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Abstract 
 
 
Early miscarriages are common, and it can have a major psychological impact on a 
woman. She may feel depressed and experience grief for a long time after. Studies have 
shown that women need support and interlocution to more easily handle the grief. The 
midwife work according to a person-centered care where the woman's physical and 
psychological needs are central. The midwife role is to be there for the woman and help 
her in the grieving process. Women may have different ideas about what is best for her 
at her miscarriage and the need for support can take different forms. Care for 
miscarriage is conducted in different ways in different parts of Sweden. The purpose of 
the study is to highlight women's experiences of support from health professionals in 
connection with early miscarriage. The method used is qualitative content analysis 
using an inductive approach. Seven women from different parts of Sweden were 
interviewed. The study resulted in five categories: Abandonment, Confirmation, 
Uncertainty, Confidence and Powerlessness with the theme; A variety of feelings that 
affect the overall experience. There is a clearer plan of care for women with recurrent 
miscarriages than for those with a single miscarriage. There was a difference between 
these groups in terms of the support they received. Although the care staff is aware of 
the miscarriage impact on the woman, the experiences of the women were that they did 
not receive the individualized support they required. The midwife should to a greater 
extent be responsible for women undergoing miscarriage when this is within  their 
profession, sexual and reproductive health. All women should get a more equitable care 
if the care is person-centered at the first miscarriage.  
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Sammanfattning    
 
Tidiga missfall är vanligt förekommande och det kan ha stor psykisk påverkan på 
kvinnan. Hon kan känna sig deprimerad och uppleva sorg en längre tid efter missfallet. 
Studier har visat att kvinnor behöver stöd och samtal för att lättare kunna hantera 
sorgen. Barnmorskan arbetar utefter en personcentrerad vård där kvinnans fysiska och 
psykiska behov står i centrum. Barnmorskans roll är att finnas där för kvinnan och 
hjälpa henne i sorgeprocessen. Kvinnor kan ha olika tankar om vad som är bäst för 
henne vid missfallet och behovet av stöd kan se olika ut. Vården vid missfall bedrivs på 
olika sätt i olika delar av Sverige. Syftet med studien är att belysa kvinnors upplevelse 
av stöd från vårdpersonal i samband med tidigt missfall. Metoden som använts är en 
kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Sju kvinnor från olika delar av 
Sverige har intervjuats. Studien resulterade i fem kategorier: Övergivenhet, Bekräftelse, 
Ovisshet, Trygghet och Maktlöshet med temat; En variation av känslor som påverkar 
helhetsupplevelsen. Det finns en tydligare plan i vården för de kvinnor som haft 
upprepade missfall än de som haft enstaka missfall. Det var en skillnad mellan dessa 
grupper när det gäller vilket stöd de fått. Trots att vårdpersonalen är medveten om 
missfallets påverkan på kvinnan så upplever kvinnorna att de inte fått det 
individanpassade stöd som de önskat. Barnmorskan bör i större utsträckning ha ansvaret 
för kvinnor som genomgår missfall då detta ligger inom deras profession, sexuell och 
reproduktiv hälsa. Alla kvinnor bör få en mer jämlik vård när vården är personcentrerad 
redan vid första missfallet.  
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INLEDNING 

I kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2006, s. 13-14) framkommer att 
barnmorskan skall kunna ge stöd och information vid förlossnings- och 
graviditetskomplikationer. Missfall är vanligt förekommande vid en graviditet. Det 
uppskattas att en av fyra kvinnor som blir gravida erfar ett missfall under sina 
reproduktionsår. Enligt kliniska studier slutar 20-30% av graviditeterna i missfall. 
Påverkan på kvinnorna och hur de mår kan vara mycket stor upp till ett år efter 
missfallet, oavsett vilken graviditetsvecka missfallet inträffade. Missfall kan orsaka 
både depressioner och svår sorg som i vissa fall kan vara svåra att hantera. I 
barnmorskans möte med kvinnor som genomgått missfall är det viktigt att veta hur hon 
kan stödja och stärka kvinnan och därför är det av vikt att område lyfts. Författarna 
önskar öka kunskapen inom området.  
 
 
BAKGRUND 

Definition av foster – barn 

Efter utgången av 22:a graviditetsveckan räknas fostret som barn i lagens mening och 
en födelseanmälan till skatteverket ska göras. Detta gäller även de nyfödda som andats 
eller visat annan form av livstecken (SFS 1991:481). Därmed följer Sverige från och 
med 1 juli 2008 World Health Organisation (WHO):s rekommendation att fostret 
övergår till ett barn vid 22 graviditetsveckor (Adolfsson & Kjellström 2014 s. 106). 
 
 

Definition av missfall 
Missfall, som även benämns med den medicinska termen spontan abort, definieras 
enligt WHO (2001) som ett spontant avbrytande av en graviditet. Detta innebär 
utstötning av embryo eller foster som väger upp till 500g eller före 22 fulla 
graviditetsveckor. I de fall då det är oklart hur många veckor en graviditet passerat ska 
fostrets längd vara mindre än 25 cm och utan livstecken för att räknas som missfall. 
 

Alla WHO:s medlemsstater, vilket även inkluderar Sverige, använder sedan 1994 den 
internationella klassifikationen av sjukdomar (ICD). I klassifikationssystemet anses 
spontana aborter som en diagnos. De flesta länder använder systemet för att rapportera 
dödlighetsdata och den ger även en primär indikator på hälsotillståndet i landet (WHO, 
2015). 
 

Missfall kan delas in i två grupper; tidigt missfall och sent missfall, beroende på antalet 
veckor som graviditeten pågått innan missfallet sker. Tidigt missfall beräknas från 
befruktningen fram till vecka 11+6. Sena missfall är vecka 12+0 till vecka 21+6. Efter 
graviditetsveckan 22+0 räknas det som intrauterin fosterdöd (IUFD). Missfallen kan 
även vara inkompletta eller kompletta beroende på om livmodern lyckats tömma sig på 
resterna av graviditeten eller inte. Uteblivet missfall, Missed abortion (MA), inträffar 
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när fostret eller embryot dör i livmodern men inte stöts ut, utan stannar kvar i livmodern 
och cervix är opåverkad (Adolfsson & Kjellström 2014, s. 119-121). 
 

I Sverige finns det medicinska födelseregistret som visar statistik över antal graviditeter 
som lett till förlossning, men det finns ingen statistik angående antal missfall 
(Socialstyrelsen 2013). Först efter 22 veckor rapporteras data in och där av är det svårt 
att med säkerhet veta hur stor andelen missfall som förekommer (Adolfsson & 
Kjellström 2014, s. 107).  
 

Utav alla kända graviditeter resulterar 15-20% i missfall enligt Adolfsson & Larsson 
(2006, s. 746); Hemminki E & Forssas (1999, s. 398). Samtidigt menar Griebel, 
Halvorsen, Golemon & Day (2005, s. 1243) och Adolfsson & Kjellström (2014, s. 112-
116, ss. 107-108) att missfalls frekvensen varierar mellan 20-30%. Prevalensen är 
antagligen ännu högre då tidiga missfall inte alltid noteras av kvinnan.  
 

Adolfsson & Larsson (2006, ss. 741-747) genomförde en studie angående den 
kumulativa incidensen av missfall i Sverige 1983-2003, som visar på att 
missfallsfrekvensen har ökat under dessa år. De beskriver vidare att de såg en markant 
ökning av andelen missfall under tidsperioden 1991-1993. Diskussion förs om 
fosterdiagnostikens utveckling kan ha påverkat deras resultat.  
 

Diagnostik 

Fosterdiagnostiken har utvecklats bland annat genom möjligheten att mäta hormonet 
Human Chorionic Gonadotropin (hCG) i urinen. Redan 21:e dagen efter senaste 
mensen, vilket innebär 7 dagar efter konception påvisas hCG i urinen (Chad 1992, s. 
701). Första hCG graviditetstesten för hemmabruk introducerades 1975 (Adolfsson 
2006, s. 3). Känsligheten på testen var låg och man kunde få både falsk positiv samt 
falsk negativ. Graviditetstester som används på den svenska markanden idag sägs ha en 
tillförlitlighet på mer än 99 % (Apoteket AB 2014; Swiss Precision Diagnostics 2013). 
Runt 1990-talet ändras känsligheten drastiskt från ett hCG värde i uinen på >2000U/l till 
20U/l (Khan, Khan & Khan 1989, ss. 131-133). På vissa ställen har man infört vaginalt 
ultraljud som rutin under tidig graviditet under de senaste decennierna. Detta kan ha 
påverkat att man upptäcker fler tidiga missfall (Adolfsson & Larsson 2006, s. 745).  
 

Orsaker till missfall 
Orsaken till missfall är oftast inte känd i det enskilda fallet enligt Adolfsson och 
Larsson (2006, s. 6). Av alla missfall som inträffar, från befruktningen av ägget fram till 
graviditetsvecka 12, anses 95 % av dem bero på att den tidiga celldelningen inte 
fungerar korrekt. Dessa missfall går inte påverka. De övriga 5 % beror på medicinska 
orsaker (Adolfsson & Kjellström 2014, s. 112-116). De medicinska orsakerna kan 
innefatta metaboliska eller endokrina avvikelser som exempelvis okontrollerat 
blodsocker. Missfallen kan också bero på anatomiska förändringar i livmodern, 
moderkakan eller livmoderhalsen hos kvinnan, exempelvis sammanväxningar i uterus 
eller myom (Adolfsson 2009, s.119; Simpson, 2007, ss. 25-27) men också infektioner så 
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som bakteriell vaginos (Larsson, Bergstrom, Forsum, Jacobsson, Strand & Wolner-
Hanssen 2005, s. 237). 
 
Ytterligare faktor som kan påverka ökningen av missfall är att kvinnorna blir gravida i 
en allt högre ålder. Det finns en generell trend i Europa som visar på att kvinnorna allt 
oftare får barn i åldern 35 år eller äldre (Euro-Peristat 2013, s. 51-75). Medelåldern för 
förstföderskor i Sverige har ökat med fyra år mellan åren 1973 och 2011 
(Socialstyrelsen 2013.) Enligt ett flertal studier (Feodor Nilsson, Andersen, Strandberg-
Larsen & Nybo Andersen 2014, ss. 1375, 1380-1381; Blohm, Fridén & Milsom 2008, s. 
176, 180-181; Simpson 2007, ss. 25-27; Nybo Andersen, Wohlfahrt, Christensen, Olsen 
& Melebye 2000, ss. 1708-1712) har det framkommit att om modern är över 30 år vid 
befruktningen så är risken för missfall ökad. Nybo Andersen et al. (2000, ss. 1708-1709, 
1711) menar på att möjligheten till en fullgången graviditet hos kvinnor i åldern 40 år 
eller äldre är mindre än hos kvinnor i 30-årsåldern på grund av högre risk för missfall, 
utomkvedshavandeskap och IUFD. Andra riskfaktorer är över- eller undervikt vid 
befruktningstillfället (Feodor Nilsson et al. 2014, ss. 1375, 1378-1382). Under 
graviditetens första trimester är alkoholkonsumtion en stor riskfaktor för missfall, men 
även att arbeta nattetid och att utföra tunga lyft d.v.s. över 20 kg. Rökning under 
graviditet har visat sig medföra ökad risk för missfall och risken ökar med ökad 
konsumtion av tobak (Pineles, Park & Samet 2014, ss. 816-819). Efter ett genomgånget 
missfall ökar risken för ytterligare missfall vid nästa graviditet (Rai & Reagan 2006, ss. 
601-602, 608). Upprepade missfall definieras som tre eller flera missfall. 
 

Behandling vid missfall 
Redan 1877 finns det beskrivet hur man med en curette skrapade ut graviditetsvävnad ur 
livmodern. Metoden började användas mer frekvent under 1930-talet (Stjerndahl 2010, 
s. 258). Under de senaste årtionden har behandlingen vid missfall förändrats. När ett 
missfall är konstaterat så finns det tre olika behandlingsstrategier att erbjuda kvinnorna: 
expektans, medicinsk- och/eller kirurgisk behandling. Expektans, innebär att vänta och 
se om kroppen stöter ut fostret själv, används i första hand vid ett tidigt diagnostiserat 
missfall. De flesta kvinnor har ett spontant komplett missfall och är inte i behov av 
vidare intervention (Griebel et al. 2005, ss.1246-1247; National Institute for health and 
Clinical Excelence (NICE) 2012; Sur & Raine-Flenning 2009, s. 483). Expektans är inte 
lämpligt för alla kvinnor utan bör undvikas om det finns en ökad risk för blödning. 
Även kvinnor som bär på en tvillinggraviditet, har en molargraviditet, är i slutet av 
första trimestern, tidigare haft anemi eller koagulationsrubbningar bör undvika 
expektans då dessa faktorer kan göra att det finns en ökad risk att kvinnan får en negativ 
effekt av en blödning. Det används inte heller om tecken på att infektion föreligger 
(NICE 2012). 
 

Skulle inte missfallet vara komplett efter 3-7 dagar efter missfallsstart kan det finnas 
behov av interventioner så som medicinsk- eller kirurgisk behandling. Vid medicinsk 
behandling ges vaginala eller orala prostaglandiner som vanligtvis provocera fram ett 
missfall inom 24 timmar efter administration (NICE 2012). 
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Kirurgisk behandling innebär en utrymning av graviditetsvävnad ur uterus genom en 
dilatation av livmoderhalskanalen och därefter genomförs en vakuumexeres, 
karmanexeres eller curettage. Detta ingrepp genomförs ofta under anestesi (Adolfsson 
2006, s. 10; Sur & Raine-Flenning 2009, s 486). 
 
Kirurgiskbehandling är det mest tillförlitliga metoden för en komplett uterin utrymning 
och är den behandling som är minst associerad med behov av ytterligare interventioner 
(Sotiriadis, Makrydimas, Papatheodorou & Ioannidis 2005, s. 1106, 1110).  

 

Missfallets psykiska påverkan på kvinnan 

Missfall kan beskrivas som en komplex och smärtsam erfarenhet som oftast inte slutar 
efter några dagar eller efter ett kirurgiskt ingrepp. Upplevelsen är så mycket större, och i 
vissa fall så slutar den aldrig riktigt. Missfall är privat, personligt och en intim 
upplevelse av kvinnan både fysiskt och psykiskt; men samtidigt ett socialt fenomen som 
är vanligt förekommande hos ett flertal kvinnor. Ett missfall, det abrupta avbrottet av en 
graviditet, är inte en isolerad händelse i en kvinnas liv - hur kvinnan reagerar påverkas 
utav många olika faktorer så som sociala och kulturella (Gerber-Epstein, Leichtentritt & 
Benyamin 2009, s. 22). 
 

Ett missfall upplevs ofta som en betydande förlust för kvinnan. En förlust av 
moderskapet och en förlust av den uppmärksamhet som hon sannolikt hade fått som 
gravid kvinna. Men även en förlust av enhet med fostret, en förlust av självkänslan i och 
med att hon inte kunde avsluta hela graviditeten som i vissa fall ses som en 
grundläggande kroppslig funktion (Brier 1999, s. 633). Ett flertal artiklar beskriver att 
kvinnorna som genomgår missfall har tankar om innebörden av att vara kvinna och 
deras roll som kvinna, deras fertilitet och deras förmåga att frambringa ett barn (Gerber-
Epstein, Leichtentritt & Benyamin 2009, ss. 23, 25; Corbet-Owen & Kruger 2001, ss. 
416-417). Slutligen så är det en förlust av den tänkta framtiden som mamman och 
pappan förväntats ha med sitt barn (Brier 1999, s. 663). Förlusten av det framtida 
moderskapet (Gerber-Epstein, Leichtentritt & Benyamin 2009, ss. 23, 26). 
 

Adolfson och Larsson (2010 ss, 207-208) visar att kvinnans ålder, antal barn, antal 
tidigare genomgångna missfall och antal graviditetsveckor vid det tidiga missfallet inte 
har inverkan på intensiteten i sorgen. Kvinnans känsla av ensamhet i sin sorg kan 
mildras om andra accepterar att hon sörjer och att hon sörjer mer än ett embryo eller 
foster. Hon sörjer drömmen om framtiden med barnet, den tillvaron har försvunnit. 
 

Kvinnorna i Gerber-Epstein, Leichtentritt och Benyamin (2009, ss. 22-23) studie ansåg 
att det var svårt att definiera vad de egentligen hade förlorat, eller om de hade förlorat 
något över huvudtaget. De sökte meningen av “någon” eller “något” som inte 
existerade, av ett embryo som man inte kunde se. Ett missfall är inte bara en förlust av 
ett embryo, utan även en förlust av en förväntad framtid efter förlossningen. Även 
euforin och spänningen över graviditeten går förlorad. 
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Kvinnor som genomgår tidiga missfall kan uppleva sorg, ångest och depressiva 
symptom i upp till 6-12 månader efteråt (Lok & Neugbauer 2007, s. 243). Brier (2008, 
s. 460) beskriver att sorgen efter missfall är mycket varierande, men den tenderar att 
likna beskrivningen av sorg vid andra typer av betydande förluster. Upp till 40% av 
kvinnorna som genomgått ett missfall kan känna sorg, som kan liknas vid den sorg som 
kvinnor vars barn avlidit vid förlossningen genomgår samt ha samma duration (Lok & 
Neugbauer 2007, s. 243). En distinkt skillnad i sorgen är dock att tonvikten vid ett 
missfall ligger på den tiden man skulle ha haft tillsammans och inte på den tiden man 
har haft tillsammans (Brier 2008, s. 460). 
 

I Walker och Davidson´s (2001, s. 14) studie angående psykologiska reaktioner av ett 
tidigt missfall fann de att cirka 70 % av deltagarna (40stycken) rapporterade symptom 
som vid trauma vilket innefattade rädsla, sömnsvårigheter, ångest, irritabilitet, 
hjälplöshet, skräck och de kan återuppleva sitt missfall. De beskriver vidare att den 
psykiska påfrestningen hade mildrats med tiden, med undantag av ångesten. 
 

Kvinnor som får missfall genomgår en sorg och ska även få hjälp att bearbeta sin sorg. 
Sorgen kan vara både fysisk och emotionell. Stödjande samtal där fokus legat på att 
behandla sorg, om det är sorg kvinnan känner efter missfallet, har visat sig hjälpa 
kvinnor enligt Adolfsson (2010, ss. 6-8). 

 

Sorg är vanlig och ett oundvikligt trauma. Den är väldigt intensiv och durationen är unik 
från person till person. Vissa människor sörjer väldigt måttligt under en lång period och 
vissa sörjer kort och intensivt och vissa är väldigt snabba på att bearbeta sin sorg. Sorg 
beskrivs som ett fenomen som är normalt, men som varierar beroende på emotionella 
och kulturella särdrag. Deras granskning visar på fem aspekter av sorg under det första 
året efter förlust: nedstämdhet, nedsatt hälsotillstånd, kognitiv nedsättning, störningar i 
den sociala och yrkesmässiga funktionen samt positiva drag i sorgeprocessen (Bonanno 
& Kaltman 2001, ss. 709-710, 715-724). 
 

Barnmorskans roll 
I Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2006, s. 11) beskrivs det att 
barnmorskans arbetsområde ligger inom sexuell och reproduktiv hälsa. Detta innebär att 
barnmorskan har ett brett arbetsområde och arbetsuppgifterna varierar. Det framkommer 
att barnmorskan bland annat skall kunna ge stöd och information vid förlossnings- och 
graviditetskomplikationer. Barnmorskan ska ha förmåga att kunna bedöma och 
identifiera avvikelser från normal graviditet som till exempel missfall. Vården som ges 
ska vara av god kvalité och tillgodose patientens behov av trygghet (Socialstyrelsen 
2006, ss. 13-14).  

 

Barnmorskan ska arbeta utifrån en personcentrerad vård vilket innebär att vården 
bedrivs utifrån respekt för patientens behov samt att beslut fattas i samråd med 
patienten. Ytterligare en viktig del i personcentrerad vård är stöd (Berg 2010, s. 36). 
 



 6 

Arbete som barnmorskan utför ska präglas av ett holistiskt förhållningssätt samt bygga 
på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det ska finnas en respekt och omtanke för 
 patienten (Socialstyrelsen 2006, s. 9). Barnmorskan ska vara öppen för kvinnans 
upplevelser och i uppdraget ingår att skydda kvinnans värdighet, vilket barnmorskan 
kan göra genom att utveckla en relation till kvinnan (Berg 2010, s. 150). 

 
Barnmorskan bör vara professionell i sitt bemötande och bemöta kvinnan med lyhörhet. 
Hon bör även låta kvinnorna visa och prata om sina känslor (Adolfsson 2009, s. 121). 
De professionella och samhället i stort, bör låta kvinnan som genomgått ett missfall få 
sörja i sin egen takt, vara med kvinnan i hennes smärta, låta var och en av dem uppleva 
händelsen och relatera till den på sitt egna individuella sätt (Gerber-Epstein, 
Leichtentritt, & Benyamin 2009, s. 21). För att få en kortare sjukskrivning och för att 
kvinnan lättare ska ta sig igenom sorgen är det viktigt med rätt stöd vid missfallet 
(Adolfsson 2010, s. 7).  

 
Gällande vården vid missfall bör barnmorskan sträva efter att kunna ge ett 
känslomässigt stöd, vilket skulle kunna uttrycka sig som omtanke, empati, ömhet samt 
att stödja och stärka kvinnan (Gerber-Epstein, Leichtentritt, & Benyamin 2009, s. 27). 
 

Stödjande samtal 
Par som drabbas av ett missfall bör ges individuellt stöd. Det varierar i olika regioner i 
landet angående vilka lösningar de har på uppföljning. Det är lämpligt att en 
uppföljning sker, då samtal med kvinnan om hennes upplevelser är av stor vikt 
(Adolfsson 2009, ss. 121-122). 
 

Enligt tidigare studier (Brier 1999, s, 633; Adolfson 2010 s. 7) på kvinnor som gått 
igenom missfall har det visat sig att kvinnor kände sig nöjdare med vården efter ett 
missfall om de hade haft möjlighet att prata om sina upplevelser med en professionell 
som gav svar på deras frågor och även lyssnade på dem. I de fall det även funnits ett 
återbesök fyra veckor efter missfallet hade kvinnorna känt sig mer nöjda då det var 
ytterligare ett tillfälle för barnmorskan att ge kvinna stödet som behövdes (Adolfson 
2010, s. 7). Kvinnorna beskrev det uppföljande samtalet som väldigt viktigt. Vid 
återbesöket var det viktigt att personalen tog sig tid att fokusera på kvinnans känslor, 
diskutera de ofta återkommande frågorna om varför missfallet inträffade och oron för att 
det ska hända igen (Brier 1999, s 633). 
 

Enligt Swanson, Chen, Graham, Wojnar och Petras (2009, ss. 1248-1255) kan kvinnor 
som får träffa sjuksköterska vid tre tillfällen efter sitt missfall tidigare uppleva 
emotionellt bättre hälsa efter sitt missfall än kvinnor som inte fått träffa någon eller haft 
färre antal träffar samt självhjälp. De har tidigare kommit ut ur den depression som kan 
uppkomma i samband med missfall samt att metoden har påskyndat sorgeprocessen. 
Det är viktigt att paret får strategier och vägledning om hur man kan hantera förluster 
samt att de får information om hur de ska ta hand om varandra. Jansson & Adolfsson 
(2011, s. 107-108) har intervjuat kvinnor och barnmorskor och analyserat materialet i 
förhållande till Swanson´s teori. I teorin framkommer det att barnmorskan ska visa 
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respekt för kvinnans värdighet, vara kompetenta och närvarande i situationen, möta 
varje kvinna efter hennes behov och att vara känslomässigt närvarande. Det framkom 
även att det inte fanns några likheter mellan hur kvinnor upplevde ett missfall utan det 
var individuellt Det är av vikt att barnmorskan tar sig tid vid undersökningar samt att 
hon inväntar reaktioner från kvinnan och partnern.  
 

Vårdpersonalen kan hjälpa kvinnan eller mannen att sätta ord på känslor, tankar och 
konkretisera upplevelsen av graviditeten och missfallet. Detta kan ge dem en ökad 
känsla av kontroll av händelsen. I och med att de kan sätta ord på händelsen kan de 
lättare dela sina tankar och känslor med andra och därmed underlätta att få stöd av 
omgivningen (Brier 2008, s. 461). 
 

Vårdpersonalen kan föreslå att samla ihop saker rörande graviditeten, exempelvis 
ultraljudsbild, ett brev om tankarna de hade för framtiden för barnet och lägga detta i en 
minnes ask. Personalen kan också föreslå en minnes ceremoni som kan markera 
händelsen och slutet av denna fas och början på en ny fas i livet (Brier 2008, ss. 461-
462). 
 
 

PROBLEMFORMULERING 

Missfall är vanligt förekommande och något som påverkar kvinnan fysiskt, psykiskt och 
socialt. Ett missfall kan orsaka mycket sorg och det förväntade livet förändras plötsligt 
till något annat. Kvinnan kan behöva hjälp att ta sig igenom den närmsta perioden efter 
missfallet. Att samtala med kvinnan och ge rådgivning efter missfallet kan hjälpa henne 
att ta sig igenom sorgen lättare. Vården kring missfall ser olika ut på olika kliniker. 
Kvinnor kan ha olika behov av hjälp och stöd efter missfallet. De kan även ha olika 
tankar om vad stöd är och hur det kan hjälpa dem. Genom att studera kvinnors 
upplevelser av stöd vid tidigt missfall kan barnmorskan få en ökad kunskap och 
förståelse om kvinnans behov. Detta kan hjälpa barnmorskan att genomföra den 
personcentrerade vården på bästa sätt.  
   
 
SYFTE 

Syftet är att belysa kvinnors upplevelse av stöd från vårdpersonal i samband med tidigt 
missfall. 
 
 
METOD 

Ansats 

En kvalitativ metod användes för att kunna ta del av andra människors upplevelser utav 
en företeelse. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 188-189) lämpar sig 
en kvalitativ metod för att undersöka upplevelser, erfarenheter, tankar och 
uppfattningar. Studien har en induktiv ansats som är lämplig att använda vid en 
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förutsättningslös analys utav informanters berättelse av sina upplevelser. Under 
analysen av materialet krävs en medvetenhet angående informanternas personliga 
livssituation och författarnas egen förförståelse (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, 
ss.188).  
 

Deltagare 

Kriterierna för deltagande i denna studie var att kvinnan haft ett eller fler tidiga missfall, 
det vill säga innan graviditetsvecka 11+6 och att hon var svensktalande. 

 
14 kvinnor visade intresse för studien. Utav dessa 14 kvinnor tackade nio ja till att 
medverka. Två kvinnor avstod att delta på grund av personliga skäl. Intervjuer har 
genomförts med sju kvinnor. Kvinnorna var i åldrarna 27-39 år, utav dessa hade fem 
utav sju genomgått mer än ett tidigt missfall. Tid som passerat sedan senaste missfallet 
varierade från pågående till två år. Alla deltagare hade en partner. Sex av sju kvinnor 
hade ett eller fler barn. Informanterna kom från olika delar av Sverige. 
 
 

Datainsamling 

Klinikchefer och vårdenhetschefer på kvinnokliniker vid fyra olika sjukhus i södra 
Sverige fick både muntlig och skriftlig information (se bilaga 1) angående studien. De 
tillfrågades angående genomförande av studien på deras klinik. Vårt önskemål var att ett 
informationsbrev (se bilaga 2) angående studien delades ut till kvinnor som genomgått 
tidiga missfall på deras klinik. Positiv respons och ett skriftligt godkännande (se bilaga 
1) erhölls från alla fyra sjukhus. Inga informanter erhölls från dessa fyra sjukhus. 
 

För att rekrytera deltagare publicerades ett informationsbrev (se bilaga 2) angående 
studien via sociala mediet Facebook. Informationen publicerades både via två slutna 
Facebook grupper med 245 respektive 21 medlemmar. Deltagandet var frivilligt och 
baserades på informanternas intresse för ämnet. De som var intresserade av att delta i 
studien ombads att visa sitt intresse via de slutna Facebook gruppen eller via personligt 
meddelande (pm) för att sedan bli kontaktade för vidare information. Frågor angående 
studien besvarades via pm. Informationsbrev och samtyckesformulär (se bilaga 3) 
skickades ut via pm till de som var intresserade av att deltaga. Efter några veckor 
skickades en påminnelse förfrågan angående deltagande ut via pm till alla intresserade 
som ej svarat. De som visade intresse kontaktades sedan via short message service 
(sms) eller pm där författarna i samråd med informanten beslutade tid och plats för 
intervjun. Samtliga informanter informerades muntligt och skriftligt att de när som helst 
hade rätt att avbryta sitt deltagande i studien. Alla informanter gav ett informerat 
samtycke till att delta. Informanterna visade sig vara från olika delar av Sverige. 
Samtliga informanter valde att bli intervjuade via telefon. Författarna ringde sedan upp 
informanten på avtalad tid och genomförde intervjun. Intervjuerna var mellan 15 - 42 
minuter långa. Intervjuerna spelades in. 
 

Kvalitativa intervjuer genomfördes med hjälp av öppna frågor. Öppningsfrågan vid 
samtliga intervjuer var: Hur upplevde du stödet du fick från vårdpersonalen vid 
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missfallet? Vidare ställdes fördjupande frågor av typen: Vad menar du? Kan du utveckla 
detta mer? Intervjuer har genomförts med sju svensktalande kvinnor. Under kvalitativa 
intervjuer berättade informanten fritt om sina upplevelser och erfarenheter av det 
området studien belyser (Lundman & Hällgren Graneheim (2012, ss. 189). Genom att 
intervjuaren stimulerar informanten med hjälp av följdfrågor så blir intervjuaren 
medskapare i det material som sedan analyseras. Detta sätt att arbeta ställer krav på 
intervjuaren. Det är viktigt att vara följsam och kunna möta informanten.  
 

Kvinnorna blev tillfrågade vid intervjun om hon visste om det var sjuksköterska, 
barnmorska eller läkare hon varit i kontakt med vid missfallet. Det framkom att de ofta 
inte visste vilken personalkategori hon kom i kontakt med. Detta har gjort att författarna 
inte har skrivit specifikt om barnmorskan utan om vårdpersonalen i allmänhet.  
 

Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes utifrån en kvalitativ innehållsanalys hämtad från Lundman 
och Hällgren Granhheim (2012, ss. 187-201), som är en välstrukturerad analysmodell 
att arbeta efter. Intervjuerna transkriberades ordagrant i anslutning till intervjutillfället. 
Den insamlade materialet lästes igenom ett flertal gånger av båda författarna för att lära 
känna materialet och få en helhetsbild. Till en början gick författarna igenom materialet 
var för sig för att bilda sig en egen uppfattning. Därefter pågick en gemensam reflektion 
där texten analyserades gemensamt. Enligt Lundman och Hällgren Granheim (2012,  s. 
189) är det viktigt att känna sitt material för att kunna fullfölja analysen. Genom att 
författarna reflekterade över textens huvudsakliga innehåll kunde de sedan arbeta vidare 
med att extrahera meningsenheter ur intervjuerna som motsvarade syftet. Författarna har 
diskuterat med varandra om vad som skulle ingå och båda har gått igenom det 
transkriberade materialet samt meningsbärande enheter. Meningsenheterna 
kondenserades, vilket innebar att texten kortades ner för att lättare kunna hanteras utan 
att det viktiga i texten gick förlorad (se Tabell 1). Där efter abstraherades det 
kondenserade materialet och kodades. Koden beskriver med ett ord eller en kort mening 
innehållet i en meningsenhet. Koderna med liknande innehåll sammanfördes sedan till 
12 underkategorier. Underkategorierna utmynnade sedan i fem kategorier. Utifrån 
kategorierna har ett tema bildats som knyter samman resultatet.  
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           Tabell 1 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

jag upplevde väl 
inget stöd 
direkt..någon 
gång asså 
så…utan det 
kändes ganska 
sådär som om 
löp…eller det 
kändes  som om 
jag bara var en i 
ledet…det 
kändes som om 
det gick på 
löpande band 
 
 

Upplevde inget 
stöd utan det 
kändes som en i 
ledet, som 
löpande band 

 
 

Upplevdes som 
löpande band 
 
 

En i mängden 
 
 

Övergivenhet 
 

 

 

Etiskt övervägande 

Enligt lag (SFS 2003:460) samt vetenskapliga rådet (2014) behöver inte uppsatser på 
avancerad nivå ansöka om etikprövning. Studien har ändå följt etikprövningslagens 
regler angående exempelvis samtycke och information. I genomförandet av studien har 
hänsyn tagits till Helsingforsdeklarationen som antogs 1964 i vilken man tillgodoser 
samtyckeskrav, informationskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekravet. Muntlig 
och skriftlig information angående studien gavs till de kvinnor som deltog. Alla 
informanter fick skriva på ett samtyckesformulär där det framgick att de när som helst 
kunde avbryta sin medverkan i studien utan motivering. Information gavs till 
informanterna att identiteten inte ska kunna härledas i materialet. Materialet har 
behandlats konfidentiellt och intervjuerna har av identifieras Intervjuerna märktes med 
ett nummer där endast författarna visste vilket nummer som tillhörde vilken intervju. 
Data redovisas på ett sådant sätt att inte en enskild individ kan identifieras. Kvinnornas 
upplevelser kan röra upp känslor kring missfallet som man måste ha i beaktande. 
Obehagliga minnen kan dyka upp hos kvinnan (Trost 2010, s. 123). Om behovet av 
samtalsstöd skulle uppstå kunde författarna hjälpa kvinnorna att ta denna kontakt. 
Författarna ser dock att vinsten av studien är större, då kunskapen hos barnmorskan 
ökar. Barnmorskans kunskap kan komma många kvinnor till godo.  
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RESULTAT 

I analysprocessen framkom temat En variation av känslor som påverkar 
helhetsupplevelsen som bildades utav fem kategorier och 12 underkategorier (se Tabell 
2). Kategorierna Övergivenhet, Bekräftelse, Ovisshet, Trygghet och Maktlöshet. 
Kategorin Övergivenhet bildades av underkategorierna: En i mängden, Att inte sätta sig 
in i patientens situation. Kategorin Bekräftelse utgjordes av underkategorierna: Att vara 
viktig, Att synliggöras. Kategorin Ovisshet utmynnade från underkategorierna: 
Avsaknad av information, Att känna sig utlämnad. Kategorin Trygghet fram kom av 
underkategorierna: Att veta vad som händer, Att prioriteras, Att vara tillfreds. Kategorin 
Maktlöshet bildades av underkategorierna: Att inte bli tagen på allvar, Att bli avvisad, 
Att behöva stå på sig. 

 

En variation av känslor som påverkar helhetsupplevelsen 

Temat visar på att det finns en variation av upplevelser som definierats som känslor. Det 
har visat sig att kvinnorna kan ha varierande upplevelser av stödet vid tidigt missfall 
som kan vara både positiva och negativa. Bland de mer negativa känslorna som 
kvinnorna upplevt tillhör övergivenhet, ovisshet och maktlöshet. De som uppkom som 
positivt var att de blivit bekräftade och känt sig trygga.  

 

 

           Tabell 2 

Tema Kategorier Underkategorier 
En variation av känslor 
som påverkar 
helhetsupplevelsen 

Övergivenhet En i mängden 

Att inte sätta sig in i patientens situation 

 Bekräftelse Att vara viktig 

Att synliggöras 

 Ovisshet Avsaknad av information 
Att känna sig utlämnad 

 Trygghet Att veta vad som händer 
Att prioriteras 
Att vara tillfreds 

 Maktlöshet Att inte bli tagen på allvar 

Att bli avvisad 
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Att behöva stå på sig 

 

Övergivenhet 
Kvinnorna upplevde en känsla av övergivenhet i samband med sitt möte med 
vårdpersonalen. De ansåg att de inte var sedda utan endast en i mängden. De uttryckte 
också att personalen inte hade förståelse för deras situation utan mycket gick på rutin. 

 

En i mängden 
Kvinnor beskrev hela situationen som ett löpande band där vårdpersonalen behandlade 
dem som varor på ett band där det går av sig själv utan att stanna upp och bemöta 
kvinnan. Situationer beskrivs även som att personalen kommunicerar med patienten och 
ger besked som något man gör på rutin, som om detta vore något kvinnorna gjorde 
dagligen. Information ges utan att vårdpersonalen tar reda på hur kvinnorna mottar 
informationen. 

“jag upplevde väl inget stöd direkt..någon gång asså så…utan det kändes 
ganska sådär som om löp…eller det kändes som om jag bara var en i 
ledet…det kändes som om det gick på löpande band…” (1) 

Missfallet kunde vara en chockartad upplevelse, en stor händelse i deras liv både fysiskt 
och psykiskt. Känslan var att vårdpersonalen ser på missfall som ett rutinarbete och inte 
som någon speciell händelse. Kvinnorna tyckte att alla behandlas på samma sätt och att 
vården inte såg händelsen som något speciellt som de genomgick. Vården sände ut 
signaler att missfall är vanligt förekommande och oftast inte kräver någon behandling. 
Detta upplevdes i sin tur som att personalen inte ansåg att kvinnorna var i behov av mer 
vård. En del får ett telefonsamtal och därefter är kontakten med vården slut.  

“hon fick mej att känna mej …oviktig” (1) 

 

Att inte sätta sig in i patientens situation 
Kvinnorna upplevde att personalen inte satte sig in i deras situation och att det blev 
mekaniskt. Det fanns ingen känsla för att vårdpersonalen anpassade situationen eller 
samtalet efter kvinnan och hennes behov. 
 

En uppfattning av att de blev hemskickade och att personalen inte ville hjälpa dem 
fanns. Den psykiska påfrestningen var oberoende av längden på graviditeten, det 
framgick att det inte spelade någon roll i vilken graviditetsvecka missfallet skedde. 
Personalen kunde förminska kvinnornas känslor genom att uttrycka att det är så vanligt 
ett missfall sker. Vidare kunde de vid vissa tillfällen inte förstå varför kvinnan var 
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ledsen och ställde frågor om varför hon var ledsen i samband med missfallsbeskedet. 
Sjukvårdspersonal har inte lyssnat på det kvinnan har uttryckt och heller inte bemött 
henne på det sätt hon själv önskat. Istället har de kunnat byta samtalsämne och pratat 
om någonting annat.  
 

 

 “Nä men, det är ju så vanligt…Gå hem och ta en Alvedon 
 och gå vidare”, liksom…medans man tappar bort det här att 
 när det är den första gång det händer så är det ju, liksom, 
 total katastrof för den det händer för, liksom.” (7) 

 
 

Bekräftelse 

Det framkom att några kvinnor upplevde en empati hos vårdpersonalen i samband med 
missfallet/missfallen. De kunde känna att de var viktiga och att de bekräftades som en 
egen individ i mötet. En upplevelse av att synliggöras av vårdpersonalen var positivt 
och att dessa förstod att kvinnorna behövde information samt att bli tagna på allvar. 
Kvinnorna upplevde i dessa fall att de fått ett trevligt bemötande.  
 

Att vara viktig 
Genom att kvinnorna emellanåt upplevde att vårdpersonalen ägnade patienten några 
extra minuter fick det dem att känna sig värdefulla och bekräftade i den situation de 
befann sig i. Personalen hade inte bråttom utan lade övriga uppgifter åt sidan för att 
ägna sin fulla uppmärksamhet på kvinnan framför dem. 
 

 

“Dom har mer medkänsla, inte haft lika bråttom och avfärda mig. “ (2) 
 

 

I något fall tog sig personalen tid och lyssnade på kvinnan. De ägnade all 
uppmärksamhet åt henne och vad hon berättade och hade behov av att prata om vid 
missfallet. Kvinnorna kunde känna att det fanns någon där för dem och att i detta 
ögonblicket var hon det enda som prioriterades. 

 

“men det dom gjorde var att verkligen titta mej i ögonen, åå satt ner 
lugnt och fint och la ifrån sig allting och… bara lät mej berätta.. [...] att 
dom lät mej få tid att prata ut …om mina rädslor och funderingar och 
känslor” (5) 
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Att synliggöras  
Ett bemötande som var respektfullt och positivt kunde påverka kvinnan och göra att hon 
kände sig sedd. De beskrev att de blivit bra bemötta i telefonen och inte blivit avfärdade 
lika snabbt som i andra möten i samband med andra missfall vilket har gjorde att 
känslan av att bli sedd framträdde. 
 

Det fanns en beskrivning av att vårdpersonal lyssnat på deras upplevelser och bemött 
kvinnornas tankar och känslor. Även att personalen kunde se hur kvinnan mådde och 
inte bara till det medicinska resultatet. 
 

 

 “väldigt medmänsklig och som ser till hela människan och inte bara till 
 händelsen.” (5) 
 
 

Kvinnorna har beskrivit att det gör stor skillnad med ett bra bemötande. När 
vårdpersonalen mötte henne med empati och medkänsla, genom att exempelvis beklaga 
det som hänt, gjorde detta att de kände att de blivit sedda och bekräftade. Det var ibland 
de små orden som gjorde en väldigt stor skillnad i upplevelsen. 
 

Någon uttryckte att de togs på allvar när de var i kontakt med vården. 
En kvinna fick komma in så fort hon önskade eller var orolig vilket gav henne en känsla 
att bli tagen på allvar. Hon kände att hon blev tagen på allvar direkt och fick kontakt 
med vården. 
 

Ovisshet 
Kvinnorna som genomgått tidigt missfall upplevde en ovisshet i och med en avsaknad 
av information. De ansåg att de inte fick den information som de själva kände att de 
hade behov av. Ibland var informationen given på ett sådant sätt att de ändå inte visste 
vad som hände eller vad som skulle ske. I och med denna ovisshet visste de inte vad de 
skulle förvänta sig vid ett missfall. Kvinnorna upplevde att de kände sig utlämnade. 
 

Avsaknad av information 
Kvinnorna upplevde en avsaknad av information, vilket kunde innebära att de inte fick 
någon information över huvud taget eller att den informationen de fick inte var den 
information som de var i behov av. De önskade en individanpassad information.  
 

Kvinnor upplevde att det fick bristande information om vad de kunde förvänta sig vid 
ett missfall, så som blödningsmängd, vad händer med fostret, vad händer med kroppen 
och när kan man försöka bli gravid igen. 
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“ja, och mer information om hur man ska, alltså ja för att, du står ändå 
med ganska många frågor. Man kanske ska börja försöka igen och... vad 
händer med kroppen och...lite såhära så jag kan nog känna att 
information, mer information.” (3) 
 

 

Informationen om vad ett tidigt missfall innebar var inte alltid tydlig, utan kunde ibland 
skapa fler frågor. När kvinnorna inte fick information som de lätt kunde ta till sig via 
vårdpersonalen sökte de ibland vidare på Internet och olika sociala medier. De uppgav 
själva att detta inte alltid var den bästa källan till korrekt information, men att de inte 
hade något annat val. 
 

 

 “men jag fick ingen information om någonting utan all informationen jag 
 har fått har ju fått läsa mig till, alltså leta upp på Internet och försökt leta 
 på 1177 och letat efter vad andra har för erfarenheter” (3) 

 
 
 

Att känna sig utlämnad 
Några av kvinnorna uttryckte att de hade en känsla eller misstanke att de höll på att få 
ett tidigt missfall. Kvinnorna uttryckte att det fanns tekniska möjligheter, att med hjälp 
av ultraljud få bekräftat om de hade ett levande foster i magen eller inte. Att inte få en 
undersökning som verifierade deras känslor eller misstankar innebar mycket oro och 
sorg. I stället kunde en undersökning ha hjälpt dem att gå vidare tidigare.  
 
Det fanns en beskrivning av att vårdpersonalen inte tog hand om kvinnan när hon sökte 
vård för sina besvär vid sitt tidiga missfall. Hon fick vänta länge på att någon skulle 
uppfatta att hon behövde hjälp. Känslan av att vara utlämnad infann sig då hon inte 
visste vad de skulle förvänta sig. 
 

 

 “Ehh... innan vi ens en gång fick inskrivning eller vad man ska 
 säga, ehh, då satt vi ungefär två, ja, en en och en halv två timmar  
 var och vänta på att de ens en gång skulle fråga vad vi gjorde där. 
 Det känns inte riktigt bra. Det kan hända ganska mycket på dom 
 timmarna.“ (3)  
 

 

Missfallen kunde ibland innebära att kvinnorna fick genomgå olika medicinska 
interventioner. Att kvinnorna inte visste vad de olika interventionerna innebar gjorde att 
de kände sig utlämnade. De fick känslan av att om de inte var i behov av några 
interventioner så skulle de inte störa vården utan fick klara det själv. Infann sig känslan 
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av att de var i behov professionellt stöd i form av exempelvis kurator så fick kvinnorna 
ofta ta denna kontakt själva.  
 
 

 “frågor och funderingar jag hade fick jag ju ringa upp till gyn då eller till 
 mottagningen…det var liksom inget som hon hade tid… att liksom…direkt 
 ge mej på plats då..så sa jag…jaha jag ska opereras vad händer eller..då 
 sådär “ (1)  
 
 

Trygghet 
Känslan av trygghet infann sig hos de kvinnor som fick veta vad som hände vid ett 
missfall. Att de kände sig prioriterade under samtalet eller besöket inom vården, 
upplevdes väldigt positivt. Möjlighet till uppföljning av sina frågor och funderingar via 
telefon eller via besök på mottagningar har varit en stor trygghet. Några upplevde att de 
var tillfreds och kände att de inte behövde någon vidare kontakt.  
 

Att veta vad som händer 

Det framkom att mycket information kunde ge en känsla av trygghet och en känsla av 
att veta vad det är som händer och hur kvinnorna senare efter missfallet kunde gå vidare 
med eventuellt ny graviditet. Det handlar inte bara om att få information utan om att få 
individanpassad information. Någon kvinna uppgav att hon fick ett informationshäfte av 
personalen om missfall medan någon annan uttryckte att vårdpersonalen var väldigt 
informativ och tog sig tid att berätta vad som skedde. Ytterligare en annan hade behov 
av att få veta provresultat. En kvinna fick information i form av statistik och hur många 
kvinnor det är som får missfall. I och med detta kunde hon veta att det är vanligt och att 
hon inte är ensam om att få missfall och att det inte beror på henne. 
 
 

Där fick du, alltså.. siffror hjälper vissa, vissa inte, andra bryr sig inte. 
Siffror hjälper mig väldigt mycket och där fick jag statistik på hur vanligt 
ovanligt MA är och missfall och alltså, hela processen liksom att det är 
vanligt så så innan den och den veckan och efter den och den veckan blir 
det så och så. (3) 

 

Att prioriteras 
Några kvinnor beskriver att de har fått möjlighet att ta kontakt igen om de har frågor. 
Någon har fått telefonnummer eller mejladress till läkaren. Även om de inte har nyttjat 
erbjudandena, så har de ändå känt en trygghet i att möjligheten att få kontakt med någon 
vid behov har funnits. Vid några av missfallen har kvinnorna även fått komma på 
kontroller efter ett antal veckor för att kunna få en uppföljning av om missfallet har varit 
komplett eller inkomplett och om behovet funnits för vidare interventioner. 
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Erbjudande om att få samtalsstöd i form av kuratorskontakt eller psykolog kunde göra 
att kvinnorna kände att de prioriterades. Vårdpersonalen hade uttryckt till patienten att 
hon prioriteras mycket eftersom hon tidigare haft flertalet missfall vilket också hade en 
positiv effekt och gav en trygghet till kvinnan. 
 

 

“Här har du en som haft många missfall...hon prioriteras...mycket.” (2) 
 

 

En kontroll vid misstanke om missfall tyckte kvinnor var positivt. Att få komma och 
göra ett ultraljud även om kvinnorna visste att det antagligen inte skulle ge ett positivt 
besked gjorde att de upplevde sig prioriterade av vårdpersonalen. Det gav en känsla av 
trygghet. 
 

“eftersom vi fick TLC och då, ja men då fick man liksom allt stöd man 
behövde . Vid minsta oro så fick jag komma in och kolla och aa och så 
fick man mer bekräftat. Istället för att gå runt i flera veckor och vänta på 
att få reda på om embryot var dött eller inte så fick man komma in inom 
några dar och kolla och då känns det på något sätt lättare att man vet, 
man får liksom bekräftat att okej nu gick det här dåligt men då kan man 
gå vidare” (4)  
 

 
 

Att vara tillfreds 
Några kvinnor upplevde att de var tillfreds med situationen. De var inte i behov av mer 
information eller stöd just då. De upplevde att de kunde lita på att kroppen stötte ut hela 
graviditeten och visste att missfall var vanligt förekommande. En beskrivning av att 
kvinnan inte brydde sig om första missfallet då det är så vanligt förekommande kunde 
ses. 
 

“för att det var min första graviditet så jag kände att det är sånt som kan 
hända och det är väldigt vanligt..” (3) 

 
 
 

Maktlöshet 
Maktlösheten innebar att kvinnorna kände att de inte blev tagna på allvar. De fick en 
känsla av att bli avvisade från vården när de var i behov av att komma i kontakt med 
vårdpersonalen. Känslan av att behöva stå på sig för att få hjälp infann sig ofta vid 
första kontakten med vården vilken skedde via telefon eller besök på mottagningen. 
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Att inte bli tagen på allvar 
Att inte bli tagen på allvar var en känsla som kunde uppstå. En beskrivning av att 
vården inte ville lyssna. Kvinnan kunde vara tydlig och informera om sina besvär men 
vårdpersonalen tog inte detta på allvar. Personalen utgick inte från vad patienten 
beskrev att hon kände i kroppen utan gick endast på det som var mätbart. 
 

“dom trodde inte på mig över huvud taget. [...] Jag misstänkte ett missfall ehh 
men sen när jag hade småblött i en månad så kände jag att det här är inte, det 
är någonting som inte stämmer. Så jag måste ju kolla upp det. Jag gjorde 
gravtest och det visade positivt, min enda tanke var att jag är inte gravid.” (3) 
 
 

 

“Men vården ville inte lyssna. Trodde inte på mig. Jag fick vänta vecka efter 
vecka.” (2) 

 

 

Att bli avvisad 
Känslan av att man inte var något värd vid en tidig graviditet var upplevelser som 
framkom. Kvinnan sökte hjälp, men vårdpersonalen kunde inte hjälpa dem och skickade 
dom vidare. Kvinnan kunde också bli tillsagd att avvakta trots att hon upplevde ett 
behov av hjälp. Kvinnorna kunde beskriva att de upplevde att vårdpersonalen såg dem 
som ett besvär och att personalen inte var så förtjusta i att låta kvinnan få en tid bokad. 
 

Bemötandet kunde vara kallt och korthugget i telefonen samt att kvinnan märkte en 
irritation hos vårdpersonalen gentemot henne. Kvinnorna kunde känna en besvikelse 
över sättet de avvisades. 
 

 

“Och då sa typ barnmorskan att ja men det är sånt som händer, det är 
bättre lycka nästa gång, typ.” (4) 
 

 

Att behöva stå på sig 
Känslan av att behöva stå på sig infann sig hos de flesta kvinnorna redan vid första 
kontakten med vården. Den första kontakten skedde via telefonsamtal eller besök på 
mottagning. De upplevde att de ibland fick vänta väldigt länge innan de kom i kontakt 
med någon som var där för att svara på deras frågor och funderingar. Kvinnor kunde 
även behöva argumentera med personalen om varför hon skulle få komma på kontroll. 
Någon upplevde att de fick kontakta vården flera gånger för att få en tid bokad. 
 
 

“Vi kommer aldrig att komma in” (7) 
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Kvinnor kunde uppleva att de nästan skulle behöva ljuga för att få komma intill och få 
vård. De upplevde att de kvinnor som utåt visade att de inte mådde bra fick komma in 
snabbare och genomföra olika undersökningar än de som inte var lika utåtagerande, 
men som kunde må minst lika dåligt. 
 
 

“och sen kan jag tycka det är tragiskt att man kan böla sig till det mesta. 
När man är 100% ärlig vilket jag kört det racet inne på sjukhuset så har 
jag blivit nekad. [...] man söker dit av en anledning sen bara för att jag 
inte är helt hysterisk så behöver inte det menas att man mår bättre än 
den som är helt hysterisk.” (3) 
 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelse av stöd från vårdpersonal i 
samband med tidigt missfall. Kvalitativ metod har använts eftersom författarna har 
eftersträvat att att studera kvinnornas unika upplevelser och erfarenheter (Kvale & 
Brinkman 2014, s. 47; Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 188). 

 

Intervju är en lämplig metod för att få svar på hur en människa upplever en viss 
företeelse samt för att nå det fria berättandet (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 
189).  
 

Författarnas förförståelse inom det studerade området innefatta den kunskap som 
inhämtats inom barnmorskeutbildningen samt olika sociala medier. Det fanns en bild av 
att kvinnor inte omhändertogs på bästa sätt. Trovärdigheten av materialet som studeras 
påverkas utav hur författarnas förförståelse har präglat analysen. Författarnas har 
diskuterat och varit medvetna om att deras förförståelse av företeelsen som inkluderar 
tidigare erfarenheter, teoretisk kunskap men också förutfattade meningar påverkar 
analysen utav materialet. Ofta sker denna påverkan av materialet omedvetet, så det kan 
vara svårt att inte påverka resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 197.) 
Författarna anser ändå att förförståelse kan vara positivt i den bemärkelsen att det kan 
öppna möjligheter till att finna ny kunskap och få en djupare förståelse av det som 
studerats (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 197.)  
 

Vid värdering av trovärdighet i ett resultat inom den kvalitativa forskningen används 
begreppen giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet (Lundman & Hällgren 
Graneheim 2012, s. 197). Giltigheten tar upp om resultatet av koder, underkategorier 
och kategorier avspeglar det som framkommer i analysmaterialet. Giltigheten har stärks 
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genom användandet av citat från intervjuerna i författarnas resultatredovisning av 
kategorierna (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 198). 
 

I en kvalitativ intervjustudie går det inte bortse ifrån att författaren blir delaktig och där 
med medskapare av texten genom samspelet med informanten under intervjun. Detta 
innebär dock inte att resultatet inte är giltigt. Resultatet av en intervjustudie är alltid 
beroende av författarna (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 199). 
 

Vid urvalet valdes enbart svensktalande kvinnor, vilket kan ses som negativt. Icke 
svensktalande kvinnor skulle kunnat ha gett en kulturell nyanserad bild av kvinnors 
upplevelse av stöd. Detta urval gjordes medvetet för att minska risken för missförstånd. 
Vid användning av tolk är risken att informanten kan bli hämmad i sin berättelse och 
information kan gå förlorad och översättningen via tolk kan vara ofullständig då det kan 
förekomma syftningsfel eller liknande. 
 

I en kvalitativ intervju är författaren alltid delaktig och sätter sin prägel på intervjun i 
och med samspelet med informanten under intervjun (Lundman & Hällgren Graneheim 
2012, s. 198). 
Författarna har varit följsamma men även lett tillbaka in på ämnet om intervjupersonen 
avvikit från ämnet. Intervjuerna genomfördes enskilt vilket innebär att exakt samma 
frågor inte har används under intervjuerna eftersom kvinnorna tar upp och pratar om 
sina egna upplevelser. Detta innebär att författarna har fått en större variation på 
upplevelsen av stöd vid missfall, vilket vi ser som en styrka med studien. Fördel med att 
intervjua enskilt är att informanten inte behöver känna sig i underläge (Trost 2010, s. 
67)  
 
Antal informanter var inte förutbestämt, men ett önskemål fanns om minst 6-8 
informanter för att få ett underlag som var tillräckligt stort för genomförande av 
tolkning och analys. Författarnas första tanke var att rekrytera informanter genom att 
kontakta olika kvinnokliniker i Sverige. Det visade sig att det var svårt att få något 
underlag på detta sätt därför söktes informanter istället på de sociala medierna. Ett 
flertal kvinnor visade intresse via de sociala medierna. En klinik som var positiva till att 
delta delade aldrig ut några informationsbrev. Anledningen till detta var att de önskade 
personlig information till alla sina medarbetare på plats, vilket vi inte hade möjlighet att 
genomföra på grund av tidsbrist. 
 

Att författarna valde att söka informanter på slutna sidor på Facebook kan haft påverkan 
på resultatet. Det är möjligt att det är en viss grupp kvinnor som söker sig till dessa 
sidor och att det är kvinnor som har ett större behov av att samtala och hitta andra som 
varit med om liknande händelser. 
 

Intervjukvalitén kan vara påverkad eftersom det behövs träning på att intervjua för att 
de ska bli så bra som möjligt. Intervjuteknik är något som man måste träna på och lära 
in. Kvale och Brinkman (2014, ss. 33-34) menar på färdigheten att intervjua lärs genom 
att genomföra intervjuer och kvalitén av intervjun bedöms av den kunskap som 
producerats. 
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Att författarna inte har haft en intervju gemensamt har diskuterats av författarna. 
Bedömningen blev att det inte behövdes då första intervjun gjordes och lästes igenom 
efteråt av båda författarna och på så sätt fick en bild av hur den andra intervjuaren gått 
till väga. Eftersom båda författarna har haft tillgång till och varit medvetna om vilken 
öppningsfråga som ska ställas och innebörden av syftet så kan ändå intervjuerna hålla 
god kvalité.  
 

När intervjun började närma sitt slut tillfrågades alla informanter om de hade något mer 
att tillägga. Ofta innebar denna frågan en liten paus då informanten fick tid till 
eftertanke. Ibland utmynnade denna frågan i ännu mer givande material att analysera. 
Intervjuerna har varierat i längd, mellan 15-42 minuter, men efter transkribering och 
under analysarbetet har mycket användbart material funnits. Enligt Kvale och Brinkman 
(2014, ss. 156-158) är det inte längden på intervjun eller antalet intervjuer som avgör 
kvalitén eller studiens trovärdighet, det är innehållet i intervjuerna.  
 

Tillförlitligheten stärks genom att författarna vid upprepade tillfällen har 
uppmärksammat sitt ställningstagande inom området under forskningsprocessen. En 
risk när man är två författare kan vara att man gör olika analyser av materialet. Detta har 
förhindrats genom att författarna läste igenom materialet enskilt och sedan fortlöpande 
resonerat med varandra för att få en ökad förståelse av materialet och analysen. Genom 
att diskutera analysprocessens samtliga delar och resultatet sinsemellan stärker det 
resultatets tillförlitlighet. 
 

Deltagarna i studien hade skiftande erfarenhet av tidiga missfall och det varierade i tid 
sedan senaste missfallet. Detta ger en spridning av erfarenheter och distans till 
upplevelsen, vilket författarna ser som positiv. 
 

Överförbarheten avser i vilken grad resultatet kan överföras till andra grupper eller 
situationer (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 198). Vid jämförelse med 
forskning går det se att det finns likheter med resultatets olika kategorier och kan i vissa 
fall överföras till andra grupper. Exempelvis de som blivit vårdade med Tender Loving 
Care (TLC). 
 
Flera av deltagarna i studien har haft upprepade missfall och har då kommit i kontakt 
med TLC vilket kan vara svårt att föra över till de kvinnor som inte kommer i kontakt 
med TLC. Om resultatet delas upp i de kvinnor som fått TLC och de kvinnor som inte 
fått TLC kan resultatet lättare överföras till de olika respektive grupperna. Samtidigt har 
de kvinnor som haft upprepade missfall inte kommit i kontakt med TLC förrän efter 
andra eller tredje missfallet vilket betyder att de har upplevt båda sätten att få vård på. 
Detta styrker det faktum att studien är överförbar.  
 

Begränsning av överförbarhet kan bestå i att antalet deltagare var få och de som deltog i 
studien kan ha haft ett ökat behov eller intresse av att tala om sin upplevelse under 
missfall. Resultatet kan därmed ha påverkats.  
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De kvalitativa metodernas mål är att beskriva inte förutsäga och strävar efter att förstå, 
inte förklara. Forskningen kan göra något sannolikt men inne bevisa något (Malterud 
2014, s. 40). 
 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet av denna studie framkom temat En variation av känslor som påverkar 
helhetsupplevelsen vilket utmynnade från kategorierna Övergivenhet, Bekräftelse, 
Ovisshet, Trygghet och Maktlöshet. Dessa kategorier innehåller både positiva och 
negativa upplevelser av stöd av vårdpersonal vid tidigt missfall. 

 

Det framkommer att olika kvinnokliniker erbjuder olika stöd vid ett tidigt missfall. Det 
finns inga lagar eller nationella riktlinjer att följa specifikt angående missfall endast 
generella övergripande lagar som innefattar delar av den stödjande vården. Lokala PM 
finns att följa på varje kvinnoklinik där det beskrivs hur den medicinska delen av 
missfallet ska skötas. Dessa lokala riktlinjer innefattar ofta ett uppföljningsbesök, men 
inte alltid i annat än medicinskt syfte. Målet enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
1982:763) är att hela befolkningen ska få en god hälsa och en god vård på lika villkor, 
vilket bland annat innefattar att vårdpersonalen ska ha en förmåga att tillgodose 
patientens behov av trygghet i vård och behandling. Patienten ska även få individuellt 
anpassad information (SFS 2014:821). Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad 
barnmorska (Socialstyrelsen 2006, ss. 13-14) framgår det att en barnmorska ska kunna 
ge information vid komplikationer i tidig graviditet. De ska i dialog kunna ge 
samtalsstöd vid komplikationer under graviditet och förlossning. Detta har brustit i flera 
avseenden om man ser till resultatet i denna studie. Kategorin övergivenhet beskriver att 
kvinnorna inte har fått något stöd genom samtal, deras behov har inte blivit tillgodosett. 
Några har känt trygghet och det är oftast de kvinnor som haft upprepade missfall och 
fått vidare utredning med hjälp av TLC. De personer som haft sitt första och eventuellt 
andra missfall har i de flesta fall fått bristande information och inte känt av den trygghet 
som beskrivs ska ges enligt Socialstyrelsen (Socialstyrelsen 2006; SFS 2014:821; SFS 
1982:763). Kvinnor i denna studie kunde känna sig övergivna av vården och 
vårdpersonalen när de inte såg till kvinnan i hennes situation och inte bekräftade hennes 
känslor. Majoriteten behandlades på samma sätt oberoende individuella behov och 
utifrån de medicinska faktorerna inte de psykiska. Det går därmed se att kvinnorna inte 
fått en personcentrerad vård. Vid en personcentrerad vård anpassas vården efter kvinnan 
och vad hon har för behov i den situation hon befinner sig i. Inom personcentrerad vård 
är grunden att se patienten som en hel person. Patienter är personer som är mer än sin 
sjukdom. Vården utgår från patientens upplevelse av situationen och individens 
förutsättningar, resurser och hinder. Patienten blir en partner i vården (Centrum för 
personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) 2016). Om en personcentrerad 
vård hade genomförts för dessa kvinnor som genomgått tidigt missfall skulle de 
troligtvis inte ha upplevt känslor som ovisshet, maktlöshet eller övergivenhet. 
Kvinnorna hade fått den information de varit i behov av samt att de skulle ha fått den 
vård de behövt för att känna sig trygga och bekräftade. Studiens resultat har även visat 
på att stödet skiljer sig beroende på om kvinnan haft ett eller upprepade missfall. 
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Kvinnorna som haft upprepade missfall har i högre utsträckning fått en personcentrerad 
vård medan de andra kvinnorna inte fått det. 

 

Séjourné, Callahan och Chabro (2010, s. 409) menar att de kvinnor som får mer 
medicinska behandlingar vid sitt missfall känner sig mer tillfredsställda med den givna 
informationen angående missfallsprocessen och dess konsekvenser. I föreliggande 
studie har författarna inte kunnat se ett samband mellan om kvinnorna fick medicinsk 
behandling eller inte. Skillnaden låg endast i om de blev bemötta med TLC eller inte. 
TLC innebär att vårdpersonalen fokuserar på kvinnan och bemöter hennes oro med 
kärleksfullt omhändertagande. Det går att se likheter mellan TLC och ett 
personcentrerat vårdande där likheterna är att man bedriver vården utifrån respekt för 
kvinnans behov. Som tidigare nämnts får kvinnor som genomgått upprepade missfall en 
personcentrerad vård samtidigt som de kvinnor som upplevt enstaka missfall inte får 
den typen av vård. 

 

En studie (Lachmi-Epstein, Mazor & Bashiri 2012 ss. 633) har visat att med hjälp av 
TLC kan chansen att få en fullgången graviditet vid nästa tillfälle vara större än utan. 
Dessa siffror visar på att chansen är upp till 80%. Författarna anser att barnmorskan 
redan vid första missfallet bör behandla kvinnan utifrån hennes behov och ge henne det 
stöd hon behöver. Genom att exempelvis arbeta utifrån personcentrerad vård kan 
kvinnan ha en större chans att få en fullgången graviditet, vilket innebär att antalet 
missfall eventuellt kan minska. I föreliggande studie har det framkommit en skillnad i 
hur kvinnorna behandlats utefter om de har haft fler än tre missfall eller färre än tre 
missfall. De kvinnor som haft upprepade missfall och fått komma in för utredning får ett 
annat bemötande och engagemang. Samma sak gäller de som haft möjligheten att bo i 
ett område där kliniken använt sig av personcentrerad vård. Dessa har fått ett annat 
bemötande och deras behov och oro har tagits på allvar. Flertalet studier (Adolfson och 
Larsson 2010 ss, 207-208; Bonanno & Kaltman 2001, ss. 709-710, 715-724; Brier 1999, 
s. 663; Brier 2008, s. 460; Corbet-Owen & Kruger 2001, ss. 416-41; Gerber-Epstein, 
Leichtentritt & Benyamin 2009, s. 22; Lok & Neugbauer 2007, s. 243; Walker och 
Davidson´s 2001, s. 14) har visat på att missfall har en stor psykisk påverkan på 
kvinnan. Ser man till resultatet i förliggande studie då kvinnor får en känsla av 
övergivenhet, ovisshet och maktlöshet, hjälper det inte att kvinnan exempelvis får en 
känsla av att hon är en i mängden samt att hon känner att personalen inte sätter sig in i 
hennes situation. Kvinnan är redan i en utsatt situation. Kvinnan är i behov av att få stöd 
av barnmorskan så hon kan känna en trygghet genom att exempelvis få kunskap och 
information om vad som händer med hennes kropp och även få en känsla av bekräftelse 
genom att vara viktig och att hon känner sig sedd. 
 

En studie (Musters, Koot, van den Boogaard, Kaaijk, Nacklon, van der Veen, 
Nieuwkerk & Goddijn 2013, ss. 400-402) som genomförts med kvinnor som haft två 
eller fler missfall framkom att de inför nästa graviditet önskar att någon tar dem på 
allvar, någon som lyssnar och visar förståelse och som ger dem information. De önskar 
vidare att bli tillfrågade om hur de mår. De önskade även att bli undersökt med ultraljud 
under första trimestern och att ha en plan utformad i samråd med läkaren. Om 
ytterligare ett missfall skulle inträffa var deras önskan att få professionellt samtalsstöd. 
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Detta stämmer överens med det resultat som framkommit i denna studie. Kvinnorna 
med upprepade missfall har fått extra stöd; de har fått bekräftelse genom att de har blivit 
sedda och lyssnade på samt fått komma på ultraljudsundersökning vid oro under de 
första veckorna. Som ett bifynd i föreliggande studie har författarna funnit att kvinnorna 
som genomgått ett missfall uttryckt att de kommer vara mer oroliga vid nästa graviditet. 
De önskar få mer undersökningar i form av ultraljud för att få en bekräftelse på att 
fostret fortfarande lever och stilla deras oro. De är dock medvetna om att ultraljudet ger 
dem en ögonblicks bild av fostret och att den kan förändras, men just då ger det kvinnan 
ett lugn. 
 

Kvinnor som endast fått ett missfall behandlas olikt i jämförelse med kvinnor som fått 
fler missfall. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska alla människor få 
lika vård. Författarna anser att Det bör finnas nationella riktlinjer kring missfall för att 
kunna ge kvinnor likvärdig vård i hela landet samt att det inte ska innebära skillnader 
beroende på antalet missfall. Då barnmorskan arbetar efter en personcentrerad vård 
borde vården se lika ut för kvinnor som haft ett missfall som vid upprepade missfall. 
Genom att ha klara riktlinjer vid vården av missfall kan problemet med att kvinnor 
upplever maktlöshet, ovisshet och övergivenhet minska. Kvinnan skulle få en 
personcentrerad vård som är anpassad efter hennes behov vilket skulle göra att hennes 
känsla av trygghet och bekräftelse skulle öka. 

 

Något som har framkommit enligt denna studie är barnmorskans roll vid vården av 
missfall är otydlig då kvinnorna i flera fall inte vet om det är barnmorska eller annan 
vårdpersonal de varit i kontakt med. Eftersom barnmorskans arbetsområde ligger inom 
sexuell och reproduktiv hälsa, vilket innefattar vård av kvinnor som genomgått tidigt 
missfall, skulle vården kunna omorganiseras så att det är barnmorskor som vårdar dessa 
kvinnor. Genom att vården ges av den profession, i detta fall barnmorskan, som har 
specifika kunskaper inom området sexuell och reproduktiv hälsa tror författarna att 
kvinnan kan  uppleva mötet som mer positivt. På detta sätt utnyttjas barnmorskans 
kompetens och erfarenheter inom professionen samt att kvinnor får den 
personcentrerade vård som de är berättigade till. 

 

I Wong, Crawford, Gask och Grinyer (2003, ss. 701-702) studie fram kom det att det är 
en stor variation mellan kvalliten på åtgärder samt patient stöd vid vården av kvinnor 
som genomgår missfall. En möjlig källa till variationen i omhändertagande kunde vara 
vårdpersonalens kunskap och kompetens inom området. Inom barnmorskans 
kompetensområde sexuell och reproduktiv hälsa ingår vårdande av kvinnor som 
genomgår missfall. Författarna anser att barnmorskan besitter en kompetens inom 
området som inte nyttjas till fullo och inte kommer kvinnorna tillgodo. Inom 
barnmorskans arbete ingår det att ge stöd till kvinnor i de situationer barnmorskan möter 
henne i. Barnmorskan kan då ge kvinnan det stöd hon är i behov av. Barnmorskan kan 
på detta sätt undvika att kvinnan, som de kvinnor i föreliggande studie, ska känna sig 
övergivna genom att personalen inte satt sig in i kvinnans situation eller att känna 
maktlöshet när kvinnan inte blir tagen på allvar. Om barnmorskan stöttar patienten 
genom att exempelvis ge information kan istället alla kvinnor få en chans att uppleva 
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trygghet. Om barnmorskan även visar kvinnan att hon är viktig och att hon blir sedd 
som en individ kan kvinnan även känna sig bekräftad.  

 

Enligt Berg (2010, s. 41) har vården blivit mer medicinskt inriktad och präglas av ett 
riskperspektiv vilken kan leda till att kvinnan ses som ett objekt och inte en person. 
Vården bör därför vara personcentrerad. Enligt författarna i föreliggande studie är det av 
vikt att barnmorskan får använda sin kompetens i verksamheten så inte området sexuell 
och reproduktiv hälsa blir smalare det vill säga att delar som idag ingår i 
arbetsuppgifterna istället tilldelas läkare eller annan profession. Under de senaste 
årtiondena har det visat sig att man utför fler ultraljudsundersökningar jämfört med 
tidigare (Adolfsson & Larsson 2006, s. 745). I många fall är det läkaren som gör 
ultraljud vilket medför att kvinnorna inte träffar barnmorskan vid missfallet. Då 
läkarnas område är mer medicinskt inriktat kan kvinnornas subjektiva upplevelser 
förminskas och risken för en känsla av övergivenhet och maktlöshet kan öka, vilket 
kvinnorna i vår studien kunde känna. Därav är det av vikt att barnmorskorna tar över 
vården vid missfall efter att missfallet är bekräftat av läkare.  

 

Genom att barnmorskan får en kunskap om missfallets emotionella påverkan på kvinnan 
kan hon lättare möta kvinnans behov genom hela händelseförloppet (Thorstensen 2000, 
s. 481). Genom barnmorskans bemötande kan kvinnan få en känsla av bekräftelse som 
bringar henne ett stöd i den situationen som hon befinner sig i. Studien visar på att 
vårdpersonalen kan bekräfta kvinnan på ett respektfullt och positivt sätt genom att 
bemöta kvinnan med empati och medkänsla. Detta framkommer även i föreliggande 
studie under kategorin bekräftelse. Det är många känslor involverade i upplevelse utav 
stöd av vårdpersonalen vid tidiga missfall. Med några få ord kan vårdpersonalen 
synliggöra kvinnan och bekräftar henne genom att beklaga hennes förlust. I Simmons, 
Singh, Maconochie, Doyle och Geen´s (2006, ss. 1943-1945) studie framkomdet att 
kvinnors upplevelse och hur de hanterade sitt missfall var väldigt komplext. Där av var 
det viktigt att kvinnan fick en personcentrerad vård som lyfte den specifika kvinnans 
behov. Det framkom även att en del av kvinnorna önskade ett mer känslomässigt stöd i 
form av sympati, medkänsla och bekräftelse från vårdpersonalen angående deras förlust 
i samband med missfallet. I föreliggande studie kan frånvaro av det känslomässiga 
stödet kopplas till kategorin övergivenhet. 
 

Utifrån författarnas studie så framkommer att det finns en variation i hur vårdpersonalen 
tillgodoser kvinnornas behov av trygghet vilket innefattar att få veta vad som händer 
och att prioriteras. Brist på information eller avsaknad av information visade sig leda till 
ovisshet. Information angående missfall inhyste trygghet hos kvinnorna då de visste vad 
de kunde förvänta sig. Tryggheten att känna sig prioriterade i och med att de fick 
erbjudande uppföljning eller möjlighet till kontakt med vårdpersonal har även visat sig 
vara viktigt i en annan studie. Greber-Epstein, Leichtentritt och Benyamini (2009, s. 27) 
talar om att informativ stöd är viktig i form av vägledning, relevant information och 
rådgivning. Att ge vård kan vara utmanande av flera andledningar. Det kan vara svårt att 
få en bra kommunikation med kvinnan som kan vara orolig och stressad. Barnmorskor 
kan ge en fin och komplett vård till kvinnan under denna viktiga tid (Thorstensen 2000, 
s. 481). 
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Känslan av maktlöshet uppstod då kvinnan inte kände sig tagen på allvar, blev avvisad 
eller behövde stå på sig för att komma i kontakt med vården. Séjourné, Callahan och 
Chabro (2010, s. 410) beskriver att vårdpersonalen är medvetna om vikten av att 
uppmärksamma kvinnans behov av stöd vid ett missfall trots detta så känner 
vårdpersonalen att de inte har adekvat utbildning inom området för att kunna 
tillmötesgå de problem eller frågor som kvinnorna har. Enligt resultatet i föreliggande 
studie fram kom att det är viktigt att kvinnorna får en bekräftelse av vårdpersonalen och 
att de blir bemötta med respekt på ett positivt sätt. Det är även av vikt att ämnet missfall 
inte undviks. Vårdpersonalen kanske har kunskapen men vet inte hur de ska hjälpa 
kvinnan psykiskt och då undviker ämnet missfall och kvinnorna har då känt sig 
maktlösa i situationen. Kvinnorna behöver stå på sig för att få den hjälp de är i behov 
av. Att föra samtal och att finnas där samt att bekräfta kvinnor lär sig barnmorskan 
under sin utbildning. Barnmorskor lär sig vikten av att ge stöd till kvinnan i olika 
livssituationer framförallt inom sexuell och reproduktiv hälsa. Även om det känns som 
om kunskapen skulle brista i området missfall, så finns alltid möjligheten till ett samtal 
där kvinnan kan beskriva hur hon känner och barnmorskan kan finnas där som ett stöd. 
Barnmorskan kan lyssna på kvinnan, ge information eller i alla fall informera om var 
hon ska vända sig för att få ytterligare information. De kan även ta sig tid och visa att 
det finns någon som lyssnar och att kvinnan är viktig. Varje kvinna är unik och har olika 
frågor och funderingar, vilket innebär att varje möte är unikt. Därför kommer det alltid 
finnas tillfällen då kvinnorna har frågor som barnmorskan eller annan vårdpersonal inte 
kan svara på, men hur kvinnan upplever mötet handlar inte bara om att vårdpersonalen 
kan svara rätt på alla frågor. Det handlar ofta om hur situationen hanteras. 

 

Kvinnor som får personcentrerad vård vid tidigt missfall bör inte efteråt uppleva 
varierande negativa känslor så som maktlöshet, ovisshet eller övergivenhet som påverkat 
hennes helhetsupplevelse. Om detta sker har vården som bedrivits inte varit en 
personcentrerad vård. Om kvinnans behov står i centrum och hon har ett behov av att få 
stöd ska hon efter att ha fått personcentrerad vård uppleva exempelvis trygghet eller att 
hon blivit bekräftad. 

 

Denna studie tyder på att varje kvinnas upplevelse är unik samt att hennes behov av stöd 
varierar vilket stöds av Séjourné, Callahan och Chabro (2010, s. 409). Att varje kvinna 
har en unik upplevelse och att behovet av stöd varierat går att se i det övergripande 
temat för denna studie. En variation av känslor som påverkar helhetsupplevelsen.  

 
 

KONKLUSSION 

Det finns både positiva och negativa upplevelser av stöd av vårdpersonalen hos de 
kvinnor som deltog i denna studie. Dessa resultat visar på att vårdpersonalen har en 
viktig roll i kvinnors helhetsupplevelse av missfallet. Kvinnorna hade en variation av 
känslor som påverkar helhetsupplevelsen. Trots att det är många kvinnor som genomgår 
ett eller flera missfall diskuteras inte detta ämne öppet i den västerländska kulturen. 
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Under de senaste årtiondena har studie angående missfallens påverkan på kvinnors 
fortsatta psykologiska välbefinnande genomförts. Detta har medfört en ökad 
medvetenhet hos vårdpersonalen om att missfall inte bara kan ha en stor fysisk påverkan 
på kvinnan utan också psykisk påverkan.  

Resultatet i denna studie visar på att kvinnor önskar mer stöd och att vårdpersonalen bör 
visar mer empati vilket gör dem sedda som individer. Detta är viktig kunskap att ta med 
sig i sitt mötet med dessa kvinnor som man kan träffa på var som helst i arbetet som 
barnmorska. Som barnmorska är det viktigt att vara medveten om vad kvinnorna har för 
tidigare erfarenheter. För att uppnå så goda erfarenheter av stödet vid missfall som 
möjligt skall den troligen bäst hanteras av en engagerad, empatisk och påläst 
barnmorska med gott om tid, som ger individanpassad, tydlig muntlig och skriftlig 
information.  

 

KLINISKA IMPLIKATIONER OCH VIDARE 
FORSKNING 

 
Genom att ta del av resultatet i denna studie kan barnmorskan få en ökad förståelse för 
vad kvinnorna anser att stödet för dem innebär samt hur det upplevs. Den kunskap 
barnmorskan får kan hon använda vid mötet av kvinnor med pågående missfall eller vid 
mötet av en kvinna i en annan livssituation, där kvinnan tidigare genomgått ett missfall. 
Om barnmorskor och annan vårdpersonal kan ta del av denna studie kan deras kunskap 
om kvinnors upplevelser av stödet vid tidigt missfall öka samt att de kan ha det i åtanke 
när de vårdar kvinnor. Det är av vikt att bemöta alla kvinnor med hänsyn utifrån deras 
behov och ge dem personcentrerad vård. Efter att ha genomfört denna studie har frågor 
väckts om vilken kunskap som egentligen finns angående kvinnor som genomgår tidiga 
missfall. Det är av vikt att ta reda på vad barnmorskor har för syn på kvinnors behov av 
stöd vid tidigt missfall. På så sätt kan man identifiera om barnmorskan eller annan 
vårdpersonal har bristande kunskaper eller förståelse för situationen och vid behov 
kunna fylla kunskaps luckorna inom området. Vidare forskning i form av att ta reda på 
vad kvinnor som genomgår ett missfall har för förväntningar på barnmorskan kan vara 
av intresse. Detta för att kunna utveckla vården ytterligare så att den kan bli mer 
personcentrerad än vad den är idag. Vidare forskning som kan vara av vikt för att kunna 
utveckla vården är att belysa upplevelser hos kvinnor som får personcentrerad vård vid 
missfall samt vilket behov av stöd kvinnor är i behov av vid nästkommande graviditet 
efter ett missfall.  
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   Bilaga1  
 
Godkännande av verksamhetschef för datainsamling 

 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på barnmorskeutbildningen vid Högskolan i 
Borås. En del av utbildningen består av att skriva ett examensarbete. Vår uppsats har 
som syfte att beskriva kvinnors upplevelse av stödet från barnmorskan i samband med 
tidigt missfall. 
Vi önskar genom detta arbete kunna få större förståelse och kunskap kring kvinnors 
olika behov för att kunna bemöta och vårda på bästa sätt.  
I examensarbetet krävs att vi intervjuar sex till tio kvinnor. Kvinnorna vi önskar 
intervjua ska ha fått tidigt missfall, vilket innebär innan graviditetsvecka 12. 
För att kunna genomföra detta önskar vi er tillåtelse och hjälp att dela ut 
informationsbrev om vår studie till de kvinnor som uppfyller kriterierna för att ingå i 
studien. Kvinnorna kommer att få skriftlig information om studien och vid 
intervjutillfället muntlig information samt ett samtyckesformulär om de önskar delta. 
Intervjuerna kommer att spelas in och därefter transkriberas ordagrant. All insamlad 
data behandlas konfidentiellt och kommer i studien att presenteras på så sätt att ingen 
information kan knytas till enskilda individer. Deltagandet i studien är helt frivilligt och 
alla deltagare kan när helst de önskar välja att avsluta sitt deltagande utan att uppge 
orsak. 
 
Godkännande 
Härmed godkänner jag att Petra Thell och Åsa Weehuizen får ta del av personuppgifter 
som efterfrågats ovan i syfte att genomföra studien. 
 
Namn ................................................................................ 
 
Namnförtydligande ................................................................................ 
 
Datum och Ort ................................................................................ 
 
 
Examensarbetet utförs under handledning av Åsa Larsson, Universitetsadjunkt vid 
Institutionen för Vårdvetenskap på Högskolan i Borås. Vid eventuella frågor är ni 
välkomna att kontakta henne på telefon: 072-714 75 74 eller e-mail: 
asa.a.larsson@vgregion.se  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Petra Thell    Åsa Weehuizen 
Tel: 0739-990449   Tel: 0730-767 767 
Mail: petra.thell@live.se   Mail: asaweehuizen@hotmail.com. 

mailto:petra.thell@live.se
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Kvinnors upplevelser av stöd i samband med tidigt missfall 

 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på barnmorskeutbildningen vid Högskolan i 
Borås. En del av utbildningen består av att skriva ett examensarbete. Med vårt 
examensarbete är syftet att beskriva kvinnors upplevelse av stöd i samband med tidigt 
missfall, vilket innebär innan graviditetsvecka 12, för att därigenom få större förståelse 
och kunskap kring vården. 
 
Vi frågar Dig om Du frivilligt vill bli intervjuad om Din upplevelse. 
Intervjuerna kommer göras utav oss två studenter. Du får själv välja önskad tid och plats 
för intervjun eller om du hellre vill intervjuas över telefon. Intervjun kommer ta ca 30-
60 minuter. Den kommer att spelas in och ordagrant överföras till text. Allt material 
hanteras konfidentiellt och förvaras på så vis att ingen, utöver intervjuvarna, kan få 
tillgång till det. I resultatet avidentifieras dina personuppgifter. Intervjun är helt frivillig 
och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan att motivera varför. 
 
Om du önskar delta i studien, vänligen meddela oss via e-mail, telefon eller SMS. Vi 
kommer därefter kontakta dig via telefon för att bestämma plats och tid för intervjun. 
Om du har frågor eller önskar ytterligare information kring studien är du välkommen att 
kontakta oss. Vi nås på telefon eller e-mail på nedanstående uppgifter. 
  
Examensarbetet utförs under handledning av Åsa Larsson, Universitetsadjunkt vid 
Institutionen för Vårdvetenskap på Högskolan i Borås. Vid eventuella frågor är ni 
välkomna att kontakta henne på telefon: 072 -  71 47 574 eller e-mail: 
asa.a.larsson@vgregion.se 
 
  
Med vänliga hälsningar 
 
Namn: Petra Thell    Namn: Åsa Weehuizen 
Tel: 0739-990449    Tel: 0730-767 767 
Mail: petra.thell@live.se    Mail:asaweehuizen@hotmail.com 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:petra.thell@live.se
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Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av muntlig och skriftlig information angående intervjustudien om 

kvinnors upplevelse av stöd i samband med tidigt missfall och är väl införstådd med 

informationen. Jag är även medveten om att jag när som helst kan avbryta mitt 

deltagande utan att behöva motivera mitt val. Jag har också fått information om vilka 

jag ska vända mig till för eventuella frågor kring studien. 

Jag samtycker till att delta i studien 

  

 

 

Namn ............................................................................... 

  

Namnförtydligande .............................................................................. 

  

Ort och datum .............................................................................. 

  

  

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Petra Thell    Åsa Weehuizen 

Tel: 0739-990449   Tel: 0730-767 767 

Mail: petra.thell@live.se   Mail: asaweehuizen@hotmail.com 

 

mailto:petra.thell@live.se
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