror på mycket hur föräldrarna… och den man jobbar med just 

då… ihop… runt patienten… som gör att det är mer eller mindre… hanterbart eller 

lättare… eller… svårare… att eeeh… arbeta med det tror jag” (7) 

Barnmorskornas erfarenhet är att de söker stöd och hjälp från andra professioner för att 

bemöta föräldrar i deras oväntade roll. Det är framförallt barnläkaren som oftast 

kontaktas först då barnmorskorna själva känner osäkerhet om missbildningen, dess 

omfattning samt barnets hälsa. De söker även stöd hos sjuksköterskor på 

neonatalavdelningen. De beskriver att det är tryggt att lämna över ansvaret för barnet 

och föräldrarna till någon annan. Barnmorskorna tar också hjälp av andra föräldrar som 

har erfarenhet av att vara i liknande situation. De gör det för att föräldrar ska få 

möjlighet att prata med andra med liknande upplevelse och få en förståelse för hur deras 

framtid kan komma att bli.  

”De är rätt så skönt egentligen att man kan gå vidare och bolla över till barnläkaren 

eller barnsjuksköterskan” (3) 

Viss beredskap finns inför handläggningen av oväntade händelser  

Några barnmorskor i studien beskriver att de inte kan ha någon beredskap, i samband 

med förlossningen för att hantera situationer, när det föds ett barn med oväntad 

missbildning. Andra barnmorskor i studien tror inte att det går att vara helt förberedd 

inför det oväntade i en förlossningssituation. De menar att de kan ha en viss beredskap 

genom att vara medveten om förekomsten av oväntade missbildningar i samband med 

graviditet. De beskriver också att det är bra att vara medveten om att rutinultraljud inte 

är någon garanti för att utesluta alla missbildningar. 

”inte om man kan bli riktigt förberedd nångång… för det oväntade… men det är klart… 

tankarna måste alltid finnas att… man kan råka ut för vad som helst… det är ju bara 

så” (2) 

Barnmorskorna beskriver att det går att skaffa sig viss handlingsberedskap i 

förlossningssituationer. Det kan ske genom att läsa böcker och artiklar. Beredskap kan 

också erhållas genom att bearbeta sina egna tankar och reflektioner. Genom att först 

diskutera kring ämnet under barnmorskeutbildningen och därefter med kollegor eller 

annan profession i kommande arbetsgrupper. 

”Ja… näe alltså jag tror att att mycket man… mycket som man jobbar är att man har 

läst mycket också, det ger ju mycket att läsa i böcker eller såna här artiklar ååå det 

finns ju hur mycket sånt som helst som folk har upplevt när dom har fått ett barn som 
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har olika skador och det tycker jag e… då kan man alltid få en tankeställare ehh om 

man läser såna böcker eller reportage” (4) 

Få möjlighet att veta hur föräldrar upplevde barnmorskors bemötande  

Barnmorskorna uppger att de i minnet alltid bär med sig händelser från möten med de 

föräldrar och barn som det varit något speciellt med, till exempel barn som föds med 

oväntad missbildning. Barnmorskorna har erfarenhet av att det är av betydelse för dem i 

sin profession att få följa upp drabbade barn och föräldrar. Barnmorskorna vill veta hur 

de upplevde bemötandet och om förlossningssituationen kunde hanterats på annorlunda 

sätt. De beskriver att det praktiskt är svårt att arrangera uppföljning då tid inte finns 

avsatt. 

”de är svårt och dom lämnar mig inte för jag tänker så här hur skulle jag ha gjort på 

något annat sätt? Nu har ju jag inte följt upp dom men det kanske man skulle ha gjort 

för jag blir ju inte klokare av att inte veta” (6) 

Barnmorskornas erfarenhet är att förlossningssituationer där det nuförtiden föds oväntat 

missbildade barn är ovanliga. Därför menar barnmorskorna att det borde få lika stor 

uppmärksamhet med rutinmässig uppföljning som vid intrauterin fosterdöd. De 

beskriver att sådan feedback skulle lära dem mycket om hur de i framtiden ska hantera 

liknande situationer. 

”Vi lär oss ju ganska mycket på när  vi är med på förlossning på dödfödda barn IUFD. 

Dom följer vi ju alltid upp efter och då får man en form av feedback” (6) 

Några föräldrar hör av sig, både via telefon och personliga möten, vilket uppskattas av 

de flesta barnmorskorna i studien. På så sätt får de ta del av föräldrars upplevelse och 

även uppföljning och information om barnets hälsa. Barnmorskorna får feedback på vad 

de gjorde bra och vad de kunde ha gjort annorlunda efter att barnet var fött. En 

barnmorska i studien hade inget behov av uppföljning för egen del. Hon tillägger att de 

föräldrar som har behov av samtal med henne, informeras att de gärna får höra av sig. 

”Jag har inget behov av det, utan det är ju deras sorg och deras barn å vill dom ha 

kontakt med mig så får dom ha de alltså jag bemöter dom utifrån ett professionellt sätt 

dom blir ju liksom inte mina vänner eller så där” (5) 

Erfarenhet ger insikt men, professionell handledning behövs 

Barnmorskorna har erfarenhet av att det inte finns organiserad handledning på 

arbetsplatserna. De beskriver att de är hänvisade till att ta hand om det som hänt i den 

lilla arbetsgruppen. Deras erfarenhet är att berörda chefer inte tar ansvar fullt ut. Några 

av barnmorskorna i studien beskriver en önskan om att få professionell handledning. 

Syftet är att få hjälp av andra professionella personer med att bearbeta svåra händelser.  

I detta fall den erfarenhet det har från situationer, i samband med att ett barn fötts 

oväntat missbildat. De beskriver att de har erfarenhet av att det inte räcker med att 

endast bearbeta sådana händelser i arbetsgruppen. 
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”sen är det klart att… det finns ju ingen form utav professionell handledning… å de e ju 

inte alltid man får nå vidare stöd ifrån högre chefer…  utan de e ju vi i personalen 

själva… som på nåt  sätt handleder… eller vi bearbetar det i gruppen… så e de ju” (7) 

Barnmorskorna i studien bär med sig erfarenheter från situationer där de mött föräldrar 

vars barn fötts med synlig oväntad missbildning. De beskriver att dessa händelser ger 

dem insikt om att deras profession är viktig och att varje förlossning/barn är unikt. 

Barnmorskorna berättar att de gånger när barnet inte föds friskt får dem att stanna upp i 

tanken och reflektera. De beskriver att det ger dem själva egen respekt inför sin 

profession som barnmorskor. Några av barnmorskorna menar att händelser i samband 

med att ett barn föds med oväntad missbildning har lärt dem ödmjukhet inför livet. 

Likaså att inte vara rädd inför att och när det sker, då oväntade händelser är en del av 

livet. 

”Ja det är ju att inte vara rädd, alltså detta är ju livet” (5)  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Författarna valde att göra semistrukturerade intervjuer för att ge informanterna 

möjlighet att fritt beskriva sina erfarenheter i mötet med föräldrar som fått ett barn med 

synlig oväntad missbildning. Författarna anser att metoden stämde väl överens med 

studiens syfte och att resultatet svarar på syftet. 

Då författarna var oerfarna intervjuare samt hade begränsad kunskap inom 

intervjuteknik är kvalitén på intervjuerna en svaghet i studien. Enligt Starrin och Renck 

(1996) måste intervjuaren samtidigt som hon lyssnar även vara medveten om processens 

innehåll, det vill säga hur mycket av intervjun som täckts in, hur lång tid som gått, hur 

mycket finns det kvar att täcka in samt de ickeverbala antydningar som kan förekomma. 

Författarna till denna studie upplevde att desto fler intervjuer som genomfördes desto 

bättre blev genomförandet. En annan svaghet i studien var att intervjuerna utfördes på 

informanternas arbetstid och arbetsplats vilket bidrog till att informanterna inte hade full 

fokus på intervjun. Intervjuplatsen var inte helt ostörd och avbrott förekom. På grund av 

författarnas ringa kunskap om intervjuteknik, men även informanternas fåordighet 

tillades planerade följdfrågor och reservfrågor in för att få mer substans i materialet. 

Vidare ger Starrin och Renck (1996) exempel på omständigheter som kan verka 

hindrande i en öppen diskussion: att informanten undanhåller emotionella skäl och 

istället enbart berättar om sina sakliga skäl för handlingarna, att informanterna är ovana 

att utrycka sina känslor och upplevelser i ord eller av rädsla för att utelämna sig. En 

styrka i studien är att författarna till början har gjort intervjuerna tillsammans för att få 

en samstämmighet i intervjutekniken.  

För att uppnå trovärdighet har författarna fört en dialog genom studiens gång för att 

uppnå samstämmighet, analysen har också utförts under dialog mellan båda författarna. 

Resultatet styrks med citat och författarna visar hur kategorier och underkategorier har 

bildats, se bilaga 2, vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) ger läsaren 

möjlighet att bedöma studiens giltighet. För att kunna bedöma överförbarhet har 

informanter och tillvägagångssätt beskrivits grundligt. Detta gör att resultatet går att 

överföra på barnmorskor med samma förutsättningar som de i studien. Det vill säga de 

barnmorskor i Sverige som har lång yrkeserfarenhet inom förlossningsvård och arbetar 

under samma förutsättningar. 

Då det enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) är viktigt för resultatets 

trovärdighet att ha en spridning i informanternas förväntade erfarenheter, hade 

författarna en ambition om att få en variation på informanterna i ålder och 

yrkesverksamma år. Eftersom oväntade missbildningar är en ovanlig förekomst idag på 

grund av väl utvecklad fosterdiagnostik var det mest äldre barnmorskor, med lång 

yrkeserfarenhet, som hade den erfarenheten.  
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Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva barnmorskors erfarenhet av vårdmöten med föräldrar vid 

förlossningen, när deras barn fötts med synlig oväntad missbildning. Huvudresultaten i 

studien är de tre kategorierna; Olika strategier hjälper barnmorskor att hantera en 

oväntad förlossningssituation, Föräldrar är oförberedda på att resultat från 

fosterdiagnostik inte stämmer och Barnmorskor har insikt om begränsningar i sin egen 

roll och att föräldrars feedback är utvecklande för dem. 

Barnmorskor i studien beskriver osäkerhet på om och i så fall hur de ska berätta för 

föräldrarna om barnets missbildning, även i de fall där missbildningen syns tydligt. I en 

studie av Kerr och McIntosh (1998) framkommer att i de situationer där barnmorskan 

gav beskedet i samma stund som hon upptäckte missbildningen upplevde föräldrarna att 

det var nöjda med hur situationen hanterades i jämförelse med när barnmorskorna inte 

berättade. 

Resultatet i denna studie visar att barnmorskor tar fokus från missbildningen genom att 

istället framhäva något positivt hos barnet i syfte att stärka föräldrar i glädjen över 

barnet. Detta styrks i en studie av Johansson och Ringsberg (2004) där en förälder 

uttryckte sin tacksamhet till barnmorskan som lugnt och sansat hade lagt vikten på 

barnets hälsa och det faktum att barnet hade tio fingrar och tio tår, vilket hjälpte henne 

att bortse från att barnet hade en defekt. Dock upplevde de flesta föräldrarna i samma 

studie att vårdpersonalen inte tycktes lägga någon vikt på att barnet mådde bra utöver 

sin missbildning. Flera föräldrar upplevde det som att vårdpersonalen hade problem 

med att hantera situationen samt att veta hur de skulle bemöta föräldrarna på ett adekvat 

sätt. Vårdpersonalen använde sig av olämpliga uttryck som ”han kommer bli bra 

senare” vilket tolkades som om att barnet ”inte mådde bra just då”. Garwick, Patterson, 

Bennett och Blum (1998) menar att föräldrar uppfattar situationen som stötande om 

vårdpersonalen talar om barnet på ett okänsligt eller på något annat sätt som av 

föräldrarna kan uppfattas som negativt. Författarna anser att det är viktigt att 

barnmorskor tänker på hur de uttrycker sig eftersom föräldrar bär med sig 

förlossningsupplevelsen och den första tiden när barnet är fött under lång tid.  

Barnmorskor ger föräldrar information både verbalt samt skriftligt med hjälp av 

broschyrer. De berättar att det är viktigt att veta var information finns eftersom de 

tycker att det är svårt att lära sig allt om alla missbildningar. Rey-Bellet och Hohlfeld 

(2004) anser att det är viktigt att den information som ges är av hög kvalitet då 

upptäckten av en missbildning hos barnet i sig kan orsaka chock hos föräldrar. Byrnes, 

Berk, Cooper och Marazita (2003) menar att föräldrar uttrycker att den information som 

vårdpersonal framför ska vara direkt samt att de ska undvika onödig information, utan 

att för den skull minska på det väsentliga. En del föräldrar vill att den som ger 

information om läpp-, käk- och gomspalt också tar sig tid att diskutera riskerna kring 

eventuella inlärningssvårigheter och efterblivenhet hos barnet. Det absolut viktigaste 

hos den som framför information är att personen visar omsorg och inger ett förtroende. 

I några fall anger föräldrar att vårdpersonal har för lite kunskap för att överhuvudtaget 

kunna ge föräldrarna betydelsefull information om läpp-, käk- och gomspalt. Studien 
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visar att de föräldrar som hade någon sorts relation med vårdpersonalen sedan tidigare, 

känner sig mer nöjda med bemötande och information. 

Hedov och Annerén (2010) menar att det är svårt att ge den första informationen och att 

det krävs både erfarenhet, empatisk förmåga samt utbildning inom området. Därför 

anser författarna att diagnosbeskedet bör uttalas av en barnläkare, men att barnmorskor 

kan svara på de frågor som föräldrar ställer samt berättar att de kan misstänka någon 

form av diagnos på föräldrars direkta frågor. Det är vårdpersonalens förmåga till 

improvisation som avgör hur föräldrar upplever situationen vid diagnosbeskedet. 

Föräldrar vill få information om att det är normalt med olika känslomässiga reaktioner, 

för att förstå att deras beteende inte är onormalt (Young, O´Riordan, Goldstein & 

Robin, 2001). Byrnes et al. (2003) och Johansson och Ringsberg (2004) visar att 

föräldrar känner sig ensamma med sin oro och hjälplöshet, vilket de tror beror på att 

vårdpersonalen har otillräcklig kunskap om läpp-, käk- och gomspalt att dela med sig 

av, vilket föräldrar tror leder till att vårdpersonal drar sig undan. Hopia, Tomlinson, 

Paavilainen och Åstedt-Kurki (2005) visar att en del föräldrar har behov av att få veta så 

mycket som möjligt om barnets tillstånd och behandling så fort som möjligt, medan 

andra inte har möjlighet att ta in någon form av information efter beskedet utan vill ha 

information senare. Det som kan vara viktigt för föräldrar är att samtala med någon 

utomstående om familjens situation och de känslor som uppstår i samband med 

beskedet om barnets tillstånd. 

I studiens resultat framkommer att barnmorskor erfarenhet är att det är viktigt att bevara 

sitt lugn även om missbildningen ser illa ut, att vara ärlig, engagerad, närvarande och 

lyssna, detta tror de inger ett förtroende till föräldrarna. Barnmorskor beskriver att det är 

viktigt att komma ihåg att det är föräldrarnas sorg och inte deras egen, vilket skulle bli 

en för tung börda för föräldrarna. Detta stärks av Kerr och McIntosh (1998) som anser 

att det är viktigt att barnmorskan tar sig tid med föräldrar och ger dem emotionellt stöd 

genom att lyssna på dem och fråga hur de mår. Det framkommer även i studien att 

föräldrarna förstod att också barnmorskorna upplevde situationen som svår. Byrnes et 

al. (2003) visar att om föräldrar får känna att de kan visa sina känslor och att 

vårdpersonal anstränger sig för att visa empati och medkänsla har det stor betydelse för 

dem. 

Studien visar att när barnmorskor möter föräldrar som får ett barn med oväntad synlig 

missbildning vill de ge stöd och skapa gynnsamma förutsättningar för anknytning till 

barnet. Detta stärks genom Figueiredo et al. (2009) som visar att det är viktigt att 

förbättra förhållanden och förutsättningar som kan bidra till anknytningen till barnet 

samt att kunna identifiera föräldrar som kan komma att få svårigheter med anknytningen 

till sitt barn. Brantley och Clifford (1980) visar att mödrar till barn födda med läpp-, 

käk- och gomspalt har en mindre positiv inställning till barnet än andra mödrar. 

Barnmorskor beskriver att föräldrar ibland kan skuldbelägga sig själva för att de har 

gjort något under graviditeten som har kunnat orsaka missbildningen. Detta fenomen 

beskrivs också i Kerr och McIntosh (1998) samt att föräldrar har en önskan om att 

barnmorskor ska ge dem emotionellt stöd tiden efter förlossningen. Barnmorskor 

försöker få föräldrarna att förstå att de inte kan lastas för orsaken till missbildning. 
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Young et al. (2001) menar att det är viktig information att göra klart för föräldrarna att 

de själva inte är orsaken till barnets läpp-, käk- och gomspalt. 

Resultatet beskriver barnmorskors erfarenhet av att stämningen i förlossningsrummet 

blir tryckt och att föräldrar visar att de blir chockerade, men också att föräldrars 

livserfarenhet har betydelse för hur de hanterar situationen som nybliven förälder och att 

barnet oväntat är missbildad. Sooben (2010) visar att nyblivna föräldrar till barn med 

Downs syndrom beskriver att den omedelbara reaktionen på deras barns födelse är en 

besvikelse och sorg över förlusten av det friska barn som de väntat. Samtidigt upplever 

föräldrarna blandade känslor av lättnad och oro över osäkerheten kring sitt nyfödda 

barns fortsatta hälsa. 

Resultatet visar att barnmorskor i och med rutinultraljud och övrig fosterdiagnostik har 

erfarenhet av att nutidens blivande föräldrar invaggas i falsk trygghet under 

graviditeten. De anser att det är normalt att vara orolig till en viss del i kombination med 

att önska sig ett "friskt" barn, men att dagens blivande föräldrar tar allting för givet. 

Bradbury och Hewison (1994) menar att psykologiska stressfaktorer hos föräldrar som 

har fått ett barn med en missbildning kan vara att de är tvungna att släppa bilden av det 

perfekta barnet de hade innan födseln. Huang et al. (2010) beskriver att mammor uppger 

att det kändes som världens undergång att få ett barn med en funktionsnedsättning. 

Detta hindrar dem från att leva upp till deras egna och andras sociala förväntningar på 

att få ett friskt barn. King et al. (2005) beskriver att föräldrar till barn med Downs 

syndrom har upplevelsen av att allt i deras liv som de tidigare hade tagit för givet 

förändrades i och med födelsen av deras barn. Detta tvingade föräldrarna att ge upp 

hopp och förväntningar de haft för deras ofödda barn, men också visioner över dem 

själva som föräldrar. 

Resultatet visar att barnmorskor beskriver att det är lättare att, i mötet med föräldrar 

efter förlossningen, hantera en situation med ett missbildat barn som de vet exempelvis 

går att åtgärda med kirurgi. De kan då till exempel visa bilder tagna av föräldrar som 

tidigare varit i liknande situation och visa hur fina deras barn blivit efter att 

missbildningen opererats. Det stärker föräldrarna i uppfattningen om att barnet till slut 

kommer att bli bra. Johansson och Ringsberg (2004) ger exempel på föräldrar som 

tycker att det bemötande de får är bra då barnmorskan har förmåga att vända den svåra 

situationen med att få ett missbildat barn till något positivt. 

Även här är det tydligt att barnmorskors erfarenhet och att de uttrycker att det har 

betydelse för föräldrars upplevelse, Johansson och Ringsberg (2004) beskriver att 

föräldrar tar illa vid sig då vårdpersonal uttrycker sig illa såsom ”att det bara var att sy 

igen barnets läpp så var det bra sedan”. Författarna anser att barnmorskan bör vara 

aktsam på hur hon använder sina ord för att de inte ska upplevas stötande samt att visa 

respekt för föräldrarna och barnet. 

Barnmorskorna i studien söker också stöd hos andra föräldrar som har erfarenhet av att 

vara förälder till ett barn med missbildning, detta för att föräldrarna ska få möjlighet att 

prata med någon med liknande upplevelse och få en förståelse för hur deras framtid kan 

komma att bli. Detta styrks genom Byrnes et al. (2003) och Johansson och Ringsberg 

(2004) som visar att alla nyblivna föräldrar till barn med läpp-, käk- och gomspalt 

tycker att kontakt med andra föräldrar som varit i samma situation är oerhört värdefullt 
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för att kunna utbyta erfarenheter och tankar. King et al. (2005) anser att föräldrar vill ha 

hopp, detta kan de få genom möten med andra föräldrar med liknande erfarenheter, där 
barnet är äldre och mår bra och har gjort fantastiska saker trots handikappet.  

Summering 

Barnmorskorna in studien använder sig av olika strategier för att bemöta olika 

människor och dess olika behov. De upplever att föräldrarna blir invaggade i falsk 

trygghet på grund av fosterdiagnostik och övriga kontroller. Föräldrars livserfarenhet 

har betydelse för hur de hanterar förlossningssituationen. Barnmorskor uttrycker en 

osäkerhet kring hanteringen av förlossningssituationerna då de inte vet om de agerat rätt 

eller fel. De önskar feedback och professionell handledning för att utvecklas inför 

kommande oväntade händelser. Erfarenhet ger dem insikter om sin profession som 

barnmorska. 

Praktisk tillämpning 

Barnmorskorna i studien beskriver att de har erfarenhet av att känna osäkerhet i 

handläggningen av situationer där det föds barn med synlig oväntad missbildning. 

Likaså att de har behov av uppföljning för att få feedback. Författarna tror att 

tillämpning av professionell handledning och uppföljning skulle ge barnmorskor en 

vägledning i hur de bäst kan handlägga dessa förlossningssituationer och därmed stärka 

dem i sin professionella roll.  

Förslag till vidare forskning 

Författarnas förslag till vidare forskning är barnmorskors syn på den egna rollen i 

förlossningssituationer då de möter föräldrar vars barn föds med en oväntad synlig 

missbildning. Detta ämne berörs i denna studie, men ytterligare forskning om detta har 

ej gått att finna. Det finns begränsad forskning om ämnet ur föräldrars perspektiv.  



 

 20 

REFERENSER 

Aksoy, S. (2001, maj 22). Antenatal screening and its possible meaning from unborn  

     baby's perspective. BMC Medical Ethics 2(3). Hämtad från databasen:  

     http://www.biomedcentral.com/1472-6939/2/3/ 

Aune, I. & Möller, A. (In press). I want a choice, but I don’t want to decide: A  

     qualitative study of pregnant women’s experiences regarding early ultrasound risk  

     assessment for chromosomal anomalies. Midwifery. 

Bradbury, E. T. & Hewison, J. (1994). Early parental responses to visible congenital  

     disfigurement. Child: Care, Health and Development, 20(4), 251-266.  

Brantley, H. T. & Clifford, E. (1980). When my child was born: Maternal reactions to  

     the birth of a child. Journal of Personality Assessment, 44(6), 620-623.  

Byrnes, A. L., Berk, N. W., Cooper, M. E. & Marazita, M. L. (2003). Parental  

     evaluation of informing interviews for cleft lip and/or palate. Pediatrics, 112(2),  

     308-313.  

Earle, S. (2000). Pregnancy and the maintenance of self-identity: implications for  

     antenatal care in the community. Health and Social Care in the Community, 4(8),  

     235-241. 

Ekelin, M., Svalenius, E., Larsson, A-K., Nyberg, P., Maršál, K. & Dykes, A-K. (2009).  

     Parental expectations, experiences and reactions, sense of coherence and grade of  

     anxiety related to routine ultrasound examination with normal finings during  

     pregnancy. Prenatal Diagnosis, 29, 952-959. 

Figueiredo, B., Costa, R., Pacheco, A. & Pais, A. (2009). Mother-to-infant emotional  

     involvement at birth. Maternal Child Health Journal, 13, 539-549. 

Garwick, A W., Patterson, J M., Bennett, F C. & Blum, R W. (1998). Parents´  

     perceptions of helpful vs unhelpful types of support in managing the care of  

     preadolescents with chronic conditions. Archives Pediatrics & Adolescent Medicine,  

     152, 665-671. 

Georgsen-Öhman, S., Grunewald, C. & Waldenström, U. (2003). Women’s worries  

     during pregnancy: testing the Cambridge Worry Scale on 200 Swedish women.  

     Scandinavian Journal of Caring Science. 17, 148-152. 

Green, J. M., Kafetsios, K., Statham, H. E. & Snowdon, C. M. (2003). Factor structure,  

     Validity and reliability of the Cambridge Worry Scale in a pregnant population.  

     Journal of Health Psychology, 8, 753-764. 

Hedov, G. & Annerén, G. (2010). Bättre stöd åt nyblivna föräldrar till barn med  

     livslångt funktionshinder: Förslag till nya riktlinjer. Läkartidningen, 22(107), 1477- 

     1479. 



 

 21 

Hopia, H., Tomlinson, P. S., Paavilainen, E. & Åstedt-Kurki, P. (2005). Child in  

     hospital: family experiences and expectations of how nurses can promote family  

     health. Journal of Clinical Nursing, 14, 212-222.  

Huang, Y-P., Kellett, U. M. & ST John, W. (2010). Cerebral palsy: experiences of  

     mothers after learning their child’s diagnosis. Journal of Advanced Nursing, 66(6),  

     1213–1221. 

Ip, W. Y., Chien, W. T. & Chan, C. L. (2003). Childbirth expectations of Chinese first- 

     time pregnant women. Journal of Advanced Nursing, 42(2), 151-158. 

Johansson, B. & Ringsberg, K. C. (2004). Parents´ experiences of having a child with  

     cleft lip and palate. Journal of Advanced Nursing, 47(2), 165-173.  

Jones, L. (2009). Appraisal, coping, and social support as predictors of psychological  

     distress and parenting efficacy in parents of premature infants. Children’s Health  

     Care,. 38, 245-262. 

King, G. A., Zwaigenbaum, L., King, S., Baxter, D., Rosenbaum, P. & Bates, A. (2005).  

     A qualitative investigation of changes in the belief systems of families of children  

     with autism or Down syndrome. Care, Health & Development, 3(32), 353–369. 

Kerr, M. S. & McIntosh, J. B. (1998). Disclosure of disability: exploring the perspective  

     of parents. Midwifery, 14, 225-232. 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Lundgren, I. (2004). Releasing and relieving encounters: experiences of pregnancy and  

     childbirth. Scandinavian Journal of Caring Science, 18, 368-375. 

Lundgren, I. & Berg, M. (2007). Central concepts in the midwife-woman relationship.  

     Scandinavian Journal of Caring Science, 21, 220-228. 

Lundman, B. & Hällgren Graneheim, U. (2008). Kvalitativ innehållsanalys. I M.  

     Granskär & B. Höglund-Nielsen (Red.). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso-  

     och sjukvård. (s. 159-171). Lund: Studentlitteratur. 

Macias, M. M., Saylor, C. F., Haire, K. B. & Bell, N. L. (2007). Predictors of parternal 

     versus maternal stress in families of children with neural tube defects. Childern´s 

     Health Care, 36(2), 99-115. 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2004). Forskningsprocessessen: Kvalitativa och kvantitativa  

     perspektiv. Stockholm: Liber. 

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2003). Nursing Research: Principles and Methods 7. ed.  

     Lippincott Williams & Wilkins: Philadelphia. 



 

 22 

Rey-Bellet, C. & Hohlfeld, J. (2004). Prenatal diagnosis of facial clefts: evaluation of a  

     specialised counselling. Swiss Medical Weekly, 134, 640-644.  

Rättsnätet. (2008). Hämtad från: http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20030460.HTM 

Socialstyrelsen. (2004). Förekomsten av medfödda missbildningar i Sverige. En  

     utvärdering av Missbildningsregistrets kvalitet. (2004-112-2). Stockholm:  

     Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen (2006). Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska. Hämtad 21  

     nov 2011, från Socialstyrelsen.  

     http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9431/2006-105- 

     1_20061051.pdf 

Sooben, R. (2010). Antenatal testing and the subsequent birth of a child with down  

     syndrome: a phenomenological study of parents´experiences. Journal of Intellecual  

     Disabilities, 14(2), 79-94 

Starrin, B. & Renck, B. (1996). Den kvalitativa intervjun. I P-G. Svensson & B. Starrin,  

     (Red.). Kvalitativa studier i teori och praktik. (s. 52-78). Lund: Studentlitteratur. 

Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik. (1998). Rutinmässig  

     ultraljudsundersökning under graviditet. (SBU-Rapport, Nr:139). Stockholm:  

     Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik. 

Stefos, T., Plachouras, N., Sotiriadis, A., Papadimitriou, D., Almoussa, N.,  

     Navrozoglou, I. & Lolis, D. (1999). Routine obstetrical ultrasound at 18-22 weeks:  

     Our experience on 7236 fetuses. The Journal of Maternal Fetal Medicine, 8, 64-69. 

Weldner, B-M. (2009). Ultraljud. I A. Kaplan, B. Hogg, I. Hildingsson & I. Lundgren  

     (Red.). Lärobok för barnmorskor. (s. 229-244). Lund: Studentlitteratur. 

WMA Declaration of Helsinki (2008) Ethical Principles for medical research involving  

     human subjects. Hämtad 21 november, 2011, från  

     http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html 

Young, J. L., O´Riordan, M., Goldstein, J. A. & Robin, N. H. (2001). What information  

     do parents of newborns with cleft lip, palate, or both want to know? Cleft Palate –  

     Craniofacial Journal, 38(1), 55 – 58.

http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20030460.HTM
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.socialstyrelsen.se%2FLists%2FArtikelkatalog%2FAttachments%2F9431%2F2006-105-1_20061051.pdf&h=SAQG4dDco
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.socialstyrelsen.se%2FLists%2FArtikelkatalog%2FAttachments%2F9431%2F2006-105-1_20061051.pdf&h=SAQG4dDco
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html


 

  

 

Bilaga 1 

 Informationsbrev 

 20110530 

 

 

 

 

 

Barnmorskors hantering av situationer där barn föds med synlig oväntad 

missbildning. 

 

Vi är två legitimerade sjuksköterskor som studerar till barnmorskor på Högskolan i 

Borås. 

En del av utbildningen till barnmorska består av en magisteruppsats där vi fördjupar oss 

i ett ämne inom ramen för barnmorskors arbete. Vi har valt att fokusera vår studie på 

hur barnmorskor hanterar situationen där ett barn föds med en oväntad missbildning och 

är därmed intresserade av barnmorskors erfarenheter av dessa situationer. 

Intervjun beräknas ta cirka 60 minuter. Platsen för intervjun planeras till 

förlossningsavdelning på SÄS under tiden 19/9 – 6/10. 

Med din tillåtelse vill vi bandinspela intervjun. Intervjun kommer att förvaras inlåst så 

att ingen obehörig kan ta del av den. Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som 

helst avbryta utan att ange någon orsak. Resultatet av vår studie kommer att presenteras 

så att Du inte identifieras. 

Om Du har några frågor eller vill veta mer är Du välkommen att ringa eller skriva till 

någon av oss eller vår handledare, Margareta Mollberg. 

Med vänlig hälsning 
Annelie Persson Renate Hamran Sternland  Margareta Mollberg 

Leg. sjuksköterska Leg. sjuksköterska  Leg. Barnmorska/ 

     Handledare 

XXXXXXXX  XXXXXXXX   XXXXXXXX 

xxx@hotmail.com xxx@it4unet.se   xxx@hb.se 

 

Jag har tagit del av informationen om "Barnmorskors hantering av situationer där barn 

föds med oväntad missbildning". 

Jag har också tagit del av informationen om att deltagande är frivilligt och att jag när 

som helst utan angiven orsak kan avbryta mitt deltagande. 

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun bandinspelas. 

Ort, datum _______________________________________ 

Underskrift  _______________________________________ 

Telnr  _______________________________________ 
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Bilaga 2 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

… jaaa… det är väl egentligen bara 

till att säga som det är  för alltså… 

man visar ju upp och säger titta 

vilken frisk och fin bebis du har fått 

(illustrerar med sina händer)… 

men hon hade en läpp å gomspalt 

(1) 

Barnmorskan vill säga som det 

är, visa upp vilken frisk och fin 

bebis, trots att hon har en 

läpp,- gomspalt. 

Ta fokus från 

missbildningen. 

Att känna osäkerhet 

på om och när de ska 

berätta om 

missbildningen för 

föräldrarna 

Olika strategier hjälper 

barnmorskor att hantera 

en oväntad 

förlossningssituation 

jag såg ju det direkt å då står man ju 

alltid inför den situationen ska man 

säga eller ska man inte säga... (6) 

Barnmorskan såg 

missbildningen och undrade 

över om hon skulle säga det 

eller inte? 

Barnmorskan känner 

sig osäker på om 

hon ska framföra det 

hon ser eller inte. 

jag bara… då tänker jag så här att… 

dom har ju fått ett barn… och då… 

om man direkt får fokusera på 

skadan så stör ju det anknytningen 

så då får man känna först att man 

fått ett barn… å hon skrek ju å hon 

var ju så pigg och nöjd (4) 

Föräldrarna har fått ett barn 

och om man då som 

barnmorska direkt fokuserar på 

skadan så stör det 

anknytningen, så då får man 

som förälder känna först att 

man har fått ett barn. 

Barnmorskan värnar 

om anknytningen. 

Barnmorskor värna 

om anknytningen till 

barnet och stödjer 

föräldrarna utifrån 

det 

Ja, men man behöver inte ehh... 

veta så mycket egentligen. Bara 

finnas till och bara ha den här 

omvårdnadsbiten. Egentligen det 

här med att hålla om och att lyssna 

(3) 

Barnmorskan behöver inte veta 

så mycket bara finnas till och 

ha omvårdnadsbiten. 

Barnmorskan  tycker det är 

viktigt att hålla om och lyssna. 

Barnmorskan 

behöver bara vara 

med föräldrarna. 

 


