
 

 

EXAMENSARBETE: MAGISTERNIVÅ 

 

 I VÅRDVETENSKAP  

VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 

2012:58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Intrauterin fosterdöd  
- barnmorskors upplevelser av att vårda föräldrar under förlossning vid 

intrauterin fosterdöd 

 

 

 

 

ANDRÉSEN, SOFIE  

BOSTIG, CAISA 
 

 

 

 
 

 
  



 

 

Uppsatsens titel: Intrauterin fosterdöd 

- barnmorskors upplevelser av att vårda föräldrar under 

förlossning vid intrauterin fosterdöd 

 

Författare: Sofie Andrésen och Caisa Bostig 

 

Ämne: Vårdvetenskap 

 

Nivå och poäng: Magisternivå, 15 högskolepoäng 

 

Kurs: Barnmorskeutbildningen, 90 högskolepoäng  

 

Handledare:  Marianne Johansson 

 

Examinator:  Britt-Marie Halldén  

 

 

Sammanfattning    

 

Varje år föds det i Sverige cirka 110 000 barn, av dessa är ungefär 450 döda intrauterint 

efter graviditetsvecka tjugotvå. Tidigare forskning har visat att barnmorskans vård vid 

föräldrar som drabbats av intrauterin fosterdöd har stor betydelse för föräldrarnas 

förlossningsupplevelse och fortsatta sorgearbete. Det finns däremot begränsat med 

forskning kring hur barnmorskan upplever vården av föräldrar i denna svåra situation. 

Syftet med studien är att beskriva barnmorskors upplevelser av att vårda föräldrar under 

förlossning vid intrauterin fosterdöd. Studien baseras på en kvalitativ ansats där 

datainsamlingen utgjordes av intervjuer med åtta barnmorskor. Inklusionskriterier för 

deltagande i studien var yrkesverksamma barnmorskor inom förlossningsvård som 

vårdat föräldrar under förlossning där intrauterin fosterdöd förelåg, vid minst ett 

tillfälle. Analysenheten analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet 

presenteras utifrån temat; Att vårda då födelse och död sker i samma stund upplevs som 

omänskligt samt utifrån sju kategorier; En tung uppgift, att vårda under tystnad är 

krävande, känslan av maktlöshet, att orka ge mer av sig själv än vid normala 

förlossningar, att vara behövd upplevs både tillfredsställande och tungt, att orka vårda 

med egna och mottagna känslor samt att känna sig ensam ger en känsla av utsatthet. 

Resultatet visar att barnmorskor kan ha en svår tid under och efter vårdandet vid 

intrauterin fosterdöd. Därmed framkommer ett behov av stöd i att hantera sina egna 

känslor, inte minst från kollegor men också i form av organiserat sådant på 

arbetsplatsen. Det kan leda till både bättre arbetsmiljö för de barnmorskor som vårdar 

föräldraparen, men också en bättre kvalitativ vård i form av en tryggare och vårdande 

barnmorska. 
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Abstract    

 

Every year approximately 110 000 children are born in Sweden, about 450 of which are 

stillborn intrauterinely after the 22
nd 

pregnancy week. Previous research shows that the 

midwife’s work and care of intrauterine fetal death has great importance and meaning 

for the parents’ delivery experience and following grief process. However there is little 

research about how the midwife experiences these situations. The purpose of this essay 

is to describe midwives’ experiences of the caring of parents during delivery at 

intrauterine fetal death. The study is based on a qualitative approach where data 

collection consisted of interviews with eight midwives. Inclusion criteria for the study 

are midwives working in delivery ward who has cared for parents during delivery when 

intrauterine fetal death has occurred at least once. The material was thenceforth 

analyzed through a qualitative analysis of content analysis. The result is based on the 

theme: caring when birth and death occur at the same time perceives inhumane, and 

seven categories: A heavy task, caring in silence is demanding, the feeling of 

powerlessness, to give more of oneself than in a normal delivery, to be needed is 

experienced both satisfying and heavy, to cope with caring for both their own and 

recived feelings and to feel alone gives a sense of vulnerability. The result shows that 

midwives have a difficult time during and after caring for intrauterine fetal death. The 

midwives have thus a need for debriefing and support in managing their own emotions. 
Hence, there is a need of support from the organisation and colleagues. This can lead to 

both a better working environment for midwives caring parental pairs, but also a better 

quality of care in the form of a safer and caring midwife. 
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1. INLEDNING 

En dag under vår praktik på en förlossningsavdelning upplevde vi en ledsam stämning 

som tidigare inte hade uppmärksammats. Det visade sig att en kvinna i graviditetsvecka 

36 inkommit för minskade fosterrörelser där barnet senare befanns vara dött intrauterint. 

Barnmorskorna på förlossningsavdelningen verkade uppleva en stress och ett obehag av 

att vårda dessa föräldrar. Där väcktes vårt intresse för att ta reda på hur barnmorskor 

upplever att vårda föräldrar under förlossning som drabbats av intrauterin fosterdöd 

(IUFD). Frågan vi ställde oss var hur barnmorskan upplever vårdandet av dessa 

föräldrar som möter födelse och död i samma stund. Cirka 450 familjer drabbas årligen 

av IUFD. Vid lika många tillfällen kommer barnmorskor arbetandes i Sverige i kontakt 

med denna tragiska situation. Det förvånade oss hur ofta IUFD förekommer och då 

också hur ofta barnmorskor runt om i Sverige kanske upplever vårdandet som här 

beskrivs. Intentionen med denna uppsats är att belysa denna vårdsituation genom att 

beskriva barnmorskors upplevelse av att vårda föräldrar under förlossning som drabbats 

av IUFD.  

 

 

2. BAKGRUND 

2.1 Barnmorskans vårdande roll 

Barnmorskans profession grundar sig i området sexuell och reproduktiv hälsa. Sexuell 

och reproduktiv hälsa är tillsammans med ledning och organisation samt forskning och 

utbildning de tre områden som utgör barnmorskans kompetensområde 

(Barnmorskeförbundet, 2011). Sexuell och reproduktiv hälsa står för en strävan efter att 

varje individ ska uppnå ett gott mentalt, socialt och fysiskt välmående. Detta i relation 

till individens sexuella och reproduktiva hälsa, under alla stadier i livet. Den 

reproduktiva hälsovården står för en blandning av olika metoder och tekniker för att 

motverka olika hälsoproblem, då också inkluderat den sexuella hälsan. Den sexuella 

hälsan innefattar inte bara avsaknad av sjukdom utan inkluderar också en känsla av 

välbefinnande både socialt, kroppsligt och psykiskt (World Health Organization, 

[WHO], 2012a; 2012b). 

 

Utöver området sexuell och reproduktiv hälsa arbetar barnmorskan också utifrån 

professionens värdegrund. Denna värdegrund baseras på personliga ideologier samt 

etiska ställningstaganden. De ideologier och etiska ställningstaganden som barnmorskan 

arbetar utifrån förklaras genom en etisk kod (Berg, 2010). Enligt International 

Confederation of Midwives (1999) ska barnmorskan vara lyhörd för de andliga, fysiska 

och psykiska behov som kvinnan uppvisar i samband med förlossning. 

 

I kompetensbeskrivningen för barnmorskor ingår det att ge samtalsstöd vid 

förlossningskomplikationer samt ge stöd, trygghet och kontinuitet under förlossningen 

(Socialstyrelsen, 2006). Vidare menar Berg (2010) att vårda inom förlossningsvården är 

att sätta den födande kvinnan, hennes familj och barn främst. Att som professionell 

yrkesutövare kunna kombinera arbetet utifrån sin värdegrund, se patienten i ett 

helhetsperspektiv, samt följa sin yrkesprofessionella kod är en del av yrket (a.a.). 

 

http://www.socialstyrelsen/
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Barnmorskans yrkesverksamma område beskrivs också av Fenwick, Jennings, Downie, 

Butt och Okanaga (2007) som en stödjande roll för kvinnan som genomgår en mycket 

speciell och helt normal del av livet. Detta syftar till graviditet, förlossning och den 

tidigaste anknytningen till barnet (a.a.). Lundgren och Berg (2007) poängterar att 

barnmorskan i Sverige har en lång tradition av att ensam ansvara för den okomplicerade 

förlossningen (a.a.).  Under en förlossning är oftast enbart finns en barnmorska 

närvarande. Barnmorskan blir då en viktig, central och betydelsefull person i relationen 

till föräldrarna (Berg, 2010; Fenwick et al., 2007; Hodnett, Gates, Hofmeyr, Sakala, & 

Weston, 2011; Rooks, 1999). 

 

Vidare kan barnmorskans roll beskrivas utifrån engelskans Midwife som betyder ”att 

vara med kvinnan”. Här är relationen med den födande kvinnan central för att 

barnmorskan ska kunna ge det stöd och den vård som den födande kvinnan behöver 

(Berg, 2002). Hallgren och Lundgren (2010) menar att stöd är en viktig faktor i 

förlossningsvården och de flesta kvinnor har ett stort behov av stöd under förlossning. I 

begreppet stöd innefattas också respekt och ödmjukhet inför en annan människa. En god 

relation och att kommunicera både verbalt men också med kroppsspråk är grunden i att 

ge stöd (a.a.). Berg (2002) beskriver att både barnmorskan och kvinnan är beroende av 

varandra i den vårdande relationen. Barnmorskan är beroende av att kvinnan går med på 

att bli vårdad medan kvinnan är beroende av att barnmorskan har kunskap om och 

möjlighet till, att kunna ge adekvat vård. Barnmorskan har däremot ett övertag i mötet 

med den födande kvinnan och har därigenom ansvaret för att relationen utvecklas till att 

bli konstruktiv (a.a.). 

 

Kirkham (2000) beskriver att barnmorskan har en viktig roll i att upptäcka den födande 

kvinnans behov av vård. För att göra detta måste barnmorskan använda sin förmåga att 

se, lyssna och reagera utifrån patientens sinnesstämning. Barnmorskans roll är också att 

försöka ta sig in i den födande kvinnans livsvärld för att kunna ge en adekvat vård (a.a.). 

Berg (2010) talar om att barnmorskan ska stödja kvinnan till att våga vara närvarande i 

förlossningssituationen. Vidare ligger det i barnmorskans intresse att skapa en relation 

med de föräldrar som drabbats av sorg. Denna relation bygger på ett förtroende där 

relationen med föräldrarna ska vara äkta och sann (a.a.). Att vårda familjer i sorg och 

lidande kan vara psykologiskt tungt och skapa både obehag och smärta. Situationen med 

att vårda föräldrar i sorg kan vara utmanande både på ett professionellt men också på ett 

personligt plan (Fenwick et al., 2007). 

 

Orden pati och passio är latin och betyder ”lidande” eller ”den lidande”, det vi idag 

kallar patient (Eriksson, 1994). Berg (2010) påpekar att vården av barnafödande kvinnor 

inte ska ses som ett tillstånd av sjuklighet, där också lidande innefattas, utan bör istället 

ses som en händelse i det normala mänskliga livet. Denna händelse kan däremot 

förvandlas till ett starkt lidande (a.a.). Eriksson (1994) beskriver att den som vårdar en 

lidande människa måste vara lyhörd för att genom symbolspråk kunna förstå patientens 

lidande (a.a.). Detta förhållningssätt hos barnmorskan får inte beblanda sig med känslor 

av sympati, inte heller med att behöva ge av sin privata identitet (Berg, 2002). 
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2.2 Begreppet vårdande 

Begreppet vårdande existerar efterson det finns individer som är i behov av vård och är 

uppkallat efter latinets cura och grekiskans therapeia, som båda kan översättas till 

botande eller vårdande (Berg, 2002).  

 

Att vårda är en genuin akt och kan ses som en mellanmänsklig handling, ett sätt för en 

människa att visa en medmänniska barmhärtighet och medmänsklighet. Begreppet 

vårdande kan även ses utifrån två aspekter, ett naturligt och ett professionellt vårdande, 

där ett professionellt vårdande sker inom en yrkesutövning och det naturliga vårdandet 

sker utifrån människans natur. Att vårda professionellt innebär att vårdandet sker utifrån 

såväl inlärd specifik kompetens, etik och vetenskap som det naturliga vårdandet (Berg, 

2010).   

 

Att uppnå hälsa hos den lidande är inte vårdandets mål. Istället måste vårdandet ses 

utifrån ett större perspektiv och därmed innefatta livet som en helhet. Det yttersta syftet 

med att vårda får därmed ses som att återupprätta den lidande människan, eller lindra 

det upplevda lidandet (Eriksson, 1994). 

 

Medlidande är ett av vårdandets men också vårdvetenskapens grundbegrepp. Begreppet 

står för varför vi vårdar, där vårdandet liknas med en etisk händelse, där mod för att 

våga ta ansvar för någon annan måste ses som centralt. Medlidande innefattar också att 

den som vårdar har mod till att våga ge av sig själv, att våga offra någonting, men inte 

för vårdarens egen vinning. Istället önskar den medlidande att få ge någonting till den 

lidande. Att gemensamt med den lidande kunna känna smärta och bli delaktig i det 

lidande som patienten upplever är medlidande (Eriksson, 1994; Gustin, 2012). Gustin 

(2012) beskriver också att medlidande inför någon annan gör vårdaren motviverad till 

att utföra en handling föra att lindra patientens lidande. Denna handling får därmed inte 

förväxlas med empati och sympati, där efterföljande handling utifrån känslan saknas. 

Medlidande innefattar inte bara känslan av att känna med den lidande. Även behovet av 

att hantera vårdarens egna känslor inkluderas. Här handlar medlidandet också om att 

känna till, acceptera, bekräfta och möta sina egna känslor. Den medlidande bör därmed 

sträva efter att kunna hantera den otillräcklighet och det obehag som medlidandet kan 

medföra. Detta är essentiellt för att orka hantera och stanna kvar i patientens svåra 

situation (a.a.). 

 

Begreppet vårdande innefattar också begreppen stödjande och stärkande där stöd kan 

utgöras av flera olika innebörder (Berg 2010). Enligt Hall och Wigert (2010) syftar 

emotionellt stöd till den vård som baseras på kärlek, tillit och omsorg.  

 

2.3  Intrauterin fosterdöd  

I Sverige år 2009, föddes 109 370 barn, av dessa hade 447 dött intrauterint. Barn eller 

foster som föds döda definieras antingen som ett missfall eller IUFD beroende på när i 

graviditeten döden inträffat (Socialstyrelsen, 2011). Petersson och Stephansson (2008) 

beskriver att barn som dör innan eller under förlossningen och som föds utan tecken på 

liv definieras som IUFD (a.a.). Definitionen på IUFD innefattar inte enbart att barnet 

dött intrauterint. Det finns även en gräns för att skilja barn från foster åt. Denna gräns är 

22 fullgångna graviditetsveckor, där barn som föds efter graviditetsvecka 21+6 är döda 

intrauterint och definieras därmed inte som ett missfall. Däremot räknas ofrivilligt 
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avslutade graviditeter före graviditetsvecka 22 som missfall. Om graviditetslängden inte 

är känd finns även en gräns för att skilja intrauterint döda barn från missfall. Här baseras 

gränsen på vikt och längd, där det intrauterint döda barnet måste väga över 500 gram 

eller vara minst 25 cm lång, för att inte räknas som ett missfall (Lawn et al., 2011; 

Socialstyrelsen, 2011; WHO, 2006). WHO (2006) beskriver att statistik gjord 

internationellt utgår ifrån att IUFD sker från graviditetsvecka 28 eller då barnet väger 

över 1000 gram. Detta då delar av världen fortfarande har denna gräns. WHO (2006) 

har däremot ett mål att alla länder ska anamma den lägre gränsen, 22 fullgångna 

graviditetsveckor eller en födelsevikt över 500 gram för att räknas som barn. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2011) har Sverige, internationellt sett, en låg prevalens av IUFD. 

Troliga anledningar till detta är en väl utbyggd mödravård, med hälsokontroller på 

gravida kvinnor och tillväxtkontroller på fostret (a.a.).  Lawn et al. (2011) beskriver att 

det 2008 var minst 2,65 miljoner fall av IUFD världen över. Låg- och 

mellaninkomstländerna stod för 98 % av alla fall som rapporterats som IUFD där barnet 

vid födelsen antingen varit äldre än 27+6 graviditets veckor eller vägt över 1 000 gram. 

Det land med lägst antal fall av IUFD är Finland där endast 2 per 1 000 födda barn är 

dödfödda (a.a.). Enligt Petersson och Stephansson (2008) är Sverige inte långt efter med 

endast 3,5 fall per 1 000 födslar där IUFD föreligger (a.a.). Lawn et al. (2011) menar att 

detta kan ställas i relation till Nigeria och Pakistan som har över 40 dödfödda barn per 

1 000 födslar (a.a.). 

 

Smith och Fretts (2007) beskriver att varför ett barn dör intrauterint kan ha många olika 

orsaker men i cirka 10-30% hittas ingen klar anledning till varför dödsfallet skett. I 

resterande fall beskrivs ett flertal olika faktorer såsom kromosomavvikelser, infektioner 

samt maternella tillstånd och sjukdomar orsakat barnets död intrauterint (a.a.). 

 

2.4 Intrauterin förlossning - en historisk överblick 

Innan ultraljudet fanns var det endast kvinnans egna observationer som gav misstanke 

om IUFD. Diagnosen var svår att säkerställa förutom att genom auskultation sakna 

fosterljud (Rådestad, 1998). Enligt Statens beredning för utvärdering av medicinsk 

metodik (1998) introducerades ultraljudet i Sverige i början av 1970-talet och användes 

initialt främst för undersökning vid misstanke om missbildning eller sjuklighet hos 

fostret, men även för att kontrollera eventuell avsaknad av hjärtverksamhet vid 

misstanke om IUFD (a.a.). De mödrar som råkade ut för IUFD innan kunskap om 

induktionsmetoder fanns fick vänta på att förlossningen skulle starta spontant. Kvinnan 

väntade ibland veckor eller månader med ett dött barn intrauterint innan förlossningen 

startade spontant (Erlandsson, Lindgren, Malm, Davidsson-Bremborg & Rådestad, 

2011).  

 

Fram till 1970-talet ansågs ett dödfött barn ofta som en händelse som inte hade skett. 

Föräldrar som mist sitt barn intrauterint uppmanades att glömma både händelsen och 

barnet, samtidigt som omgivningen förnekade händelsen. Barnmorskor som ansvarade 

för förlossningen lät inte föräldrarna se sina barn i tron att de skulle skonas från 

obehagligheter (Huges, Turton, Hopper & Evans, 2002). Cacciatore, Rådestad och 

Fröen (2008) menar att denna handling gjordes då synsättet för tiden var att relationen 

mellan mor och barn inte existerade före födseln. Därmed fanns det inte någon orsak för 

modern att sörja. Under förlossningens slutskede kunde modern nästintill sövas för att 
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skona henne från obehag. Skynken placerades vid kvinnans mage och barnet togs direkt 

ut ur förlossningsrummet då det framfötts. Information gavs ej om kön och föräldrarna 

fick inte se barnet. Moderns känslor efter förlossningen dämpades ofta genom 

medicinering (a.a.). Ungefär en tredjedel av alla kvinnor som diagnostiserades IUFD i 

början av 60-talet, drabbades senare av en allvarlig psykisk komplikation (Trulsson & 

Rådestad, 2004).  

 

I Sverige fram till 2008 definierades endast de barn födda efter graviditetsvecka 28 som 

barn. Lagen ändrades i juni 2008 och i Sverige definieras idag alla födda efter 

graviditetsvecka 21+6 som barn och ska därmed meddelas det medicinska 

födelseregistret (Socialstyrelsen, 2011). 

 

I samband med den allt mer utvecklade möjligheten till avancerad antenatal 

övervakning har risken för IUFD minskat. Även ökade möjligheter till övervakning av 

barnet under förlossning och säkrare metoder för att avsluta en förlossning 

instrumentellt gör att färre barn dör i samband med förlossning än tidigare (Sjöberg, 

2002). 

 

2.5 Förlossning vid intrauterin fosterdöd, handläggning och riktlinjer 

Diagnosen IUFD fastställs idag genom ultraljud, där avsaknad av barnets hjärtljud eller 

hjärtaktivitet bekräftas. Efter att diagnosen ställts kan förlossningen sättas igång så snart 

föräldrarna önskar. Många föräldrar väljer att lämna sjukhuset något dygn innan 

förlossningen induceras. Tiden mellan att diagnosen ställts till att förlossningen sätts 

igång kan vara värdefull för att mentalt förbereda kvinnan på hur förlossningen kan 

komma att bli samt ta till sig beskedet om förlusten (Trulsson & Rådestad, 2004). 

 

En förlossning där IUFD föreligger handläggs tekniskt sett på samma sätt som en 

normal förlossning (Sjöberg, 2002). Definition av normalförlossning beskrivs av 

(WHO, 1996). Enligt Sjöberg (2002) behöver däremot inte barnet övervakas vid en 

förlossning där barnet är dött utan allt fokus kan läggas på föräldrarna. Smärtlindring 

kan ges utan att ta det ofödda barnet i beaktning. Om inga kontraindikationer finns, bör 

förlossningen ske vaginalt då det både medför mindre maternella risker jämfört med 

kejsarsnitt men även för att undvika det operationsärr som kan ge kvinnan en 

påminnelse om den tragiska händelsen. Vidare bör läkemedel som kan göra moderns 

medvetande grumligt exempelvis bensodiazepiner och opiater ej användas. Risken finns 

att modern drabbas av minnesluckor som en reaktion på dessa preparat. Dessa 

minnesluckor kan leda till att den psykologiska bearbetningen av händelsen försvåras. 

Under förlossningen bör miljön på förlossningsavdelningen vara både lugn samt 

tillåtande för att föräldrarna ska få bästa möjliga vård. Föräldrarna ska också få en god 

och bra vård innehållande ett gott stöd under den tid som föräldrarna vårdas på 

förlossningsavdelningen (a.a.). 

 

Cacciatore och Flint (2012) beskriver att efter framfödandet ska det döda barnet 

behandlas med samma ömhet och respekt som ett levande barn. Vidare beskrivs det 

viktigt att ge föräldrarna chans till att möta sitt barn. Föräldrar som inte mött sitt barn 

efter förlossningen ångrar sig ofta senare i livet. Om föräldrarna strax efter 

förlossningen inte önskar se sitt barn ska de vid upprepade tillfällen erbjudas att få se 

det. Fotografi tas alltid för att bevara minnen även om föräldrarna inte själva önskar 
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detta. Det är det viktigt att ge föräldrarna möjligheten att komma åter och träffa och 

prata med berörd personal på förlossningsavdelningen (a.a.). 

 

2.6 Föräldrars upplevelser av att drabbas av intrauterin fosterdöd 

Då ett barn dör intrauterint är det inte bara ett liv som försvinner, föräldrarna berövas 

även den förväntan och glädjen de upplevt under graviditeten. Den upplevda glädjen 

ersätts istället med sorg och ett påtvingat farväl av såväl sitt barn, men även av sin 

planerade framtid (Rådestad, Surkan, Steinbeck, Cnattingius, Onelöv & Dickman, 

2009). Avelin, Rådestad, Säflund, Wredling och Erlandsson (2012) påpekar att de 

föräldrar som drabbas av IUFD upplever situationen som ofattbar och är en extremt 

stressande händelse. Många föräldrar talar om en djup sorg som beskrivs som både 

komplex men också unik. Denna sorg infinner sig för de flesta direkt efter beskedet att 

det väntade barnet dött (a.a.). Föräldrar som får beskedet att barnet dött intrauterint kan 

reagera med att vilja försvinna från situationen. Att bära på ett dött barn kan uppfattas 

som skrämmande och många kvinnor reagerar med en önskan om att genast få hjälp 

med att ta ut barnet (Trulsson & Rådestad, 2004). Den upplevda sorgen kan påverkas av 

olika faktorer såsom hur barnet dog, anknytningen till det förlorade barnet, 

omständigheterna kring förlusten, personligheter samt förälderns egen förmåga att 

hantera svåra situationer (a.a.). Föräldrar som drabbats av IUFD anser det viktigt att få 

information om möjliga orsaker till barnets död. Det finns annars en risk för att 

föräldrarna lägger skulden för barnets död på sig själva, genom att finna faktorer som de 

tror kunnat påverka utfallet under graviditeten (Säflund, Sjögren & Wredling, 2004). 

 

En födelse av ett barn som är dött är för föräldrarna inte bara ett första möte med sitt 

barn, utan i samman stund även ett avsked. Barnmorskan kan härmed göra föräldrarnas 

upplevelse av förlossningen vid IUFD till ett mycket värdefullt minne för framtiden 

(Kavanaugh & Moro, 2006). Hutti (2005) beskriver att föräldrar som drabbats av IUFD 

upplever en sorg som kan bli både långvarig och djup (a.a.). Vidare belyser Säflund, 

Sjögren och Wredling (2004) att då den vårdande barnmorskan missat att informera, 

rådgöra eller stötta föräldrar vars barn dött intrauterint påverkas föräldrarnas sorgearbete 

negativt. Föräldrarna upplever tiden under förlossningen som en kaotisk situation där de 

har ett stort behov av stöd från barnmorskan. De drabbade föräldrarna upplever även att 

förlossningen till stor del grundar sig på hur vårdandet givits samt hur de blivit bemötta 

av vårdpersonalen. Vad vårdpersonalen under förlossningen uttalade sig om och gjorde, 

kunde både lindra och förvärra den förtvivlan som de upplevde av situationen. Vidare 

beskrivs de föräldrar som upplever ett engagemang och ett bra stöd från personalen har 

en större chans att stärka sina band till det ännu ofödda döda barnet (a.a.). Vidare har 

Erlandsson, Warland, Cacciatore och Rådestad (2012) kommit fram till att föräldrarna 

som drabbats av IUFD behöver bli vårdade genom ömhet och ödmjukhet för att klara av 

att möta sitt döda barn. 

 

Bonnette och Broom (2011) beskriver att mycket forskning kring IUFD har syftat till att 

beskriva föräldrarnas sorg men också deras förmåga att klara av situationen de befinner 

sig i. Generellt sett har dessa studier kommit fram till att modern upplever en större sorg 

än vad partnern gör. De diskuterar däremot vidare att kulturella skillnader och synen på 

den manliga rollen kan ha en påverkan på dessa resultat (a.a.). 
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3. PROBLEMFORMULERING 

Det vårdande mötet mellan barnmorska och föräldrar som drabbats av IUFD sker 

årligen cirka 450 gånger runt om i Sverige. Den glädje som föräldrarna upplever inför 

sitt kommande barn ersätts av sorg och ett påtvingat farväl efter beskedet om IUFD. 

Upplevelsen beskrivs av föräldrarna som en extremt stressande händelse. Ett lämpligt 

stöd från barnmorskan till föräldrar som drabbats av IUFD kan leda till att paret får 

lättare att hantera sin sorg. Barnmorskan besitter i dessa situationer ett stort ansvar för 

föräldrarnas framtida sorgebearbetning. Vården av föräldrar som drabbats av IUFD är 

inte enbart en traumatisk händelse för de drabbade föräldrarna utan även för den 

vårdande barnmorskan. Att vårda familjer i sorg och lidande kan vara psykologiskt 

tungt och skapa både obehag och smärta. Situationen med att vårda föräldrar i sorg kan 

för barnmorskorna vara både utmanande och svårt på såväl ett professionellt- som ett 

personligt plan. 

 

Fenwick et al. (2007) poängterar att det finns beklagansvärt lite studier kring 

barnmorskans upplevelse av sin vårdande roll i mötet med sörjande patienter inom 

förlossningsvården och är mycket sällan utforskat (a.a.). Vidare beskriver Roehrs, 

Masterson, Alles, Witt och Rutt (2008) att tidigare forskning mestadels syftat till att 

beskriva föräldrarnas upplevelse av IUFD samt hur barnmorskor ska vårda denna 

patientkategori. Däremot har just barnmorskans upplevelser av att vårda föräldrar som 

drabbats av IUFD fått mycket lite uppmärksamhet inom forskning och bör utforskas 

ytterligare (a.a.). 

 

 

4. SYFTE 

Syftet är att beskriva barnmorskors upplevelser av att vårda föräldrar under förlossning 

vid intrauterin fosterdöd. 

 

 

5. METOD 

Studien baseras på en kvalitativ ansats. Larsson (2005) menar att den kvalitativa 

metoden är beskrivande för hur forskaren kan karaktärisera eller gestalta något. Qualitas 

är det latinska ordet som den kvalitativa metoden grundar sig på och betyder egenskap, 

sort eller beskaffenhet (a.a.). Även Hsieh och Shannon (2005) beskriver den kvalitativa 

metoden som en lämplig metod för att förstå en persons verkliga upplevelser av en 

forskningsfråga. Den kvalitativa ansatsen ger forskaren möjlighet att på djupet studera 

personliga skillnader och erfarenheter kring levda upplevelser (a.a.). 

 

Studiens data samlades in genom ostrukturerad intervjuteknik. DiCicco-Bloom och 

Crabtree (2006) menar att alla sorters intervjuer har för avsikt att få intervjuaren att 

förstå och lära känna informanten. Vilken intervjuteknik som ska användas, bör 

värderas utifrån forskningsfrågan. Genom ostrukturerad intervju kan informanten 

associera fritt. Detta kan leda fram till berättelser och upplevelser som både är 

detaljerade men också av djupaste personliga karaktär. Vidare beskrivs den 

ostrukturerade intervjutekniken som den vanligaste för att få svar på forskningsfrågor 

inom vårdvetenskap och medicinsk forskning (a.a.). Materialet i vår studie analyserades 
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utifrån en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats som enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) är en lämplig ansats för att tolka och analysera texter som beskriver 

informantens upplevelser. 

 

5.1 Urval  

Kontakt togs per telefon med vårdenhetschefer på initialt två förlossningskliniker i 

södra Sverige där upptagningsområdet var 2000 förlossningar per år respektive 9700 

förlossningar per år. Syftet och tillvägagångssättet beskrevs telefonledes. Efter uppvisat 

intresse skickades ett informationsbrev ut per mail med en förfrågan om deltagande 

(bilaga 1). Mailet innehöll även en bilaga med information om studien och en förfrågan 

som vårdenhetschefen ombads lämna till barnmorskor som svarade mot 

inklusionskriterierna (bilaga 2). 

 

Inklusionskriterierna i studien var yrkesverksamma barnmorskor inom förlossningsvård 

som varit ansvariga vid minst en förlossning där IUFD förelåg. De två först tillfrågade 

klinikerna valde att inte delta i studien och uppgav tidsbrist som orsak. Kontakt togs då 

med ytterligare två förlossningskliniker i olika regioner i södra Sverige. 

Upptagningsområdet för dessa var 1900 förlossningar per år respektive 3300 

förlossningar per år. Informationsbrevet (bilaga 1 & 2) skickades även till dessa 

kliniker. Båda dessa kliniker valde att delta. Vårdenhetscheferna på de kliniker som 

valde att delta informerade barnmorskorna på respektive enhet som uppfyllde 

inklusionskriterierna och lämnade dem den skriftliga förfrågan om deltagande till 

studien (bilaga 2). Barnmorskorna som valde att delta hade varit yrkesverksamma inom 

förlossningsvård mellan 9-26 år, där medianen var 17 år. Informanterna var alla 

kvinnor. Samtliga barnmorskor var yrkesverksamma på en av de två medverkande 

förlossningsklinikerna i södra Sverige. 

 

5.2 Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom totalt åtta intervjuer. På den första förlossningskliniken 

utfördes fyra intervjuer, som gjordes gemensamt av båda författarna, under en och 

samma dag. På den andra kliniken genomfördes resterande intervjuer där enbart en av 

författarna genomförde intervjuerna. Dessa fyra intervjuer gjordes även de under en och 

samma dag. Informanterna fick själva välja plats för intervjun. Samtliga intervjuer 

genomfördes på respektive förlossningsklinik. Alla intervjuer skedde under 

barnmorskans arbetspass, bortsett från en, där barnmorskan kom till kliniken på ledig tid 

för att delta. Alla intervjuer genomfördes i ett avskilt rum där endast informanten och 

intervjuaren fanns närvarande. Informanterna var helt frikopplade från arbetet under 

tiden för intervjun. Intervjuerna inleddes med en öppen fråga: Kan du berätta om dina 

upplevelser av att vårda föräldrar under förlossningen vid IUFD? Informanten fick 

berätta fritt under intervjun men följdfrågor ställdes vid behov av förtydligande såsom; 

Kan du berätta mer? Hur menar du då? Kan du förtydliga? Intervjuerna spelades in för 

att senare kunna transkriberas. Intervjuerna varade mellan 16-32 minuter, där medianen 

var 25 minuter. 
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5.3 Analysprocess 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) innebär kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats att analysen sker förutsättningslöst, där en teori byggs upp under 

processens gång. De olika delarna i analysprocessen består i att bilda analysenhet, 

domän, meningsenhet, kondensering, abstraktion och kodning, som tillsammans bildar 

kategorier och eventuellt ett tema. En analysenhet beskrivs som den text som ska 

analyseras (a.a.). De inspelade intervjuerna lyssnades igenom av båda författarna. 

Därefter transkriberades intervjuerna var och en för sig av författarna och samtliga 

intervjuer bildade därmed en analysenhet. Denna analysenhet lästes upprepade gånger 

enskilt av båda författarna för att förstå helheten i materialet. Efter att analysenheten 

sammanställts visade det sig att alla intervjuer svarade mot studiens syfte och 

inkluderades därmed i analysen. Det vidare analysarbetet utfördes gemensamt av 

författarna. Under läsningens gång framkom olika domäner, områden i texten, där sedan 

meningsbärande enheter som svarade mot syftet kunde identifieras. Därefter 

kondenserades texten genom att den kortades ner för att göra den mer hanterbar, detta 

genom att överflödig text runt meningsenheterna plockades bort. De kondenserade 

meningsenheterna lyftes därefter till en mer abstrakt nivå efter att de diskuterats och 

reflekterats kring. Graneheim & Lundman (2004) beskriver att under abstraktionen ges 

en förklaring till vad texten handlar om (a.a.). Efter att författarna gjort abstraktionen, 

kodades meningsenheterna genom att de beskrevs med enstaka ord eller korta meningar. 

Koderna lästes igenom av båda författarna och kunde kategoriseras utifrån dess 

betydelse. Morse (2008), påtalar att kategorier skapas genom att likheter och skillnader 

mellan koderna identifieras, där de som är lika sammanförs under en kategori. En 

kategori ska kunna stå för sig själv och ge en beskrivning av innehållet (a.a.). Tema och 

kategorier har i denna studie framkommit genom de meningsbärande enheterna och 

formats utifrån Lundman och Graneheims (2008) analysmodell. Exempel på studiens 

analystabell har bifogats i studien (bilaga 3). Analysen har upprepade gånger granskats 

och omarbetats gemensamt av författarna. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att 

en analysprocess kräver att texten upprepade gånger läses och granskas för att 

omvärdera dess innehåll och placering. Teman beskriver hur de olika kategorierna binds 

samman genom ett gemensamt ämne.  

 

5.4 Forskningsetiska överväganden 

Högskolan i Borås´ riktlinjer gällande uppsatsskrivning på avancerad nivå har tagits i 

beaktande och kom att följas. Även Helsinforsdeklarationen (2008) har tagits i 

beaktning, denna påpekar att all information ska hanteras konfidentiellt. Under studien 

ska människors hälsa och värdighet skyddas (a.a.). Författarna till studien har innan 

datainsamling tagit personuppgiftslagen i beaktning (Svensk författningssamling 

1998:204). Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) ska författarna vid studier vara väl 

insatta i ämnet och ska ha skaffat sig kunskap om ämnet genom vetenskaplig litteratur. 

Detta gjordes av båda författarna genom informationssökning före påbörjat 

intervjuarbete. Helsinforsdeklarationen (2008) påtalar även att allt deltagande i studien 

ska vara frivilligt och samtycke ska ges. Deltagarna ska vara informerade om syftet med 

studien, genomförandet, förväntande fördelar och forskarens institutionella tillhörighet. 

Deltagarna ska också få information om att de när som helst kan avbryta sitt deltagande 

i studien utan att behöva lämna något skäl och har inga förpliktelser gentemot 

författarna (a.a.). Detta är information som både informanter och enhetshetschefer på 

respektive enhet har fått skriftligt, (bilaga 1 & 2). Informanterna har också lämnat 
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muntligt godkännande om deltagande i studien. Helsingforsdeklarationen (2008) 

beskriver vidare att genomförande av forskning som innefattar människor ska granskas 

av en etisk nämnd. Enligt svensk lag innefattas däremot inte studier som utförs inom 

högskoleutbildning i denna bestämmelse (Svensk författningssamling, 2003:460). Inför 

denna magisteruppsats är det därför inte aktuellt att söka godkännande från den etiska 

kommittén. 

 

 

6. RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån temat: Att vårda då födelse och död sker i samma stund 

upplevs omänskligt- med stöd av sju kategorier, tabell 1. Den siffra som presenteras 

efter citaten i resultatet beskriver vilken intervju citatet är taget ifrån.  

 

 

Tabell 1. 

Tema 

 

Kategorier 

 

Att vårda då födelse och död sker 

i samma stund upplevs som 

omänskligt 

 

En tung uppgift 

Att vårda under tystnad är krävande 

Känslan av maktlöshet 

Att orka ge mer av sig själv än vid normala 

förlossningar 

Att vara behövd upplevs både tillfredställande och 

tungt 

Att orka vårda med egna och mottagna känslor 

 

Att känna sig ensam ger en känsla av utsatthet 

  

6.1 Att vårda då födelse och död sker i samma stund upplevs som 

omänskligt 

6.1.1 En tung uppgift 

Situationen med att vårda föräldrar som drabbats av IUFD upplevs av barnmorskorna 

som fruktansvärd och beskrivs som en av de jobbigaste situationer som en barnmorska 

kan befinna sig i. Barnmorskorna beskriver att det kan inträffa många dramatiska och 

jobbiga situationer inom yrket, men att vårda föräldrar som drabbats av IUFD upplevs 

som den värsta. Situationen av att vårda föräldrar som drabbats av IUFD beskrivs som 

så svår, att de själva kommer minnas varje möte med dessa sörjande föräldrapar under 

resten av sina liv. Vidare framkommer också en upplevelse av att aldrig bli van att 

hantera dessa förlossningar och att de då upplever sig oroliga inför att möta denna 

speciella situation. En barnmorska beskrev sin upplevelse av att vårda föräldrar som 

drabbats av IUFD som: 
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”Jag tycker fortfarande efter 11 år att det är jättejobbigt när jag 

ska ta hand om dessa patienter… Det är det värsta med mitt 

jobb…” (4). 

 

Barnmorskorna upplever också situationen som mycket svår och känslosam. Att hantera 

en situation där födelse och död inträffar i samma stund upplevs som omänskligt och 

beskrivs i det närmaste omöjligt. Att i samma stund även klara av att stödja och hantera 

föräldrarnas känslor upplevs som en omöjlig situation. Det är inte bara den vårdande 

situationen med de sörjande föräldrarna som beskrivs jobbig och svår. Även en stress 

framkommer redan då de utses till att ansvara för vården av föräldrarna som drabbats av 

IUFD. Barnmorskorna upplever därmed att det inte bara är den vårdande relationen till 

föräldrar som drabbats av IUFD som är jobbig utan även själva situationen. En 

barnmorska beskriver situationen som mycket jobbig innan hon ens gått in i den 

vårdande relationen som: 

 

 ”… men att ta emot ett dött barn är det värsta… Som 

barnmorska åker man käpprätt ner i källaren när man får reda 

på att man ska ta hand om en intrauterin… och sen måste man 

bara klättra upp igen…”(8). 

 

6.1.2 Att vårda under tystnad är krävande 

Tystnaden beskrivs som talande i situationen där ett barn ska födas dött. Det är en 

komplex tystnad som beskrivs utifrån flera olika dimensioner. En tystnad upplevs sprida 

sig rent fysiskt i rummet samtidigt som det beskrivs hur tystnaden blir en psykisk tung 

upplevelse genom avsaknad av de ljud som normalt finns i en förlossningssal. Detta är 

en tystnad som beskrivs ständigt påminna om att barnet är dött. Tystnaden upplevs av 

barnmorskorna som påtaglig och får i dessa situationer ett stort fokus. Denna tystnad 

upplevs som svår men ändå unik. Vidare upplevs tystanden motarbeta barnmorskorna i 

att stötta föräldraparet. Detta beskrivs bero på att tystnaden i sig ger en svårhanterbar 

stämning i rummet. Barnmorskorna upplever att hur väl de än stöttar kommer tystnaden 

fram och påminner föräldrarna om att de väntar ett barn som inte längre lever. 

Barnmorskorna upplever därmed en stress i att tystnaden uppkommer. En barnmorska 

beskriver upplevelsen av tystnad som: 

 

”… under förlossningen är det tyst… en konstig stämning när 

man väntar på något som man egentligen ville skulle vara 

levande istället kommer ett liv… som är dött… det är jobbigt 

som barnmorska…” (7). 

 

En tomhet beskrivs även i jämförelse med normalt barnafödande då ett barns skrik 

förväntas. Istället upplever barnmorskorna en märklig tystnad, från både barnmorskan, 

föräldrarna och barnet, vilken är svår att hantera. Tystnaden upplevs då medföra en 

märklig stämning som är svår att ge stöd i. En barnmorska beskriver stämningen i 

rummet när det döda barnet föds som: 

 

”… när babyn föds… det är inget skrik… alltså det är väldigt 

tyst... det kan bli en jobbig situation för barnmorskan... ” (1). 
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Under förlossningen beskrivs avsaknad av fosterljudsövervakningen som påtaglig. 

Barnmorskorna beskriver en upplevelse av saknad då de inte hör CTG-apparatens 

ständiga tickande som under normala omständigheter påminner om det levande barn, 

som snart ska komma till världen. Istället beskrivs här en fysisk tystnad i rummet men 

också en tystnad som blir en tomhet då fosterljud som man vill ska finnas inte finns. En 

barnmorska beskriver sin upplevelse av tystnad vid vårdandet av föräldrar som drabbats 

av IUFD som: 

 

” … Tystnaden är värst… man hör inga fosterljud… och det är 

svårt att stötta föräldrarna i denna tystnad… det är liksom 

ingen… eller det ligger en tryckkänsla över hela rummet…” (8).  

 

Tystnaden i dessa situationer beskrivs också som speciell. Det beskrivs därmed en 

stämning som barnmorskorna aldrig annars får uppleva. Att få vårda under denna 

tystnad upplevs därmed unikt, även om det är svårt. En barnmorska beskriver sin 

upplevelse av tystnaden som uppkommer under en förlossning där ett barn dött 

intrauterint som: 

 

”… men på dessa förlossningar kan det ibland infinna sig en 

tystnad och ett lugn som man aldrig annars får uppleva … det 

kanske är konstigt att säga men så kan det alltså vara …” (6). 

 

Tystnaden upplevs av barnmorskorna inte bara som en del av situationen som måste 

hanteras utan också som ett instrument i arbetet med att uppnå en god relation. 

Barnmorskorna upplever sig använda tystnaden för att kunna skapa en djupare relation 

till föräldraparet men också genom att låta dem se och förstå barnmorskans känslor som 

hon vill förmedla till föräldrarna.  

 

6.1.3 Känslan av maktlöshet 

En känsla av maktlöshet beskrivs i samband med vårdandet av dessa drabbade föräldrar. 

Barnmorskorna upplever en frustration över att inte kunna göra något åt vad som skett 

och att inte ha någon makt över att förändra det som hänt till något positivt. Vidare 

framträder känslan av maktlöshet när barnmorskorna har en önskan och en strävan efter 

att göra situationen minnesvärd. Samtidigt känner sig barnmorskorna motarbetade av 

denna tragiska situation som upplevs inte gå att förändra, detta leder till en känsla av 

maktlöshet. De drabbade föräldrarna erfars av barnmorskorna enbart uppleva tragik som 

inte kan förändras till någonting positivt. Barnmorskorna upplever också en 

otillräcklighet vid vårdandet av föräldrar som drabbats av IUFD när de inte kan ge 

föräldrarna det de egentligen önskar, nämligen ett levande barn. Vidare uppkommer 

känslor av maktlöshet när känslan av att inte räcka till ställs i relation till viljan att göra 

gott. En barnmorska berättar om upplevelsen att aldrig kunna uppfylla det föräldrarnas 

egentligen vill, att få ett levande barn. 

 

”… ja… jag kommer aldrig fullt ut kunna ge henne exakt vad 

hon vill ha… för hon vill ha sitt barn levande…” (6). 

 

Vidare upplevs en otillräcklighet inför föräldrarnas alla känslor som barnmorskorna 

upplever sig inte alltid kunna hantera. En känsla av maktlöshet framträder när de 
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kommer i kontakt med föräldrarnas sorg och förtvivlan och barnmorskorna upplever det 

svårt att inte kunna eliminera denna sorg. Denna sorg upplevs omöjlig att lindra. Vidare 

framträder en känsla av maktlöshet inför alla frågor som föräldrarna ställer kring 

dödsfallet. Frågor som varför, hur och när är frågor som barnmorskorna vet, inte går att 

svara på men som i denna situation hade känts som viktiga att kunna svara på. 

 

Barnmorskorna upplever en vilja att i mötet med de drabbade föräldrarna finnas där och 

hjälpa dem att inte känna sig ensamma. Barnmorskorna upplever en otillräcklighet då de 

förstår att de inte kan motverka föräldrarnas känslor av ensamhet. En barnmorska 

beskriver sin upplevelse av otillräcklighet när hon inte kan lindra föräldrarnas ensamhet 

fullt ut som: 

 

”… försöka hjälpa dem att finna styrka i varandra… för dom är 

ju så ensamma i sin sorg… det är ju bara dom som kan känna 

den…” (7). 

 

När mötet med de sörjande föräldrarna inte känns bra, när barnmorskorna upplever att 

de inte kommer föräldrarna tillräckligt nära framträder en känsla av otillräcklighet. 

Barnmorskorna rannsakar då sig själva och en känsla av otillräcklighet infinner sig då 

de lägger skulden för en sämre relation till föräldrarna på sig själva. Relationen med 

patienten upplevs också som viktigt och en otillräcklighet infinner sig hos 

barnmorskorna då en god relation inte skapats redan vid föräldrarnas ankomst till 

förlossningsavdelningen. Att få en god kontakt med föräldrar som drabbats av IUFD 

under lugna skeden anses som viktigt. När barnmorskorna istället måste ta över ansvaret 

för patienten under den aktiva fasen av förlossningen, upplever barnmorskorna en 

otillräcklighet och maktlöshet i situationen. En barnmorska beskriver upplevelsen och 

känslorna när en relation mellan barnmorska och föräldrapar inte blir bra som:  

 

”… det är inte alla gånger som man känner att mötet blir bra… 

och då är det jobbigt... och då rannsakar man sig själv… kunde 

jag gjort på ett annat sätt och hur gjorde vi här och kunde vi 

gjort på ett annat sätt för att göra det bättre eller stöttat dem på 

ett annat vis…”(6). 

 

Barnmorskorna upplever även att avsaknad av målbilder under förlossningen ger en 

känsla av maktlöshet och otillräcklighet och medför en svårighet i att stötta föräldrarna 

till att våga föda ett dött barn. Under förlossningens gång vill barnmorskorna kunna ge 

den födande kvinnan stöd och ork till att bli stärkt i att våga föda. Vid IUFD upplever 

därmed barnmorskorna det svårt att stötta då målet med förlossningen, att kvinnan ska 

få träffa sitt levande barn, uteblir. Härmed upplever sig barnmorskorna otillräckliga i sitt 

stödjande då de har svårt att hitta motiverande målbilder åt föräldrarna under 

förlossningen. 

 

Känslor av otillräcklighet och maktlöshet är upplevelser som barnmorskorna beskriver 

om sitt arbete kring att vårda fler patienter, samtidigt som hon vårdar det föräldrapar 

som drabbats av IUFD. En maktlöshet infinner sig även då barnmorskorna inte själva 

kan välja att avstå från andra patienter än det föräldrapar som drabbats av IUFD. Vidare 

beskrivs en upplevelse av otillräcklighet inför att klara av att hantera liv och död under 

samma arbetspass. Att både hantera glädje hos det par som fått sitt levande barn och i 



14 

 

direkt anslutning uppleva sorg hos de som väntar sitt döda barn upplevs som 

omänskligt. 

 

”…man kan inte ha fler patienter, även om det ibland 

händer…det är inte mänskligt att flytta sig  från att föda fram liv 

…till död…bara så med en dörr emellan..”(8). 

 

När dessa svåra situationer uppstår beskriver barnmorskorna en känsla av 

otillräcklighet. Barnmorskorna stödjer sig då på att allt de kan göra är sitt bästa: 

 

”…någonstans i detta måste jag tänka att jag gör så gott jag 

kan. Jag är barnmorska och det är min profession…”(6). 

 

6.1.4 Att orka ge mer av sig själv än vid normala förlossningar 

En känsla av att behöva ge mer av sig själv och sin energi än i normala 

förlossningssituationer framkommer. Detta då barnmorskorna önskar att föräldrarna ska 

få en positiv upplevelse av mötet. Det beskrivs som mycket ansträngande att hela tiden 

vara alert och mycket aktiv i sin vårdande roll, för att med lyhördhet kunna se 

föräldrarnas reaktioner och behov. Upplevelsen av att behöva ge mer av sig själv än vid 

en vanlig förlossning innefattar även känslan av att behöva orka ge det där lilla extra av 

både omsorg och av sin tid. En barnmorska beskriver upplevelsen av att vårda föräldrar 

som drabbats av IUFD och hur hon upplever sig ge lite extra av sig själv i dessa 

situationer som: 

 

”Vid en vanlig förlossning vill man ju närvara till 100 procent… 

men här är det kanske ännu starkare… inte mer annorlunda 

men starkare” (5). 

 

Att behöva ge så mycket av sig själv som barnmorskorna upplever att föräldrarna är i 

behov av känns som självutlämnande, speciellt då barnmorskorna själva inte har ork att 

ge av sin egen kraft. Upplevelsen av att inte orka ge så mycket av sig själv som 

barnmorskorna önskar upplevs jobbig och ger en känsla av otillräcklighet. Vidare 

upplever barnmorskorna att privata omständigheter påverkar möjligheten till att orka ge 

den extra energin som de önskar ge i vårdandet till föräldrar under förlossning vid 

IUFD. Att vårda dessa föräldrar under perioder när barnmorskorna själva är mentalt 

nedsatta upplevs varken rätt mot barnmorskorna eller föräldrarna. En barnmorska 

beskriver hur mycket energi och ork det krävs för att ge en god vård till de drabbade 

föräldrarna som: 

 

”Det är ju helt klart tungt för en själv… ja… usch… det är lite 

jobbigt… man ger ju så mycket av sig själv…” (7). 

 

Barnmorskorna beskriver en omöjlighet i att vid vissa situationer ge den tid de upplever 

att föräldrarna är i behov av. Det beskrivs att sådana tillfällen uppstår då barnmorskorna 

ska göra mycket praktiska saker kring händelsen med det barn som dött intrauterint, 

men också vid vårdandet av flera patienter samtidigt. Upplevelsen av vårdandet ger då 

en känsla av otillräcklighet, då barnmorskorna inte hinner ge den extra tid som 

föräldrarna önskar och behöver för att få en så bra upplevelse som möjligt. Vidare 
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beskrivs det som en jobbig mental process att orka behöva vara lite mer än vanligt, både 

i tid och rum. Upplevelsen av att behöva ge så mycket av sig själv i denna relation till 

föräldrarna gör att barnmorskorna beskriver sig som helt utmattade när de avslutar sitt 

arbetspass. Att känna sig som en ”urkramad disktrasa” är en beskrivning av hur jobbig 

och påfrestande vårdandet upplevs. Vidare beskrivs känslan av att behöva ge allt av sig 

själv och sin energi under dessa förlossningar som svårt. En barnmorska beskriver hur 

hon använder mycket av sig själv i den vårdande relationen som: 

 

”… att våga hålla kvar handen och ge dem all kraft och energi 

som man har…” (7). 

 

6.1.5 Att vara behövd upplevs både tillfredställande och tungt 

Att göra nytta och verkligen hjälpa någon som är i behov av att få den omvårdnad som 

krävs framkom och upplevdes som positivt. Att få ge vård till dem som verkligen 

behöver beskrivs som något centralt i omvårdnaden. Känslan av att känna sig viktig och 

speciell i relationen till de sörjande föräldrarna upplevs som tillfredställande men också 

tung och stressande. En känsla av prestationsångest beskrivs infinna sig och 

otillräckligheten framträder när barnmorskorna inte känner att de kan vara den person 

som föräldrarna behöver. När barnmorskorna upplever att de inte gör gott och inte kan 

hjälpa de drabbade föräldrarna infinner sig upplevelsen av att inte räcka till. Vidare 

beskrivs upplevelsen av den nära relation som ofta skapas med dessa föräldrar som unik 

och barnmorskorna upplever en ynnest att få uppleva den. En barnmorska beskriver 

känslan av att verkligen känna sig viktig, att känna sig behövd och att vara den som gett 

patienten något i vandringen mellan livet, döden och ytterligheterna:  

 

”… är det någon gång som barnmorska… som man verkligen 

behövs och verkligen finnas till… och göra nytta… så är det 

de intrauterina...” (6). 

 

Att som barnmorska uppleva sig som behövd i vårdandet med föräldrar som drabbats av 

IUFD beskrivs inte bara som tillfredsställande. I vissa fall kan denna relation bli både 

tung och svår, speciellt när barnmorskorna själva upplever sig kvävda av, eller fast i 

relationen. Detta då föräldrarna ibland kan ha ett större behov av kontakt än vad 

barnmorskorna är beredda att ge. Upplevelsen av en tung relation uppstår då föräldrarna 

kommer för nära inpå barnmorskornas privata sfär. Barnmorskorna talar om att de inte 

alltid orkar vara den person som föräldrarna önskar. Detta sker när föräldrarnas behov 

av vård är större än vad barnmorskorna har känslomässig ork att ge. En barnmorska 

beskriver vad andra barnmorskor har beklagat sig över, vid vårdandet av föräldrar som 

drabbats av IUFD:  

 

”jag vet att mina kollegor någon gång har sagt till mig att… jag 

tror inte att jag orkar… föräldrarna har blivit så bundna till 

mig…” (8). 

 

6.1.6 Att orka vårda med egna och mottagna känslor 

Alla de känslor som väcks hos barnmorskorna vid vårdandet av IUFD, både de 

situationsbundna, men även de känslor som uppkommer vid det individuella vårdandet 

av de drabbade föräldrarna beskrivs som svåra att hantera. Att behöva samla sina egna 
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tankar, upplevelser och känslor beskrivs som centralt i vårdandet av de föräldrar som 

drabbats av IUFD. Att vidare orka hantera sin egen sorg och ledsamhet inför föräldrarna 

upplevs krävande. Barnmorskorna beskriver en strävan efter en relation till föräldrarna 

där de kan visa lite av sina egna känslor, men samtidigt inte för mycket. Att kunna 

bestämma över sina egna känslor upplevs av barnmorskorna som omänskligt. Samtidigt 

upplevs det viktigt att låta känslorna få ta en viss plats i vårdandet med de föräldrar som 

drabbats av IUFD. En barnmorska beskriver att sorgen för föräldrarnas situation ibland 

blir så stor att barnmorskan själv inte kan hantera den tillsammans med föräldrarna, hon 

blir därmed tvungen att släppa ut sin sorg över situationen när föräldrarna inte är 

närvarande:  

 

”… ja det kan jag säga dig att de barnmorskor som haft 

intrauterina förlossningar som inte har stått i sköljen och 

gråtit har aldrig blivit prövad... eller så har hon stängt av 

redan… och den dagen vi gör det vettu… då ska vi inte vara 

där…” (6). 

 

Vidare beskriver barnmorskorna en svårighet med att på en lagom nivå kunna visa upp 

sina känslor gentemot föräldrarna i vårdandet. Upplevelsen av att kunna hålla sina egna 

känslor på en, utifrån föräldrarnas anseende, acceptabel nivå avses som svår. En strävan 

efter att vara professionell inför de drabbade föräldrarna anses som viktig. Samtidigt 

anses det som viktigt att visa medkänsla. Problemet upplevs av barnmorskorna uppstå 

när känslorna av medlidande och sorg blir för stora. Barnmorskorna upplever då sin 

arbetssituation som omänsklig. En barnmorska beskriver upplevelsen av att behöva 

balasera sina egna känslor i relationen till de drabbade föräldrarna som: 

 

”det är den här balansgången lite, man vill va eee… 

professionell samtidig som man vill kunna också… det gör ju 

inget att jag fäller en tår när barnet föds.. det tycker jag är 

helt okej, men jag kan inte stå och liksom bryta ihop var och 

varannan timme, det går inte…” (4).  

 

Barnmorskorna beskriver också en maktkamp mellan att hantera sina känslor och 

kunskapen om hur de vill och bör arbeta. Barnmorskorna har en kunskap om vilken 

sorts vård föräldrarna är i behov av och hur de vill ge den. Samtidigt har de ibland svårt 

att utöva sitt vårdande på ett äkta sätt då de egna känslorna blir för stora. Detta dilemma 

upplevs som svårt att hantera för barnmorskorna. Vidare beskriver barnmorskorna att 

föräldrarna är i behov av att barnmorskan både är stark och orkar stötta. När däremot 

barnmorskorna själva upplever att de vacklar i sin styrka och när de deras känslor blir 

för stora, uppkommer känslan av att inte orka hantera relationen.  

 

Även känslorna av medlidande, eller känslor av att behöva känna medlidande beskrivs i 

den vårdande relationen till föräldrar under förlossning som drabbats av IUFD. Att 

ibland inte alls känna medlidande och sorg känns svårt att hantera då barnmorskorna 

beskriver att egna känslor av sorg och ledsamhet är viktiga för vårdandet.  En avsaknad 

av medlidande i vårdandet av de sörjande föräldrarna gör att barnmorskorna måste lägga 

till en fasad att de är ledsna eller ser ledsna ut. Att behöva spela ledsen upplevs som 

mycket jobbigt och gör att upplevelsen av relationen inte känns äkta. Då sorgen och 

medlidandet för de drabbade föräldrarna blir för stor behöver barnmorskorna spela ett 
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skådespel för att föräldrarna inte ska se barnmorskornas sorg.  En barnmorska beskriver 

upplevelsen av att behöva hantera sina egna känslor i vårdandet av de sörjande föräldrar 

som: 

 

”Alltså jag ska ju vara den stöttande och trygga när deras värld 

är i kaos… och ibland blir detta som ett stort teaterspel… när 

man står där själv med gråten i halsen ” (7). 

 

Vidare beskrivs problematiken med att hantera de egna känslor vid vårdandet av flera 

patienter samtidigt som det drabbade föräldraparet. Medlidandet och sorgen som 

barnmorskorna upplever suddas vid dessa tillfällen ut och gör att de behöver agera 

ledsna under förlossningen vid IUFD, men även behöva spela glada vid den normala 

förlossningen. En barnmorska beskriver upplevelsen när medlidandet suddas ut vid 

vårdandet av flera patienter utöver de drabbade föräldrarna som:  

 

”Hur man hanterar det är en utopi… förstår du… man ska 

alltså gå från ett rum och förlösa ett friskt barn för att sen gå 

in till paret som väntar på sitt döda barn… det känns ibland 

som att arbeta på Dramaten… man sysslar med skådespel”(6). 

 

Att känslor kring vårdandet av dessa föräldrar kvarstår under en längre tid framkommer 

tydligt och upplevs av barnmorskorna som jobbigt. Upplevelsen av att alla känslor är så 

starka att de omöjligt går att lämna kvar på arbetet beskrivs som svårt. En barnmorska 

beskriver hur svårt det är att göra sig av med och hantera sina egna känslor som väckts 

efter vårdandet av föräldrar under förlossningen vid IUFD som: 

 

”… man bär ju med sig det många, många dagar… ja… 

(tystnad)… man kommer hem och man har detta i huvudet hela 

tiden så… så är det … mmm… det är inte bara så att bara kan 

klä av sig och gå hem utan… så glömmer man det” (1). 

 

En känsla av att inte bara behöva klara av att hantera sina egna känslor, utan även alla 

de känslor som föräldrarna inte kan hantera själva, framkommer. Barnmorskorna 

beskriver upplevelsen av att behöva orka bära de upplevelser som kommer från 

föräldrarna är svårt. En barnmorska beskriver upplevelsen av att själv ha så mycket 

känslor att ha hand om att vården till föräldrarna blir tung som: 

 

”Det är en speciell och mycket känslosam uppgift för oss 

barnmorskor och vem kan hantera födelse och död på samma 

gång… och egentligen också orka stötta föräldrarna i deras 

tankar samtidigt… det går inte…” (3). 

 

6.1.7 Att känna sig ensam ger en känsla av utsatthet 

Situationen att vara med föräldrarna som drabbats av IUFD under förlossningen 

beskrivs som en känsla av ensamhet och utsatthet. Barnmorskorna upplever det svårt att 

tillsammans med sörjande föräldrar som befinner sig i en kaosartad situation, samtidigt 

också behöva hantera sina egna känslor av sorg och ledsamhet. Detta i sin tur leda till en 
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känsla av ensamhet. En barnmorska beskriver en känsla av utsatthet i relationen med de 

drabbade föräldrarna som: 

 

”… och vi som barnmorskor blir så prövade i denna situationen 

och vi är så utsatta när vi är tillsammans med föräldrar i denna 

situationen..” (6). 

 

Barnmorskornas vårdande gentemot de föräldrar som drabbats av IUFD beskrivs som 

nära och intimt. Ett möte som inte bara upplevs innefatta barnmorskorna och föräldrarna 

utan också en mängd känslor, både hos föräldrarna men också hos barnmorskorna 

själva. Känslan av ensamhet uppkommer då barnmorskorna upplever att hon är den 

enda vårdaren gentemot föräldrarna, att ingen annan vårdpersonal finns inblandad i 

vårdandet. Barnmorskorna beskriver att de i vårdsituationen inte har någon annan att 

dela sina tankar och känslor med. Barnmorskorna beskriver även en utsatthet i mötet 

med föräldrarna. Detta då mötet upplevs så intimt och så nära att barnmorskorna känner 

sig utpekade och tvingade till att stå kvar och ensam stötta föräldrarna i deras 

upplevelser och känslor. Att hantera situationen med alla känslor som uppkommer från 

föräldrarna men också från barnmorskorna själva anses svåra att hantera ensamt. Att 

barnmorskorna upplever sig vara ensamma i mötet med föräldrar leder även till en 

känsla av ensamhet i personalgruppen. Detta beskrivs då ingen annan vårdpersonal varit 

med i vårdandet till de sörjande föräldrarna. Upplevelsen av att hantera alla sina 

erfarenheter och känslor i ensamhet inom personalgruppen känns svår samtidigt som 

barnmorskorna också känner att stöd finns att få om den enskilda barnmorskan ber om 

det. Känslan av att själv behöva be om att få stöttning upplevs som ett svek från 

resterande personalgrupp. En barnmorska beskriver sin upplevelse av att känna sig 

ensam i att behöva hantera sina egna känslor själv och behovet av samtalsgrupp: 

  

”… det går nog ganska bra när man väl är här… när man är 

med och guidar och stöttar men när man kommer hem är det 

oftast ganska tungt... jag har ju mina kollegor men vi har ju inte 

någon direkt sittning … så vi är nog ganska dåliga på att ta 

vara på varandra… vid andra akuta kriser gör vi ju det… men 

det skulle ju absolut behöva finnas samtal kring detta…”(2). 

 

 

7. DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) baseras en studies trovärdighet på dess 

tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet. En studies överförbarhet baseras på i vilken 

omfattning resultatet kan appliceras i andra sammanhang eller grupper. Det är läsaren 

som avgör om studiens resultat är överförbart eller ej men författaren kan skapa 

förutsättningar och ge förslag för studiens överförbarhet (a.a.). Intervjuerna i vår studie 

genomfördes på två olika kliniker i olika regioner i södra Sverige. Detta val gjordes 

medvetet för att studien inte skulle bli färgad av rådande kulturer, riktlinjer och 

personaltäthet på en klinik. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar att 

överförbarheten kan stärkas genom ett varierat urval. Överförbarheten avgörs av hur 

överförbart resultatet är till annan population än de som medverkat i studien. Om 



19 

 

studiens datainsamling, analys och metod noggrant beskrivs underlättas bedömningen 

av studiens överförbarhet för läsaren. Detta ökar i sin tur tillförlitligheten. Studiens 

tillförlitlighet stärks inte bara genom att dess datainsamling, analys och metod svarar 

mot studiens syfte utan också genom att det material som framkommer representerar 

verkligheten (a.a.). Genom att informanter inkluderades från två olika kliniker anser vi 

att studiens överförbarhet påverkas positivt. Däremot begränsas överförbarheten av att 

antalet barnmorskor som intervjuats är endast åtta. Två kliniker valde att inte delta i 

studien, där den ena kliniken hade ett mycket större upptagningsområde än övriga 

tillfrågade kliniker. Om även den större kliniken valt att delta skulle detta kunnat leda 

till att överförbarheten för studien ökats. Resultatet skulle kunna blivit mer överförbart, 

tillförlitligt och giltigt om erfarenheter från flera barnmorskor intervjuats. Då kunde fler 

variationer av erfarenheter framkommit. 

 

Alla de kliniker som tillfrågades var kliniker, dit ingen av författarna hade någon 

anknytning till. Detta för att minska risken att informanterna skulle påverkas av 

personliga relationer och därmed eventuellt försvåra för informanterna att våga delge 

och berätta om denna känsliga upplevelse. Vi anser att avsaknad av egna erfarenheter 

inom området kan ge oss fördelen till en begränsad förförståelse om hur det är att möta 

och vårda föräldrar i förlossningsvård som drabbats av IUFD. Detta anser vi stärker vår 

studies överförbarhet med grund i hur Lundman och Hällgren Graneheim (2008) 

beskriver överförbarheten. De menar att överförbarheten stärks genom att författarna 

inte låter sin förförståelse påverka studien (a.a.). Vi anser att tillförlitligheten i studien är 

god då vi menar att den representerar verkligheten då urvalet är brett inom den 

homogena gruppen. Ett brett urval syftas till att barnmorskorna exempelvis arbetar på 

olika kliniker, har arbetat olika länge, handlagt olika antal intrauterina förlossningar och 

är i olika åldrar. Vi anser att även barnmorskor och sjuksköterskor verksamma inom 

andra enheter såsom BB, gynekologisk vård eller barnklinik kan få användning av vår 

studies resultat. Inom dessa enheter kan vårdande ske av föräldrar vars barn dött efter 

förlossningen, föräldrar som drabbas av missfall eller gjort en sen abort. 

 

Urvalet i vår studie begränsades endast med att barnmorskorna hade handlagt minst en 

förlossning vid IUFD samt var yrkessamma vid en av de valda förlossningsklinikerna. 

De barnmorskor som arbetat kortast tid uppgav att de endast vid några tillfällen vårdat 

föräldrar under förlossning vid IUFD. De barnmorskor som däremot ansåg sig ha större 

erfarenhet av dessa förlossningar hade varit yrkesverksamma i omkring 20 år. 

Barnmorskorna som deltog i vår studie hade en yrkeserfarenhet inom förlossningsvård 

mellan 9 till 26 år, med en median på 17 år. Det förvånade oss att de barnmorskor som 

varit verksamma i omkring tio år inte hade mer erfarenhet än någon enstaka förlossning 

där IUFD förelåg. Det går inte att utesluta att två av informanterna i vår studie endast 

förlöst ett föräldrapar vid IUFD och därmed inte hade någon större möjlighet att jämföra 

olika erfarenheter enskilt. Detta kan ha påverkat giltigheten negativt i vår studie. Detta 

antagande baseras på hur giltighet förklaras av Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008) där giltighet avser hur sant resultatet är i förhållande till syftet men innefattar 

också att författarna fokuserat på det område som avsågs att studeras. Giltighet värderas 

även utifrån att rätt urval gjorts, där en rätt utfört datainsamling med efterföljande 

korrekt utfört analysarbete stärker studiens giltighet. Därmed anser vi att vår studies 

giltighet kan stärkas genom att studien inkluderat både de barnmorskor som har många 

års erfarenheter av att vårda föräldrar vid IUFD, men även de med en begränsade 

erfarenheter. Oavsett hur många av dessa sörjande föräldrar barnmorskorna har vårdat 



20 

 

anser författarna att alla inkluderade informanter i studien har en erfarenhet och en 

upplevelse av ämnet som de har delat med sig av till oss. Det kan diskuteras om det kan 

ha varit fördelaktigt att i inklusionskriterierna haft en undre gräns för antal 

yrkesverksamma år som förlösande barnmorska eller antal intrauterina förlossningar 

som barnmorskan skulle haft erfarenhet av. 

 

För att bäst svara på studiens forskningsfråga användes ostrukturerad intervju. Studiens 

valda datainsamlingsmetod stödjs av (Atkinson & Silverman, 1997; DiCicco-Bloom & 

Crabtree, 2006) som menar att genom intervju kan informantens upplevelser framträda 

och genom en öppen fråga lämnas plats för reflektioner, fördjupningar och spontanitet. I 

vår studie valdes en ostrukturerad intervjumetod för att på djupet kunna få del av 

barnmorskornas egna upplevelser som berättats i sitt sammanhang. Hade istället 

strukturerad intervju använts hade barnmorskornas spontana skildringar troligen 

påverkats. Informanterna hade därmed blivit begränsade i möjligheten till att reflektera 

fritt under intervjun. Då tidigare forskning kring ämnet behandlats styvmoderligt hade 

författarna till denna studie ingen hypotes om hur barnmorskorna verkligen upplever 

vårdandet av dessa sörjande föräldrar. Då ingen hypotes fanns att utgå ifrån blev 

strukturell intervjumetod och enkäter exkluderade som metod för insamling av 

analysmaterial. DiCicco-Bloom och Crabtree (2006) menar att om en hypotes finns kan 

denna undersökas genom strukturell intervjumetod eller enkäter (a.a.). Vi anser att en 

lämplig metod valts för att få svar på vår studies forskningsfråga därmed stärks 

giltigheten och tillförlitligheten. 

 

Ingen av författarna hade några tidigare erfarenheter av att genomföra 

forskningsintervjuer med kvalitativ ansats på vetenskaplig grund. Trots att författarna 

innan intervjuerna påbörjades, studerat intervjumetodik samt genomfört en pilotintervju 

med efterföljande handledning, kan denna bristande erfarenhet ha påverkat 

analysenheten och studiens giltighet. Det går inte att utesluta att meningsbärande 

utsagor under intervjun eventuellt inte utvecklats tillräckligt och viktig information som 

motsvarat syftet kan därmed ha gått förlorat. Graneheim och Lundman (2004) menar att 

det krävs träning för att kunna göra en bra och innehållsrik intervju (a.a.). De intervjuer 

som genomfördes i slutet av datainsamlingen till denna studie upplevdes av författarna 

som mest innehållsrika, kanske för att intervjutekniken eventuellt förbättrats något. 

 

Under de fyra första intervjuerna som genomfördes gemensamt höll en av författarna i 

intervjun medan den andra satt bredvid. DiCicco-Bloom och Crabtree (2006) menar att 

för att informanten ska känna sig bekväm med att dela med sig av sitt innersta, behöver 

forskaren försöka få informantens förtroende. För att få detta förtroende bör hierarkin 

mellan informanten och forskaren minskas (a.a.). Det går inte att bortse från att fyra av 

åtta intervjuer i vår studie gjordes av två studenter och kan ha medfört ett maktövertag i 

relationen mellan informant och författare. Detta kan ha lett till att informanten 

upplevde ett underläge och medvetet eller omedvetet inte velat öppna upp sig och 

berätta helt fritt kring forskningsfrågan. Detta kan ha påverkat vår studies giltighet 

negativt. Vidare kan det diskuteras om det kan ha varit detta som gjorde att vi ansåg att 

intervjuerna blev bättre efter hand då de sista fyra intervjuerna gjordes endast av en 

författare. Därmed kan mötet i intervjusituationen blivit mer bekvämt för informanterna 

där endast en av författarna genomförde intervjun. 
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Alla intervjuer, förutom en, skedde under barnmorskornas arbetstid. Under intervjuerna 

var barnmorskorna frikopplade från arbetet för att intervjuerna skulle kunna genomföras 

utan avbrott. Trots detta, blev en av barnmorskorna avbruten för verksamhetens behov 

under slutet av intervjun. Det går inte att utesluta att barnmorskorna kan ha upplevt en 

stress över att befinna sig på arbetsplatsen. I efterhand kan det ses som en fördel om 

intervjuerna istället hade genomförts utanför barnmorskornas arbetstid för att undvika 

störnings- eller stress moment. Denna reflektion stödjs även utifrån DiCicco-Bloom och 

Crabtree (2006) som menar att intervjun bör ske i en lugn, behaglig och trygg plats för 

att informanten ska våga dela med sig av sina innersta tankar, upplevelser och attityder 

(a.a.). Det kan däremot diskuteras om vi hade haft svårare att finna barnmorskor som 

ville ställa upp på intervjuerna på ledig tid. Det kan vidare diskuteras om vår studie då 

också riskerat att enbart innefatta barnmorskor som hyser ett speciellt intresse för 

studiens forskningsfråga och som då eventuellt inte upplever vårdandet av sörjande 

föräldrar som jobbigt eller svårt. Om detta skett hade vår studies överförbarhet 

påverkats negativt.  

 

Kvalitativ innehållsanalys är en lämplig analysmetod för studenter som är ovana vid 

analysarbete av texter. För att kunna analysera analysenheten korrekt behövs en god 

kunskap i den valda metoden (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). Innan analysarbetet påbörjandes, studerade författarna litteratur 

kring kvalitativ innehållsanalys som ligger till grund för denna studie. Detta för att säkra 

en så hög kvalitet som möjligt på studien. Det går ändå inte att utesluta att delar av 

materialet eventuellt inte analyserats tillräckligt eller på bästa möjliga sätt på grund av 

författarnas brist på erfarenhet av analysarbete. Det kan diskuteras om detta kan ha 

påverkat både studiens giltighet och tillförlitlighet på ett negativt sätt. Däremot har 

studien genomförts enligt en vetenskaplig metod och tillvägagångssättet har 

genomgående redovisats. 

 

Analysenheten analyserades både enskilt och gemensamt. Vid gemensam analys 

framgick en ökad förståelse för analysenheten. Då båda författarna tolkat analysenheten 

på liknande sätt anses tillförlitligheten i studien bli stärkt. Detta påstående stärks även 

av Graneheim och Lundman (2004) som talar om att en text ofta kan tolkas på flera 

olika sätt vilket kan innebära en risk för tillförlitligheten. Genom att författarna 

diskuterade tolkningsskiljaktigheter kontinuerligt kunde till slut konsensus kring de 

slutliga kategorierna och temat nås och därmed kunde tillförlitligheten och giltigheten i 

studien stärkas.  

 

Fler intervjuer skulle behövas för att stärka studiens trovärdighet ytterligare, men på 

grund av den tid som fanns till förfogande ansågs åtta intervjuer vara tillräckligt. Vi 

anser ändå att intervjuernas innehåll var ganska lika och att en viss mättnadspunkt 

uppnåtts. Detta beskrivs också av Kvale och Brinkman (2009) som säger att när 

analysmaterialet börjar bli liknande har en mättnadspunkt uppnåtts (a.a.). Vidare skriver 

också Mattsson och Örtenblad (2008) att många forskare har svårt finna en bra gräns till 

antalet inkluderade intervjuer i studien där tron att mer material anses bättre än mindre. 

Graneheim och Lundman (2004) pekar på fördelen med att ha ett lagom stort material 

inför analysen. Det ska vara stort nog för att kunna analyseras men samtidigt tillräckligt 

litet för att få ett sammanhang och minnas olika meningsenheter genom hela 

analysprocessen (a.a.). Även Patel och Davidsson (2003) beskriver att när 

informanterna anger liknande svar, kan studiens giltighet öka (a.a.). Detta kan 
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diskuteras då vi under de sista intervjuerna kunde känna igen upplevelser som sagts i 

tidigare intervjuer, men fortfarande framkom nya upplevelser av forskningsfrågan. Kan 

någonsin ett analysmaterial som handlar om en individs upplevelser bli mättat? 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Det tema som presenterar resultatet Att vårda då födelse och död sker i samma stund 

upplevs som omänskligt stöds av sju kategorier; en tung uppgift, att vårda under tystnad 

är krävande, känslan av maktlöshet, att orka ge mer av sig själv än vid normala 

förlossningar, att vara behövd upplevs både tillfredsställande och tungt, att orka vårda 

med egna och mottagna känslor samt att känna sig ensam ger en känsla av utsatthet. 

 

Barnmorskorna i vår studie beskriver känslan av att vara betydelsefull och anser sin roll 

som viktig. Detta stöds av forskning som visar att som barnmorskor känner sig viktiga, 

hedrade och betydelsefulla vid vårdandet av föräldrarna som drabbats av IUFD 

(Halldorsdottir & Karlsdottir, 2011; Roehrs et al., 2008). Trots upplevelsen av att känna 

sig viktig och behövd i vårdandet av föräldrar som drabbats av IUFD upplever också 

barnmorskorna i vår studie situationen som omänsklig, jobbig och tung. Känslor av sorg 

och ledsamhet är påtaglig. Även Roehrs et al. (2008) beskriver vårdandet av föräldrar 

som drabbats av IUFD som den svåraste och tyngsta uppgiften som barnmorskorna kan 

komma i kontakt med (a.a.). Till skillnad från vårt resultat och vad Roehrs et al. (2008) 

menar, beskriver Fenwick et al. (2007) att barnmorskor som vårdar föräldrar under 

förlossningen som drabbats av IUFD upplever en tillfredställelse av att vårda dessa 

föräldrapar vilket i vår studie framkommer som att känna sig betydelsefull. Vidare 

beskrivs barnmorskorna också uppleva ett behag i att hjälpa föräldrarna att fira sitt barns 

födelse genom att göra upplevelsen minnesvärd (a.a.). Upplevelsen av att vårda dessa 

sörjande föräldrar tror vi är individuellt. Andra faktorer kan ligga bakom hur 

barnmorskor kan uppleva sitt vårdande som exempelvis olika kulturer, vårdkulturer, 

personaltäthet, klinikens rådande riktlinjer men också hur väl förberedda barnmorskorna 

är på att möta sorg. 

 

Roehrs et al. (2008) beskriver att de barnmorskor som upplever vårdandet av dessa 

sörjande föräldrar som tillfredsställande, beskriver också en upplevelse av att känna sig 

säkra i att vårda dessa föräldrapar. Vidare beskrivs ett frekvent vårdande av denna typ 

av patientkategori kunna leda till att upplevelsen av att vårda de drabbade föräldrarna 

blir bättre (a.a.). Barnmorskorna i vår studie upplevde sig däremot obekväma och 

beskrev en osäkerhet kring vårdandet av föräldrar som drabbats av IUFD. Vidare 

beskriver också barnmorskorna i vår studie en lättnad av att inte behöva vårda dessa 

drabbade föräldrar så ofta. Denna upplevelse beskriver också Kavanaugh och Moro 

(2006) som menar att barnmorskor som ansvarar för flera förlossningar med IUFD för 

tätt, kan erfara en svårläkt sorg. Denna sorg kan i sin tur hindra barnmorskan i sitt 

vårdande av föräldrar som drabbats av IUFD (a.a.). Det kan diskuteras hur ofta 

barnmorskan kan vårda denna patientkategori. Blir en barnmorska mer bekväm i 

situationen av att vårda dessa föräldrapar mer frekvent eller blir deras känslor 

avtrubbade? Roehrs et al. (2008) beskriver att vissa barnmorskor som vårdar dessa 

drabbade föräldrar ofta, upplever sig avtrubbade beskrevs vårda dessa föräldrapar på 

rutin utan känslor (a.a.). Det kanske är så att barnmorskan behöver vårda dessa 

föräldrapar så sällan för att vid varje möte kunna bli berörd av situationen och 

relationen. Detta för att kunna tillgodose föräldrarnas behov utifrån barnmorskans egna 
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äkta känslor. Här kan begreppet medlidande ställas i relation till barnmorskans upplevda 

känslor. Enligt Eriksson (1994) är medlidande en verkligt sann känsla av barmhärtighet 

men också en känslighet inför en annan människas lidande eller smärta. Detta ger den 

medlidande en beredskap i att vilja kämpa för att den andre individens lidande ska 

lindras (a.a.). Att vårda utan äkta känslor tror vi kan leda till att patienten får en sämre 

vård. Vi tror inte att barnmorskorna skulle må bättre i vårdandet till dessa sörjande 

föräldrar om känslorna dämpades genom att istället utsättas för ofta. För att kunna ge en 

god vård anser vi att äkta känslor av medlidande bör uppstå. Detta för att få en god 

förståelse för föräldrarnas behov av vård. Gustin (2012) beskriver att medlidande 

uppstår då vårdaren kan förstå patientens lidande. Därigenom motiveras barnmorskan 

till att utföra handlingar för att lindra detta lidande. Medlidande ska skiljas från empati 

och sympati då dessa begrepp endast står för en känsla, utan efterföljande handling 

(a.a.). Det kan diskuteras hur mycket barnmorskorna verkligen engagerar sig i att 

försöka lindra de sörjande föräldrarnas lidande då hon inte själv känner äkta känslor av 

medlidande. Blir det då i dessa fall endast en känsla av sympati och empati? 

  

Barnmorskorna i vår studie beskriver tystnaden som komplex. Denna komplexitet 

innefattar inte bara avsaknad av ljud som medför en tystnad, utan beskrivs också som 

avsaknad av ljud som skulle ha funnits där om barnet varit vid liv. Att känna sig 

motarbetad av tystnaden beskriver barnmorskorna som svårt då hon upplever att 

tystaden ständigt påminner föräldrarna om att barnet är dött. I situationen finns också 

föräldraparets upplevelser där Samuelsson, Rådestad och Segesten (2001), beskriver 

pappornas upplevelser av förlossningen vid IUFD. Där beskrivs upplevelsen av 

tystnaden under förlossningen och födelsen som mycket skrämmande. Fäderna beskrivs 

här ha en önskan om att barnmorskan ska försöka bryta denna tystnad (a.a.). Vidare 

belyser också De Costa (2011) föräldrars upplevelse av att drabbas av IUFD. Där 

beskriver föräldrar en tystnad kring födseln som mycket jobbigt där varken skrik från 

barnet eller lyckoyttringar från barnmorskan hördes. Inte heller hördes föräldrarnas 

glädjeyttringar. Därmed upplevdes förlossningen av föräldrarna vara helt tyst (a.a.). Det 

är lätt att förstå barnmorskornas upplevelser, av att känna sig otillräckliga i relationen 

med föräldrarna där föräldrarna förväntar sig att barnmorskan ska eliminera denna 

tystnad. Barnmorskorna i vår studie upplever att detta är en omänsklig uppgift då denna 

tystnad inte går att förändra. Det kan diskuteras vad denna tystnad står för och varför 

den upplevs så stark. Det kanske är så att tystnaden ger en naturlig chans till reflektion 

och tankar inför den stundande födelsen. Barnmorskorna i vår studie upplevde däremot 

tystnaden som obehaglig. Att se tystnaden som en naturlig resurs och göra den till något 

användbart för att hjälpa föräldrarna att närma sig födelsen och mötet med deras döda 

barn tror vi är av stor vikt. Tystnaden kan också användas som ett redskap för att nå en 

djupare relation till föräldrarna. 

  

En känsla av otillräcklighet framkommer tydligt i vår studie då barnmorskorna besitter 

en kunskap om hur värdefull en god upplevelse av vården är för föräldrarna. Vidare är 

barnmorskorna medvetna om vad som krävs för att ge en god vård, men har samtidigt 

inte alltid möjlighet att ge denna. Orsaker till att inte kunna ge den vård som de önskar 

är bland annat brist på tid, ork eller att relationen till föräldrarna inte är bra. (Säflund, 

Sjögren och Wredling, 2004; Trulsson och Rådestad, 2004) menar att barnmorskan 

under förlossningen spelar en stor roll för föräldrarnas fortsatta sorgearbete. Vidare 

beskrivs också barnmorskan som den viktigaste vårdpersonalen omkring de drabbade 

föräldrarna för att kunna minimera föräldrarnas långsiktiga sorg och hur de knyter an till 
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barnet (a.a.). Barnmorskorna i vår studie är medvetna om den viktiga roll de besitter vid 

vårdandet av föräldrar som drabbats av IUFD. Denna kunskap beskrivs utgöra en press 

och en stress när de inte kan utöva den vård som de genom forskning, klinikens rådande 

riktlinjer och litteratur vet behövs. Att nå upp till alla dessa krav upplevs som 

omänskligt. Säflund, Sjögren och Wredling (2004) menar att föräldrarnas upplevelse av 

förlossningen till stor del grundar sig på hur barnmorskan uttalar sig och vad hon gör. 

Detta kan både lindra och förvärra deras upplevelse (a.a.). Barnmorskorna i vår studie är 

medvetna om vilka konsekvenser deras agerande har för föräldrarnas upplevelse. Vi tror 

att detta kan vara en förklaring till varför barnmorskorna upplever denna situation som 

jobbig. Mander (2009) beskriver att det finns ett otaligt antal studier som visar på hur 

barnmorskor eller vårdpersonal ska ge föräldrar som drabbats av IUFD vård. Däremot 

finns det väldig få studier som fokuserar på hur barnmorskan upplever vårdandet då hon 

försöker uppnå alla dessa mål (a.a.). Utifrån vårt resultat ställer vi oss frågan om 

barnmorskan har för höga krav på sig själva? Cacciatore (2010) menar att vårdandet ska 

ske med medkänsla och respekt för patientens problem och känslomässiga situation. 

Dessa faktorer ska ses som en vägledning i hur patienten ska hjälpas till maximalt 

välbefinnande. Sörjande föräldrar är inte sjuka, de har inget behov av att botas. Sorgen 

är snarare en fullt normal reaktion på den situation de befinner sig i (a.a.). Cacciatore 

(2010) beskriver att barnmorskan inte ska bota föräldrarna, utan endast göra sitt bästa 

utifrån individen, situationen samt barnmorskans etiska aspekter på vårdande. Berg 

(2010) påpekar att barnmorskans professionella vårdande grundar sig i sin egen 

värdegrund, helhetsperspektivet av patienten samt den professionella yrkeskoden (a.a.). 

Barnmorskorna i vår studie talade om att det var en omänskligt, att i denna situation 

kunna vårda patienten helt enligt vad praxis säger, vad gäller hur vården ska utformas 

till de drabbade föräldrarna. Om mer fokus lagts på barnmorskornas uppgift att lindra 

lidande istället för att bota det så hade kanske inte vårdandet upplevts lika tungt och 

otillräckligt som det i vår studie beskrivs. 

 

Känslan av otillräcklighet är framträdande då barnmorskorna inte kan förändra 

situationen till något positivt. Här kan det diskuteras vad intentionen med vårdande 

verkligen är. Eriksson (1994) beskriver att vårdandet inte bör ses som en handling för 

att uppnå hälsa. Istället bör vårdaren se målet att återupprätta den lidande människan 

som det viktigaste (a.a.). Gustin (2012) menar också att medlidande kan vara en 

motivation till varför vårdaren månar om och vårdar patienter som upplever lidande, 

som inte går att bota (a.a.). Vi anser att när viljan att göra gott står i relation till hur 

situationen ser ut kan det vara svårt att acceptera att bara nå upp till en viss nivå av 

tillfredsställelse hos föräldrarna. Detta menar även Kavanaugh och Moro (2006) som 

beskriver att målet att vårda föräldrar under förlossning som drabbats av IUFD är att de 

ska uppnå en viss tillfredsställelse trots den förlust och sorg de upplever. Däremot går 

det inte att helt ta bort deras sorg (a.a.).  Eriksson (1994) skriver att vårdpersonal inom 

vården desperat försöker att eliminera det lidande som patienter upplever. Kavanaugh 

och Moro, (2006) menar att det är viktigt att barnmorskor som jobbar inom 

förlossningsvården är väl bekanta med vad vårdandets intention är och hur lidande 

patienter bör hanteras (a.a.). Det kan diskuteras hur barnmorskor ser på lidande och 

medlidande och hur detta kan hanteras. Målet med vården bör vara att den blir så god 

som möjligt utefter den givna situationen. 

 

Berg (2002) menar att det inom en vårdande relation finns två aspekter, nämligen att 

kvinnan själv vill bli vårdad men också att barnmorskan vet hur adekvat vård ges och 
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också utför detta. I vår studie framträder en upplevelse av att känna sig skyldig då en 

mindre konstruktiv relation uppstår. Detta gör att barnmorskorna rannsakar sig själva 

och försöker hitta orsaker till vad de har gjort för fel för att relationen till föräldrarna 

inte är konstruktiv. Berg (2002) beskriver att en vårdande relation delvis bygger på 

patientens intresse av att bli vårdad. Vi anser att det inte enbart är barnmorskan som bär 

ansvaret för hur relationen till föräldrarna utvecklas. Patienten vill kanske inte bli 

vårdad för IUFD utan har istället en högsta önskan om att få ett levande barn. Därmed 

kan det bli svårt att vårda någon som inte vill bli vårdad. Kennedy, Shannon, Chuahorm 

och Kravetz (2004) menar vidare att det är barnmorskans ansvar att se till att relationen 

till föräldrarna blir konstruktiv. Det är också barnmorskans ansvar att närma sig 

patienten för att inleda en relation (a.a.). I vår studie visas det att när möten mellan 

barnmorska och föräldrar som drabbats av IUFD inte blir bra upplever barnmorskorna 

en otillräcklighet och en osäkerhet i hur de ska närma sig föräldraparet. Detta beskrivs 

också av (Fenwick et al., 2007; Roehrs et al., 2008), som menar att barnmorskor 

upplever en lägre tillfredsställelse genom en osäkerhet i hur de ska kommunicera med 

föräldrarna och förmedla information. Denna osäkerhet kan därmed leda till att 

relationen mellan barnmorska och föräldrapar blir dålig (a.a.). Det kan diskuteras 

huruvida enbart barnmorskan kan beskyllas för en dålig relation i situationer där 

barnmorskan vårdar dessa sörjande föräldrar under såväl stress och press som osäkerhet. 

Vi anser därmed att denna situation kan leda till en sämre vård för föräldraparet, och gör 

det svårt för barnmorskan att skapa och ansvara för en förtroendefull relation. Ansvaret 

för att öka vårdkvalitén till de sörjande föräldrarna bör delvis också ligga på sjukvården, 

där barnmorskor bör ges möjlighet till utveckling och ökad kunskap i bemötande till 

sörjande patienter som är i kris. Därmed kan barnmorskor uppleva en större trygghet i 

mötet med de drabbade föräldrarna, och kan istället fokusera på en god vård. 

 

Barnmorskorna i denna studie beskriver en svårighet i att hantera sina känslor. Det är en 

balansgång mellan hur ledsna de själva kan bli innan den vårdande relationen påverkas 

negativt. Vidare beskriver också barnmorskorna i vår studie ett behov av att gråta 

utanför relationen med föräldrarna. Mander (2009) menar att gråta i ensamhet är 

smärtsamt. Vidare talar Mander (2009) om att det både existerar bra och dålig gråt. Den 

dåliga är den där barnmorskan behöver uttrycka sin ledsamhet för sig själv, den goda 

gråten är den hon kan visa inför föräldrarna (a.a.). Kavanaugh och Moro (2006) menar 

också att barnmorskor måste ha rätt att sörja under dessa situationer (a.a.). I likhet med 

barnmorskorna i vår studie beskriver Mander (2009) en svårighet och ett tvång i att 

behöva hantera sin gråt för att kunna ge föräldrarna en professionell vård (a.a.). Detta 

stämmer väl överens med vårt resultat där barnmorskorna ansåg sig behöva vara starka 

inför och i förhållande till föräldrarna. Att bara gråta lagom mycket samt att gråta vid 

rätt tillfälle ansågs som viktigt. Barnmorskorna upplevde också att om de blev för 

sorgsna och inte klarade av att hantera sina känslor var de inte kapabla att ge föräldrarna 

den vård de var i behov av. Denna risk talar även Sherman (2004) om och menar att då 

personal utsätts för situationer i sitt arbete där det är svårt att hantera de egna känslorna 

blir patienten lidande och de får en sämre kvalitét på vården (a.a.). Vi tror att då känslor 

visas för föräldrarna kan föräldrarna se detta som ett tecken på att barnmorskan bryr sig 

om dem. Därmed anser vi att det inte alls behöver vara fel att visa sina känslor i den 

vårdande relationen. Däremot blir det fel då barnmorskan inte längre kan vara den 

stödjande i relationen till föräldrarna då egna känslor blir svåra att hantera. I dessa lägen 

bör det finnas en plan på varje klinik för hur barnmorskan ska hantera sina känslor i 

vårdandet. 
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Att hantera sina känslor vid vårdandet av normalförlossningar som sker samtidigt som 

förlossningen där IUFD föreligger ansågs av barnmorskorna som omöjligt. Att hantera 

födelse samtidigt som död upplevdes som omänskligt. Därmed uppstår känslan av att 

behöva spela en roll. Att pendla mellan känslorna av glädje för det levande barnet som 

ska födas i den ena förlossningssalen till att känna sorg med föräldrarna som ska föda 

sitt döda barn på en annan sal upplevdes som omänskligt. Berg (2010) beskriver att 

relationen till den barnafödande kvinnan ska vara äkta och sann (a.a.). I vår studie 

beskrev barnmorskorna sig inte alltid kunna vara ärliga i relationen till föräldrarna för 

att verkliga känslor inte kunde visas. Detta på grund av stress eller en svårighet i att 

hantera sina egna känslor. Att behöva ta på sig en mask eller fasad för att kunna utföra 

vården till dessa föräldrar var en del i att försöka hantera sina känslor. Det kan 

diskuteras hur relationen till den barnafödande kvinnan blir när barnmorskan inte klarar 

av att hantera alla sina känslor och där flera patienter ska vårdas utöver det föräldrapar 

som drabbats av IUFD. När barnmorskans känslor avskärmas kan relationen upplevas 

som oäkta. Mander (2009) beskriver två olika sätt att visa känslor på, det verkliga och 

de overkliga känslorna. De verkliga och sanna känslorna som kommer från 

barnmorskans innersta, är svåra att hantera och kan påverka vårdandets kvalité. Det 

finns också den osanna känslan som är lättare att hantera och som konstrueras. Det är 

denna känsla som barnmorskor ofta använder sig av i vårdandet (a.a.). Vidare beskriver 

Eriksson (1994) den skillnad som finns mellan medlindande, upplevelsen av det egna 

lidandet samt att besitta en förmåga att kunna lida med den lidande. Denna skillnad 

tycks ibland vara hårfin (a.a.). I vår studie beskriver barnmorskorna att de känner sorg 

och ledsamhet gentemot föräldrarna men denna sorg blir också personlig. Att som 

barnmorska kunna skilja på vilken känsla som är förknippad med medlidande inför 

föräldrarna och vilken som är förknippad med sitt egna jag tror vi är av stor vikt att vara 

uppmärksam på som barnmorska. Detta för att kunna förstå vilka känslor som bör 

hanteras och bearbetas efteråt. Gustin (2012) menar att det är viktigt att som 

vårdpersonal att kunna acceptera, möta och bekräfta de känslor som uppstår vid svåra 

situationer. Detta för att kunna hantera det eventuella obehag som uppkommer på ett bra 

sätt. Genom att kunna hantera sina känslor har barnmorskan möjlighet att kunna hantera 

situationen för de sörjande och lidande föräldrarna på ett bättre sätt (a.a.). Att hantera 

sina egna känslor av medlidande tror vi är viktigt, dels för den fortsatta vården av andra 

patienter men även för det egna välbefinnandet både privat och professionellt. 

 

En ensamhet som handlar om att vara den enda ansvariga barnmorskan som vårdar det 

drabbade paret, upplevs svårt. Barnmorskorna beskriver upplevelsen av ensamhet i 

relation till att inte lämna föräldrarna och dra sig undan så länge som det behövs för att 

kunna hantera sina egna känslor. Mander (2009) menar också att barnmorskan ofta 

upplever sig ensam i situationen vid vårdandet av föräldrar under förlossningen. Det kan 

vara viktigt att ha en kollega som kan ta över varandras ansvar så att möjlighet till ”time 

out” finns (a.a.). Barnmorskorna i vår studie upplever sig aldrig kunna bli avlösta av en 

andra barnmorska i vårdandet av dessa föräldrar. Under vårdandet finns det ett behov av 

att få stöd och ny näring av sina kollegor för att orka med att fortsätta vårda. Enligt 

barnmorskans internationella kod ska barnmorskor stödja och stärka varandra i sin 

profession och stärka sin egen och andras självkänsla (International Confederation of 

Midwives, 1999). Även Gustin (2012) beskriver att ett gott stöd i kollegor samt att 

arbetsplatsen arbetar för att giltiggöra värdet i medlidande ger bättre förutsättningar för 

vårdpersonal att utöva medlidande på rätt sätt (a.a.). Säflund, Sjögren och Wredling 
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(2004) menar att det kan vara krävande och psykiskt tungt att ge omvårdnad och 

känslomässigt stöd åt en förälder som mist sitt barn intrauterint. Detta kräver god 

utbildning hos barnmorskan och att hon får god handledning (a.a.). Även Kavanaugh 

och Moro (2006) belyser vikten av att barnmorskor ska ta hand om sig själva under 

dessa situationer, ha tillgång till professionellt stöd och få utbildning i att hantera de 

egna känslorna (a.a.). Barnmorskorna i vår studie upplever att de inte får tillräcklig 

stöttning och har därmed ett behov av stödjande samtal. Under intervjuerna framkom 

det inget om att de fått utbildning eller handledning i att hantera sina egna känslor. Hur 

stor möjlighet har yrkesverksamma barnmorskor till utbildning i att hantera sina egna 

känslor och är detta något som prioriteras på arbetsplatserna? Vårt resultat stödjer att 

behov finns av att barnmorskor i sitt ensamma arbete får hjälp med att lära sig hantera 

sina egna känslor. Är detta något som till och med skulle behöva belysas under 

barnmorskeutbildningen? Att utbildning är viktigt för att som barnmorska kunna hantera 

sina egna känslor vid vårdandet av föräldrar under förlossningen som drabbats av IUFD 

styrks också av Mander (2009).  Mander (2009) menar att det har visat sig att utbildning 

i att hantera sina egna känslor gör barnmorskan mer professionell och bekväm i att 

utföra en god vård till dessa sörjande föräldrar (a.a.). Sherman (2004) belyser dessutom 

att vårdpersonal som utsätts för stress i olika vårdrelationer har en ökad risk för att 

senare i livet drabbas av depressioner och drogproblem (a.a.). 

 

7.3 Konklusion och implikation 

Denna uppsats visar på hur barnmorskor kan uppleva känslor av otillräcklighet och en 

svårighet i att hantera olika känslor som uppkommer vid vårdandet av föräldrar som 

drabbats av IUFD. Därför visar denna studie på ett behov av samtalsstöd för att 

barnmorskan själv ska klara av att hantera sina känslor och upplevelser vid vårdandet av 

dessa föräldrar. Förlossningskliniker bör se till barnmorskans svåra situation och deras 

starka behov av vägledning och samtal, både under arbetspasset men även efteråt. Ett 

öppet klimat för reflektion på arbetsplatsen och obligatorisk tid för stödjande samtal vid 

akuta eller tragiska händelser då också inkluderat vårdande vid IUFD bör ses som en 

självklarhet. Även om tid finns till annat arbete med andra patienter under det aktuella 

arbetspasset är barnmorskan i behov av att enbart få fokusera på just detta sörjande par. 

Vår studie visar på att många barnmorskor kan ha en svår tid under och efter vårdandet 

av föräldrar vid förlossning där IUFD föreligger. Ytterligare åtgärder behövs för att 

stärka barnmorskorna i att känna sig mer bekväma och trygga i denna utsatta 

arbetssituation. Mer forskning i ämnet är önskvärt. Det kan leda till både bättre 

arbetsmiljö för de barnmorskor som vårdar de drabbade föräldraparen, men också bättre 

patientsäkerhet i form av tryggare vårdande barnmorskor. 

 

Vidare forskning som undersöker vilket stöd som idag finns tillgängligt för barnmorskor 

inom förlossningsvård är önskvärt för en ökad förståelse för vad som saknas inom detta 

område. Liksom ytterligare forskning kring vilka utbildningsmöjligheter som finns för 

barnmorskor i att hantera sina egna känslor i samband med att vårda dessa föräldrar. 

Kunskapen om vilket stöd barnmorskorna själva anser sig behöva skulle behöva 

utforskas. Denna kunskap skulle kunna ligga till grund för utformandet av lämpliga 

rutiner för att stödja barnmorskor som vårdar dessa föräldrar.  
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BILAGOR                                     Bilaga 1 
 

 

Till vårdenhetschef på Förlossningsavdelning … 

 
Hej! 

Vi är två barnmorskestudenter som studerar vid Högskolan i Borås. I utbildningen till 

barnmorska består 15 högskolepoäng i att fördjupa oss i ett ämne inom ramen för 

barnmorskans yrkesverksamma område. Vi har valt att fokusera vår studie på 

barnmorskors upplevelse av att vårda föräldrar under förlossning som drabbats av 

IUFD. Studien kommer att ligga till grund för vår magisteruppsats. Vi planerar att 

intervjua barnmorskor som arbetar inom förlossningsvården på två olika kliniker i södra 

Sverige. 

 

Att vänta barn innebär oftast många förväntningar och stor glädje för föräldrarna. Oftast 

går allt bra, men vid några hundra fall varje år händer det ofattbara att barnet dör 

intrauterint. Forskning visar att barnmorskans stöd till föräldrarna under förlossningen 

vid IUFD har stor betydelse för hur föräldrarna upplever situationen och hur de klarar 

att leva vidare efteråt. Det finns inte mycket forskning om barnmorskans upplevelser av 

dessa situationer. Vi vill belysa barnmorskans upplevelser av dessa förlossningar. Vi 

önskar att intervjua fyra barnmorskor som har erfarenhet av detta område och som vill 

dela med sig av sina erfarenheter. Vi hoppas att du ser värdet i denna studie och vill 

vara behjälplig med att välja ut barnmorskor som kan tänka sig att delta. Varje 

intervjutillfälle beräknas ta cirka 30-60 minuter och görs på avdelningen eller av 

respektive barnmorska vald plats. Intervjuerna kommer att spelas in på band och 

informationen från dessa kommer att behandlas konfidentiellt. De som väljer att delta i 

studien kan när som helst avbryta sitt deltagande om de så önskar. 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Sofie Andresén och Caisa Bostig 

 

Vid eventuella frågor eller funderingar kontakta 

Sofie Andresén, leg. sjuksköterska och barnmorskestudent S113234@student.hb.se 

tel. XXX-XXXXXXX 

Caisa Bostig, leg. sjuksköterska och barnmorskestudent S094684@student.hb.se  

tel. XXX-XXXXXXX 

Handledare: Marianne Johansson, leg. Barnmorska och universitetslektor. 

Marianne.Johansson@hb.se Institutionen för Vårdvetenskap, Högskolan i Borås. 

Tel. XXX-XXXXXXX 
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                                        Bilaga 2 

Förfrågan och information om deltagande i intervjustudie. 

 

Barnmorskors upplevelse av förlossning vid IUFD 

 
Att vänta barn innebär oftast många förväntningar och stor glädje för föräldrarna. Oftast 

går allt bra, men vid några hundra fall varje år händer det ofattbara att barnet dör 

intrauterint. Forskning visar att barnmorskans stöd till föräldrarna under förlossningen 

vid IUFD har stor betydelse för hur föräldrarna upplever situationen och hur de klarar 

att leva vidare efteråt. Det finns inte mycket forskning om barnmorskans upplevelser av 

dessa situationer. Vi hoppas på att få ta del av dina erfarenheter och tankar om att stödja 

dessa föräldrar vid förlossningen. Genom att sammanställa dina och andra barnmorskors 

erfarenheter av hur ni upplever förlossningsvården av föräldrar med IUFD hoppas vi på 

att få en inblick i hur dessa situationer upplevs. 

Om du vill delta i denna studie kommer du att bli intervjuad, antingen på din arbetsplats 

eller på annan plats enligt dina önskemål. Intervjun beräknas att ta ca 30-60 minuter och 

kommer att spelas in på band. Efteråt kommer intervjun analyseras och skrivas ner. 

Materialet kommer att hanteras konfidentiellt och din identitet kan inte röjas. 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande om du så 

önskar. 

Resultatet kommer att redovisas i en magisteruppsats vid högskolan i Borås. 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Sofie Andresén och Caisa Bostig 

 

Vid eventuella frågor eller funderingar kontakta 

Sofie Andresén, leg. sjuksköterska och barnmorskestudent S113234@student.hb.se 

tel. XXX-XXXXXXX  

Caisa Bostig, leg. sjuksköterska och barnmorskestudent S094684@student.hb.se  

tel. XXX-XXXXXXX  

Handledare: Marianne Johansson, leg. Barnmorska och universitetslektor. 

Marianne.Johansson@hb.se Institutionen för Vårdvetenskap, Högskolan i Borås. 

Tel. XXX-XXXXXX 
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Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

”…ja det kan jag säga dig 

att de barnmorskor som 

haft intrauterina 

förlossningar som inte har 

stått i sköljen och gråtit 

har aldrig blivit 

prövad…eller så har hon 

stängt av redan… och den 

dagen vi gör det 

vettu…då ska vi inte vara 

där…” (6)  

Stått och gråtit, 

har aldrig blivit 

prövad, stängt av 

Gråtit, 

blivit 

prövad 

Att orka vårda med 

egna känslor 

 

Att vårda då födelse och 

död sker i samma stund 

upplevs som omänskligt 

”… Jag sjunker bara när 

jag ska ha dessa 

föräldrar… i humör och i 

sinnesstämning och lusten 

i att äta på rasten och… 

alltihopa bara poff... och 

det är tungt…” (8) 

Sjunker i humör 

och 

sinnesstämning, 

det är tungt 

Sjunker i 

humör 

”… vad man är för form 

själv som barnmorska, 

ibland 

är man lite starkare, och 

ibland är man lite mentalt 

nere så att man inte orkar 

...”(4) 

Vilken form som 

barnmorska, 

ibland starkare 

ibland mentalt 

nere 

Egna 

mentala 

form 

”men det är också jobbigt 

att samtidigt som man 

måste visa känslor får 

man inte vara för ledsen... 

när man står där själv 

med gråten i halsen… 

men jag tänker så.. att 

bara föräldrarna är nöjda 

så får jag hantera mina 

känslor någon annanstans 

…”(7) 

 

Måste visa 

känslor, men inte 

vara för ledsen, 

hantera sina egna 

känslor. 

Balansera 

sina 

känslor. 
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”… och vi som 

barnmorskor blir så 

prövade i denna situationen 

och vi är så utsatta när vi är 

tillsammans med föräldrar i 

denna situationen..”(6) 

Blir prövade, vi är så 

utsatta 

Prövade, utsatta Att känna sig 

ensam ger en 

känsla av 

utsatthet 

 

”när man kommer hem är 

det oftast ganska tungt… 

jag har ju mina kollegor 

men vi har ju inte någon 

direkt sittning … så vi är 

nog ganska dåliga på att ta 

vara på varandra… men det 

skulle ju absolut behöva 

finnas samtal kring 

detta…” (2) 

Tungt när man 

kommer hem, ingen 

sittning, dåliga på att 

ta hand om varandra. 

Hantera sorgen 

ensam. 

”… det är ju inte alltid som 

vi har något samtal efteråt 

… att jag behöver prata 

igenom detta…” (1) 

Inte samtal efteråt, 

behöver prata 

igenom. 

Hantera känslorna i 

ensamhet. 

”men det är lite synd att vi 

inte har debriefing.. tycker 

att det är viktigt …borde de 

inte vara på den enskilde att 

behöva berätta att han eller 

hon behöver prata utan då 

bara det sker en debriefing 

…” (5) 

Har inte debriefing, 

borde inte vara på 

den enskilde vid 

behov av att prata. 

Upp till den 

enskilde att hantera 

känslorna. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


